
GRUPO I

Este grupo é constituído pelas Partes A, B e C. Integra textos de diferentes tipologias relativa-
mente aos quais deverás realizar um conjunto de tarefas que pretendem avaliar a tua capacidade
de leitura e de escrita.

A Parte A e a Parte B integram, cada uma, um texto que constitui o suporte das questões. Uma
das partes tem como base o texto narrativo, poético ou dramático e a outra parte tem como suporte
textos de caráter informativo. 

A Parte C pode apresentar um texto pertencente ao conjunto de obras estudadas no 9.º ano
(ou que se relacione com os textos que integram esse conjunto de obras) ou pode ter como
 suporte o texto da Parte A ou da Parte B.

O objetivo das tarefas apresentadas neste grupo é testar a tua capacidade de leitura e de es-
crita, verificando se és capaz de:

a) apresentar por palavras tuas o significado dos textos, identificando a importância da informa-
ção que transmitem e o modo como está organizada;

b) identificar o significado e a intencionalidade das mensagens transmitidas pelos textos;

c) estabelecer uma ligação entre os textos e as circunstâncias em que foram escritos (autor,
 destinatários, momento, lugar, objetivo que pretendem atingir, etc.);

d) identificar ambiguidades, sentidos implícitos e usos figurativos presentes nos textos;

e) escrever de forma organizada e correta.

PARTE A

Nesta parte, após a leitura de um texto, as tarefas solicitadas podem implicar:

A. A ordenação de afirmações de acordo com a ordem pela qual a informação surge no texto:

Exemplo 

1. As afirmações apresentadas de (A) a (G) correspondem a ideias-chave do texto. Escreve a sequência
de letras que corresponde à ordem pela qual essas ideias aparecem no texto. Começa pela letra (D).

(A) Falta descobrir a causa da quebra da natalidade estelar.

(B) O Sol apresenta uma expectativa de vida da ordem dos milhares de anos.

(C) A formação e evolução das galáxias é uma das questões centrais da cosmologia atual.

(D) Um estudo revelou declínio na formação de estrelas ao longo da vida do Universo. 

(E) Atualmente, num determinado volume, forma-se uma tonelada de estrelas por minuto.

(F) As estrelas velhas dominam o Universo.

(G) A elevada quantidade de dados trabalhada pelos astrónomos foi inédita.
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O que deves fazer?

1.º  Reler atentamente o texto.

2.º Identificar, no próprio texto, os tópicos informativos apresentados nas letras de (A) a (G),
colocando ao lado a letra correspondente.

3.º Verificar a ordem por que esses tópicos informativos são abordados no texto.

4.º Ordenar as letras de acordo com a ordem que identificaste anteriormente, começando
pela letra (D).

Resposta hipotética: (D), (A), (F), …

B. A seleção de alíneas adequadas ao sentido do texto.  

Exemplo:

3. Para responderes a cada item (3.1. a 3.5.), seleciona a única opção que permite obter uma afirma-
ção adequada ao sentido do texto.

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

3.1. A atual taxa de formação de novas estrelas do cosmos

(A) foi estudada por uma equipa de astrónomos portugueses.

(B) atingiu o seu auge há cerca de mil milhões de anos.

(C) sofreu uma quebra de três dezenas de vezes.

(D) é uma área sem interesse para os astrónomos.

O que deves fazer?

1.º  Reler atentamente o texto de modo a entender o seu sentido global.

2.º Identificar no texto os tópicos apresentados na introdução à questão. Neste caso, 
A atual taxa de formação de novas estrelas do cosmos.

3.º Verificar qual das letras apresentadas é a adequada ao modo como o tópico é abordado
e ao sentido do texto.

4.º Escrever o número e a letra selecionada.

Resposta hipotética: 3.1. (A).

C. O estabelecimento de uma associação/correspondência entre dois elementos.

Exemplo: 

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

1. Associa cada elemento da coluna A ao único elemento da coluna B que lhe corresponde, de acordo
com o sentido do texto.
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Escreve as letras e os números correspondentes. Utiliza cada letra e cada número apenas uma vez.

O que deves fazer?

1.º  Reler atentamente o texto de modo a entender não só os vários tópicos que aborda mas
também o seu sentido global.

2.º Identificar no texto os tópicos apresentados na coluna A. 

3.º Verificar qual dos itens apresentados na coluna B é o adequado ao modo como o tópico
é abordado e ao sentido do texto.

4.º Escrever a letra e o número que lhe corresponde.

Resposta hipotética: (a) (8).

PARTE B

Para a concretização das tarefas exigidas nesta parte deves conhecer o significado exato das
formas verbais que transmitem as instruções (consulta, no verso da capa, o quadro com o significado

dos principais verbos que introduzem  os enunciados):

Exemplo: 

1. Explica o sentido da expressão “a única valentia verdadeira dos homens verdadeiros”.

Por palavras tuas, diz qual é o significado desta expressão no contexto em que surge. 

2. Justifica o uso da anáfora nas duas primeiras estrofes do poema.

Diz por que razão foi usado este recurso expressivo neste contexto.

3. No excerto é estabelecido um contraste entre dois caminhos.

Explicita-o, caracterizando cada uma das vias apresentadas.

Diz como é, quais são as características de cada caminho.

Diz qual é esse contraste; clarifica a oposição apresentada. 

