
coMrssAo on ExAvrES DE A.DMrssAo

ExAME op annarssAo
(2018)

PROVA T}E POR.TUGUES

TNSTRUEOTS

1. ,,\ prcva tem a dr"rragdo de i20 minuros, contempla um texto e um totai de l5
perguntas.

2. Leia atentamellte a prova e responda na Folha de Respostas a todas as pergurtas.

3. Para cada pel'guuta existem qrlatru alterrrativas de resposta. Sd uma d que est6
correcl.a" Assinale apenas a aliernativa correcta.

4. Para responder correctanlente. basta marc&r na alternativa escolhida como se

indica na Folha r1e Respostas. Exemplo' [*]l'

5. Para marcar use primeiro l6pis de carvSo do tipo [IB. Apague completarnente os
enos usando uma borracha. I)epois passe por cirna esl-eri:gr6fica 6lreta ou azul.

6. hlo fim da prova, entregue apenas a Folha de Respostas. Nfro seri aceite quaiquer
folha adicional.

'7. Nf,o d pennitido o uso de dicion6rio.

L Nao d pennitido o uso de celular clurante a prova.

Lembne-se! Assinale
correctamente o seu

C5dieo
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TEXTO

Saberemos Ier?

Pode nem sequer passar pela cabega de uma pessoa que concluiu, pelo menos, a escolaridade
obrigatdria a ideia de que talvez ndo saiba realmente ler um texto.

No entanto, a verdade d que o saber ler n6o se resume A nossa capacidade de reunirmos e
pronunciarmos aquele conjunto de letras que formam unna palavra, a qual, porsua vez, se junta a outras
na composigSo da frase, que 6 a unidade minima do discurso.

Essa capacidade de se compreender uma mensagem transmitida nurn cddigo que d eomum ao emissor e
ao receptor (como 6 o caso, de que aqui nos ocupamos, da lingua portuguesa para emissor e receptor
portugueses) apenas faz com que um individuo sts possa considerar-se alfabetizado num nfvel muito
prinrdrio, que serd uma espdcie de grau zero do saber ler.

ora, o fundamental d, justamente, que tomemos conscidncia desse facto: porque se nos deixarmos ficar
nurn optimismo de auto-suficidncia, sem pormos em causa as nossas limitag6es, tornar-nos-emos
irredutfveis a toda a possibilidade de progresso no que diz respeito i nossa compet€ncia de leitores.
Corremos o risco de estagnar num insuficiente grau da nossa formag6o linguistica. Num grau que s6
deveria ser ainda um grau - e nunca o ponto de paragem final.

Tamb6m precisamos de reconhecer que essa competdncia d de extrema importancia, tanto para o
nosso prazel corno para o nosso sucesso social - jd ela nos vai permitir passar de consumidores passivos
a produtores de textos escritos ou de actos de fala.

Todos sabemos, por experidncia pr6pria, com que agrado e aprego 6 escutada uma pessoa que ,.fala

bem" e como se torna confrangedor ouvir algu6rn exprimir-se corn incorrecE6es. lsso chega a tornar-se
motivo de riso, maii ou rnenos educadamente dissimulado.

Quanto i forma como se escreve, tamb6nr essa 6 quase sempre o factor mais determinante de
prefer€ncia em rnuitas das oportunidades que se nos apresentam na vida. Cs escolhidos para o
desempenho de cargos honorificos sf;c geralmente aqueles gue sabem utilizar correctamente a sua
lingua, exprimindo-se com aquela elegdncia, aquela arte que todos apreciam e tao poucos conseguem
revelar na sua linguagem.

Na nossa cuitura, d lendo que se adquirem os conhecimentos de base, bern conro pistas para posterior
investigagHo dessas bases; assim, quanto mais lermos, mais vontade teremos de ier. Mas isto apenas se,
de facto, soubermos ler.

