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SOLUÇÕES 

I 

1. O Natal surge descrito no conto como  

a) a grande festa doméstica da Escócia 

b) a grande festa citadina de França 

c) a grande festa doméstica de Inglaterra (p. 3) 

d) a grande festa citadina de Inglaterra 

 

2. O Natal é ainda descrito como 

a) um momento especial para lembrar os pobres  

b) um momento de grande egoísmo (p.4) 

c) um momento para lembrar o Robin dos Bosques, que tira aos ricos para dar 

aos pobres 

d) um momento de chegada e partida das famílias 

 

3. Aquele Natal foi 

a) especialmente triste porque choveu 

b) particularmente triste porque nevou 

c) particularmente triste porque não nevou (p.4) 

d) especialmente alegre porque havia ruas iluminadas 

 

4. O que estragou aquele Natal: 

a) as preocupações políticas 

b) as preocupações sociais 

c) o clima (p.4) 

d) as famílias desavindas 

 

5. No Natal inglês aprecia-se muito 

a) o sol a dourar as nuvens 

b) a chuva a correr nas vidraças 
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c) a neblina habitual 

d) a neve e os casacos de pele (p. 4) 

6. No conto considera-se que 

a) a neve nas janelas traz desolação e tristeza às pessoas 

b) a neve nas janelas traz poesia (p.5) 

c) a neve nas janelas traz trabalho aos limpa-vias 

d) a neve nas janelas é indiferente à população 

 

7. No Natal descrito,  

a)  tudo está enfeitado, ao som da música de piano e de cantares 

escoceses (pp.6-7) 

b) não há enfeites mas canta-se e dança-se à lareira 

c) todos vêm para a rua dançar e correr 

d) tudo está ornamentado ao som da música e de cantares franceses 

 

8. À meia-noite, 

a) as crianças, vestidas de azul, espreitam o presépio para verem o Menino 

Jesus 

b) as crianças, vestidas de azul, espreitam a chaminé para verem o sapatinho 

c) as crianças, vestidas de branco e rosa, espreitam à janela para verem o 

Pai Natal (p.7) 

d) as crianças, vestidas de branco e rosa, espreitam a chaminé para verem 

Santo Claus  

 

9. Quando o Pai Natal chega, as crianças 

a) dão-lhe uma taça de prata cheia de hidromel quente (p.7) 

b) dão-lhe uma taça de chá inglês 

c) dão-lhe croissants quentinhos 

d) não lhe dão nada, porque só querem ver os presentes 

 

10. O papá Natal, neste conto, 

a) é rezingão e não gosta de crianças 

b) não tem barbas 
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c) é uma figura simpática, salpicada de neve (p.8) 

d) é uma figura magra e elegante 

 

11. Lá fora, as crianças 

a) estão escondidas porque sabem que o Pai Natal as encontrará 

b) cantam louvores porque o Pai Natal só lhes dá prendas a elas 

c) cantam louvores porque o Pai Natal não esquece ricos nem pobres 

(p.9) 

d) estão escondidas porque se portaram mal durante o ano 

 

12. Em geral, neste conto de Eça a quadra natalícia é descrita como 

a)  uma época de especial solidariedade que perdurará ao longo do ano 

b) uma época triste para os sem-abrigo 

c) uma época egoísta para os mais ricos 

d) uma época de solidariedade passageira (p.10) 

 

13. No final,  

         a) Os filósofos afirmam que isto há-de ser sempre assim (p.11) 

         b) Os poetas queixam-se de que deveria haver mais música 

         c) Os pensadores afirmam que um dia isto há-de mudar 

         d) Os matemáticos afirmam que a sociedade há-de ser sempre assim 

 

14. O conto termina 

a) com otimismo, porque sempre haverá prendas no sapatinho 

b) com pessimismo, porque deixará de haver pobres mas continuarão as 

injustiças 

c) com otimismo, porque deixará de haver pobres no futuro 

d) com pessimismo, porque haverá sempre pobres e a humanidade é 

considerada inútil. (p.14) 
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II 

 

15.  José Saramago nasceu 

a) na aldeia de Azinhaga e foi levado para Lisboa (pp.11-12, 124) 

b) em Lisboa e foi levado para Évora 

c) na cidade de Évora e foi levado para a aldeia 

 

16.  Saramago 

a) adorava cães e cavalos 

b) tinha medo de cães mas paixão por cavalos (pp.23-28) 

c) não gostava de qualquer animal 

17.  A namorada que teve aos catorze anos 

a) devia chamar-se Isaura (p.26) 

b) chamava-se Irene 

c) chamava-se seguramente Isaura 

   

18. O narrador conta-nos que, em miúdo, injuriou uma vizinha, chamando-lhe 

Pezuda. O resultado foi: 

a) uma sova muito bem dada pelo marido da vizinha, que era forte e violento 

b) a proteção por parte da tia, que o fez esperar pelo regresso do marido da 

vizinha (pp.34-35) 

c) a obrigação de pedir desculpa em público 

 

