
         
 
 

 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

 
Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de las dos opciones y 
responder en portugués a todas las preguntas de la opción elegida. 
PUNTUACIÓN: La primera pregunta se calificará de 0 a 3 puntos. La segunda y la 
tercera se calificarán de 0 a 2 puntos y la cuarta pregunta se calificará de 0 a 3 puntos.  
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 

 

OPÇÃO A 

Autores há cujas obras leio e admiro, mas que nunca tive particular 
vontade de conhecer; outros, pelo contrário, deixam-me sempre com pena de não 
ter podido conhecê-los – é esse o caso de Ruy Belo, cuja morte veio demasiado 
cedo para ele e para mim, que acabara de completar 18 anos. Nesse Verão de 1987, 
para o jovem que eu era, igual a tantos outros – solitário e introvertido, sem saber 
muito bem o que queria da vida –, a notícia daquela  morte fez-me despertar para a 
sua leitura com uma curiosidade que depressa se transformou numa paixão – ao 
princípio secreta, como são todas as paixões, e depois partilhada com os amigos –, 
na fascinante descoberta de uma voz poética que, nessa fase, acabou por 
acompanhar a descoberta de mim próprio. 

Passados mais de 30 anos em que os seus versos se me foram colando à 
pele, o que poderei ainda dizer sobre essa poesia tão diferente das outras que ia 
lendo?... A palavra que me ocorre, desde logo, é respiração: respiração dos seus 
poemas cada vez mais longos, capazes de um fôlego raro entre nós, graças a uma 
fluência discursiva que, mesmo falando do quotidiano, nunca resvala para a 
monotonia rasteira, sabendo misturar memórias pessoais, fragmentos narrativos ou 
reflexões metafísicas no mesmo tom sereno e numa linguagem sóbria, próxima de 
nós, mas que nem por isso deixa de ser intensa e vibrante, carregada de sentido. 

Ao ler hoje Rui Belo, redescubro sempre a frescura dessa linguagem e, 
sobretudo, uma aceitação da vida (e das suas humanas contradições) que por vezes 
me faltam quando leio alguns autores mais recentes , que em certos casos me 
parecem demasiado convencidos do seu estatuto de Poeta. 

(Jornal de Letras, 2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se 
seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique a sua 
resposta com uma frase do texto. 
 
a) O autor do texto nasceu em 1985 
b) O autor do texto conheceu pessoalmente o poeta Ruy Belo 
c) A poesia de Rui Belo descobre-nos as contradições 
humanas da vida. 

 
2. Dê antónimos de:  

• conhecer (linha 2)     • pena (linha 2 )     • morte (linha 3)     
• diferente (linha 12 )  • longos (linha 14 ) 

 
3. 

3.1. Passe para o Futuro do Indicativo a seguinte frase:  
“A notícia daquela morte fez-me despertar para a sua 
leitura.”  

 
3.2. Passe para a voz passiva a seguinte frase: 
“Autores há cujas obras leio e admiro.” 
 

4.    Redija um texto de aproximadamente 15 linhas sobre: O 

enriquecimento do espírito através da poesia. 
 

 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA C OMUNIDAD DE MADRID 
 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
OFICIALES DE GRADO 

 

  Curso 2011-2012                                         
 MATERIA: PORTUGUÉS                                     

 

   
 

 
 

        



  
 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de las dos opciones y 
responder en portugués a todas las preguntas de la opción elegida. 
PUNTUACIÓN: La primera pregunta se calificará de 0 a 3 puntos. La segunda y la 
tercera se calificarán de 0 a 2 puntos y la cuarta pregunta se calificará de 0 a 3 puntos. 
TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
 

OPÇÃO B 
 

Não se trata da edificação mais alta do mundo, mas anda lá perto. A Tokyo 
Sky Tree é ainda superada pelo arranha-céus Burj Khalifa, no Dubai, que com 828 
metros ocupa o primeiro lugar. Detém, no entanto, o mérito de ser a torre de difusão 
de TV mais alta do mundo, seguida apenas pela de Cantão, na China, com 600 
metros. 

Apresentada como um novo símbolo da reconstrução do Japão, a Tokyo Sky 
Tree já deveria ter sido concluída em Dezembro de 2011. Mas, as restrições ao 
consumo de energia elétrica, após o acidente da central de Fukushima, adiaram o 
ritmo das obras. A própria torre, um desafio à natureza, resistiu perfeitamente ao 
terramoto que sacudiu Tóquio e o nordeste do Japão há um ano. 

