
GRUPO I
PARTE A

Lê o texto seguinte.

Uma equipa internacional de astrónomos concluiu, com base no maior estudo de sempre do
 género, que a taxa de formação de novas estrelas no cosmos é atualmente 30 vezes menor do que
foi no seu auge, que se terá provavelmente verificado há 11 mil milhões de anos. Os seus resulta-
dos acabam de ser publicados na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Utilizando observações feitas pelo Telescópio de Infravermelhos do Reino Unido e o telescópio
 japonês Subaru (ambos instalados no Havai), bem como pelo telescópio VLT do Observatório
 Europeu do Sul, no Chile, David Sobral, da Universidade de Leiden (Holanda), e colegas britânicos,
japoneses, italianos e holandeses realizaram o mais completo levantamento de sempre das galá-
xias produtoras de estrelas, a partir de uma quantidade dez vezes maior de dados recolhidos. E como
olhar para muito longe no espaço corresponde a remontar no passado, conseguiram analisar de
forma muito precisa a evolução da taxa de formação de estrelas ao longo da vida do Universo.

"Medimos a taxa de natalidade ao longo da história e verificámos que, no pico da atividade do
Universo, há cerca de 11 mil milhões de anos, existiam cerca de 30 toneladas por minuto de estre-
las a formar-se num determinado volume, enquanto hoje, num volume comparável, apenas se
está a formar uma tonelada de estrelas por minuto", disse o cientista à agência Lusa.

A teoria mais aceite estipula que as primeiras estrelas terão começado a formar-se há uns 13,4
mil milhões de anos, apenas uns 300 milhões de anos após o Big Bang. Mas […] as primeiras  estrelas
eram monstruosamente maciças e terão por isso durado apenas cerca de um milhão de anos,
 desfazendo-se no fim em cataclísmicas explosões ou supernovas. A seguir, grande parte do gás e
das poeiras remanescentes serviu para dar origem a novas gerações de estrelas, com massas muito
mais modestas, mas ao mesmo tempo muito mais longevas. O nosso Sol será assim uma estrela
de terceira geração, com uma longevidade da ordem dos milhares de milhões de anos.

Seja como for, como as estrelas são os ingredientes essenciais das galáxias, a história cósmica
da formação de estrelas também informa os especialistas sobre a formação e a evolução das
 galáxias - uma das grandes questões da cosmologia atual.

[…] Os resultados sugerem, salienta ainda, "que vivemos num Universo dominado por estrelas
velhas", metade das quais nasceram há 11 mil a 9 mil milhões de anos. Mas, apesar de o futuro
"poder parecer sombrio", David Sobral privilegia um registo mais otimista: "De facto, temos a sorte
de viver numa galáxia saudável, produtora de estrelas, que deverá contribuir fortemente para a
formação de novas estrelas."

Resta a derradeira questão, diz o cientista: perceber o porquê do declínio da natalidade estelar.

In Público, 09 novembro 2012 (texto adaptado)
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Responde aos itens que seguem, de acordo com as orientações que te são dadas.

1. As afirmações apresentadas de (A) a (G) correspondem a ideias-chave do texto apre-
sentado acima. Ordena 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.

2. Indica a que se refere o pronome “que” sublinhado na frase “[…] a taxa de formação
de novas estrelas no cosmo é atualmente 30 vezes menor do que foi no seu auge,
que se terá provavelmente verificado há 11 mil milhões de anos.” (linhas 2 e 3)

3. Para responderes a cada item (3.1. a 3.5.), seleciona a única opção que permite obter
uma afirmação 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.

3.2. De acordo com a teoria mais aceite, a sequência de formação das estrelas inte-
gra as seguintes etapas:

(A) o Sol é uma estrela de terceira geração; um milhão de anos depois, as estrelas
desfizeram-se em supernovas; os gases e poeiras remanescentes originaram
novas gerações de estrelas; as estrelas surgiram há 13, 4 milhões de anos.

(B) as estrelas surgiram há 13, 4 milhões de anos; as estrelas desfizeram-se em
supernovas; os gases e poeiras remanescentes originaram novas gerações de
estrelas; o Sol é uma estrela de terceira geração.

