
 
 

 
Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade 
para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de 

Leiria dos Maiores de 23 Anos 
 
 

Prova escrita de conhecimentos específicos 

de PORTUGUÊS 

Instruções gerais 
 
1. A prova é constituída por quatro questões sendo todas 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). 

7. O enunciado desta prova tem 4 páginas e escrito no final: FIM do Enunciado; 

8. Numere todas as páginas que escreveu e, no final, escreva “FIM”. 

 

 

Leiria, 7 de Junho de 2008. 

 



 

Por favor, leia toda a prova antes de responder ao questionário. 

 

 

I 

 

1. Apresente-nos o Curriculum Vitae de uma personagem desportiva imaginária. Por razões 

que se prendem com o tipo de papel em que está a fazer a prova, indique as quebras de 

página com um risco horizontal sobre a linha ao longo da página. Não deixe espaço em 

branco. (50 pontos/200. Deverá gastar cerca de 20 minutos na resposta a esta questão) 

 

 

2. Apresente-nos a sua reflexão acerca de um – e apenas um – dos temas, que se seguem, à 

sua escolha: (50 pontos/200. Não exceda uma página da sua folha. Deverá gastar cerca de 

20 minutos na resposta a esta questão) 

 globalização; 

 a alta dos preços dos combustíveis; 

 pobreza e subida dos preços dos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 3. Comente o texto seguinte, atendendo às suas características formais, ao seu 

conteúdo, aos factos históricos referidos e àquilo que conhece do livro a que pertence o 

texto, bem como da obra de Fernando Pessoa. (50 pontos/200. Não exceda duas páginas da 

sua folha. Deverá gastar cerca de 30 minutos na resposta a esta questão) 

 

 

D. TAREJA 

 

As nações todas são mysterios.  
Cada uma é todo o mundo a sós.  
Ó mãe de reis e avós de imperios,  
Vella por nós! 
 
Teu seio augusto amamentou  
Com bruta e natural certeza  
O que, imprevisto, Deus fadou.  
Por elle resa! 
 
Dê tua prece outro destino  
A quem fadou o instincto teu!  
O homem que foi o teu menino  
Envelheceu. 
 
Mas todo vivo é eterno infante  
Onde estás e não há o dia.  
No antigo seio, vigilante,  
De novo o cria! 

 

 

Fernando Pessoa Mensagem 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. No programa de exame desta disciplina, tem duas obras de leitura integral à sua escolha, 

tendo obrigatoriamente de ler uma delas: Felizmente Há Luar! e Memorial do Convento. 

Tomando como referência a obra que escolheu ler, apresente-nos o paralelismo entre os 

factos referidos e a sociedade portuguesa do Estado Novo. (50 pontos/200. Não exceda 

duas páginas da sua folha. Deverá gastar cerca de 20 minutos na resposta a esta questão) 

 

 

Muito importante: reserve o tempo restante, inclusivamente o da tolerância que lhe é 

dada, para rever, com atenção, tudo aquilo que produziu. 

 

 

Numere todas as páginas que escreveu e, no final, escreva “FIM”. 

 

 

 

 

FIM do Enunciado 

 


