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GRUPO I

PARTE A
1. (D), (G), (E), (B), (C), (F), (A).

2. “(n)o seu auge” (linha 3)

3. 3.1. (C); 3.2. (B); 3.3. (C); 3.4. (D).

PARTE B
4. De madrugada, o sujeito poético está a terminar a escrita

de um livro.

5. A tranquilidade domina o sujeito, pois tem a certeza de que
é possível recuperar a alegria e prosseguir.

6. O sujeito refere-se às pessoas que acordam nas suas casas,
trazendo consigo energia vital, e às crianças que riem alto
na rua. Caracteriza-as a vitalidade e a ação.

7. O despertar da cidade é um processo lento e gradual, facto
que é transmitido através da expressão “pouco a pouco” e
das formas de gerúndio “surgindo” e “gargalhando”.

8. A comparação transmite o caráter repentino, intenso,
quase mágico, da revelação da harmonia: a ave passa rapi-
damente – “de repente” –, de forma intensa, qual labareda
– “ave de fogo” –, sendo que a ave de fogo é um ser ima-
ginário, fantástico.

9. O título do poema remete para uma circunstância de
tempo, em que têm lugar determinados acontecimentos.
O poema relata esses eventos.

PARTE C
Cenário de resposta

a) Episódio do Consílio dos Deuses;

b) Início da Narração;

c) Os planos narrativos envolvidos são o plano da Mitologia/
Maravilhoso e o plano da Viagem;

d) A relação temporal que existe entre os dois planos é de si-
multaneidade entre dois acontecimentos; a viagem continua
a decorrer enquanto o consílio se realiza.

e) A narração do acontecimento central da epopeia – a via-
gem – inicia-se quando a armada já vai no Oceano Índico,
segundo a técnica narrativa in medias res, ou seja, numa fase
já avançada da ação. 

f) Esta opção narrativa permitirá posteriormente a analepse
realizada por Vasco da Gama aquando do seu relato ao rei
de Melinde, deste modo proporcionando maior dinâmica à
ação narrada.

g) Este episódio de caráter mitológico – obrigatório segundo
as regras da epopeia – engrandece os portugueses, pois
mostra como se tornaram num assunto de vital importân-
cia para os próprios deuses, nomeadamente Vénus e Baco.

GRUPO II
1. a) oração subordinada substantiva completiva; b) oração

subordinada adjetiva relativa restritiva; c) oração subor-
dinante.

2. b)

3. a) complemento direto; b) sujeito simples.

4. a) entram; b) chama-se; c) estivesse; d) montou.

5. A Susana disse ao Luís:

– No verão passado, fui ao Alentejo ver a chuva de es-
trelas e gostei muito.

O Luís respondeu:

– Tenciono fazer o mesmo no próximo verão.

GRUPO III
Resposta pessoal, que deve respeitar as indicações relativa-
mente à tipologia, ao tema e à extensão apresentados.

Miguel
Draft


