
GRUPO I

PARTE A

Lê o texto seguinte.

Já no século XV se manifestava a ideia de se escrever uma epopeia sobre a expansão
 portuguesa. E não só em Portugal. Sabe-se que Luís Vives, humanista espanhol, exaltou os
descobrimentos lusíadas numa dedicatória ao rei D. João III. E que Ângelo Policiano, humanista
italiano, se propôs cantar em verso italiano os feitos do reinado de D. João II.

Por sua vez, em Portugal tudo parecia impor o aparecimento de um poeta épico, isto é, de
um poeta que cantasse as glórias da sua nação. Garcia de Resende, no prólogo do Cancioneiro
Geral, lamenta que não estejam devidamente cantados os feitos lusíadas. E, em 1533, ainda
Camões estava na infância, João de Barros, o historiador, desejava igualmente uma epopeia.
Declarava-se a favor da tuba épica e clamorosa, pois entendia que “mais proveito de tal  música
nasceria, do que de saudosas cantigas e trovas de namorados”.

Duas causas contribuíam para este anseio generalizado. Por um lado, a evolução literária,
com o renascimento do gosto pelos modelos da antiguidade. Os humanistas manifestavam o
desejo de ressuscitar os géneros clássicos, entre os quais se contava a epopeia, represen-
tada sobretudo pelos poemas homéricos – a Ilíada e a Odisseia – e pela Eneida, de Virgílio. Por
outro lado, havia o tema a impor o livro. As proezas marítimas dos portugueses, indo com os
seus barcos a todos os pontos do mundo, eram acabadas de praticar, um desafio perma-
nente aos poetas. Que faltava, pois? Que aparecesse o épico, o cantor digno daquela epopeia
e daquele movimento.

Camões surge, assim, na altura própria. Nem cedo nem tarde. Era a hora. Quando ele atinge
os vinte anos, a meio do século XVI, tudo está à mão de semear, à mão de colher. Só lhe fal-
tava o estudo e, a par deste, a experiência. O poeta recolhe ambos e, com o seu génio, pode
então compor a epopeia […]. 

O tempo era propício a Camões. E Camões apareceu.

Boletim, n.º 4, 1980, Fundação Calouste Gulbenkian (texto adaptado)

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.
 Ordena a sequência de letras que corresponde à ordem pela qual essas ideias apare-
cem no texto.  Começa pela letra (D).

(A) Conjugados fatores coletivos e individuais, a obra pôde ser realizada.
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(B) Uma das causas deste anseio generalizado era o renascimento do gosto pelos
modelos literários clássicos. 

(C) Quando Camões surge todas as condições exteriores estão reunidas

(D) No século XVI circulava na Europa a ideia de que os Descobrimentos portugueses
eram matéria adequada à elaboração de uma epopeia.

(E) Humanistas espanhóis, italianos e portugueses concordavam na necessidade de
celebrar literariamente as glórias da nação portuguesa.

(F) A essas circunstâncias, já de si propícias, o poeta juntará características pessoais
determinantes: o génio, o estudo e a experiência.

(G) O caráter inédito e recente da ação portuguesa era também um desafio permanente
aos poetas.

2. Indica o referente da expressão “daquele movimento” (linha 18).

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. Na frase “Declarava-se a favor da tuba épica e clamorosa, pois entendia que ‘mais
proveito de tal música nasceria, do que de saudosas cantigas e trovas de namo-
rados’” (linhas 9-10) pretende dizer-se que João de Barros

(A) tinha preconceitos relativamente à poesia lírica.

(B) sobrevalorizava abertamente a poesia épica.

(C) achava a poesia épica adequada ao assunto a tratar.

(D) pouco ou nada conhecia no campo da literatura.

3.2. As locuções “Por um lado” e “Por outro lado” transmitem uma ideia de

(A) alternativa.   (B) contraste.   (C) consequência.   (D) adição.

3.3. A expressão “Que faltava, pois? (linha 17)” é uma interrogação retórica que visa 

(A) suspender a linha de raciocínio em curso.

