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 Leia o texto a seguir para responder às questões abaixo: 

Capitulo I – Um Grito de Pavor 

 (...) Uma sensação de mal-estar tomou conta do líder dos Karas. Na noite anterior, 
Magrí tinha ido com Calu à estreia de uma peça. Algo de muito grave deveria ter acontecido 
no teatro... 
 A plateia estava lotada. 
 Sussurros curiosos denunciavam a expectativa do momento mágico em que os 
refletores seriam acesos e as pesadas cortinas de veludo vermelho-escuro seriam abertas, 
revelando o cenário para dar início ao primeiro ato do Rei Lear, de William Shakespeare. 
 Uma campainha estridente ecoou por todo o teatro. Era o primeiro sinal, que 
anunciava os últimos cinco minutos antes do início da peça. (...) 

 

1. A peça não chegou a ser apresentada porque algo de muito grave aconteceu. Explique 

essa afirmação. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Quem é Solomon Friedman? 

a) Pai de Calu. 

b) Professor de Matemática de Crânio. 

c) Ator e professor de teatro de Calu. 

d) Diretor do Colégio Elite. 

 

3. Qual peça seria apresentada? 
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a) Tempestade, de Shakespeare. 

b) Rei Lear de Shakespeare. 

c) Romeu e Julieta. 

 

4. Qual membro do grupo foi mais afetado com a morte de Sol? Explique a ligação dos dois. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Leia o trecho a seguir para responder às perguntas. 

(...) O velho Sol estava lendo uma folha de papel amarelo quando entrei no camarim para 
cumprimenta-lo. Escondeu-a debaixo de uns livros quando me viu, como se não quisesse 
me mostrar. Naquele momento o cesto de papeis estava vazio, disso eu me lembro muito 
bem. Depois da morte dele, porém, não havia nada debaixo dos livros. Mas, no cesto, havia 
este papel amassado. 
 Calu mostrou uma folha amarrotada de papel amarelo. 
 Era um impresso malfeito, como um folheto de propaganda de liquidação. (...) 
 

5. O que havia no papel amarelo que Solomon segurava? 

a) Uma cruz suástica, a medonha aranha negra do horror, o terrível símbolo nazista. 

b) O desenho do anjo da morte. 

c) O castelo de Wachenfeld. 

d) O grande Adolf Hitler. 

 

6. Por que o Komandant ficou feliz com a morte de Soloman Friedman? 

a) Porque eles eram fugitivos de guerra. 

b) Porque Friedman era o único ser vivo que poderia reconhecê-lo como Todesengel, o 

“Anjo da Morte”. 

c) Porque Friedman sabia sua verdadeira identidade: doutro Q.I. . 

d) Por ser o responsável pelos escritos do papel amarelo. 

 

 


