I – Assinala com um X a opção que consideras correcta (apenas uma).

1- A protagonista da obra «A lua de Joana» escreve:

❑

a) um diário

b) cartas ao pai

❑

c) cartas a uma amiga

❑

2- A ação começa em:
a) agosto

❑

b) julho

❑

c) setembro

❑

3- Joana resolveu escrever para:
a) manter viva a memória da Marta.

❑

b) mais tarde recordar a sua adolescência.

❑

c) exercitar a sua capacidade de escrita.

❑

4- Joana sente-se angustiada:
a) pela perda da sua amiga Marta ❑ b) pelos exames na escola

❑ c) pela saúde do irmão ❑

5- A causa da morte de Marta foi
a) um acidente de viação. ❑

b) uma doença. ❑

c) a toxicodependência. ❑

6- O João Pedro idealizou um projeto para abordar o tema da morte da Marta,
a) fazendo um vídeo. ❑

b) escrevendo uma peça de teatro. ❑

c) elaborando panfletos. ❑

7- Joana trata o irmão por
a) “Cro-Magnon” ❑

b) “Super-Homem” ❑

c) “Génio” ❑

8- Marta colecionava
a) relógios

❑

b) caleidoscópios ❑

c) postais ❑

9- «Amigos da Onça» é o nome
a) do grupo de amigos da Joana ❑ b) da peça de teatro❑ c) da equipa de basquete da Joana ❑

10- O passatempo preferido da Joana é
a) ouvir música

❑

b) pintar.

❑

c) dançar ❑

11- A avó da Joana acaba por
a) falecer ❑

b) ir para um lar ❑

12- Joana encontra um cão e dá-lhe o nome de

c) viajar ❑

a) Pirata

❑

b) Lucas

❑

c) Óscar

❑

13- Na escola, Joana acaba por
a) piorar as suas notas ❑

b) melhorar as suas notas ❑

c) mudar de estabelecimento escolar ❑
14- A Joana envolve-se com
a) Diogo ❑

b) João Pedro ❑

c) Lucas ❑

15- Uma das suas mudanças físicas foi
a) deixar crescer o cabelo..❑ b) fazer um percing no sobreolho..❑ c) cortar o cabelo ❑
i.

Acaba também por tatuar

a) uma lua. ❑

b) o seu nome. ❑

c) um relógio. ❑

17. Joana, no final da obra,
a) suicida-se. ❑

b) é internada. ❑

c) vai viver com o tio. ❑

18 Quem encontra as cartas de Joana é
a) o pai. ❑

b) o Diogo. ❑

c) o irmão. ❑

II – Lê cada uma das frases e coloca Verdadeiro (V) ou Falso (F) :

1- A família de Joana é disfuncional.
2- Joana só consegue desabafar com os colegas da escola.
3- Joana frequenta a casa da Marta por insistência dos pais da sua amiga.
4- Joana sente uma solidão profunda.
5- Quando quer pensar/refletir, senta-se na sua lua.
6- A diretora de turma de Joana é a professora de português.
7- Joana joga futsal.
8- Joana toma a decisão que quer seguir medicina.
9- Joana gosta de ler os poemas de Fernando Pessoa.
10- Vai passar férias ao Gerês.
11- É no natal que Joana descobre que o Diogo se droga.
12- É a sua nova amiga Rita que a leva a experimentar droga.

III - Agora, corrige as frases que assinalaste como Falsas:

2- A Joana não consegue desabafar com ninguém.
6- A diretora de turma de joana é a professora de matemática.
7- Joana joga basquete.
9- Joana gosta de ler os poemas de Sophia de Mello B. Andresen
10- Vai passar férias à praia ao Guicho.
13- É o Diogo que a leva a experimentar droga.

IV – CRÍTICA À OBRA

Correção:

16- A protagonista da obra «A lua de Joana» escreve:

❑

a) um diário

b) cartas ao pai

❑

c) cartas a uma amiga

❑

17- A ação começa em:
a) agosto

❑

b) julho

❑

c) setembro

❑

18- Joana resolveu escrever para:
a) manter viva a memória da Marta.

