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I - Relembra o que leste em “O Recruta”, de Robert Muchamore, selecionando, com um círculo, a 
     resposta correta a cada uma das questões apresentadas. 
 
1) – A CHERUB é uma organização secreta que se inspirou nas táticas desenvolvidas pela… 

A. Resistência francesa, durante a Segunda Guerra Mundial.  
B. contraespionagem americana durante a Guerra do Golfo. 
C. guerrilha sandinista na América latina. 

 
2) – Na génese da CHERUB, esteve um … 

A. embaixador francês, chamado René Haubert.  
B. diplomata americano, chamado Arthur C. Healey. 
C. espião inglês, chamado Charles Henderson. 

 
3) – A narrativa gira à volta de um rapaz chamado James Choke. A sua mãe, Gwen,… 

A. tinha um emprego bem remunerado.  
B. dirigia uma rede de ladrões de lojas. 
C. vivia de uma mensalidade dada pelo Tio Ron. 

 
4) – James tinha uma irmã de 9 anos, Lauren, que era …  

A. muito feminina e com gostos normais para a sua idade. 
B. uma menina calada e pouco esperta. 
C. muito inteligente e maria-rapaz.  

 
5) – Numa aula de Ciências, James desentendeu-se com Samantha Jennings por esta… 

A. estar sempre a distraí-lo.  
B. gozar com a obesidade da sua mãe. 
C. não deixar copiar os trabalhos de casa. 

 
6) – No meio da confusão que se seguiu, James empurrou … 

A. a professora Voolt. 
B. mister Sparks.  
C. o Diretor Bunsen. 

 
7) – Nesse dia, James foi atacado pelo gang de Greg Jennings, porque tinha…  

A. ferido Samantha, a irmã de Greg, na aula de Ciências.  
B. rasteirado alguns membros do gang, no autocarro.  
C. atirado umas piadas fortes aos amigos de Greg. 

 
8) – À noite, tentou acordar a mãe para lhe dizer que estava a sangrar. Foi então que verificou que ela …  

A. tinha saído sem avisar.  
B. estava desmaiada.  
C. tinha morrido. 
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9) – No dia seguinte, James foi …  
A. com a irmã, para casa do Tio Ron.  
B. sozinho, para um lar de acolhimento.  
C. com a mãe, para um apartamento em Nova York. 

 
10) – James foi, uma última vez, ao seu antigo apartamento. Abriu o cofre da mãe, usando o código… 

A. 167|761|671|176|716. 
B. 978|879|798|987|897. 
C. 262|118|320|145|077. 

 
11) – A maior parte do dinheiro que retirou do cofre da mãe, James enfiou-a dentro de um…  

A. leitor de cassetes portátil estragado.  
B. leitor de DVD novinho em folha.  
C. monitor de computador. 

 
12) – Por causa dos sarilhos em que se meteu na escola, James foi chamado à Polícia. Ali, …  

A. deram-lhe uma preleção sobre o comportamento e mandaram-no embora.  
B. tiraram-lhe as impressões digitais e elaboraram uma reprimenda oficial.  
C. explicaram que ele tinha de cumprir uma pena de trabalho comunitário. 

 
13) – Sem James compreender bem como, foi-lhe proposto viver na CHERUB. Aqui havia uma escola e…  

A. um centro comercial, uma discoteca, uma rampa de skate, ringue de gelo e parede de escalada.  
B. quatro piscinas, seis campos de ténis, um campo de futebol, um ginásio e uma galeria de tiro.  
C. um museu, uma biblioteca, um cinema ao ar livre, um aquário gigante e um café com esplanada. 

 
14) – Para ser admitido na CHERUB, James teve de superar cinco desafios. Estes compreenderam …  

A. ler instruções em código, fazer um abrigo, acender uma fogueira, cozinhar e apagar rastos.  
B. atirar ao alvo, andar de skate, andar de bicicleta, resolver um puzzle e decifrar uma password. 
C. lutar, resolver um teste escrito, matar uma galinha, fazer um percurso de obstáculos e nadar.  

 
15) – Antes de deixar a Casa Nebraska e ir viver para a CHERUB, James, com a ajuda de Kyle,…  

A. pregou uma valente partida a Vincent, espalhando areia suja no seu quarto. 
B. visitou a irmã no colégio interno. 
C. foi despedir-se dos colegas da escola de West Road. 

 
16) – Já na CHERUB, e mesmo antes de começar a recruta, James teve de aprender …  

A. a lutar karaté. 
B. a conduzir uma moto. 
C. a nadar. 

 
17) – Para poder viajar até qualquer parte do mundo, James foi vacinado, entre outros, contra…  

A. o tétano, a cólera, as febres tifoide, amarela e de Lassa, as hepatites A e C e a meningite. 
B. a poliomielite, a difteria, a tosse convulsa, o papiloma humano, o síndrome de Sjögren e a raiva. 
C. o HIV, o ébola, a doença de Creutzfeldt-Jakob, o beribéri, o escorbuto e a doença de Parkinson. 
 