(C) um milhão de anos depois, as estrelas desfizeram-se em supernovas; os gases
e poeiras remanescentes originaram novas gerações de estrelas; o Sol é uma
estrela de terceira geração; as estrelas surgiram há 13, 4 milhões de anos.

(D) os gases e poeiras remanescentes originaram novas gerações de estrelas;
o Sol é uma estrela de terceira geração; um milhão de anos depois, as estrelas
desfizeram-se em supernovas; as estrelas surgiram há 13, 4 milhões de anos.



3.3. A expressão “A teoria mais aceite” (linha 16) significa

(A) que, para os cientistas, esta é a teoria mais válida.

(B) que, para os cientistas, esta é a única teoria existente.

(C) que esta é a teoria aceite pela maioria dos cientistas.

(D) que esta é uma teoria tão válida quanto outras.

3.4. Na expressão “como olhar para muito longe no espaço corresponde a remontar
no passado” (linhas 9-10) a conjunção sublinhada poderia ser substituída por 

(A) À medida que. (C) Ainda que.

(B) Tal como. (D) Uma vez que.

PARTE B

Quando a harmonia chega
Escrevo na madrugada as últimas palavras deste livro: e tenho o coração tranquilo, sei que

a alegria se reconstrói e continua.
Acordam pouco a pouco os construtores terrenos, gente que desperta no rumor das casas,

forças surgindo da terra inesgotável, crianças que passam ao ar livre gargalhando. Como um
rio lento e irrevogável1, a humanidade está na rua.

E a harmonia2, que se desprende dos seus olhos densos ao encontro da luz, parece de
 repente uma ave de fogo.

Carlos de Oliveira, Terra de Harmonia, Editorial Caminho

VOCABULÁRIO
1irrevogável - de forma definitiva; que não volta atrás; 2harmonia - proporção, ordem agradável à vista; paz e ami-
zade (entre pessoas); concórdia; conformidade; coerência.

4. Descreve a situação em que o sujeito poético se apresenta no início do poema.

5. Por palavras tuas, caracteriza o seu estado de espírito, indicando as razões que o
 motivam.

6. Após falar de si, o sujeito poético foca a sua atenção no exterior.

Indica os elementos por ele apresentados, referindo a característica que é comum a
todos eles.

7. Transcreve elementos textuais que remetam para a realização gradual de ações e
 justifica a sua presença.

8. Explicita o valor expressivo da comparação “parece de repente uma ave de fogo”. (li-
nhas 6 e 7)

9. Relaciona o conteúdo do poema com o seu título.
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PARTE C

Lê as estrofes 19 a 24 do Canto I de Os Lusíadas, a seguir transcritas, e responde, de
forma completa e bem estruturada, ao item 10. Em caso de necessidade, consulta o
 vocabulário apresentado.

VOCABULÁRIO
1 Oceano – Oceano Índico; 2 consagradas – sagradas; 3 Próteo – deus marinho; 4 Tonante – Júpiter; 5 Atlante – Mer-
cúrio; 6 sete Céus - as setes órbitas dos planetas segundo o esquema ptolomaico; 7 regimento – governação; 
8 Arcturo – estrela de uma constelação do Polo Norte; 9 Austro - o Sul; 10 onde […] o Sol se esconde – Nascente/
Poente; 11 marchetados – esmaltados; 12 concertavam – determinavam; 13 Estelífero Pólo – céu  estrelado; 14 forte
gente – os portugueses; 15 Fados – destino 

19

Já no largo Oceano1 navegavam, 
As inquietas ondas apartando;
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
Da branca escuma os mares se mostravam
Cobertos, onde as proas vão cortando
As marítimas águas consagradas2,
Que do gado de Próteo3 são cortadas

20

Quando os Deuses no Olimpo luminoso,
Onde o governo está da humana gente,
Se ajuntam em consílio glorioso
Sobre as cousas futuras do Oriente.
Pisando o cristalino Céu formoso,
Vêm pela Via Láctea juntamente,
Convocados, da parte do Tonante4,
Pelo neto gentil do velho Atlante5.

21

Deixam dos sete Céus6 o regimento7,
Que do poder mais alto lhe foi dado,
Alto poder, que só co'o pensamento
Governa o Céu, a Terra, e o Mar irado.
Ali se acharam juntos num momento
Os que habitam o Arcturo8 congelado,
E os que o Austro9 têm, e as partes onde
A Aurora nasce, e o claro Sol se esconde10.