❑

b) mais tarde recordar a sua adolescência.

❑

c) exercitar a sua capacidade de escrita.

❑

19- Joana sente-se angustiada:
a) pela perda da sua amiga Marta ❑ b) pelos exames na escola

❑ c) pela saúde do irmão ❑

20- A causa da morte de Marta foi
a) um acidente de viação. ❑

b) uma doença. ❑

c) a toxicodependência. ❑

21- O João Pedro idealizou um projeto para abordar o tema da morte da Marta,
a) fazendo um vídeo. ❑

b) escrevendo uma peça de teatro. ❑

c) elaborando panfletos. ❑

22- Joana trata o irmão por
a) “Cro-Magnon” ❑

b) “Super-Homem” ❑

c) “Génio” ❑

23- Marta colecionava
a) relógios

❑

b) caleidoscópios ❑

c) postais ❑

24- «Amigos da Onça» é o nome
a) do grupo de amigos da Joana ❑ b) da peça de teatro❑ c) da equipa de basquete da Joana ❑

25- O passatempo preferido da Joana é
a) ouvir música

❑

b) pintar.

❑

c) dançar ❑

26- A avó da Joana acaba por
a) falecer ❑

b) ir para um lar ❑

27- Joana encontra um cão e dá-lhe o nome de

c) viajar ❑

a) Pirata

❑

b) Lucas

❑

c) Óscar

❑

28- Na escola, Joana acaba por
a) piorar as suas notas ❑

b) melhorar as suas notas ❑

c) mudar de estabelecimento escolar ❑
29- A Joana envolve-se com
a) Diogo ❑

b) João Pedro ❑

c) Lucas ❑

30- Uma das suas mudanças físicas foi
a) deixar crescer o cabelo..❑ b) fazer um percing no sobreolho..❑ c) cortar o cabelo ❑
i.

Acaba também por tatuar

a) uma lua. ❑

b) o seu nome. ❑

c) um relógio. ❑

17. Joana, no final da obra,
a) suicida-se. ❑

b) é internada. ❑

c) vai viver com o tio. ❑

18 Quem encontra as cartas de Joana é
a) o pai. ❑

b) o Diogo. ❑

c) o irmão. ❑

CADA PERGUNTA ACERTADA VALE 2,5 PONTOS. TOTAL= 45 PONTOS
II – Lê cada uma das frases e coloca Verdadeiro (V) ou Falso (F) :

14- A família de Joana é disfuncional. verdadeiro
15- Joana só consegue desabafar com os colegas da escola. falso
16- Joana frequenta a casa da Marta por insistência dos pais da sua amiga. verdadeiro
17- Joana sente uma solidão profunda. verdadeiro
18- Quando quer pensar/refletir, senta-se na sua lua. verdadeiro
19- A diretora de turma de Joana é a professora de português. falso
20- Joana joga futsal. falso
21- Joana toma a decisão que quer seguir medicina. verdadeiro
22- Joana gosta de ler os poemas de Fernando Pessoa. falso
23- Vai passar férias ao Gerês. falso
24- É no natal que Joana descobre que o Diogo se droga. verdadeiro
25- É a sua nova amiga Rita que a leva a experimentar droga. falso

CADA PERGUNTA ACERTADA VALE 2,5 PONTOS. TOTAL= 30 PONTOS
III - Agora, corrige as frases que assinalaste como Falsas:

2- A Joana não consegue desabafar com ninguém.
6- A diretora de turma de joana é a professora de matemática.
7- Joana joga basquete.
9- Joana gosta de ler os poemas de Sophia de Mello B. Andresen
10- Vai passar férias à praia ao Guicho.
26- É o Diogo que a leva a experimentar droga.
A CORRECÇÃO VALE 2 PONTOS CADA; TOTAL= 10 PONTOS
IV – CRÍTICA À OBRA – BEM FUNDAMENTADA VALE 15 PONTOS