18) – A instrutora de natação, Amy, convidou James para os seus anos. Durante a festa, James…  
A. resistiu e não bebeu bebidas alcoólicas, apesar de estarem por todo o lado. 
B. foi completamente ignorado pelas raparigas. 
C. escorregou para dentro de uma represa e caiu numa vala lamacenta. 
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19) – Entretanto Kyle e Bruce levaram James numa missão em Londres. Este aproveitou para ir…  
A. ao London Eye. 
B. visitar a irmã. 
C. ao cinema. 
 

20) – Durante a missão, Dennis King informou-os que Solomon Gold, um traficante de armas, …  
A. vigiava a sua residência com 36 câmaras de vídeo. 
B. protegia a sua mansão com 61 câmaras de vídeo. 
C. guardava a casa com 12 câmaras de vídeo. 

  

21) – No dia que começou a recruta, James chegou atrasado. Isto aconteceu porque …  
A. se enganou no trajeto até ao edifício. 
B. o seu despertador desapareceu misteriosamente. 
C. demorou muito tempo a equipar-se. 

 

22) – Durante a recruta,…  
A. Gabrielle e Connor desistiram na primeira semana. 
B. Shakeel desistiu no segundo dia e Mo desistiu no dia de Natal. 
C. Nicole desistiu no primeiro dia e Callum desistiu três dias antes do Natal. 

 

23) – Ainda na recruta, James e Kerry passaram uma noite de Inverno ao relento. Sobreviveram, …  
A. construindo um abrigo debaixo da ponte sobre o lago. 
B. entrando por uma janela dos balneários das raparigas. 
C. escondendo-se no depósito da lenha. 

 

24) – A recruta terminou com uma viagem à Malásia. Deram a Kerry e James instruções em…  
A. francês e alemão. 
B. japonês e russo. 
C. árabe e chinês. 

 

25) – Dos objetos que tinham na mochila, Kerry achou que deviam ter usado como papel higiénico...  
A. o exemplar de bolso de “As Obras Completas de Shakespeare. 
B. o volume da “Enciclopédia Britânica”. 
C. o “Dicionário Collins de Língua Inglesa e Sinónimos”. 

 

26) – A meio da viagem pelo rio, o barco de James e Kerry… 
A. virou-se. 
B. encalhou. 
C. explodiu. 

 

27) – Quando voltou à CHERUB, James encontrou lá a irmã, porque o Tio Ron tinha sido condenado a … 
A. cinco anos de prisão. 
B. nove anos de prisão. 
C. doze anos de prisão. 

 

28) – Nessa altura, Kerry confidenciou a James que, aos 8 anos, tinha partido a perna de Bruce… 
A. em sete sítios diferentes. 
B. em cinco lugares. 
C. no fémur e na rótula do joelho. 
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29 – A 1.ª grande missão de James foi infiltrar-se numa comunidade liderada por Gladys Dunn, …  
A. uma mulher de 67 anos 
B. um homem de 76 anos. 
C. um transexual de 27 anos. 

 
30 – Durante a missão, James entrou em Fort Harmony como sendo o irmão de Amy, chamado … 

A. Roderick. 
B. Roger. 
C. Ross. 

 
31 – Para tomar conta dos agentes CHERUB, Cathy Dunn recebeu, para além de um Land Cruiser, … 

A. doze mil dólares. 
B. dez mil euros. 
C. oito mil libras. 
 

32 – Brian “Caos” Evans era americano e vivia em Fort Harmony há alguns anos. No seu cadastro tinha … 
A. uma multa por infração a regras de transito. 
B. uma condenação por furto de automóveis. 
C. uma condenação por homicídio. 

 
33 – Fire e World Dunn eram irmãos gémeos de … 

A. 18 anos. 
B. 22 anos. 
C. 26 anos. 

 
34 – James começou a namorar com Joanne, uma rapariga de Craddogh, que era filha … 

A. de Michael Dunn. 
B. do sargento Ribble. 
C. da professora de Ciências. 

 
35 – Os irmãos Dunn queriam atacar a Petrocon 2004, com carros telecomandados carregados com… 

A. cocktails Molotov. 
B. uma bomba. 
C. antraz. 

 

36 – O grupo terrorista a que pertenciam os irmãos Dunn chamava-se … 
A. “Terra azul”. 
B. “Ajudem a Terra”. 
C. “Exército Verde de Libertação”. 

 

37 – Ewart, que dirigiu a operação da CHERUB, tinha Autorização de Segurança de nível … 
A. um 
B. cinco 
C. dez 

 
II  – Escreve uma pequena apreciação ao livro lido.. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Pontuações: Grupo I – 92,5 pontos (2,5 pontos cada questão) | Grupo II – 7,5 pontos 