Nas civilizagSes dos povos corn eserita, csmo 6 a nossa, ela tornou-se o lugar privilegiado para a
conservagdo e transmissSo dos dados culturais.
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E nos textos escritos que encontramos compilaclos os saberes daqueles que nos antecederam, o que nos

permite avangar sempre, sern ter,'nos de recornegar constanternente a partir do ponto inicial, rjo "marco
zero" dos conhecimentos. Os povos sem escrita n5o praticam um processo de conhecimento linear, por

etapas, progressivo, que 6 prdprio do pensamento cientifico na busca incessante do saber; a resposta is
perguntas que o homem faz ern relaEdo ao mundo que o rodeia e a si mesmo 6 uma resposta potitica,

total, n6o cientifica; 6 a resposta do rnito.

0 mito procura dar uma resposta global is grandes interrogag6es do homem. Quanto ao pensarilento

cientifico, esse necessita de progredir por fases, que correspondem a parcelas do conhecimento; avan6a

por etapas, tentando explicar um dado n0mero de fen6menos, para, a partir dai, seguir para outros. E

assim por diante, disse Descartes que o pensamento cientifico divide a dificuldade em tantas partes

quantas as necessdrias para a resolver.

Ora, a escrlta possibilita este tipo de investigagSo, porque perrnite que se registem as sucessivas

descobertas. E nenhurna mem6ria o poderia fazer. O pensamento mftico, pelo contrdrio, responde

numa totalidade, ou seja: dii urna resposta que pretende ser total. Evidentemente que, nos nossos dias,

este tipo de resposta n5o faz sentido para nds; n5o podemos conceder*lhe mais que um sorriso e um

interesse de cardcter hist6rico ou antropol6gico. O nosso conhecimento processa-se de outra forma,

necessitando de ser registado atravds da escrita para poder avansar.

Podemos desenvolver a nossa compet6ncia de leitores, exercitando a nossa perspicdcia, a nossa rapidez

de apreensdo de um texto, a nossa seguranga na compreensSo daquilo que ele nos quer, de facto, dizer.

Para isso, temos de come6ar pela andlise dos diferentes tipos de problemas que se nos deparam quando

lemos. De um rnodo geral, estes problemas podem dividir-se em dois grandes grupos: o grupo que

integra as deficiCncias de apreens5o do texto, por um lado, e o que engloba as quest6es originadas por

urn excesso de adesSo a certos tipos de texto, por parte do [eitcr, e que s3o geralmente devidas A falta

de espirito crltico.

Teresa Moura Guedes, in Falar Melhar, Escrever Melhor, Seleca6es do Reader's Digest, pp. 92 e 93 {

adaptado)

A. Compreens6o do texto

Com o titulo Ssberemos ler?, a autora:

a| Pretende obter respostas dos leitores b) Convida os leitores para auias de leitura no futuro
c) Quer mostrar que a leitura 6 complexa d) Revela que hd rnuitos analfabetos

2. Com a afirmagSo Pade nem pctssor pela ccbego de umo pessao... i1e pariigrafo), a autora

defende que:

a) Hd estudantes que ndo sabem ler em voz alta b) Quem concluiu a escolaridade obrigatdria

n5o sabe ler

c) E frequente muitos lerem com dificuldades d1 niluitos leitores n6o cornpreendem o que l€em
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3. De acordo com o textor a unldade minima do discurso 6:

a) A letra b) A frase c) A palavra d) Um conjunto de letras

4. O grau zero do saber ler, conforme o texto, significa:

a) Ser analfabeto b) Ter dificuldade na leitura de textos

c) Compreender textos escritos dl Saber ler textos escritos em Portugu6s

5. Com a expressSo tomemas consci€ncia desse iact* (4e pardgrafo), a autora:
a) Apela para sermos leitores competentes b) Pde em causa as limitagbes dos leitores

e) Diz que hd individuos incompetentes na leitura d) Mostra que hd insufici6ncias na nossa

formaESo lingulstica

6. Segundo o texto, a compet6ncia de leitura 6 irnportante, porque:

a) Permite que passemos a ser bons consumidores de textos hl Garante o sucesso escolar

cl Proporciona prazer d) Concorre para a melhoria da compet€ncia lingufstica e discursiva

