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Costumava ficar melancólico com o fim do ano. Sentia como se perdesse da mão alguém. Passava o tempo 
igual  a perder pessoas, companhia, as coisas acumuladas. Mudei. Envelheço agora com frontalidade. A vida 
mede-se por intensidade e nunca por extensão. Mudar de ano não pode ser folia ou depressão de calendário, 
tem de ser sobretudo uma inspeção interna à distância que estamos de cuidarmos da nossa autoestima. Nenhum 
ego ou soberba, apenas autoestima, essa qualidade essencial para que nos sintamos justificados na agressividade 
do real. A radicalização das convicções leva a uma emotividade primária em que a frustração inventa o ódio. 
A Cultura, por outro lado, nesse cômputo gigante do conhecimento e da imaginação, é uma disciplina de 
ponderação e respeito. Serve para maturar o pensamento e o gesto. Serve para impedir o ódio, essa perturbação 
que é absolutamente contrária ao imperativo da Humanidade, assente na alteridade e no diverso.

À entrada de um novo ano, esperando que os espíritos se encontrem mais permeáveis à mudança, é o 
que escolho e desejo: uma participação nessa construção pacífica, inteligente, do ideal humano. Um passo 
novamente em direção à compaixão, nunca por uma piedade arrogante e moralista, mas por uma limpidez 
de raciocínio. Somos votados ao coletivo, faremos maravilhas em coletivo, e haveremos de sucumbir na 
atomização e no ódio. Usar-se a compaixão é demonstrar-se a essencial inteligência. Aquela que opta por estar 
do lado da Humanidade ao invés de se render ao bicho que na História inteira procuramos educar.

Adaptação a partir do texto de Valter Hugo Mãe  
publicado no Jornal de Notícias [on-line] (29 dezembro 2019) 

Després d’haver llegit el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. 
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 les altres qüestions, es descomptaran  
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Les faltes repetides només es 
comptaran una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En las 
demás cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o 
de sintaxis. Las faltas repetidas solo se contarán una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta.

1. Qual é o plural do nome mão? 
a) Meãs.
b) Mães.
c) Mãos.
d) Manes.

2. Segundo o autor, o que é que deveria significar a chegada do ano novo?
a) Uma grande melancolia.
b) Uma enorme vontade de fugir.
c) Uma necessidade de autoinspeção.
d) Uma grande autossatisfação.

3. Qual das seguintes expressões tem um significado equivalente à expressão apenas em “Nenhum ego ou 
soberba, apenas autoestima”?
a) com custo
b) também 
c) somente 
d) escassamente

4. Assinale a forma não equivalente à palavra disciplina no contexto da frase “é uma disciplina de pondera-
ção e respeito”.
a) instrução
b) ensino
c) educação
d) encargo
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5. A forma serve corresponde à terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo servir. Qual 
é a forma da primeira pessoa deste mesmo tempo e modo verbais? 
a) Sirvo.
b) Servi.
c) Sirva.
d) Servia.

6. Qual seria um equivalente à expressão Somos votados ao coletivo?
a) Damos o voto ao coletivo.
b) Estamos predestinados ao coletivo.
c) Somos aprovados pelo coletivo.
d) Conferimos o coletivo.

7. Qual é a categoria gramatical de aquela na frase “Aquela que opta por estar do lado da Humanidade”? 
a) Conjunção.
b) Determinante demonstrativo.
c) Preposição.
d) Pronome demonstrativo.

8. De acordo com o autor do artigo, a compaixão deve ser
a) um instrumento para nos entregarmos ao bicho que há em nós.
b) uma ajuda para atingir um raciocínio mais claro.
c) uma demonstração pública de piedade e de observância moral.
d) uma forma arrogante de entender a moralidade.

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

9. Acha, tal como o autor do artigo, que a cultura e a educação podem ser elementos básicos para a trans-
formação da sociedade?

10. Costuma fazer resoluções de Ano Novo? Justifique a resposta.
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