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OPCIÓN B 
 

Quando a primavera chegou, vestida de luz, de cores e de alegria, desabrochando as flores e vestindo 
as árvores de roupagens verdes, o Gato Malhado esticou os braços e abriu os olhos pardos, feios e maus. 
Feios e maus, na opinião de todos. 

Naquelas redondezas não existia criatura mais egoísta e solitária. Não mantinha relações de amizade 
com os vizinhos e quase nunca respondia aos raros cumprimentos que, por medo e não por gentileza, 
alguns passantes lhe dirigiam. Resmungava de mau humor e voltava a fechar os olhos como se lhe 
desagradasse todo o espetáculo em redor. 

Devo dizer, para ser exacto, que o Gato Malhado não tomava conhecimento do mal que falavam 
dele. Se o sabia não se importava, mas é possível que nem soubesse que era tão mal visto, pois quase não 
conversava com ninguém, a não ser, em certas ocasiões, com a Velha Coruja. Aliás, a Coruja, cujas 
opiniões eram muito respeitadas devido à sua idade, costumava dizer que o Gato Malhado não era tão mau 
assim, talvez tudo isso não passasse de incompreensão geral. Os demais ouviam, balançavam a cabeça, e, a 
pesar do respeito que tinham à Coruja, continuavam a evitar o Gato Malhado. 

Assim vivia ele quando a primavera entrou pelo parque adentro, num espalhafato de cores, de 
aromas, de melodias. O Gato Malhado dormia quando a primavera irrompeu, repentina e poderosa. Mas a 
sua presença era tão insistente e forte que ele despertou do seu sono sem sonhos, abriu os olhos pardos e 
esticou os braços. 
 
Jorge Amado, O gato malhado e a andorinha sinhá: uma história de amor, Dom Quixote, apud Pascoal, 
José Lino, y Oliveira, Teresa Brandão, Exames de português B2. Preparação e modelos, Lisboa-Porto, ed. 
Lidel, 2012, p. 73. 
 
Questões: 

1. Traduza o texto de forma precisa, recuperando corretamente o sentido das estruturas e os elementos 
gramaticais, isto é, o valor dos pronomes pessoais, a concordância, os tempos verbais, a 
temporalidade, etc., com o objetivo de construir um texto coerente e com sentido lógico. (Hasta un 
máximo de 6 puntos). 

2. Esclareça, em português, o sentido das seguintes expressões sem repetir as orações do texto. Ter-
se-á em conta o uso correto das formas gramaticais, a coerência semântica e a precisão na resposta. 
Para obter o máximo dos valores propostos a resposta terá um mínimo de 60 palavras. As respostas 
com uma extensão inferior terão uma qualificação máxima de 0’5 valores. (Hasta un máximo de 2 
puntos, 1 punto cada): 

a. “(...) vestida de luz, de cores e de alegria, desabrochando as flores e vestindo as árvores de 
roupagens verdes”. (Líneas 1-2).  

b. “(...) ele despertou do seu sono sem sonhos”. (Línea 16). 
3. Responda à questão gramatical proposta. (Hasta un máximo de 2 puntos, 1 punto cada): 

a. Escreva o tempo verbal que corresponde às palavras sublinhadas: “Não mantinha relações 
de amizade com os vizinhos e quase nunca respondia aos raros cumprimentos que, por 
medo e não por gentileza, alguns passantes lhe dirigiam”. 

b. Escreva o singular das palavras sublinhas: “Quando a primavera chegou, vestida de luz, de 
cores e de alegria, desabrochando as flores e vestindo as árvores de roupagens verdes”; 
“(...) não conversava com ninguém, a não ser, em certas ocasiões, com a Velha Coruja”.  

 


