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PORTUGUÉS II 
 

Resolución del ejercicio 
 
OPCIÓN A 

 

1. Segundo o texto, o processo de construção da 
União Europeia é rápido ou vai devagar? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Segundo o texto, o processo de construção da União Europeia está feito de avanços e recuos. É, 
portanto, um processo que vai devagar porque se trata de um espaço composto por vinte e sete 
países, e por mais de trezentos e quarenta milhões de cidadãos. Harmonizar este conjunto de 
variáveis, tão diferentes entre si, não é, certamente, uma tarefa fácil. 

2. O texto aponta alguns paralelismos entre o 
processo de construção da União Europeia e 
outros processos semelhantes na história da 
Europa. Quais? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Concretamente, o texto fala numa das primeiras tentativas de construir um único espaço 
político, o do Império Romano, que abrangia não apenas os territórios ocidentais mas os 
orientais. Aquando da sua quebra em dois, ainda o chamado Império Romano de Oriente 
sobreviveu ao ocidental em mil anos, dez séculos. Outras tentativas de unificação política, 
embora subordinadas à construção dos Estados-Nação, verificam-se no século XIX, como a 
Alemanha, processo já concluído, e da Itália. No caso de Portugal, verificámos que a fixação da 
fronteira recua até ao século XIII, o que faz dele um dos países mais antigos da Europa. 

3. Segundo o texto, existe a possibilidade de 
alguns países virem abandonar a União 
Europeia no futuro? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

De facto, a realidade, certamente não contemplada no texto porque até há pouco tempo teria 
resultado inacreditável, é de um país vir abandonar a União Europeia. A população da Grã-
Bretanha votou em referendum pela saída de este espaço supra-nacional que com tantas 
dificuldades se está a construir. E supõe, sem dúvida, a sua maior crise de sempre. O tema é 
preocupante, porque todos os partidos políticos pareceram apoiar este facto, incluído o Partido 
Laborista, agora numa crise profunda, o que indica uma opção estratégica a longo prazo por 
parte da sua classe política. 
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4. Como encara o futuro da União Europeia? 
Sente-se europeu? Redija um texto 
subordinado ao tema em apreço com uma 
extensão máxima de entre 100 a 120 palavras. 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 
contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Com muitas dúvidas e incertezas. O que está a acontecer na Europa é muito preocupante. Não 
se trata apenas do abandono de Reino Unido mas de outras tentativas de abandono que, para já, 
parecem travadas, como tem acontecido com as eleições na França. Não entanto, o perigo ainda 
não passou e em todos os países há partidos que defendem o abandono do espaço comum 
europeu. A maioria das pessoas fala de uma proposta que vem quer do âmbito da direita quer da 
esquerda, ou suposta esquerda. Eu não faço esta distinção porque não acho progressista a 
dimensão nacionalista da política. Não gosto de propostas excludentes, seja no âmbito que 
forem: político, social, cultural ou económico. Prefiro o internacionalismo, parece-me muito 
mais enriquecedor. 
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OPCIÓN B 
 

1. O narrador do texto identifica o tempo e o 
espaço em que se desenvolvem as feiras do 
livro. Quais são? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Segundo o texto, as feiras do livro acontecem na primavera, isto é, no mês de maio. Já no que 
diz respeito ao espaço, o narrador fala de dois espaços: o espaço geográfico referido às cidades, 
que no texto se concretiza nas duas maiores do país, Porto e Lisboa; e o espaço dentro da 
própria cidade, como as praças. De resto, também em Espanha as férias do livro também 
costumam a acontecer nas praças de todas as cidades também no mês de maio ou nos fins de 
abril. 

2. Segundo o texto, as pessoas que vão às feiras 
do livro sabem bem o que procuram? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Como para qualquer outra coisa, há pessoas que sabem perfeitamente o que procuram e há 
outras que não. Há pessoas que aproveitam as férias, com o pequeníssimo desconto que elas 
oferecem, o 10%, para comprarem os livros que precisam o gostam. Mas há outras que, como se 
explica no texto, vão às férias sem ideias previamente definidas. Aqui é o livreiro que tem o 
papel mais importante. Verifica-se então se estamos na presença de um profissional, que gosta 
de ler e é capaz de aconselhar, ou apenas de um vendedor de livros que tanto pode vender este 
produto como laranjas. 

3. Segundo o texto, qual a reação dos leitores 
quando compram um livro? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Segundo o texto, as reações das pessoas que compram livros são muito diferentes. Estão aquelas 
que as que a compra tem uma dinâmica quase litúrgica; outras, ficam descontentes porque as 
informações oferecidas ao livreiro são tão pouco precisas que o profissional o não pode ajudar. 
E há ainda aquelas nas que a compra semelha-se a uma aventura. 

4. Gosta de ler? Frequenta as férias do livro? 
Redija um texto subordinado ao tema em 
apreço com uma extensão máxima de entre 
100 a 120 palavras. 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 
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contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Gosto imenso de ler mas não costumo frequentar específicamente feiras do livro porque eu 
frequento livrarias de forma habitual. Não preciso, portanto, de uma circunstância concreta par 
comprar livros. Compro-os quando preciso deles. Frequento, desde miúda, bibliotecas. Sempre 
tive cartão de utente das bibliotecas da minha cidade quando elas começaram a aparecer como 
centros institucionalizados para a divulgação da leitura entre a população em geral, e não apenas 
das elites. E também frequentei as diferentes bibliotecas dos vários estabelecimentos de ensino 
em que me formei, desde a escola primária, até ao liceu e à Universidade. Tenho lido coleções 
inteiras dos clássicos da literatura para crianças e adolescentes. Quando adulta, os meus 
interesses literários atingiram outras praias. 

 
 
 


