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BRITÂNICA DESCOBRE QUE NAMORADO E EX ERAM A MESMA PESSOA

Quando Jessica Sayers terminou com o namorado Luke, depois que ele tentou apalpá-la, logo se apaixonou 
pelo tímido Connor. Ela só não sabia que Luke e Connor eram a mesma pessoa, Gemma Barker — uma amiga 
dela.

Gemma foi presa há dois dias, condenada a dois anos e meio, por fraude e violência sexual. Ela vivia seis 
identidades diferentes, além da original. 

— Tudo em Luke e Connor era diferente. Era como se eles fossem pessoas diferentes até no beijo — 
contou a jovem de 18 anos, em entrevista ao jornal The Sun. — Ninguém sabe o que é descobrir que a pessoa 
que você ama e quer passar o resto da sua vida não é real.

A inglesa disse que Connor e Luke se vestiam e até falavam de maneiras distintas. Ela sequer desconfiou 
que os dois eram a mesma pessoa, muito menos que eram Gemma. Jessica só descobriu a farsa quando Connor 
adormeceu ao lado dela, depois de apalpá-la e beijá-la diversas vezes na cama.

Gemma estava caracterizada de Aaron quando foi presa. A polícia só teve certeza de que se tratava de 
uma garota quando revistaram Gemma, já na delegacia. 

— Eu sei que as pessoas ficam se perguntando como eu não percebi que era ela. Mas Gemma foi muito 
inteligente, e eu ingênua — desabafou Jessica. — Ela queria ser atriz e deveria ter levado o Oscar por isso — 
ironizou.

Adaptação a partir do texto publicado no Notícias Esquisitas [on-line] (março 2012)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta.

1. Por que é que Jessica acabou a sua relação com Luke?
a) Porque já gostava de Connor.
b) Porque viu intenções libidinosas em Luke quando a tocou.
c ) Porque começava a suspeitar que fosse uma rapariga.
d) Porque já estava farta do Luke.

2. Segundo o texto, Connor era uma pessoa
a) despachada.
b) acanhada.
c ) jocosa.
d) previsível.

3. Qual das seguintes palavras é sinónimo da locução além de utilizada no texto no sintagma “além da ori-
ginal”?
a) Exceto.
b) De mais a mais.
c ) Logo que.
d) Longe de.

4. Qual é a categoria gramatical da palavra “tudo” que aparece no texto?
a) Pronome indefinido. 
b) Adjetivo indefinido.
c ) Numeral.
d) Pronome relativo.
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5. Por que é que Jessica nunca tinha desconfiado?
a) Porque os garotos eram similares nalguns aspetos mas nunca julgou que fossem Gemma.
b) Porque os garotos eram muito diferentes mas tinham algumas similaridades que passaram inadver-

tidas.
c ) Porque os garotos eram totalmente diferentes em tudo.
d) Porque os garotos tinham falado em Gemma. 

6. Gemma foi presa vestida de Aaron, o qual
a) tinha conseguido de Jessica aquilo que nunca conseguiu Connor.
b) iria ser o terceiro namorado de Jessica.
c ) tinha dito a Connor como apalpar Jessica.
d) nunca tinha sido conhecido por Jessica.

7. A forma verbal “teve” é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito simples do indicativo. Qual é 
a correspondente plural?
a) Tivessem.
b) Tiverem.
c ) Tiveram.
d) Tinham.

8. Como justifica Jessica o seu comportamento em face da história?
a) Em termos de gracejo.
b) Em termos de fascínio.
c ) Em termos de candura.
d) Em termos de furor.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre 40 e 60 palavras para cada resposta).

9. O que é que acha do comportamento de Jessica perante estes factos?

10. Qual é a sensação que lhe provoca a leitura desta notícia?
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