A construção teve início em Julho de 2008 e contou com a ajuda de cerca de 
580 mil operários. Semelhante à construção de Tokyo Tower, um arranha-céus de 
333 metros construído em 1958, que representa um símbolo emblemático da 
reconstrução do país no pós-guerra. 

A Tokyo Sky Tree abriga emissoras de canais de televisão em ondas 
hertzianas digitais, retomando também o circuito transmitido pela Tokyo Tower, 
inspirada na Torre Eiffel de Paris. 
Para além de ilustrar uma nova cultura e mostrar uma cidade de Tóquio que respeita 
o meio ambiente, a Tokyo Sky Tree foi construída a pensar nos inúmeros visitantes 
de todo o mundo que visitam a cidade.  

A construção, que já atrai numerosos curiosos, não possui nem escritórios 
nem apartamentos, mas foi dotada com duas plataformas de observação, de 350 e 
450 metros de altura.Os arredores também começaram a ser readaptados para fazer 
jus ao momento. Todo o local está a ser transformado num novo centro turístico, de 
eventos e comercial. Também os apartamentos nos arredores têm vindo a aumentar 
de forma exagerada nos últimos anos. 

(http:// aeiou.visao.pt) 
 

 

 

 

  
1.  Após a leitura atenta do texto, assinale se as seguintes 

afirmações são verdadeiras (V) ou   falsas (F). Justifique a sua 
resposta com uma frase do texto: 

a) A  Tokyo Sky Tree é a edificação mais alta do mundo. 
b) A torre Tokyo Sky Tree é um prédio de apartamentos 

de habitação para serem alugados. 
c) A torre Tokyo Sky Tree foi desenhada de acordo com a 

arquitectura da Torre Eiffel de Paris. 
d) O número de apartamentos construídos nos arredores 

da Tokyo Sky Tree tem aumentado nos últimos 
tempos. 

 
2.  A partir das seguintes palavras do texto – edificação (linha 1), 

símbolo (linha 6), construção (linha 11), observação (linha 22) 
– indique para cada uma delas algumas palavras com a mesma 
raiz (10 em total).   

3. 
3.1 Escreva a frase seguinte na voz activa: 

              “A Tokyo Sky Tree é ainda superada pelo arranha-céus 
Burj Khalifa, no Dubai (…)” 

 
3.2 Escreva os particípios passados (regulares e irregulares) 
dos verbos seguintes: 
• acender     • eleger     • envolver     • romper     • salvar 
 

4.  Redija uma breve composição (aproximadamente 15 linhas) 
sobre: As suas preferências de habitação, e descreva a casa 

ideal onde gostaria de morar – prédio baixo, arranha-céus, 

moradia; mar- serra;  espaço urbano-rural, etc... 
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PORTUGUÉS 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 La prueba consistirá en la comprensión y desarrollo de preguntas a partir de un texto en 
lengua portuguesa estándar y sobre temas de interés general. 
 Cada repertorio o examen consta de dos textos con sus correspondientes cuestionarios 
(Opção A,  Opção B) escritos en portugués. El estudiante deberá escoger y responder en lengua 
portuguesa a una de las dos opciones,  sin ayuda de diccionario. El texto tendrá una extensión de 
alrededor de 250 palabras y  su comprensión no exigirá conocimientos especializados ajenos a la 
materia de la prueba. 
 Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (respetando la variedad de la lengua 
portuguesa del estudiante) y la propiedad de expresión en la respuesta. 
 Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos 
-La pregunta 1 deberá calificarse de 0 a 3 puntos 
-La pregunta 2 se calificará de 0 a 2 puntos 
-La pregunta 3 se calificará de 0 a 2 puntos 
-La pregunta 4 se calificará de 0 a 3 puntos 
 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto medir la capacidad de comprensión lectora  y la 
capacidad de expresión del estudiante. El resumen o pequeña síntesis debe recoger, lo más 
fielmente posible,  la historia o situación que se presenta. 
 
Pregunta 2.-  Mediante esta pregunta se testan los conocimientos gramaticales de la lengua 
portuguesa  en sus aspectos léxicos y semánticos.  Serán propuestas algunas cuestiones vinculadas 
al texto. 
Pueden formularse así: 
Explique o sentido no texto das seguintes frases ou palabras. 

 

Pregunta  3.-  Mediante esta pregunta se comprueban los conocimientos gramaticales de la lengua 
portuguesa  en sus aspectos morfológicos y sintácticos. Se presentarán oraciones con huecos que 
el alumno deberá completar. También se presentarán oraciones para ser transformadas. 
 

Pregunta 4. Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración del discurso por parte 
del estudiante. Será propuesta la realización de una composición sobre un asunto vinculado al 
contenido del texto, en aproximadamente 15 líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