19. As pequenas memórias teve como primeiro título 

a) O Livro das Memórias 

b) O Livro das Tentações (p.35) 

c) O Livro dos Amores de infância e adolescência 

    

20. O título As pequenas memórias traduz 

a) memórias de acontecimentos insignificantes para o autor 

b) memórias dos tempos de infância e adolescência (p.38) 

c) memórias sem importância 
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21. Saramago 

a) dormia sempre bem e sonhava com as namoradas 

b)  tinha terrores noturnos (pp. 37-38) 

c) era sonâmbulo 

   

22. A profissão mais recente do pai do protagonista era: 

a) pedreiro 

b) agricultor 

c) polícia (pp.39, 79) 

 

23. Os métodos de aprendizagem da leitura e da escrita na altura 

a)  baseavam-se na Cartilha Maternal de João de Deus e em castigos 

corporais (pp.41-42) 

b) baseavam-se na Cartilha Maternal de João de Deus e na compreensão pelos 

alunos com dificuldades 

c) não se baseavam em qualquer método mas respeitavam diferentes ritmos de 

aprendizagem 

 

24. O narrador conta que, quando tinha seis ou sete anos, 

a) passeou por Lisboa e a mãe comprou-lhe o seu primeiro chupa, que os 

primos deitaram ao chão 

b) passeou por Lisboa e a mãe comprou-lhe o seu primeiro balão, que se 

rompeu de seguida (p.77) 

c) um cão mordeu-lhe a mão 

 

25.  José Saramago, na sua infância, 

a) era mau pescador mas caçava muito bem pardais 

b) era bom pescador e menos talentoso para a caça 

c) não era bom pescador nem bom caçador, mas apanhava bem as rãs do 

rio (p.88) 

 

26.  O diretor da escola primária do protagonista chamava-se 

a) Vairinho (pp.101, 103) 
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b) Guilhermino 

c) Ambrósio 

 

27. Quando chegou à escola para onde foi transferido depois da 1ª classe, o 

narrador 

a) ainda não sabia ler 

b) lia com muita dificuldade 

c) já lia e escrevia muito bem (pp.100-104, 140) 

 

28. Devido à sua nota em ortografia, a personagem principal 

a) foi posta de castigo no fundo da sala 

b) teve aulas de apoio 

c) foi sentada no 1º lugar, como prémio (pp.102-103) 

 

29. No liceu, o protagonista tornou-se 

a) um génio da matemática 

b) um grande namoradeiro 

c) um grande mentiroso (pp.111-112)  

    

30. A família Sousa de Saramago 

a) viveu sempre na mesma casa 

b)  mudou de casa uma ou duas vezes na vida 

c) mudou de casa mais de dez vezes (p.118) 

 

31. São recordados na obra, como episódios que provocaram dor no 

protagonista, 

a) a morte do cão e terem-no fechado num sótão 

b)  a morte de um irmão e terem-lhe enfiado um arame no pénis (p.120-

124) 

c) a morte dos avós e terem-no levado para o estrangeiro 

 

32. No inverno, os avós protegiam os animais 

a) cobrindo os cães com a lã das ovelhas 
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b) metendo os bacorinhos na cama (p.131) 

c) fechando todos os cavalos no curral 

 

33. Para saber a que pocilga pertenciam os porcos, estes eram identificados   

a) com cortes no pelo (p.133) 

b) com laços na cauda 

c) com uma cruz no focinho  

 

34. Quando entrou para a Escola Industrial, Saramago tencionava ser 

a) serralheiro mecânico (p.142) 

b) eletricista 

c) construtor civil 

 

35. No final da obra, recorda-se 

a) os amores com a namorada Domitília 

b) os tempos de Faculdade de Saramago 

c) a morte do amigo José Dinis (p.147) 

 

 

36. Saramago era, no seu início, 

a) um nome de família 

b) um apelido 

c) uma alcunha (p.47) 

 

37. Da leitura deste livro compreendemos que o romance Memorial do Convento, 

do mesmo autor, foi escrito 

a) antes de As pequenas memórias (p.78) 

b) depois de As pequenas memórias 

c) ao mesmo tempo que As pequenas memórias 

 

38. Da leitura deste livro compreendemos que a obra de José Saramago que 

ajudou a situar a data da morte do irmão Francisco foi 

a) Todos os nomes (p.125) 
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b) Ensaio sobre a cegueira 

c) As intermitências da morte 

 

39. Em As pequenas memórias, os acontecimentos são narrados 

a) por ordem cronológica 

b) de trás para a frente 

c) à medida que o autor se recorda deles 

 

40. Nesta obra predomina 

a) o diálogo entre as personagens 

b) a descrição de lugares e personagens 

c) a narração de episódios 
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