
Prova Escrita de Português PROVA 2

3.º Ciclo do Ensino Básico

Duração da Prova: 90 minutos. Tolerância: 30 minutos.

GRUPO I

PARTE A

Os bárbaros

Primeiro vieram a cavalo e a galope. Guerreando porque serem guerreiros era a sua
 condição e a sua razão de viver. Os bárbaros. Alanos, Vândalos e Suevos. Mais tarde os
 Visigodos. Algo os atraía já neste claro azul quase africano. Vinham dos seus países brancos
e invernosos, talvez gostassem do brando clima e do azul do céu, gostavam decerto das terras
que conquistavam aos indígenas, e onde se instalavam. Depois pararam as visitas violentas.
As últimas, e mais breves, foram as francesas.

E durante muito tempo não houve incursões. Até ao advento do turismo. E então ei-los que
se puseram a chegar todos os anos pelo verão, voando ou de camioneta de vidraças panorâ-
micas e ar condicionado, de automóvel também, naturalmente, e até em auto-stop que é a
maneira atual de viajar na garupa do cavalo. Enchem os hotéis de todas as estrelas que há na
terra e também os parques de campismo onde erguem as suas tendas de paz. Vêm armados
de máquinas fotográficas e de filmar. E só lhes interessam as coisas, e eles próprios no meio
delas. Quanto aos indígenas, querem lá saber. Como dantes.

É uma coisa engraçada, o turismo. Porque não traz nada de verdadeiramente novo. Como,
de resto, nada neste mundo, ou tão pouco. As coisas é que mudam de nome e de rosto com o
tempo. Mas repetem-se incessantemente.

Estou a escrevinhar estas regras – já muitas vezes escritas – porque avistei agora mesmo,
da minha janela, um grupo loiro e colorido de vikings, saindo do seu drakkar terrestre e sem
cabeça de dragão.

Maria Judite Carvalho, Este tempo, Editorial Caminho

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) As incursões violentas terminaram com as invasões francesas.

(B) Os novos invasores apresentam um novo tipo de armas: máquinas fotográficas e
de filmar. 

(C) Um novo tipo de invasão surgiu com o desenvolvimento da indústria turística. 
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(D) Historicamente, Portugal foi palco de várias invasões.

(E) Ao longo do tempo, pouco muda realmente: as coisas repetem-se, alterando
apenas o nome e o rosto.

(F) Embora adotem uma atitude menos agressiva do que no passado, os novos in-
vasores mantêm a desconsideração pelo indígena.

(G) A visão de um grupo de turistas nórdicos despoletou a reflexão que gerou a escrita
da crónica.

2. Indica a que se refere o pronome sublinhado na frase “E então ei-los que se puseram
a chegar todos os anos pelo verão […].” (linhas 7-8)

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 sequência “Primeiro”, “Mais tarde” e “Depois”, presente no primeiro parágrafo
visa

(A) apresentar uma linha temporal.

(B) transmitir um relação da causa-efeito.

(C) transmitir exclusivamente uma relação de adição.

(D) localizar espacialmente a ação.

3.2. A frase “Vêm armados de máquinas fotográficas e de filmar.” (linhas 11-12) contém

3.3. A expressão “querem lá saber” (linha 13) exemplifica um registo de língua

3.4. A expressão “já muitas vezes escritas” (linha 17) significa que a autora considera

(A) a sua perspetiva absolutamente inovadora.

(B) que também na sua escrita pouco há de novo.

(C) opiniões  de outros autores ao longo do seu texto.

(D) que, ao escrever o texto, plagiou outros autores.

3.5. A referência ao drakkar e ao aspeto viking dos turistas (linha 18) pretende  

(A) sublinhar o aspeto pouco bárbaro dos turistas nórdicos.

(B) retomar a ideia da invasão dos bárbaros que inicia o texto.

(C) evidenciar os conhecimentos históricos da autora da crónica.

(D) mostrar que, historicamente, tudo se altera.

(A) uma antítese.

(B) uma hipérbole.

(C) um eufemismo.

(D) uma metáfora.

(A) cuidado.

(B) próprio do calão.

(C) familiar.

(D) próprio da gíria.



PARTE B

Lê o seguinte texto.