(B) abrir espaço para a resposta que se segue.

(C) mudar o assunto que está a ser abordado.

(D) desvalorizar a figura de Camões.

3.4. Na expressão “tudo está à mão de semear, à mão de colher” (linha 20) está presente

(A) uma enumeração.  (B) uma sinédoque.  (C) uma antítese.  (D) uma hipérbole.

3.5. Na expressão “O tempo era propício a Camões. E Camões apareceu.”, a conjunção
“e” poderia ser substituída por 

(A) porque.   (B) não obstante.   (C) logo.   (D) que.



PARTE B

Lê o texto seguinte, consultando o vocabulário abaixo apresentado.

António de Faria, homem sagaz e de sangue-frio, mal viu os juncos1 amarrados um ao
outro, procurou fugir para o largo, não só para não lhes deixar perceber a nossa nacionalidade,
mas ainda para termos ocasião de concertar a defesa. Eles, porém, não menos experientes,
temendo que a presa lhes escapasse, desataram-se logo e correram à abordagem2, lança-
ram-nos as suas infinitas armas de arremesso, o que nos obrigou a buscar refúgio na coberta.
Daí, durante coisa de meia hora, esteve António de Faria jogando com eles as arcabuzadas3,
na manha de lhes fazer gastar as munições. E, em verdade, atacaram-nos com tal prodigali-
dade, que o convés ficou juncado de ferraria.

De súbito, quarenta dos inimigos assaltaram o junco pela proa, decididos a acabar. Saiu An-
tónio de Faria a fazer-lhes frente com vinte e cinco soldados e uma dúzia de escravos e ma-
rinheiros, com tal ardor e denodo4 que, em menos de nada, derrubou vinte e seis e atirou os
restantes pela borda. E, para remate do êxito, arrojando-se sobre o junco inimigo, tomou-o
sem grande resistência, visto a guarnição5 de peleja6 estar desbaratada e a do mar a render-se.
A esta, necessária para a mareação dos nossos navios, se poupou a vida. Ultimado aquele lance,
acudiu António de Faria a Cristóvão Borralho, cuja lorcha7, abordada pelo segundo junco, não se
encontrava, para que digamos, em excelente postura. Com o reforço que lhes chegou, a vitó-
ria decidiu-se pelos nossos, mortos ou afogados os inimigos. 

Fez-se resenha daquele encontro; havíamos perdido um português, cinco escravos e nove ma-
 rinheiros, sem contar os feridos; o agressor tivera oitenta mortos e quase outros tantos feridos.

Recolhidos os que andavam à tona nas vascas da agonia8, perguntou-se-lhes quem eram
e como se chamava o seu capitão. Mas eles deixavam-se morrer sem abrir a boca. De repente
ouviu-se a voz de Borralho do outro junco:

- Acuda, acuda cá depressa, senhor, que temos ainda pano para mangas!
Saltou logo o capitão para o outro junco com dezasseis soldados, de armas na mão:
- Que há?
- Há que na proa deste navio está muita gente escondida. Ouvi grande gritaria…
Correram à proa e com resguardo e silenciosa expectativa se abriu a escotilha. Entre urros

e prantos, ouviu-se um lancinante clamor: “Senhor Deus, misericórdia!” E quem haviam de
ser? Nada menos de dezassete cristãs, dois homens e cinco meninos de nação portuguesa
com duas moças e oito moços escravos. Traziam golilhas9 ao pescoço e algemas nas mãos,
que logo lhes foram serradas. E um dos portugueses contou acabávamos de ter batalha com
o temível pirata renegado chamado […] Francisco de Sá […].

Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, Aquilino Ribeiro (adaptação), Editora Sá da Costa

VOCABULÁRIO:
1 juncos- embarcação à vela usada na China e no Japão; 2 abordagem – assalto a um navio;  3 arcabuzadas – tiros de
arcabuz, antiga arma de fogo; 4 denodo – ímpeto; 5 guarnição - tropa; 6 peleja – luta; 7 lorcha – embarcação  chinesa;
8 vascas da agonia – prestes a morrer; 9 golilhas - ferros
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4. Refere a situação narrada neste excerto.

