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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas ellas en 
portugués. 
TIEMPO: 1 hora.. 
CALIFICACIÓN: Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura al final 
de cada una de ellas. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Descrito como o maior arquiteto vivo e em plena atividade, o mais 
importante criador brasileiro, o arquiteto que realizou o maior número de 
importantes projetos construídos na história da humanidade, e um dos mais 
reconhecidos em todo o mundo, Oscar Niemeyer trabalhou quase até ao último dia 
da sua vida.  

Autor do Hotel e Casino Pestana  inaugurado em 1976 no Funchal -  o 
seu único projeto em Portugal -, o arquiteto não entrou para a história somente 
pelos emblemáticos edifícios de Brasília,  como a catedral da capital brasileira,  o 
Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada,  edifício identificado pela forma dos 
pilares da fachada que deu origem ao símbolo e emblema da cidade, presente no 
brasão do Distrito Federal e Congresso Nacional. Assinou mais de 600 obras de 
referência em quase todo o mundo, tendo sido o autor, junto com Le Corbusier, do 
projeto da sede da ONU, nos EUA.  

O arquiteto que aos 103 anos confessou continuar "atrás de novas curvas" 
está retratado no documentário "Oscar Niemeyer. A Vida é um sopro" (2007), do 
realizador Fabiano Maciel. O filme sobre a história do "maior ícone da arquitetura 
moderna brasileira e um dos arquitetos mais influentes do século XX" foi rodado 
no Brasil, na Argélia, França, Itália, EUA, Uruguai, Inglaterra e Portugal, e conta 
com o depoimento, entre outros, de Mário Soares e José Saramago. No filme, 
Oscar Niemeyer fala sobre a forma descontraída como concebeu os seus principais 
projetos,  mas também sobre a sua vida, o seu ideal por uma sociedade mais justa 
e, ainda, de questões metafísicas como a insignificância do homem diante do 
universo.  

(In Expresso, adaptado) 

 
 
 
 

PERGUNTAS 
 

1.-Que título sugere para este texto? Fundamente a sua resposta (máximo 
de cinco linhas). (2) 

 

2.-Após a leitura atenta do texto, assinale se as afirmações que se 
seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique cada resposta com 
uma frase do texto.  

a) Oscar Niemeyer morreu aos 90 anos. 
b) Oscar Niemeyer não participou no documentário do realizador 
Fabiano Maciel intitulado Oscar Niemeyer. A vida é um sopro. (2) 

 
3.-Escreva o infinitivo das seguintes formas: 

Descrito (linha 1), realizou (linha 2), trabalhou (linha 4), entrou (linha 
7), assinou   (linha 11), confessou (linha 14), fala (linha 20), 
concebeu (linha 20) (2) 

 
4.- Reescreva a frase“Assinou mais de 600 obras de referência em quase 
todo o mundo.”, começando com “Quem me dera...” (2) 

 
 
5.- Redija um texto de aproximadamente 15 linhas sobre o seguinte tema: 
Obras arquitectónicas, construções e monumentos históricos antigos ou 
modernos considerados os mais maravilhosos e importantes do mundo. 
(2) 

 
 



 
 
 
 

PORTUGUÉS 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
Las cinco preguntas se calificarán con un máximo de dos puntos cada 
una de ellas. 

 
Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (respetando la variedad 
de la lengua portuguesa del alumno) y la propiedad de expresión en la 
respuesta. 
 
  
 