22

Estava o Padre ali sublime e dino,
Que vibra os feros raios de Vulcano,
Num assento de estrelas cristalino,
Com gesto alto, severo e soberano.
Do rosto respirava um ar divino,
Que divino tornara um corpo humano;
Com uma coroa e cetro rutilante,
De outra pedra mais clara que diamante.

23

Em luzentes assentos, marchetados11

De ouro e de perlas, mais abaixo estavam
Os outros Deuses, todos assentados,
Como a Razão e a Ordem concertavam12:
(Precedem os antíguos mais honrados;
Mais abaixo os menores se assentavam);
Quando Júpiter alto, assim dizendo,
C'um tom de voz começa grave e horrendo:

24

– "Eternos moradores do luzente
Estelífero Pólo13, e claro Assento,
Se do grande valor da forte gente14

De Luso não perdeis o pensamento,
Deveis de ter sabido claramente,
Como é dos Fados15 grandes certo intento,
Que por ela se esqueçam os humanos
De Assírios, Persas, Gregos e Romanos.”

In Os Lusíadas, Luís de Camões,

Edição de A. J. da Costa Pimpão, MNE-IC, 2000



10. Redige um texto expositivo com um mínimo de 70 e um máximo de 120 palavras, no
qual explicites o conteúdo das estrofes 19 a 24. 

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) identificação do episódio a que pertencem as estrofes;

b) integração do episódio na estrutura interna da obra;

c) referência aos planos narrativos envolvidos; 

d) referência à relação temporal existente entre os planos envolvidos;

e) explicitação do conceito de narração in medias res;

f) referência aos efeitos obtidos com esta estratégia narrativa;

g) justificação da importância deste episódio na glorificação do herói de Os Lusíadas.

GRUPO II

1. Classifica as orações sublinhadas nas alíneas seguintes.

a) A teoria mais aceite estipula que as primeiras estrelas eram monstruosamente
maciças.

b) Temos a sorte de viver numa galáxia saudável, produtora de estrelas, que deverá
contribuir fortemente para a formação de novas estrelas."

c) Os portugueses navegavam já no Oceano Índico quando os deuses se reuniram
em consílio.

2. Seleciona a opção em que a palavra “pequeno” é um nome.

a) Em pequeno, eu contava as estrelas.

b) O pequeno há de ser astrónomo.

c) Este pequeno aparelho projeta toda a abóbada celeste.

d) Alguns satélites de Úrano são realmente pequenos.

3. Indica, para cada um dos itens, a função sintática desempenhada pela expressão su-
blinhada em cada uma das frases.

a) Verificamos que a taxa de natalidade das estrelas baixou.

b) A taxa de natalidade das estrelas baixou.



4. Completa cada uma das frases seguintes com as formas adequadas dos verbos apre-
sentados entre parênteses. Usa apenas tempos simples.

Em determinados meses do ano, ____a)____(entrar) muitos meteoros na atmosfera
terrestre. Este fenómeno ___b)____(chamar-se) chuva de estrelas cadentes.

Na noite passada, embora ______c)___(estar) nublado, ele ___d)____(montar) o teles có-
pio.

5. Lê as frases seguintes.

A Susana disse ao Luís que, no verão anterior, tinha ido ao Alentejo ver a chuva de
estrelas e que tinha gostado muito. O Luís respondeu que tencionava fazer o mesmo
no verão seguinte.

Reescreve as frases, representando as falas da Susana e do Luís em discurso direto.

GRUPO III
A poluição luminosa é provocada pelo excesso de luz criada pelos seres humanos.

Interfere nos ecossistemas, prejudica a saúde, ilumina a atmosfera das cidades,
 reduzindo a visibilidade das estrelas e dificultando a observação astronómica. É, con-
tudo, apenas um dos tipos de poluição cada vez mais presente no nosso quotidiano. 

De forma correta e bem estruturada, com um mínimo de 180 e um máximo de
240 palavras, apresenta um texto que pudesse ser publicado num jornal escolar onde
dês conta da tua posição sobre o modo como, em geral, os vários tipos de poluição
condicionam o nosso dia a dia. 

Deves respeitar a estrutura do texto argumentativo. 