5. Localiza a ação no espaço.

6. Identifica as partes envolvidas e os respetivos líderes.

7. Classifica o narrador quanto à sua presença na ação.

8. Esclarece se o narrador é parcial ou imparcial. Fundamenta a tua resposta com ele-
mentos textuais.

9. Após a leitura deste excerto, o Tiago e o Gustavo fizeram as seguintes apreciações.

Tiago – Penso que os feitos dos portugueses são hiperbolizados pela narração que é feita. 
Gustavo – Discordo. Existe um engrandecimento da ação dos portugueses que me

parece muito adequado.

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

PARTE C

Lê o poema de Jorge de Sena que se segue e responde de forma completa ao item 10.

Camões fala aos seus contemporâneos

10. Redige um texto, com um mínimo de 70 e um máximo de 120 palavras, em que apre-
sentes 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) referência ao emissor e ao(s) destinatário(s) do poema;

b) indicação dos sentimentos que o sujeito poético manifesta para com aqueles a
quem se dirige;

Podereis roubar-me tudo:

as ideias, as palavras, as imagens,

e também as metáforas, os temas, os motivos,

os símbolos, e a primazia

nas dores sofridas de uma língua nova,

no entendimento de outros, na coragem

de combater, julgar, de penetrar

em recessos de amor para que sois castrados.

E podereis depois não me citar,

suprimir-me, ignorar-me, aclamar até

outros ladrões mais felizes.

Não importa nada: que o castigo

será terrível. Não só quando

vossos netos não souberem já quem sois

terão de me saber melhor ainda

do que fingis que não sabeis,

como tudo, tudo o que laboriosamente pilhais,

reverterá para o meu nome. E, mesmo será meu,

tido por meu, contado como meu,

até mesmo aquele pouco e miserável

que, só por vós, sem roubo, haveríeis feito.

Nada tereis, mas nada: nem os ossos,

que um vosso esqueleto há de ser buscado,

para passar por meu. E para outros ladrões,

iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo.

Jorge de Sena, Metamorfoses, Editorial Comunicação
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c) referência ao tipo de tratamento que deles terá recebido;

d) justificação da ocorrência no poema de termos associados à literatura (“palavras”,
“metáforas”, “símbolos”,…); 

e) estabelecimento de uma relação entre o poema e a biografia de Camões, nomea-
damente o futuro literário da sua obra.

GRUPO II
1. Indica a função sintática desempenhada pela expressão sublinhada do texto da Parte B.

“Senhor Deus, misericórdia!” (linha 28)

2. Identifica o conjunto em que está presente uma relação de hiperónimo – hipónimos.

a) pneus - automóvel – travões- volante

b) formosa - linda- bonita- bela

c) proa – popa – mastro – navio

d) bárbaros – alanos- suevos- visigodos

3. Transforma as frases simples em frases complexas utilizando as conjunções das sub-
classes indicadas entre parênteses. Efetua as transformações necessárias.

a) Na sua época, Camões não obteve o merecido reconhecimento.
Os Lusíadas é uma obra maior da literatura portuguesa.
(conjunção subordinativa concessiva)

b) Ultimado aquele lance, acudiu António de Faria a Cristóvão Borralho.
Cristóvão Borralho encontrava-se numa situação difícil!
(conjunção subordinativa consecutiva)

4. Classifica a forma verbal sublinhada, indicando pessoa, número, tempo e modo.

Canto a canto, os alunos têm lido Os Lusíadas ao longo das aulas.

GRUPO III
Embora muito celebrada e com mérito inegável, nem sempre a ação dos países coloni-
zadores respeitou os colonizados, impondo-se os primeiros muitas vezes pela violência.

Apelando aos teus conhecimentos de História, imagina-te num país colonizado durante
o século XVI e experimentando algumas ações de colonização.

Num texto de opinião e que pudesse ser publicado num jornal escolar, com um mínimo
de 180 e um máximo de 240 palavras, apresenta a tua perspetiva sobre este processo.


