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 Grupo I 
RESPOSTA PESSOAL 
Critérios:  

� Comprova a leitura e compreensão das duas obras 
� Fundamenta convenientemente a sua opinião 
� Revela bom domínio da expressão escrita 

Grupo II – Crónica dos Bons Malandros, de Mário Zambujal  

1. Após o assalto ao Museu Gulbenkian, … as jóias caem, literalmente, nos braços da polícia. 

2. No final da obra, Marlene morre… de ataque cardíaco. 

3. Para o assalto ao Museu Gulbenkian, a personagem inicialmente escolhida para ir na cadeira de rodas foi 
… Adelaide. 

4. Adelaide Magrinha desapareceu porque… se retirou da vida do crime com o seu companheiro, que acabara de 
sair da prisão. 

5. Antes de se tornarem ladrões “profissionais”, Marlene e Renato fugiram do circo… pedindo boleia na berma 
das estradas. 

6. Marlene saiu do circo porque… o dono do circo queria dar-lhe um novo parceiro de trapézio. 

7. Renato, o Pacífico, proibia terminantemente o uso de armas, porque… em criança viu o seu pai ser quase 
morto à facada numa rixa e o seu tio ir preso por ter matado três pessoas. 

8. Lucien Obelix saiu da quadrilha de Renato porque… durante um assalto começou a chorar e a berrar, 
obrigando todos a fugir.   

9. Pedro Justiceiro iniciou-se na arte do crime… por ter adquirido muitos conhecimentos e muita prática em 
fechaduras. 

10. Silvino vingou-se do professor de Francês porque… este o ameaçou de forma grosseira após uma das suas 
brincadeiras na aula. 

Grupo III – Zorro – O Começo da Lenda, de Isabel Allende 

1. Zorro livrou definitivamente a sua terra de Rafael Moncada… obrigando-o a retirar-se para Espanha, tendo-o 
feito assinar um documento que o incriminava. 

2. Diego de La Vega e Bernardo… não eram verdadeiros irmãos. 

3. As últimas acções da obra passam-se… na Califórnia. 

4. O narrador da obra é… Isabel de Romeu. 

5. Juliana de Romeu, por quem Diego de la Vega esteve profundamente apaixonado, … casou com o corsário 
francês Jean Laffite. 

6. La Justicia era … uma organização secreta que combatia todo o tipo de opressão. 

7. Zorro, numa das últimas aventuras, foi salvo por duas personagens com o disfarce de Zorro, e que eram... 
Bernardo e Isabel. 

8. Tomás de Romeu foi fuzilado... por apoiar abertamente a invasão de Espanha pelas forças de Napoleão. 

9. A primeira relação amorosa de Diego de la Vega foi com… a cigana Amália. 

10. Bernardo, depois de estar dois anos em Barcelona, regressou à Califórnia… quando soube que da relação 
que tivera lá com uma jovem índia nasceu um filho. 

 


