
Agrupamento de escolas de Sardoal 
Escola EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão de Andrade  

 
BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

Retirado de Escola Secundária Filipa de Vilhena 

O Romance de Rita R. de Ana Saldanha 

Nome_______________________________ Nº______ Ano/Turma_______ 

 
Grupo I (50 pontos) 

Assinale com verdadeiro ou falso (V/F) as seguintes afirmações:                                    V/F                                          
 
 
1. “ A qualquer hora do dia ou da noite” era uma frase que se ouvia no gravador de 

mensagens.  

2. Ana Saldanha, como possuía vários computadores no escritório, na casa de Londres, não 

adquiriu mais nenhum.  

3. A autora adota facilmente a pronúncia e os modismos das pessoas com quem fala. 

4. Ela tem um receio patológico que a enganem e tem medo de perder oportunidades.  

5. O principal objetivo da narradora é escrever um romance original.  

6. Escrever um diário é um conselho frequente da tia de Rita.  

 7. Para a ajudar a organizar as ideias, a tia Rute oferece-lhe um computador.  

8. Durante a gravação, Rita faz juízos de valor acerca dos elementos da sua família.  

9. Gui falava muito, como se tivesse medo de que as palavras fossem aumentar de preço, 

a qualquer momento.  

10. Rita, para adormecer, gosta de ler romances cor-de-rosa.  

11. A tia Rute, que era arqueóloga, detestava literatura. Lia pouco, em especial, poesia.  

12. A professora de Português, do ano anterior  de Rita, era muito pouco exigente.  

13. Embora goste de ler, Rita nunca leu um livro da coleção Uma Aventura.  

14. Rita considera que a professora de Português parece uma ministra das Finanças da 

ficção. 
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15. A tia Rute aprecia um estilo de escrita com frases muito compridas, que tornam a 

leitura mais complicada para o leitor. 

16. Pedro, irmão de Rita, é apresentado como uma personagem-tipo, que se caracteriza 

por dois substantivos: adolescência e computadores. 

17. Raquel apresentou um trabalho sobre o fundo do mar muito original. 

18. Omar é o gato do engenheiro Magritte, a quem a Lili dava lambidelas ternas.  

19. Virgínia Woolf é uma escritora inglesa de quem Rita tinha lido toda a obra.  

20. Na obra, critica-se a falta de convívio entre a vizinhança, sobretudo, a mais popular. 

21. O programa televisivo Famílias Trocadas desvaloriza a noção de privacidade e do 

respeito que se deve ter para com os outros.  

22. Rita vai deixar de ler, durante uns tempos, porque não quer ser influenciada pelo estilo 

de outros escritores. 

23. O conselho “ acima de tudo, o mais importante é que tentes escrever o livro que 

gostarias de ler” é dado por Dora, a mãe de Rita.  

24. A grande paixão do Romeu era uma das colaboradoras que trabalhavam com ele, na 

sua empresa. 

25. A obra é uma compilação de vários documentos pessoais encontrados, por acaso, num 

computador. 

   

Grupo II 

Dos temas abaixo apresentados, desenvolva apenas UM (50 pontos): 

 

Tema A 

Redija um pequeno texto, de 120 a 220 palavras, imaginando que quer convencer um 

amigo de que vale a pena ler esta obra. 

Tema B 

No Romance de Rita R., um computador é um ótimo pretexto para a reflexão sobre o 

mundo, a vida e a literatura. Concorda? 

 Num texto de 120 a 220 palavras, exponha a sua opinião, partindo da sua experiência de 

leitura. 
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