Coluna A Coluna B

(a) O silêncio 

(b) A imobilidade 

(c) Qualquer forma de reconhecer a ameaça 

(d) A situação de perigo 

(e) A presença de sons 

(1) é uma almofada social.

(2) é uma resposta ao medo.

(3) é inata ou socialmente transmitida.

(4) é um indicador de perigo.

(5) é um indicador de segurança.

(6) é inata e não socialmente transmitida.

(7) é reconhecida por todos os animais.

(8) é um fator de dispersão.
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PARTE C

Exemplo: 

A Estrela 

Manuel Bandeira, Estrela da vida inteira, 

Rio de Janeiro, Liv. José Olympio

10. Redige um texto, com um mínimo de 70 e um máximo de 120 palavras, em que apresentes uma
 leitura do poema.

O teu texto deve incluir uma parte introdutória, uma parte de desenvolvimento e uma parte de conclusão.

Organiza a informação do modo que considerares adequado, abordando os tópicos seguintes:

a) indicação do título do poema e do nome do autor;

b) descrição da estrutura externa do poema (estrofe, métrica, rima);

c) justificação do uso da anáfora nas duas primeiras estrofes do poema;

d) explicitação do valor metafórico da palavra “estrela”;

e) tendo em conta a globalidade do poema, explicita o significado das perguntas colocadas na terceira estrofe;

f) indicação da mudança ocorrida na última estrofe na relação estabelecida entre a estrela e o sujeito
poético; 

g) explicitação do valor expressivo da expressão “sombra funda”.

Vi uma estrela tão alta, 
Vi uma estrela tão fria! 
Vi uma estrela luzindo 
Na minha vida vazia. 

Era uma estrela tão alta! 
Era uma estrela tão fria! 
Era uma estrela sozinha 
Luzindo no fim do dia. 

Por que da sua distância 
Para a minha companhia 
Não baixava aquela estrela? 
Por que tão alto luzia? 

E ouvi-a na sombra funda 
Responder que assim fazia 
Para dar uma esperança 
Mais triste ao fim do meu dia.

Extensão a respeitar

Estrutura do texto

Tópicos a abordar

Esta parte solicita uma resposta, com uma extensão delimitada (de 70 a 120 palavras), sendo
fornecida a sequência de tópicos que deves abordar, não necessariamente pela ordem em que te
são apresentados.



INTRODUÇÃO

O poema “A estrela” é da autoria de Manuel Bandeira(a). Apresenta quatro quadras, de versos
heptassilábicos, sem esquema rimático definido(b). 

DESENVOLVIMENTO

A anáfora sublinha a emoção do sujeito ante a estrela e a importância que lhe atribui(c). Assim,
a estrela será metáfora para alguém que estima e está longe(d). 

As questões revelam a sua perplexidade perante o facto de a estrela continuar friamente à
 distância, apesar de ser tão importante para ele(e). Inicialmente, não existe qualquer interação
entre o sujeito e a estrela; no final, ambos parecem dialogar através da pergunta e da resposta(f). 

CONCLUSÃO

A expressão “sombra funda” refere-se à escuridão onde, longinquamente, brilha a estrela e
 sugere a profunda tristeza do sujeito perante a distância intransponível que existe entre ambos(g). 

(120 palavras)

GRUPO II

Neste grupo, avalia-se o teu conhecimento sistematizado da gramática do português padrão,
podendo surgir questões relativas às seguintes áreas:

Eis alguns exemplos de exercícios que podem ser solicitados.

Classes de palavras

1. Substitui as expressões sublinhadas por pronomes.

a) O homem ofereceu uma flor à mulher.

Resposta: Ele ofereceu-lha.

Estrutura da Frase

2. Transforma as frases simples numa frase complexa, substituindo a expressão subli-
nhada pelo pronome relativo “que”.

O João comprou um livro. O livro era uma raridade.

Resposta: O João comprou um livro que era uma raridade.

texto; estrutura da frase; classes de palavras; processos de formação de palavras; processos
 fonológicos; modos de representação do discurso; ortografia; variação linguística.
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3. Refere a diferença existente entre as duas frases.

a) A Joana comeu o lanche.

b) O lanche foi comido pela Joana.

Resposta: A frase a) é ativa e a frase b), passiva.

4. Classifica a oração sublinhada na frase seguinte.

Quando cheguei a casa, o meu irmão estava a estudar piano.

Resposta: Oração subordinada adverbial temporal.

5. Indica a função sintática desempenhada pela expressão assinalada.

a) Gordura é formosura.

Resposta: a) Predicativo do sujeito.

GRUPO III 

No Grupo III avalia-se a tua capacidade para planificares, construíres e apresentares um
texto de acordo com orientações fornecidas relativamente à tipologia textual, ao tema a abor-
dar e à  extensão. 

Exemplo: 

A prática desportiva entre os jovens é muito importante, desenvolvendo-os física e psicologicamente,

independentemente da modalidade desportiva escolhida.

Escreve um texto de opinião, com um mínimo de 180 e um máximo de 240 palavras, em que reflitas sobre

a   importância da prática desportiva para os jovens, fundamentando a tua posição em dois  argumentos.

Tema Tipologia textual Extensão

Deves respeitar a estrutura do texto argumentativo. 

Evita dar erros ortográficos, procedendo a uma revisão rigorosa do texto. Neste parâmetro, são tam-

bém considerados erros de :

- acentuação;

- translineação;

- uso indevido de minúsculas e/ou de maiúsculas.


