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EANA - TEST DE LECTURE / COMPRÉHENSION - CYCLE 4 - FIN DE 3E

APELIDO:

NOME:

NIVEAU : FIN DE 3e

LEIA O SEGUINTE TEXTO:
Estava a noite mais linda do mundo; a lua escondia-se e as estrelas brilhavam com
uma claridade mais viva sobre um céu azul-escuro. Nem um sopro de vento agitava
as árvores; o ar estava morno e perfumado.
Ela estava apoiada sobre o cotovelo, os olhos no céu; inclinei-me ao seu lado e observei
como sonhava.
Eu também levantei o olhar; uma volúpia melancólica inebriava-nos. Juntos,
respirávamos as mornas baforadas vindas dos caramanchões*; seguíamos ao longe,
no espaço, os últimos raios de uma brancura pálida que a lua arrastava consigo ao
descer por trás das massas negras dos castanheiros. Lembro-me de certo dia em
que olhara com desespero o vazio imenso desse belo céu; essa lembrança fez-me
estremecer; tudo era tão pleno agora! […]
Passei o meu braço em torno da cintura da minha querida amante; ela rodou
lentamente a cabeça; os seus olhos estavam cheios de lágrimas. O seu corpo dobrou-se
como um junco, os seus lábios entreabertos uniram-se aos meus, e o universo foi
esquecido.
*caramanchões: árvores podadas que formam uma alameda, uma sebe.

Alfred de Musset, A Confissão de um Filho do Século, 1836.
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ASSINALAR A OU AS RESPOSTAS CORRETAS COM UM CÍRCULO

1
Quantas personagens há neste texto?
•1

•2

•3

MI

MF

MS

TBM

MI

MF

MS

TBM

MF

MS

TBM

2
Onde e quando se passa a história?
• Num apartamento

• No exterior

• Ao amanhecer

• Ao anoitecer

3
Este excerto relata:
• Um encontro entre amigos

• Um reencontro

• Um encontro amoroso

• Uma separação

• Um sonho

MI
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4
O ambiente é:
• Inquietante

• Romântico

• Tranquilo

• Não se sabe

• Sinistro

MI

MF

MS

TBM

MF

MS

TBM

MF

MS

TBM

5
Classificar os elementos por ordem cronológica, numerando-os de 1 a 4.
........ As personagens beijam-se.
........ As personagens observam a paisagem.
........ A jovem mulher chora.
........ O narrador pensa num episódio doloroso.
MI

6
Ligar a palavra ao seu antónimo com um traço, da esquerda para a direita:
• Nostálgico
Perfumado •
• Cheiroso
• Prazer
Volúpia •
• Inodoro
• Desgosto
Melancólico •
• Feliz

MI
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7
Na sua opinião, porque chora a jovem mulher?
(Assinalar a ou as respostas corretas com um círculo, baseando-se no texto.)
• Ela arrepende-se de se deixar seduzir pelo narrador

• Ela está assustada

• Ela está feliz

• Ela está doente

MI

MF

MS

TBM

8
Que efeitos tem o amor sobre o narrador?
(Assinalar a resposta correta com um círculo.)
O amor permite-lhe esquecer o resto do mundo.

• VERDADEIRO

• FALSO

• NÃO SE SABE

Torna-o infeliz.		

• VERDADEIRO

• FALSO

• NÃO SE SABE

Muda a sua perceção do mundo.

• VERDADEIRO

• FALSO

• NÃO SE SABE

Volta a dar sentido à sua existência.

• VERDADEIRO

• FALSO

• NÃO SE SABE

MI

MF

MS

TBM

Rappel des codes de correction :
MI = maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise
MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis
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