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OPCIÓN B 
 
 

Nessa tarde, e no dia seguinte, e no outro, e na manhã do sábado, aprendi a parte mais importante 
daquilo que, durante toda a minha vida, haveria de aprender sobre pianos. Solene, o meu tio olhava-me 
diretamente com o seu olho esquerdo quando me queria explicar os pontos que eu não deveria esquecer 
nunca. Eu abanava a cabeça e prestava atenção a cada uma das suas palavras. Ficavam gravadas em mim, 
como se, no meu interior, existisse um lugar feito de pedra à espera de receber a forma do significado 
dessas palavras. Da mesma maneira, prestava atenção a todas as histórias que o meu tio contava. Quando se 
perdia em pormenores e começava a esquecer-se de contar o fim de alguma, eu perguntava-lhe o que tinha 
acontecido depois do ponto em que se afastara. Ele não estranhava o meu interesse súbito pelas suas 
histórias e continuava.  

Nas histórias que o meu tio me contou durante esses dias, percebi um pouco mais da minha própria 
história. O meu pai, como o seu pai antes dele, tinha passado anos a fazer portas e janelas porque não 
conseguia sobreviver apenas a consertar pianos. Na maior parte do tempo, o meu pai fazia portas e janelas, 
fazia bancos para as pessoas se sentarem, fazia mesas a desejar que as pessoas tivessem pratos de sopa para 
pousar nelas; mas, em todas as ilusões, escutava pianos, como se escutasse amores impossíveis. Quando 
acabava de consertar um piano, sozinho, sem saber uma nota, o meu pai fechava a oficina toda para, no 
centro da carpintaria, tocar músicas que conhecia e músicas que inventava. 
 
José Luis Peixoto, Cemitério de pianos, Bertrand Editora, apud Pascoal, José Lino, y Oliveira, Teresa 
Brandão, Exames de português B2. Preparação e modelos, Lisboa-Porto, ed. Lidel, 2012, p. 49. 
 
 
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. “Ficavam gravadas em mim”. (Línea 4). 
b. “percebi um pouco mais da minha própria história”. (Líneas 10-11). 

3. Responda à questão gramatical proposta. (Hasta un máximo de 2 puntos, 1 punto cada): 
a. Escreva o antónimo das palavras sublinhadas: “Nas histórias que o meu tio me contou 

durante esses dias, percebi um pouco mais da minha própria história”; “Na maior parte do 
tempo”.  

b. Escreva o tempo verbal que corresponde às palavras sublinhadas: “Solene, o meu tio 
olhava-me diretamente com o seu olho esquerdo quando me queria explicar os pontos que 
eu não deveria esquecer nunca”. 


