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LEIA O SEGUINTE TEXTO:

Buck aceitara a corda com calma e dignidade. Embora aquele fosse um ato inusitado, 
ele tinha aprendido a confiar nas pessoas da casa e a reconhecer-lhes uma sabedoria 
superior à sua. No entanto, quando as pontas da corda foram colocadas nas mãos 
do estranho, rosnou ameaçadoramente. Manifestava o seu descontentamento, 
convencido, no seu orgulho, de que exprimir um desejo era mandar. Para sua grande 
surpresa, a corda estreitou-se no seu pescoço, sufocando-o. Tomado de cólera, 
lançou-se sobre o homem, mas este antecipou-se, agarrou o com firmeza pela garganta 
e arremessou-o de costas com um empurrão.

Então, a corda apertou sem piedade. Buck lutou com fúria, a língua pendendo-lhe da 
boca e o peito largo arquejando em vão. Nunca na sua vida tinha sido tão maltratado 
e nunca na sua vida tinha estado tão zangado. Mas as forças faltaram-lhe, os olhos 
ficaram vidrados e perdeu os sentidos.

Jack London, O Apelo da Selva, 1903.
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1

Que indícios nos levam a pensar que Buck é um cão? 
Assinalar as respostas corretas com um círculo.

• «Buck aceitara a corda com calma» 

• «Rosnou ameaçadoramente»

• «Nunca tinha estado tão zangado»

• «A língua pendendo-lhe da boca»

• «Convencido, no seu orgulho, de que exprimir um desejo era mandar»

• «Os olhos ficaram vidrados»

MI MF MS TBM

2

Que palavras melhor caracterizam o homem no texto?   
Assinalar as respostas corretas com um círculo.

• Carinhoso • Meigo • Cruel  • Hábil

• Forte • Submisso • Paciente

MI MF MS TBM
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3

Verdadeiro ou falso? (Assinalar a resposta correta com um círculo.)

Buck está habituado a ser maltratado.  • VERDADEIRO • FALSO

Buck não compreende o que se passa.  • VERDADEIRO • FALSO

Buck, pensava, até àquele momento, que era superior aos outros. • VERDADEIRO • FALSO

4

A que domínio se referem as palavras a seguir indicadas? (Unir as palavras com um traço.)

 Dor • • Um sentimento

 Descontentamento • • Uma reação

 Cólera • • Uma sensação

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Indicar a ordem cronológica dos acontecimentos, numerando-os de 1 a 4:

........  Buck sente-se em perigo.

........  Buck perde os sentidos.

........  Buck submete-se.

........  Buck resiste.

6

Para que serve a corda mencionada no excerto? 
(Assinalar a ou as respostas corretas com um círculo.)

• Para bater em Buck.

• Para levar Buck a passear.

• Para o impedir de se mexer.

• Para o sufocar.

MI MF MS TBM

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


