Convocatòria 2014

Llengua estrangera
Portuguès
Sèrie 3
Fase general

Qualificació parcial
1
2
3
Qüestions
d’elecció
múltiple

4
5
6
7
8

Qualificació total

Qualificació

Qualificació parcial

La suma parcial de les qüestions
d’elecció múltiple no pot ser
inferior a 0 punts.

9
Qüestions
10
Qualificació final

Qualificació

Etiqueta identificadora de l’alumne/a

Districte Universitari de Catalunya

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

A PALAVRA MÁGICA
Nunca o Silvestre tinha tido uma pega com ninguém. Se às vezes guerreava, com palavras azedas para cá
e para lá, era apenas com os fundos da própria consciência. Viúvo, sem filhos, dono de umas leiras herdadas,
o que mais parecia inquietá-lo era a maneira de alijar bem depressa o dinheiro das rendas. […]
Ora um domingo, o Silvestre ensarilhou-se, sem querer, numa disputa colérica com o Ramos da loja.
Fora o caso que ao falar-lhe, no correr da conversa, em trabalhadores e salários, Silvestre deixou cair que, no
seu entender, dada a carestia da vida, o trabalho de um homem de enxada não era de forma alguma bem pago.
Mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma fatalidade clara de quem
inspira e expira. Todavia, o Ramos, ferido de espora, atacou de cabeça baixa:
— Que autoridade tem você para falar? Quem lhe encomendou o sermão?
[…]
— Faço o que posso — desabafou o outro.
— E eu a ligar-lhe. Realmente você é um pobre diabo, Silvestre. Quem é parvo é quem o ouve. Você é
um bom, afinal. Anda no mundo por ver andar os outros. Quem é você, Silvestre amigo? Um inócuo, no fim
de contas. Um inócuo é o que você é.
Silvestre já se dispusera a ouvir tudo com resignação. Mas, à palavra “inócuo”, estranha ao seu ouvido
montanhês, tremeu. E à cautela, não o codilhassem por parvo, disse:
— “Inoque” será você.
Vergílio FERREIRA. Contos. Lisboa: Bertrand, 1976

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només
es descomptarà una vegada.
Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta:
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1.

Este episódio ocorre
a) num meio citadino, embora entre pessoas de baixa instrução escolar.
b) num meio rural mas letrado.
c ) num meio rural e fortemente iletrado.
d) num meio sociocultural desfavorecido mas abastado.

2.

“Viúvo, sem filhos, dono de umas leiras herdadas” significa
a) sem mulher, sem filhos e dono de umas terras de lavoura.
b ) viúvo, sem descendentes e proprietário de umas terras de cultivo herdadas.
c ) sem mulher, sem filhos herdeiros e dono de grandes campos de cultivo.
d ) viúvo, sem nenhum herdeiro e proprietário de terras que herdou dos pais e sogros.

3.

Na seguinte frase: “o trabalho de um homem de enxada não era de forma alguma bem pago”, qual é a
categoria gramatical da forma em itálico?
a) Um adjetivo qualificativo.
b ) Um substantivo comum.
c ) Um particípio passado.
d ) Um adjetivo especificativo.

4.

A frase “o Silvestre ensarilhou-se, sem querer, numa disputa colérica com o Ramos da loja” significa que
a ) ambos chegaram a vias de facto.
b ) ambos se envolveram numa acessa discussão.
c ) ambos trocaram palavras em tom ríspido mas educado.
d) ambos disseram, indignados, coisas que não queriam dizer um ao outro.

5.

A que se refere a expressão “um homem de enxada”?
a ) Refere-se a um operário.
b ) Refere-se a um camponês.
c ) Refere-se a um funcionário.
d ) Refere-se a um urbanita.

6.

Na frase “Mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma fatalidade clara
de quem inspira e expira”, qual seria, de entre os dados, o advérbio mais adequado para substituir o trecho
em itálico?
a) Propositadamente.
b ) Espontaneamente.
c ) Ofensivamente.
d) Convincentemente.

7.

O Silvestre usou a palavra “inoque” com a intenção de
a) agredir conscientemente o interlocutor da conversa, com um termo bastante ofensivo.
b ) mostrar-se superior perante o adversário, discordando dele com argumentos válidos.
c ) ferir verbalmente o Ramos.
d ) insultar o Ramos, de modo consciente e informado.

8.

Na frase “Silvestre já se dispusera”, a forma verbal encontra-se no
a) pretérito perfeito do indicativo.
b) pretérito imperfeito do indicativo.
c ) pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo.
d) presente do conjuntivo.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre 40 e 60 palavras para cada resposta).
9.

Acha que as discussões são positivas e construtivas para a troca de ideias?

10. O que é que acha que se deveria fazer perante uma situação como a apresentada no texto?
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