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GRUPO I

PARTE A

Lê o seguinte texto narrativo e responde, de seguida, ao que é pedido.
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Eu entendia o ódio com que o guarda da alfândega me olhava. Era um oficial de
farda nova e completa, botas engraxadas, patentes brilhantes, talvez sessenta anos,
talvez pai de alguém da minha idade. (….)

De repente, nas minhas costas, entrou outro guarda. Disse qualquer coisa séria.
Este era mais baixo, tinha uma farda idêntica, também oficial, mas, notava-se pela
maneira como falava e como ouvia, de um posto inferior. O compartimento era pe-
queno para estarmos os três de pé. Eles falavam através de mim. Nesse momento, eu
estava muito habituado ao som do coreano, conhecia bem a sua música mas, mesmo
assim, aquelas palavras esculpidas, cheias de arestas, causavam uma sensação desa-
gradável ao atravessar-me. Eram palavras ríspidas, espécie de arame farpado.

Precisei então de olhar pela janela do comboio. Como se baixasse a cabeça sob a
conversa dos dois guardas, olhei para a estação deserta de Sinuiju, onde estávamos
 parados havia mais de uma hora. Eram quase quatro e meia de uma tarde cinzenta,
céu coberto por cinzento opaco. Não chovia.

Às dez e dez em ponto, o comboio tinha partido da estação de Pyongyang. Antes
dessa hora, desse minuto, os altifalantes, lá no alto, foram despejando um fundo de
marchas militares sobre a multidão. Essas marchas eram como um gás que se res-
pirava, diluía-se no ar, misturava-se com as vozes avulsas das pessoas que enchiam
a estação. (…)

Já dentro do comboio, depois de saber qual era o meu compartimento, sentei-me
à janela e afastei a cortina. Havia uma pequena mesa com uma toalha de pano, boa
para pousar o cotovelo. Foi o que fiz. Entre as pessoas lá fora, reparei num menino
de dez ou onze anos a chorar. Camisa branca, lenço vermelho à volta do colarinho,
calças acima da cintura, orelhas grandes, a chorar. Os adultos que estavam à sua volta
consolavam-no. Sobretudo um homem, que talvez fosse seu pai, e que lhe pousava
as mãos sobre os ombros, ou lhe fazia festas no cabelo, ou lhe limpava o rosto com
um lenço. E o menino continuava a chorar, olhando para o comboio. Senti esta ima-
gem. Há demasiado tempo que não falava com os meus filhos. Custava-me imaginar
que eles pudessem estar a chorar assim.

Esse era um dos motivos que me fazia ter vontade que o comboio partisse. Logo
depois da fronteira, ser-me-ia devolvido o telemóvel. Naquela manhã, já quase tinha
esquecido a possibilidade permanente de contacto que o telemóvel faz sentir: a
 segurança de uma linha invisível entre nós e aqueles de que precisamos. Não se pode
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entrar com telemóveis na Coreia do Norte. Todos os estrangeiros, sem exceção, têm
de entregar o telemóvel às autoridades, que o guardam até à saída. Mesmo que, como
no meu caso, se entre numa fronteira e se deixe o país por outra a centenas de qui-
lómetros. (…)

À hora marcada, o comboio partiu.

José Luís Peixoto, Dentro do Segredo. Uma viagem 
na Coreia do Norte. Lisboa: Quetzal Editores, 2012.

1. Seleciona, para responderes a cada item (1.1. a 1.5.), a única opção que permite obter

uma afirmação adequada ao sentido do texto.  

1. Escreve o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

1.1. O narrador relata os acontecimentos de uma viagem de comboio entre

(A) Pyongyang e Sinuiju.

(B) Sinuiju e Pyongyang.

(C) Coreia do Norte e Pyongyang.

(D) Sinuiju e Coreia do Norte.

1.2. O narrador utiliza a expressão «espécie de arame farpado» (l. 10) para caracterizar

(A) a voz dos coreanos.

(B) o significado das palavras coreanas.

(C) a letra das músicas dos coreanos.

(D) o som das palavras coreanas.

1.3. O narrador precisou de olhar para fora do comboio 

(A) para ver se chegava o tradutor.

(B) à espera de ver chegar mais alguém, para que o comboio partisse.

(C) como forma de fugir da situação que estava a viver.

(D) como forma de mostrar desprezo pelos guardas.

1.4. O narrador «sentiu» a imagem do menino a chorar lá fora porque

(A) julgou que os que rodeavam a criança eram incapazes de a consolar.

(B) receou que os filhos não tivessem ninguém a consolá-los.

(C) sentiu que os filhos pudessem estar a viver o mesmo que aquela criança.

(D) teve vontade de fazer pela criança o que faria pelos filhos.

1.5. O narrador tinha muita vontade que o comboio partisse para

(A) reaver o telemóvel.

(B) deixar de pensar no sofrimento dos filhos.

(C) chegar à próxima estação.

(D) deixar de ver o pai a consolar a criança.



2. Seleciona a opção que corresponde à única afirmação falsa, de acordo com o sen-

tido do texto. Escreve o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

(A) «Este» (l. 5) refere-se ao segundo guarda.

(B) «onde» (l. 12) refere-se à estação de Sinuiju.

(C) «o que» (l. 22) refere-se à ação de pousar o cotovelo na toalha de pano.

(D) «de que» (l. 33) refere-se à segurança de uma linha invisível.

PARTE B

88

«A gente da cidade aquele dia,
(Uns por amigos, outros por parentes,
Outros por ver somente) concorria,
Saüdosos na vista e descontentes.
E nós, co a virtuosa companhia
De mil Religiosos diligentes,
Em procissão solene, a Deus orando,
Pera os batéis1 viemos caminhando.

