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Sèrie 3
TEXT : José Saramago. As Intermitências da Morte
____________________________________________________________________________________
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de
qüestions, 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.
____________________________________________________________________________________

De acordo com o texto, indique a opção correta.
1. O que significa a oração “Nem tudo é festa”?
a) As coisas são o que parecem.
b) As circunstâncias são adversas.
c) Os factos não convêm da mesma maneira a toda a gente.
d) Os eventos são sempre negativos.
2. A que se refere a oração “Brutalmente desprovidos da sua matéria-prima”?
a) Ao negócio funerário.
b) À falta de seres vivos.
c) À privação de finados.
d) À ausência de doentes.
3. A que se refere o autor quando afirma “que a ninguém do grémio fúnero pouparia”?
a) Todos eles ficariam livres da falência.
b) Nenhum deles repararia em consequências negativas.
c) Nenhum deles se salvaria da catástrofe.
d) Todos eles se salvariam com alguns prejuízos.
4. Na mesma frase anterior, qual é o antecedente do pronome relativo que?
a) Uma catastrófica falência.
b) A perspectiva.
c) A assembleia geral.
d) Ninguém.
5. A conjunção porém que aparece no texto, poderia ser substituída por
a) todavia.
b) embora.
c) se.
d) ainda.
6. O que significa a expressão dar com a cabeça no muro?
a) Chegar a uma avença.
b) Chegar a uma desavença.
c) Chegar a uma parede.
d) Chegar a um abrigo.
7. A que se refere a frase “a quem de direito a expressão do seu descontentamento”?
a) Às instâncias que recebem as queixas.
b) Aos órgãos governamentais competentes.
c) Aos sócios da companhia de seguros.
d) Às associações que organizam os funerais.
8. O que pretende dizer o autor quando escreve “como algo que por natureza lhes era devido”?
a) Não acham contranatural que a morte faça o seu trabalho.
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b) Não acham normal que a morte faça o que está a fazer.
c) Acham regular o comportamento da morte.
d) Gostam do que está a acontecer.
Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre 40 e 60 palavras para
cada resposta).
9. O que pensa que deveria fazer um Estado perante uma situação como a descrita no texto?
10. Acha que no futuro, com os avanços científicos, poderíamos assistir a uma conjuntura
semelhante?

Les qüestions 9 i 10, donat que són petites redaccions, hauran de ser corregides tenint en
compte: una redacció mínimament coherent i correcta, sense faltes d’ortografia (o les mínimes
possibles); domini suficient del lèxic relacionat amb la pregunta, domini de la subordinació (que
no s’expressin amb frases simples, sinó que utilitzin nexes) i raonament lògic. Si això es
demostra en un escrit de 40 a 60 paraules, indica que l’alumne coneix l’estructura bàsica de la
llengua portuguesa. A més a més, s’afegeix el bon sentit comú del corrector.

