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PORTUGUÉS 

 

OPÇÃO A  

Sim, depois de eu conhecer aquele galego em São Paulo, eu li poesias galegas publicadas no Brasil sem mudanças, 
assumindo que é a mesma língua. Também alguns grupos de música antiga brasileira tocavam cantigas de amigo em galego, de Dom 
Dinis, Martim Codax... o galego era para nós um português arcaico. 

Depois eu conheci Ugia Pedreira no Brasil e voltei a comprovar que eu compreendia o que eles falavam. Também eles não 
tiveram problemas de compreensão no Brasil. Aí eu vim para participar num festival à Galiza. O galego é bem compreensível para um 
brasileiro, com alguns problemas só com os sotaques muito rurais e regionais, mas isso acontece também com o português no Brasil. No 
interior de Minas Gerais, por exemplo, dois camponeses falando têm também formas muito próprias difíceis de perceber. A mim 
aconteceu-me isso no Courel. Aí eu tive que prestar atenção para entender. 

  O problema é que existe uma barreira que impede a relação do galego com o português. Isso cria um pânico quando um galego 
ouve falar um português, mas eu acho que há muito trabalho hoje a ser feito para quebrar essa indisposição ao entendimento. Galego e 
português são basicamente a mesma língua e, o que não é comum, é riqueza. Há coisas no galego que havia no Brasil do século XVIII e 
XIX, e o mesmo acontece com Portugal. Até o Saramago é legendado quando há uma entrevista dele no Brasil. 

Entrevista a Fred Martins.  Adatado de Diário Liberdade (www.diarioliberdade.org)  

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 

Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes palavras: 

“arcaico”, “indisposição”, “legendado” 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva o seguinte assunto: “A música na minha vida. Do que gosto e do que não gosto” 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

-Escreva a forma correta dos seguintes verbos segundo o seguinte modelo:  

Eu (percorrer) muitos caminhos                                         Eu percorri muitos caminhos 

Eu (ter) que fazer o jantar; depois, tu me (dizer) que não estava bom, e os nossos amigos (querer) contestar-te; pronto! O caso é que ela 
(poder) ajudar-me mas ela (ir) embora; (haver) muita tensão naquelas horas... 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) 

A Galiza e a Lusofonia.  

SEXTA PERGUNTA (1valor) 

Para que é feita a sugestão do Francisco e da Inês? 
Que são os pellets (em não mais de cinco palavras)? 
Para que contribui o dióxido de carbono? 
Cite três árvores diferentes usadas para elaborar os pellets referidas na audição 