89

«Em tão longo caminho e duvidoso
Por perdidos as gentes nos julgavam,
As mulheres cum choro piadoso2,
Os homens com suspiros que arrancavam.
Mães, Esposas, Irmãs, que o temeroso
Amor mais desconfia3, acrecentavam4

A desesperação e frio medo
De já nos não tornar a ver tão cedo.

90

«Qual5 vai dizendo: – «Ó filho, a quem eu tinha
Só para refrigério e doce emparo
Desta cansada já velhice minha,
Que em choro acabará, penoso e amaro,
Porque me deixas, mísera e mesquinha?
Porque de mi te vás, o filho caro,
A fazer o funéreo encerramento,
Onde sejas de pexes6 mantimento?»

91

«Qual7 em cabelo: – «Ó doce e amado esposo,
Sem quem não quis Amor que viver possa,
Porque is8 aventurar ao mar iroso
Essa vida que é minha e não é vossa?
Como, por um caminho duvidoso,
Vos esquece a afeição tão doce nossa?
Nosso amor, nosso vão contentamento,
Quereis que com as velas leve o vento?»

92

«Nestas e outras palavras que diziam,
De amor e de piadosa humanidade,
Os velhos e os mininos os seguiam,
Em quem menos esforço põe a idade.
Os montes de mais perto respondiam,
Quási9 movidos de alta piedade;
A branca areia as lágrimas banhavam,
Que em multidão com elas se igualavam.

93

«Nós outros sem a vista alevantarmos
Nem a mãe, nem a esposa, neste estado,
Por nos não magoarmos, ou mudarmos
Do propósito firme começado,
Determinei de assi nos embarcarmos
Sem o despedimento costumado,
Que, posto que é de amor usança boa,
A quem se aparta, ou fica, mais magoa.

1 Embarcações que conduziam os
homens da terra para os navios.

2 Por piedoso.
3 Torna mais receosas.

4 Por acrescentavam (= aumentavam).

5 Uma.

6 Por peixes.

7 Outra.

8 Ides.

9 Como.

Lê o texto. Em caso de necessidade, consulta as notas e o vocabulário apresentados.

Luís de Camões, Os Lusíadas (leitura, prefácio e notas de A. Costa Pimpão). 
Lisboa: Instituto Camões – Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2000.



PARTE C

Lê o seguinte poema de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O jardim e a casa

Não se perdeu nenhuma coisa em mim.
Continuam as noites e os poentes
Que escorreram na casa e no jardim,
Continuam as vozes diferentes
Que intactas no meu ser estão suspensas.
Trago o terror e trago a claridade,
E através de todas as presenças
Caminho para a única unidade.

Sophia de Mello Breyner Andresen, Poesia. Lisboa: Editorial Caminho, 2003.

Escreve um texto expositivo, com um mínimo de 100 e um máximo de 140 palavras,

no qual apresentes uma análise do poema. O teu texto deve incluir uma parte introdu-

tória, uma parte de desenvolvimento e uma parte de conclusão. Organiza a informação

da forma que considerares mais pertinente, tratando os tópicos apresentados a seguir.

• Indicação do tempo recordado pelo sujeito poético.

• Explicitação do que não se perdeu (v. 1).

• Referência à importância da repetição da forma verbal «Continuam» no
 presente do indicativo.

• Referência ao «local» para onde caminha o sujeito poético e à forma como o faz.

• Indicação do tema do texto.

Responde, de forma completa e bem estruturada, aos itens que se seguem.

1. Indica o acontecimento narrado na estância 88, referindo o espaço e o tempo em

que ocorre.

1.1. Refere a razão para a ocorrência deste acontecimento, justificando com um

exemplo do texto.

2. A mãe diz “para refrigério e doce emparo / Desta cansada já velhice minha” (est. 90).

2.1. Explica estas palavras da mãe, evidenciando a sua intenção ao proferi-las.

3. Explicita o objetivo das interrogações da esposa na estância 91.

4. Justifica a reação dos nautas em “Nós outros sem a vista alevantarmos” (est. 93).

5. Demonstra que a natureza envolvente está em consonância com o estado emocional

das personagens, recorrendo a dados textuais.
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GRUPO II

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas.

1. Identifica a função sintática desempenhada pela expressão sublinhada.

1. Não se perdeu nenhuma coisa em mim.

2. Seleciona a única palavra composta, quanto ao processo de formação.

(A) casamento

(B) casadoiro

(C) casa-forte

(D) casario

3. Reescreve a frase seguinte, substituindo a expressão sublinhada pelo pronome pes-

soal adequado.

1. Se encontrasse o meu álbum fotográfico da infância, utilizaria o álbum para uma

 fotobiografia.

4. Transcreve a oração subordinada que integra a frase complexa que se segue e

 classifica-a.

1. Onde quer que vá, levo a infância no meu pensamento.

GRUPO III

Viajar… viajar faz parte das vivências do ser humano. Pode viajar-se por terras e

países, na descoberta de novos mundos, mas também se pode viajar através do pen-

samento, recordando momentos passados que nos trazem tanta felicidade…

Partindo da tua experiência pessoal, escreve um texto que pudesse ser publicado num

blogue sobre viagens, no qual apresentes uma opinião favorável à possibilidade de se

poder viajar, quer através de viagens físicas quer através da evocação de momentos

 vividos.

O teu texto deverá ter um mínimo de 180 e um máximo de 240 palavras.


