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Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 

para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de 

Leiria dos Maiores de 23 Anos – 2009 

 

Prova escrita de conhecimentos específicos 

de PORTUGUÊS 
 

 
Instruções gerais 

 
1. A prova é constituída por 3 grupos de questões. No primeiro e terceiro grupos deverá 

responder a uma das duas questões propostas, sendo o segundo grupo de resposta 

obrigatória; 

2. A duração da prova é de 2 horas, estando prevista uma tolerância de 30 minutos; 

3. Só pode utilizar para elaboração das suas respostas e para efectuar os rascunhos as 

folhas distribuídas pelo docente vigilante; 

4. Não utilize qualquer tipo de corrector. Se necessário risque ou peça uma troca de 

folha; 

5. Não é autorizada a utilização de quaisquer ferramentas de natureza electrónica 

(telemóvel, pda, computador portátil, leitores/gravadores digitais de qualquer natureza ou 

outros não especificados); 

6. Deverá disponibilizar ao docente que está a vigiar a sala, sempre que solicitado, um 

documento válido de identificação (bilhete de identidade, carta de condução ou 

passaporte). 

 

Leiria, 6 de Junho de 2009 
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GRUPO I 

Parte 1: 

 

Escolha UM dos tópicos que lhe propomos e redija um texto coerente conforme 
solicitado. 

Tópico A: 

O acesso ao mundo de trabalho pode ser um processo longo e difícil, mesmo para 

aqueles que possuam qualificações de nível universitário. 

 

De acordo com as informações que possui, elabore um texto de opinião, de duzentas 

a trezentas palavras, sobre as eventuais dificuldades com que as pessoas da sua 

geração terão de lidar na entrada para o mercado de trabalho ou na manutenção dos 

seus postos de trabalho.  

 

Tópico B: 

Os números da pobreza em Portugal são 

preocupantes. Cerca de 20% dos 

portugueses vivem ou estão em risco de 

viver em situação de pobreza (com menos 

de 360 euros mensais). Estas taxas de risco 

de pobreza registam-se já depois das 

transferências sociais, como pensões ou 

subsídios, porque sem estes, a taxa de 

pobreza em Portugal cobriria 40% da 

população. Entre os grupos de risco - mais 

propícios a caírem em situação de pobreza - estão os idosos e as famílias 

numerosas. O desemprego, salários de miséria e pensões ainda mais miseráveis, 

colocam estes grupos em situações francamente difíceis.  

 

De acordo com as informações que possui, elabore um texto de opinião, de duzentas a 

trezentas palavras, sobre as dificuldades hoje sentidas no contexto português. Reflicta 

sobre possíveis soluções para melhorar a situação actual. 
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Parte 2:  

No anúncio a seguir transcrito, é possível obter informação acerca das condições de 
candidatura a um concurso literário. Leia-o atentamente e elabore o texto que deverá 
acompanhar o conto a concurso. 

 

 

 

A revista “Os Meus Livros” e o Nokia 6800 procuram escritores para o Concurso “Paixão pela 

escrita”. Para isso, só tem que nos enviar o seu conto inédito, no máximo com 4 páginas 

dactilografadas, juntamente com o seu nome completo, morada, idade, profissão, telefone e 

email, através de um dos seguintes meios: por carta, para a Revista “Os Meus Livros”, Rua 

Joaquim António de Aguiar, n.º 66, 3.º esq., 1070-153 Lisboa; por fax, através do 21 371 32 91; 

por email, para cartas@osmeuslivros.pt ou directamente nos stands da revista “Os Meus Livros” 

nas Feiras do Livro de Lisboa (29/05 a 15/06) e Porto (28/05 a 15/06). As propostas devem ser 

entregues no máximo até 25 de Julho de 2003. Os trabalhos recebidos serão avaliados por um 

júri composto por Zita Seabra, Vasco Graça Moura, Tereza Coelho, Eduardo Prado Coelho e 

Marcelo Rebelo de Sousa. O conto vencedor será publicado na integra na revista “Os Meus 

Livros” de Setembro e o autor receberá um Nokia 6800, o telemóvel de quem tem de facto 

Paixão pela Escrita. Os primeiros 5 classificados receberão uma assinatura anual da revista. 

* Os dados pessoais dos concorrentes serão apenas usados para o envio dos prémios (caso seja 

um dos vencedores) e para a publicação na revista. Não visam qualquer objectivo de natureza 

comercial. 
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GRUPO II 

 

Leia atentamente os seguintes textos e responda de forma completa e concisa a 
TODAS as questões que os seguem: 

 
Despedidas em Belém 
 
 

Em tão longo caminho e duvidoso 
Por perdidos as gentes nos julgavam, 
As mulheres cum choro piadoso, 
Os homens com suspiros que 
arrancavam. 

5           Mães, Esposas, Irmãs, que o temeroso      
Amor mais desconfia, acrescentavam 
A desesperação e frio medo 
De já não nos tornar a ver tão cedo. 
 
Nestas e noutras palavras que diziam, 

10         De amor e da piadosa humanidade,           
Os velhos e os mininos os seguiam. 
Em que menos esforço põe idade. 
Os montes de mais perto respondiam, 
Quase movidos de alta piedade; 

15         A branca areia as lágrimas banhavam,      
Que em multidão co elas se igualavam. 

 
           Luís de Camões, Os Lusíadas, IV, 
89,92 

 
 

 
Mar Português 
 
 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães 
choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

5           Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 

10         Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

 
      Fernando Pessoa, Mensagem 

 

1. Que versos do texto de Pessoa dão razão ao “frio medo” dos que se despedem em 

Belém? (5 pontos) 

2. Que versos em “Mar Português” justificam o sofrimento retratado no texto 

camoniano? (5 pontos) 

3. Em que recursos estilísticos se apoia a expressão da dor a que cada um dos textos 

faz referência? (5x 5 pontos) 

4. Interprete os últimos dois versos de “Mar Português”. (10 pontos) 

5. Estes dois poemas levam ao questionamento da heroicidade da campanha marítima 

dos portugueses e da validade do esforço exigido. Reflicta sobre os pontos de vista 

apresentadas por Camões e por Pessoa nos versos aqui transcritos e teça um 

comentário (com cerca de 15 linhas) dando conta dos pontos de convergência e de 

divergência entre os dois excertos. (15 pontos)   
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GRUPO III 

 

Escolha UM dos tópicos que lhe propomos e redija um texto coerente conforme 
solicitado. 

 

Tópico A: Felizmente Há Luar! 

Considerando a obra Felizmente Há Luar!, elabore uma dissertação de 150 a 200 
palavras, a partir da questão colocada por Matilde: 
 
“Quem é mais feliz: o que luta por uma vida digna e acaba na forca, ou o que vive em 
paz com a sua consciência e acaba respeitado por todos?” 

 

 

Tópico B: Memorial do Convento 

O autor, na elaboração do romance, respeita os elementos históricos, bem como as 

personagens quando as insere na diegese. A par destas personagens e dados, 

surgem outros factos e personagens fictícias. 

Num texto expositivo-argumentativo, de 150 a 200 palavras, refira de que forma se 
verifica, na obra Memorial do Convento, a intersecção realidade/ficção. 

 

_____________________________________________________ 

 

COTAÇÕES: 

Grupo I 

Parte 1 – 50 pontos 

Parte 2 – 50 pontos 

Grupo II – 60 pontos 

Grupo III – 40 pontos 

 

 

FIM 


