
A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho de Mário de Carvalho 
 

 
1ª Parte 

 
Assinala a afirmação correcta: 
 
1- No conto “Ignotus Deus”, “na semana de Pentecostes, faleceu quase toda a irmandade de 
uma morte serena, mui natural”. Os dois sobreviventes foram:  
 

A) O Frei Luís e o Frei Daniel 
B) O Frei Abel e o Frei Domingos  
C) O Frei João e o Frei Manuel 

 
2- No conto “ Dies Irae”, a personagem Teles, ao vestir-se no quarto, deparou-se com um 
falcão, muito quieto. Quando este optou por afastá-lo utilizou um objecto que o fizesse sair 
pela janela. Identifique o objecto: 
 

A) Um guarda-sol 
B) Uma almofada 
C) Um guarda-chuva  

 
3- No conto “ O Nó Estatístico”, o Tio Clemente decidiu regressar a África, deixando a um 
jovem casal um chimpanzé criança, identifique o seu nome, de entre as opções abaixo 
indicadas: 
 

A) Golo  
B) Bolo 
C) Manolo 

 
4- No conto “ Dies Irae”, as personagens Teles e Marques, acabaram por comer um bitoque ao 
balcão de uma cervejaria. Nesse local encontravam-se dois anjos, identifique 3 características 
específicas de um deles: 
 

A) Baixinho, cara chupada, Túnica cobertas de nódoas  
B) Alto, cara chupada, Túnica cobertas de nódoas  
C) Gordinho, cara chupada, Túnica cobertas de nódoas 

 
5- No conto “A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho”, Clio, musa da história, adormeceu 
por instantes. 
 
“Logo se enlearam dois fios e no desenho se empolou um nó, destoante da lisura do tecido. 
Amalgamaram-se então as datas de”: 
 

A) 4 de Junho de 1250 e de 30 de Setembro de 1980 
B) 4 de Junho de 1148 e de 29 de Setembro de 1984  
C) 4 de Julho de 1148 e de 15 de Setembro de 1984 

 
6- No conto “ A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho”, os automobilistas que nessa 
manhã entravam em Lisboa pela Avenida Gago Coutinho, deparam-se com o aparatoso 
exército do almóada: 



 
A) Ibn–Arrik 
B) Ali-Ben-Yussuf  
C) Ibn-el-Muftar 

 
7- No conto “ A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho”, existem dois grupos de 
personagens distintas, nos quais, as suas vestes são bem diferentes, porque será? 
 

A) Provavelmente vieram de um desfile de máscaras 
B) Provavelmente não tinham mais nada para vestir 
C) Provavelmente representam épocas diferentes  

 
8- No conto “ A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho”, uma das explicações avançadas 
por Ibn-el-Muftar é, então, uma possível partida de jinns. O que serão jinns: 
 

A) Bebidas 
B) Calças de ganga 
C) Génios 

 
 