Àquela hora o trânsito complicava-se. As lojas, os escritórios, algumas oficinas, atiravam
para a rua centenas de pessoas. E as ruas, as praças, as paragens dos elétricos, que tinham sido
planeadas quando ainda não havia nas lojas, nos escritórios e nas oficinas tanta gente, fica-
vam repletas dum momento para o outro. Nos largos passeios das grandes praças havia en-
contrões. As pessoas de aprumo tinham de fechar os olhos àquele desacato e não viam
remédio senão receber e dar encontrões também e praguejar algumas vezes. Os elétricos
apinhavam-se na linha à frente uns dos outros. Seguiam morosamente, carregados até aos
estribos e por fora dos estribos, atrás, no salva-vidas, com as tais centenas de pessoas que
saltavam àquela hora apressadamente das lojas, dos escritórios, das oficinas. […]

A multidão propunha uma confraternização à força. Era preciso pedir desculpa ao marçano
que se acabava de pisar, implorar às pessoas penduradas no elétrico que se apertassem um
pouco mais para se poder arrumar um pé, nada mais que um pé, num cantinho do estribo,
muitas vezes sorrir para gente que nunca se tinha visto antes e apetecia insultar. […] Que
fazer, no entanto, senão atirar-se uma pessoa também para aquele mar de gente que em-
purrava, furava, pisava e barafustava até chegar ao carro? Que fazer senão empurrar, furar,
pisar e barafustar também?

[…] 
Em dada altura, porém, na plataforma de trás levantou-se burburinho. Protestos. Indigna-

ção. […] E viu-se um homenzinho a empurrar toda a gente e a dizer que havia lugares à frente,
que o deixassem passar. Em vão lhe asseguravam que não havia lugar nenhum, que não podia
passar, que não fosse bruto. O homem empurrava e teimava que havia lugares à frente. Tanto
empurrou que furou. […] O homem, que usava um chapéu coçado e um sobretudo castanho
bastante lustroso nas bandas, não se sentou propriamente. Enterrou-se no lugar, com as mãos
enfiadas pelas algibeiras dentro. Que sujeito! […] Olhou vagamente as pessoas que tinha na
frente, estendeu os lábios e começou a assobiar. A assobiar muito à vontade no interior do carro! 

Primeiro, foi um assobio baixinho, pouco seguro, impercetível quase. Depois, a pouco e
pouco, o sujeitinho entusiasmou-se. E o assobio aumentou de intensidade. Ouvia-se já em
todo o elétrico. […]

As pessoas começavam a olhar umas para as outras à socapa. Já se tinha visto coisa assim?
[…] A que uma pessoa está sujeita!

Mário Dionísio, O dia cinzento e outros contos, Publicações Europa-América

4. A ação narrada no excerto decorre em dois espaços distintos.
Indica esses espaços e caracteriza-os brevemente.

5. Nos dois primeiros parágrafos do excerto é estabelecido um contraste entre dois gru-
pos de pessoas.
Explicita esse contraste e transcreve expressões que comprovem as tuas afirmações.
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6. Explica por que motivo a expressão “mar de gente” (linha 14) pode ser considerada uma
metáfora.

7. Os nomes “homenzinho” (linha 17) e “sujeitinho” (linha 26) encontram-se ambos no
grau diminutivo e surgem em momentos diferentes.
Explicita os sentidos veiculados pelo diminutivo em ambos casos.

8. Após a leitura deste excerto, dois amigos conversaram e trocaram as opiniões se-
guintes:

Pedro – Penso que o narrador é absolutamente imparcial.
João – Discordo! Acho que ele é muito crítico relativamente a um dos grupos de pessoas
que apresenta!

Justifica a posição do João, fundamentando-a com elementos do texto.

PARTE C

Lê o excerto do Auto da Barca do Inferno a seguir transcrito, e responde, de forma
completa e bem estruturada, ao item 9. Em caso de necessidade, consulta o vocabulário
apresentado.

Tanto que Brísida Vaz se embarcou, veo um JUDEU, com um bode1 às costas; e, chegando
ao batel dos danados, diz:

Judeu:
Diabo:
Judeu:
Diabo:
Judeu:
Diabo:
Judeu:
Diabo:

Judeu:
Diabo:
Judeu:

Diabo:

Que vai cá? Hou marinheiro! 
Oh! que má-hora vieste!
Cuj’é esta barca que preste?
Esta barca é do barqueiro.
Passai-me por meu dinheiro.
E o bode há cá de vir?
Pois também o bode há-de vir.
Que escusado passageiro!

Sem bode, como irei lá?
Nem eu nom passo cabrões.
Eis aqui quatro testões
e mais se vos pagará.
Por via do Semifará2

que me passeis o cabrão!
Querês mais outro testão?
Nenhum bode há-de vir cá.

5

10

15

1 bode - o bode fazia parte dos sacrifícios rituais da lei judaica; 2 Semifará – provavelmente, o nome do Judeu



Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente,

In Teatro de Gil Vicente, Edição de Ant. José Saraiva, Portugália, s/d

Judeu:

Diabo:
Judeu:

Parvo:

Diabo:

Parvo:

Diabo:

Porque nom irá o judeu
onde vai Brísida Vaz?
Ao senhor meirinho3 apraz?
Senhor meirinho, irei eu?
E ò fidalgo, quem lhe deu…
O mando, dizês, do batel?
Corregedor, coronel,
castigai este sandeu4!

