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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
1. El alumno dispone de dos opciones (A y B). Debe escoger sólo una de ellas. 
2. Lea todo el texto cuidadosamente. 
3. Lea atentamente todas las preguntas de la prueba. 
4. Proceda a responder en lengua portuguesa a las preguntas en el orden en que 

están planteadas. 
 
 CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará de 0 a 3 puntos. Las preguntas 2 y 3 
se calificarán de 0 a 2 puntos.La pregunta 4 se calificará de 0 a 3 puntos. 
 
 TIEMPO: Una hora y treinta minutos 
 
  

 OPÇÃO A 
 

" Caro leitor, não o conheço, mas quero contar-lhe uma história que me contaram.É uma coisa curta e 
muito simples, não demora nada. É a história de um homem chamado Gelsomino, que tinha oitenta e 
poucos anos e vivia numa casa nas montanhas. Um dia Gelsomino estava sentado na mesa da cozinha a 
tentar escrever um poema sobre os sinais dos céus. Já há muito que se interessava por nuvens e outros 
fenómenos celestes e tinha uma grande colecção de apontamentos sobre o assunto. Gelsomino ainda não 
tinha começado propriamente a escrever, queria que as palavras lhe saissem bem ponderadas, com o peso 
natural das coisas naturais e definitivas, mas os termos " formas pensantes", " negrumes que brilham" e " 
simples esplendor" espreitavam-lhe já no fundo da cabeça. No momento solene em que se preparava para 
escrever o primeiro verso na folha, ouviu um ruído e levantou-se. Abriu a porta lentamente. Lá fora um 
cão preto com um pequeno pássaro na boca olhava-o sem surpresa. O homem não disse nada. O cão 
baixou o focinho e pousou o pássaro morto no degrau da entrada. Depois deu meia volta e foi-se embora 
pelo caminho de terra sem se virar para trás. Gelsomino ficou parado a olhá-lo até ele desaparecer. Agora 
sabia que já não podia escrever belas frases sobre nuvens e coisas no céu. Fechou a porta. De pé na sala 
vazia, pensava como poderia organizar o seu conto sobre o homem e o cão”.  

Cartas a Deus  de Jacinto Lucas Pires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERGUNTAS OPÇÃO  A 

 
 

1) Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são verdadeiras (V) ou falsas 
(F). Justifique sempre a sua resposta com uma frase do texto. 

 
a) O narrador vai-nos contar uma história inventada. 
b) A história fala da vida de um jovem poeta. 
c) Uma visita inesperada mudou um rumbo da história que queria contar. 

 
 
 

2) Explique com palavras suas o significado das afirmações que se seguem: 
 

a) “…formas pensantes…”. (linha 7) 
b)  “Abriu a porta lentamente”. (linha 9) 

 
3) 

3.1) Escreva as frases que se seguem no plural: 

1. Aquele país é especial.  

2. O teu amigo alemão está no hotel?  

3. Este lápis amarelo é bom. 

4. Este anel é da mãe? 

 

3.2) Passe as frases para o feminino. 

1. O rapaz está muito contente. 

2.O avô do menino é actor. 

3. Aquele homem é alemão. 

4. O director do pai é jornalista. 

 

4)Composição: 

Escreva uma carta a contar uma história interessante ou peculiar que alguém lhe tenha contado. (15 linhas 

aproximadamente) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OPÇÃO  B 
 

Casa Lego para adultos 
 

A empresa portuguesa Cool Haven, em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologias da 
Universidade de Coimbra, criou uma habitação modular que pode ser mudada de lugar. Segundo a 
empresa o novo modelo não é comparável a uma casa pré-fabricada.  
O site CiênciaHoje dá conta da novidade que chega de Coimbra. Uma casa que é como se fosse feita de 
Lego só que é mais "resistente, económica e ecológica", garante a Cool Haven. 

Trata-se de uma casa de construção rápida, que pode ter várias dimensões, ser desconstruída e até mudada 
de local. 

De acordo com Joaquim Rodrigues, co-fundador e administrador da empresa, "o novo modelo não é 
comparável a uma casa pré-fabricada", pois além da resistência e longevidade, "tem uma versatilidade 
muito maior", podendo a sua dimensão variar com o acréscimo ou a redução de módulos. 

Explicou ao site CiênciaHoje que "a ideia é responder por exemplo ao aparecimento de um filho, com o 
acréscimo de divisões, com a mesma facilidade com que pode ser dividida ao meio, perante uma situação 
de divórcio". 

Garante a Cool Haven que apesar da "desconstrução ser tão fácil como a construção" a casa é "segura" 
mesmo, perante "actividade sísmica ou tempestades ciclónicas". 

A construção da primeira moradia unifamiliar deverá estar concluída em setembro, em exposição no 
Parque Tecnológico de Coimbra (iparque). 

        In DN, de 19 de Fevereiro de 2012 
 

PERGUNTAS OPÇÃO B 
 

1)  Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
Justifique sempre a sua resposta com uma frase do texto. 
 

a) A casa modular é uma invenção chinesa. 
b) Esta casa é similar às das Lego.  
c) A primeira moradia destas características só será possível em 2014.. 

 
  2) Explique com palavras suas o significado das afirmações que se seguem: 
 

a) “…habitação modular” (linha 2 ) 
b) “…moradia unifamiliar” (linha 16) 

 
  3) Substitua as palavras a negro pelos pronomes correspondentes. 
 
 a) Comprarei um livro sobre casas modulares. 
 b) Escrevo muitas cartas aos meus pais. 
 c) Tu compraste o carro ao teu primo. 
 d) Ele trouxe uma lembrança para ti. 
 
 4)  Gostaria de viver numa casa modular? Porquê? (15 linhas aproximadamente) 

 
 
 
 
 

http://www.cienciahoje.pt/�

	A empresa portuguesa Cool Haven, em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, criou uma habitação modular que pode ser mudada de lugar. Segundo a empresa o novo modelo não é comparável a uma casa pré-fabricada.