7. Conforme o texto, uma pessoa 6 escutada com agracio e aprego quando:

a) Provoca riso b) Se exprirne com correcaHo

c) Fala bem dos dirigentes e do seu pais d) Fala bem de si mesmo

8. A forma como se escreve 6 quase sempre o factor mais determinante:
a) Porque garante a ocupag5o de cargos honorificos
b) Se souber eompor textes com correc$do e eleg6ncia

c) De preferEncia em muitas oportunidades
d) Para os poucos que conseBuem revelar na sua rnensagern

9. De acordo com a autora, a leitura concorre para (8s pardgrafo):

a) Sabermos ler b) A nossa cultura c) A nossa formaESo d) A nossa investigag5o

10. Segundo a autora, os textos escritos:

a) Permitem-nos avangar sempre b) Permitenr-nos partir do ponto inicial

c) Perrnitern-nos recomegar constantemente a partir do ponto inicial

d) Permitem-nos estabelecer um conhecimento progressivo

11. A diferenta entre o mito e o pensamento cientlfico, de acordo com o texto:

a) E que o primeiro pertence aos pcvos sem escrita

b) E que o segundo responde is inquietag6es do Homern

c) E que o primeiro c{d respostas completas e o segundo fornece respostas incompletas

d) E que o primeiro dd uma resposta global, enquanto o segundo estabelece etapas para a

resposta

L2. Conforme o texto, para o nosso conhecimento poder avan6ar;
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a) Precisa da escrlta

r) Precisa de cientistas

b) Deve-se combater o pensamento rnitico

d) Precisa de pessoas com formagEo superior

1.3. Para desenvolvermos a nossa compet6ncia de ieitores:

a) Devemos c.lescobrir cs prol:lenras que temos na leitura b] Devemos ser rdpidos na leitura de textos

c) Devemos ler textos iom seguranqa d) Devemos criticar os textos

B. Funcionamento da lfngua
14. A oragSo "que concluiu, peio nlenas, a escoloridacle obrigatario" (1e pardgrafo) e:

a) Subordinada integrante b) Subordinada causal e) Subordinada relativa d) Subordinada consecutiva

15. O conector "no entanto" (2e par5grafoi possui:

a) Um valor aditivo b) Um vaior ccnti-astivo c) t-.lrn valor causal d) Um valor conclusivo

16. As palavras ess$, uma, coso e prirndrio (30 par;igrafo) s5c, respectivamente:

a) Demonstrativo, artigo, verbo, substantivo b) Possessivo, numeral, substantivo, adjectivo

c) Substarrtivo, artigo, verbo, adjectivo d) Denronstratrvo, artigo, substantivc, adjectivo

17. As palavras uuto-swfiei€nda, irredutfveis, possihilidade s5o:

aI Ccmposta por justaposiqSo, der-ivada por prefixagSo, derivada por sufixaqio

b) Cornposta por aglutinagio. derivada pcr prefixaqSc e sufixa6So, derivada pcr sufixagEo

c) Comnosta por.justaposiESo, derivada por sufixagSo, deriuada por sufixagSo

d) Cr:mposta por jLrstaposiESo, derivada por prefixagSo e sufixagSo, derivada por sufixag5o

18. As palavras da famflia de leifuro sfio:

a) Leiteiro, Netreiro, literato, literacia b) Literacia, liteira, liter;tura, leitor
c) Leitor, literacia, literatura, letra d) Leitor', literatura, liteira, letra