Azará, pedra miúda,
lodo, chanto5, fogo, lenha,
caganeira que te venha!
Má corrença6 que te acuda!
Par el Deu, que te sacuda
Co’a beca nos focinhos!
Fazes burla7 dos meirinhos?
Dize, filho da cornuda!

Furtaste a chiba8, cabrão?
Parecês-me vós a mim
gafanhoto d’Almeirim
chacinado em um seirão. 
Judeu, lá te passarão
porque vão mais despejados. 
E ele mijou nos finados
n’ergueja de São Gião!

E comia a carne da panela
no dia de Nosso Senhor!
E aperta o salvador,
e mija na caravela!
Sus, sus9! Dêmos à vela!
Vós, Judeu, irês à toa10,
que sois mui ruim pessoa.
Levai o cabrão na trela!
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3 meirinho – antigo magistrado. O Judeu chama meirinho, corregedor e coronel ao Fidalgo; 4 sandeu – parvo;
5 chanto – choro; 6 corrença – diarreia; 7 Fazes burla – zombas; 8 chiba – cabra; 9 Sus – Eia! Vamos!; 10 à toa – 
a reboque



9. Redige um texto expositivo com  um  mínimo de 70 e um máximo de 120 palavras, no qual
apresentes linhas fundamentais de leitura do excerto da peça Auto da Barca do Inferno.

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 espaço onde se encontram as personagens e  identificação das mesmas;

b) explicitação da função de cada uma das personagens;

c) referência ao desejo de entrar na barca do Diabo manifestado pelo Judeu;

d) explicação da recusa do Diabo em aceitar o pedido do Judeu; 

e) explicitação do valor simbólico do bode;

f) referência ao destino final do Judeu.

GRUPO II

1. Identifica o processo de formação de palavras presente nos exemplos abaixo apre-
sentados, retirados da Parte A.

a) drakkar. (linha 18)

b) vikings. (linha 18)

2. Apresenta o valor semântico do advérbio sublinhado na frase que se segue.

“Olhou vagamente as pessoas que tinha na frente, estendeu os lábios e começou a
 assobiar”. (linhas 23-24)

3. Identifica os tipos de sujeito presentes na frase que se segue.

O homem empurrava e teimava que havia lugares à frente.

4. Classifica a oração sublinhada na frase seguinte.

“E as ruas, as praças, as paragens dos elétricos, que tinham sido planeadas quando
ainda não havia nas lojas, nos escritórios e nas oficinas tanta gente, ficavam repletas
dum momento para o outro.” (linhas 2-4)



5. Os segmentos de (A) a (G) constituem partes de um texto e estão desordenados.

Escreve a sequência de letras que corresponde à ordem correta dos segmentos de
modo a reconstituir o texto. Começa pela letra (F).

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, Editorial Presença

GRUPO III
Nem sempre estamos preparados para conviver com pessoas diferentes de nós.

Por vezes, a liberdade de uns pode implicar a perda de direitos de outros.

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
expresses a tua opinião sobre esta questão, fundamentando a tua posição em dois ar-
gumentos.

Deves respeitar a estrutura do texto argumentativo. 

Nos séculos XIV e XV existiam em Lisboa nada menos que três judiarias, com uma su-
perfície total de quase 2 hectares, cerca de 1,6% da área da cidade.

Todos eram obrigados ao pagamento de impostos.

Vivendo nas cidades e entregues a profissões urbanas, estavam organizados em co-
munas logo que o seu número excedia as dez famílias.

Por todo o Portugal, mas especialmente em Lisboa, seguida de Santarém, Évora, Porto,
 Covilhã, Guarda, Lamego, Coimbra e Setúbal, existiam comunas com o seu funciona-
mento próprio copiado da organização municipal, sob a autoridade suprema do rabi ou
arrabi-mor, de nomeação régia.

Socialmente, os judeus compunham pelo menos três grandes classes: os banqueiros,
físicos e detentores de cargos públicos, grupo pequeno mas economicamente impor-
tante e privilegiado; os artesãos, sobretudo alfaiates, ourives, ferreiros e sapateiros, e
os mercadores remediados; e os pobres e indigentes, acaso uma minoria.

Os judeus formavam um grupo relativamente pequeno, talvez à roda de 30 000 habi-
tantes nos finais do século XV. 

Possuindo sinagogas e sendo relativamente livres para praticar a sua religião, os judeus
tinham, não obstante, de viver em bairros separados, as judiarias, segregados das zonas
cristãs por muralhas, cercas e portões que se fechavam à noite.


