
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

 
 INSTRUCCIONES:  Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá responder en portugués a 
todas las cuestiones. 
  
CALIFICACIÓN: Las cinco preguntas se calificarán con un máximo de dos puntos 
cada una de ellas. 
 

TIEMPO : 1 Hora. 
 

 
 
 

Discreta e silenciosa, a revolução que derrubará tradições e conservadorismo social 
que nega às mulheres o direito a serem quem quiserem, independentemente do suposto 
papel social subalterno de mãe, fada do lar e cuidadora, vai-se fazendo. É também esse 
movimento que lhes vai permitir fazer o que quiserem, a decidirem sobre casamento e 
maternidade, independentemente do preconceito social. Essa revolução deverá ser 
também uma mudança na mentalidade feminina, tantas vezes pequena na ambição e cruel 
na relação consigo mesma.  

Ao contrário dos homens, raramente a irmandade feminina acontece. Eles 
protegem-se, cobrem-se, ajudam-se. Na infidelidade, no trabalho e em tantas outras coisas 
da vida. Sobre isto, gosto muito daquele argumento que afirma que as mulheres não foram 
talhadas para a tomada de decisão, que são fracas e emocionais. Há mulheres assim, de 
facto há. Contudo, a maioria é calculista, manipuladora e dissimulada, tomando decisões 
frias sem apelo nem agravo.  

Desenganem-se aqueles que acham que isto do feminismo e das mulheres exigirem 
direitos iguais é contra os homens. Não é nada mais do que pelo direito: à diferença, à 
individualidade, ao género ou à raça sem qualquer tipo de discriminação. Positiva ou 
negativa, porque obrigar as organizações a ter mulheres, pretos e gays muda muito pouco. 
É como uma casa para arrendar remodelada à qual se mudam os móveis da cozinha sem 
mudar a canalização. Em menos de nada volta tudo ao mesmo. Por isso, mais do que 
mudar a sociedade é urgente mudar a mentalidade conservadora, machista e tradicional 
que prevalece, reservando às mulheres o lugar na cozinha. Essa, que está com móveis 
novos e canalizações antigas… 

http://24.sapo.pt (texto adaptado) 
 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

PARA LOS MAYORES DE 25 AÑOS  
AÑO  2017 

MATERIA:  PORTUGUÉS 

 



 

PERGUNTAS 

 

1. De acordo com o texto, diga se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) e 

explique com uma frase do texto:  

a. A irmandade feminina é muito comum. As mulheres ajudam-se mutuamente em 

todos os âmbitos da vida.  

b. O objetivo das mulheres que exigem igualdade de direitos é lutar contra os 

homens. (2) 

   
2.  Substitua as expressões sublinhadas nas seguintes frases por pronomes possessivos. 

 

a. Ao contrário do pensamento dos científicos a irmandade feminina acontece com 

pouca frequência. 

b. A revolução das mulheres é pacífica. 

c. Há preconceito social no país onde vivo. 

d. O feminismo tem como objetivo a luta pelo direito de igualdade das mulheres na 

sociedade onde nos encontramos.   (2) 

 

3. Passe as seguintes frases retiradas do texto para o Pretérito Perfeito Simples do Indicativo: 

“Ao contrário dos homens raramente a irmandade feminina acontece. Eles protegem-se, 
cobrem-se, ajudam-se.”  
“Sobre isto, gosto muito daquele argumento que afirma que as mulheres não foram 
talhadas para a tomada de decisão.”  (2) 
 
4. Escreva os antónimos das seguintes palavras: 

Discreta 
Fracas 
Frias 
Iguais  (2) 
 
5. Redija uma composição, de aproximadamente 15 linhas, onde expresse a sua opinião sobre 

o papel da mulher no século XXI frisando as mudanças ocorridas durante os anos 

anteriores.  (2) 

 
 
 

 
 
 


