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A. Lê, com atenção, os textos que te são propostos e, depois, responde de forma clara e 
objectiva às questões que te são apresentadas. 

 
 
Harry Potter é o protagonista de aventuras misteriosas e arrepiantes, criadas pela 
escritora inglesa J.K.Rowling. 
 
 
As cartas de Harry Potter. 
 
 
Harry estendeu a mão, agarrando por fim o sobrescrito amarelo, endereçado em tinta 
verde esmeralda ao Senhor H. Potte, rés-do-chão, Cabana da Rocha, Oceano. Pegou na 
carta e leu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As perguntas estoiraram dentro da cabeça de Harry como se fossem fogo- de- artifício, 
de tal modo que ele não conseguia decidir qual a pergunta que queria fazer em primeiro 
lugar. Lá dentro havia também um presente embrulhado, um cartão e uma carta. Desta 
vez de Hermione. 

 
 
 

 

Escola Hogwarts de magia e feitiçaria 
Director: Albus Dumbledore 
( Ordem de Merlim, Primeira classe, Confederação Internacional de Feiticeiros) 
 
Caro Sr. Potter,  
 
É nosso prazer informá-lo de que tem um lugar à sua espera na Escola de Magia e Feitiçaria de 
Hogwards. Junto enviamos uma lista dos livros e equipamentos necessários. 
O ano lectivo começa a 1 de Setembro. Queira enviar-nos a sua coruja até dia 31 de Julho, sem 
falta. 
 
        Atenciosamente, 
        Minerva McGonagall 
        Subdirectora 
 

Escola SECUNDÁRIA PROFESSOR NORONHA FEIO 
Teste de Avaliação - 10º Ano, Turma X 

 PORTUGUÊS - CURSO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA DE G ESTÃO 
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Querido Harry 
O Ron escreveu-me a contar da chamada telefónica que foi atendida pelo teu tio 
Vernon. Espero que esteja tudo bem contigo. 
Estou a passar férias em França e não sabia como mandar-te isto. E se abrissem na 
alfândega? Mas foi então que apareceu a Hedwing Acho que ela queria assegurar-se de 
que tu recebias alguma coisa no dia dos teus anos, para variar. 
O teu presente foi adquirido através do catálogo das corujas. Vinha um anúncio no 
Profeta Diário (temo-lo recebido; é tão bom mantermo-nos a par do que se passa no 
mundo da feitiçaria). Viste a fotografia do Ron e da família toda que saiu na semana 
passada? Aposto que está a aprender imensas coisas. Estou cheia de inveja, os 
feiticeiros do Egipto eram fascinantes. 
Aqui também há algumas histórias de feitiçaria locais. Reescrevi o meu trabalho para 
História da Magia para incluir algumas das coisas que descobri. Espero que não esteja 
demasiado grande, já vou em dois rolos de pergaminho, mais do que o que o professor 
Binns pediu. 
O Ron diz que vai estar em Londres na última semana de férias. Achas que podes vir 
também? Espero que sim. Se não fores, vejo-te no Expresso de Hogwarts do dia 1 de 
Setembro. 
 
                                                                                              Beijos da Hermione  

 
 
 
 
1. Diz qual das cartas revela uma relação de confiança e intimidade entre o emissor e o 

receptor. (5 pontos) Como classificas este tipo de carta? (10 pontos) 
 

 E o outro tipo, como o designas? (10 pontos) 
 
 
2. Diz qual é a mensagem de cada uma das cartas recebidas por Harry Potter. (20 

pontos) 
 
 
3. Aponta três diferenças para o primeiro tipo de carta e outras três para o segundo. (60 

pontos) 
 
 
4. Imagina a carta de agradecimento que Harry Potter terá enviado a Minerva 

McGonagall. (35 pontos) 
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5. O texto que se segue está mal pontuado. Reescreve-o, pondo a pontuação de forma 
correcta. 
 
“ Harry, riu-se de novo. enquanto pegava no seu presente. Era, muito pesado? Calculou 
que fosse um livro mas, não era. Era um estojo preto que dizia! Kit de tratamento de 
vassouras?” (24 pontos) 
 
 
6. Hoje em dia, existem outras formas de comunicação como, por exemplo, o correio 
electrónico. Que vantagens e /ou desvantagens encontras nessa nova forma de 
comunicação em relação às cartas? Pensa, entre outros, em aspectos como:  (36 pontos) 

� Rapidez; 
� Acessibilidade (dependência de meios); 
� Originalidade e carácter pessoal ou impessoal dos suportes utilizados (caligrafia, 

monitor do computador, papel de carta); 
� Confidencialidade, invasão de privacidade; 
� Recepção de produtos / materiais não pretendidos (publicidade, vírus 

electrónicos outros); 
� Questões ecológicas 

 


