
GRUPO I
PARTE A

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

2. “o desejo de ressuscitar os géneros clássicos” (linha 13)

3. 3.1. (C); 3.2. (D); 3.3. (B); 3.4. (C); 3.5. (C).

PARTE B
4. No excerto é narrada uma batalha naval.

5. Atendendo ao tipo de embarcação utilizada – junco, lorcha
-, podemos concluir que esta batalha naval tem lugar nos
mares do Oriente.

6. De um lado, estão os portugueses, liderados por António de
Faria. Do outro, os piratas, comandados por Francisco de Sá.

7. É um narrador participante, o que se comprova com o uso da
1.ª pessoa do plural: “a nossa nacionalidade”, “a vitória de-
cidiu-se pelos nossos”, “havíamos perdido um português,
cinco escravos e nove marinheiros, sem contar os feridos”.

“[…] esteve António de Faria jogando com eles as arcabu-
zadas, na manhã de lhes fazer gastar as munições. E, em

verdade, atacaram-nos com tal prodigalidade, que o con-
vés ficou juncado de ferraria.”;

“Saiu António de Faria a fazer-lhes frente […] com tal ardor
e denodo que, em menos de nada, derrubou vinte e seis e
atirou os restantes pela borda.”;

“[…] o agressor tivera oitenta mortos e quase outros tantos
feridos.”;

“Traziam golilhas ao pescoço e algemas nas mãos, que logo
lhes foram serradas.”

9.

Cenário de resposta
A narração destaca o sucesso da estratégia de António de Faria,
a coragem dos portugueses, a sua vitória com poucas baixas, ao
contrário dos agressores, e ainda a libertação dos cristãos tor-
nados escravos. Desta forma, aos portugueses são atribuídas
apenas ações positivas, facto que, num contexto de pirataria e
de batalha, só pode resultar de uma valorização excessiva da
sua ação e da omissão de aspetos menos aceitáveis.

PARTE C
10. a) O sujeito poético – Camões – dirige-se aos seus con-

temporâneos – homens do século XVI – ameaçando-os
com o castigo do esquecimento trazido pela passagem do
tempo e pela ação seletiva da história. 

b) O sujeito poético manifesta revolta pela atitude dos seus
contemporâneos, antecipando uma justiça trazida pelos
séculos: a História tudo colocará no seu devido lugar, dando
valor a quem de direito.

c) Os seus contemporâneos terão tido para com o poeta ações
censuráveis, nomeadamente a usurpação do seu talento
através da apropriação indevida da sua obra, a omissão e
desvalorização da sua autoria, o desprezo pela sua pessoa.

d) A ocorrência de termos associados à literatura justifica-se,
pois quem fala é Luís de Camões, uma figura cimeira da li-
teratura portuguesa e universal.

e) O conteúdo do poema remete para a biografia camoniana.
Desconsiderado em vida, a História fez dele um dos maio-
res vultos literários de sempre, facto aqui antecipado pelo
sujeito poético.

GRUPO II
1. Vocativo.

2. d)

3.

a) Embora na sua época Camões não tenha obtido o merecido
reconhecimento, Os Lusíadas é uma obra maior da litera-
tura portuguesa.

b) Cristóvão Borralho encontrava-se numa situação tão difí-
cil que, ultimado aquele lance, António de Faria lhe acudiu.

4. 3.ª pessoa do plural do pretérito perfeito composto indica-
tivo.

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

Prova 3

8. O narrador revela a sua parcialidade ao narrar os aconteci-
mentos do ponto de vista dos portugueses, destacando a
sua inteligência e coragem e atribuindo-lhes a condição de
vítimas de agressão e de defensores dos fracos: 
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