19. As palavras da familia de mita, giabol, progressivo sfro, respectivamente:

a) Mirtilo, globo, progredir bi Mftico, globalizaESo, progressSo

ci Mitologia, globalidade, progressibilidade d) M(iiro, glocal, possessivo

20. Em "...sabem ut!iizar correctsmente q;qS!fiEgq" a pronomirralizagSo da expressSo sublinhada

d:

a) Sabem utilizar co!'rectamente-a b) Sabem utilizar-a correctamente

c) Sabem utilizd-la correctarnente d) Sabem utiliza-la correctamente

21. Em O pai afereeeu-me ums camisa. a passiva correspondente d:

a) Fr,ii oferecido uma carnisa peio pai h! Fui oferecida uma carnisa pelo pai
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c) Uma canrisa foi-me oferecida pelo pai d) Foi-lhe ofereclda uma camisa pelo pai

22. hias palavras canheeimenta, rnita, investigagdo, tivra, ci€ncia, importdncia, a palavra ir:trusa 6:

ai Mito b) Livro c) trnportAncia dlCi6ncia

23. Nas palavi'rs r?65s{n, essa,lke, quefft, aquila, uli, cuio a palavra intrusa 6:

a) Nossa b! Cujo c) Ali d) Aquilo

24. Os hiperonimos de cfurn, cota.ret Volva, Tereso s5o respectivameritei

a) Peixe, vegetal, viatura, pessoa b) Animal, plania, objecto, esr-ritora

e) Peixe, vegetal, veiculo, escritora d) Sardinlra, vegetal, viatura, pessoa

25. Os antdnimos de elegdncia, sirnpatia,sutesso, tterclade s5o, respectivamente:

ai lnelegdncia, desimpatia, insucesso, inverdarle h! Deseieg6ncia, antipatia, insueesso, iriverdacle

c) Anelegf,ncia, antipatia, insucesso, ilesverdade d) lneiegincia, antipalia, insucesso, inver-rjade

26. Na sequ€ncia "porque permite que se registem" (1.2s parigrafei ocorrem duas oraq6es:

a) Causal e reiativa b) Causal e ternporal c) Causal e teirnpletiva di Causale condicionai

27. Na sequ6ncia " ptsrque permite que se registem" (lll paragrafo):

a) O se 6 r:roncme reflexo b) O se 6 conjungSo condicional

c) 0 se 6 particr-lla apassivante di O se d pronome rec(proco

2-8. Na expressiio "nivel rnuito prirtdrio" , o adjectivct encclntra*se:

a) Nlo grau superiativo relatlvo de superioridade b) No grau sirperlativo absoluto anaiftico

c) No gi.au superlativo relativr: de inferioriCade d) No gra,.t superlativo absoluto sintrltico

29. Falei com o homeril. O homem 6 um escritor. A frase complexa csirecta e:

a) O horrem que falei com ele 6 um escritor". b) O hornem 6 urn escrrtor que faiei com ele.

c) f ur,.1 escritor o homem que falei com ele. di C) hornem corn quem falei e um escritor'

C. Literatura
3C" Um dramaturgo u{ aquele que:

a)[screve textos clrameticos b)Participa €m peEas ieatrais e]Declama poemas d]Escreve ensaios

31. O ronrance pertence:

a) p,o g6nero 6pico b) Ao g6nero dramdtico c) Ao gdnero lirico d) Ao genero narrativo

32. O texto llrico caracteriza-se por:

a) Apresentar aca6es de personagens b! Exprimir emoq6es
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c) Narrar 6s fo pessca

33. Urn verso her6ico possui:

d! Breves momentos de avango

a) Sete silabas m6tricas b) Seis sfiabas mdtricas E) Dez sllabas m6tricas d) Nove sllabas m6tricas

34. O autor de Raz de orvalho e outros poemas 6..

a| Rui Craveirinha b) Rui Nogar c! Mia Couto d) No€mia de Sausa

35" O autor de Os Mojss d:

a) Ega de Queiroz b) Aldino Muianga c) Armando Artur d) Luis de CamSes

36. Lilia Mompl6 6 autora de:

a) Karingana Ua Karingano b) Os oltros da cobro verde c) Niketche d) As Lusiadas

FIM


