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CURSO 2017-18 
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Nome: .........................................................................................D.N.I. ................................... 

I. COMPREENSÃO LEITORA 

Texto 1: Leia o seguinte texto. 

Vésperas de partida 
 

Foi uma das coisas que descobri recentemente sobre Fernão de Magalhães – que para muitos 

historiadores ele é o maior navegador de todos os tempos. Descobri outras, quase sempre 

surpreendentes. Quando, em 1989, a NASA enviou uma sonda a explorar o planeta Vénus, 

penetrando efetivamente na sua atmosfera, batizou-a em honra desse maior navegador de 

todos os tempos: a sonda  Magellan. Também descobri que uma das crateras da Lua se chama 

Magalhães. E que aquelas duas galáxias que atravessam a noite do hemisfério sul – das 

poucas, aliás, que o ser humano consegue avistar a olho nu – se chamam Nuvens de 

Magalhães. 

Outras coisas já eu tinha descoberto há mais tempo. Por exemplo, que o Pacífico se chama 

assim porque, quando a Armada das Molucas – era este o nome da expedição de Magalhães – 

atravessou o maior oceano da Terra, teve a sorte de não apanhar nenhuma das suas 

tempestades descomunais. E, assim, o capitán-general achou lógico batizar o «mar do sul», 

avistado poucos anos antes por Núñez de Balboa, com um topónimo tão equívoco. 

Sabia também que Magalhães era responsável pelo nome desse mítico lugar nenhum, dessa 

dissolvência da medida humana, que é o fim do continente americano. Quando desembarcou 

em Puerto San Julián, avistou na areia pegadas de humanos que lhe pareciam excessivamente 

grandes para a média europeia. E em vez da habitual e pouco fantasiosa solução toponímica 

de atribuir o nome do santo correspondente ao dia da «descoberta» – o Novo Mundo abunda 

em baías de Santa Helena, aguadas de São Brás, cidades de São Francisco, cabos de Santa 

Maria, para não falar das províncias do Natal e das ilhas da Páscoa –, neste caso, a terra dos 

patagões passou a chamar-se Patagónia. [...] 

Nos últimos tempos tenho andado particularmente obcecado com esta personagem. Por 

motivos profissionais, claro; mas como geralmente me acontece, a profissão e a vida 

misturam-se sem grandes distinções. Durante os últimos meses andei a ler, a pesquisar, a 

tentar compreender melhor a época e o mundo de Magalhães. A interiorizar. E nos próximos 

meses irei pelo meu mundo, com as ferramentas da minha época, a viajar e a escrever sobre 

Magalhães. A «exteriorizar». 
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Com o peso de tanta Geografia e tanta História a carregar pela minha viagem fora, como vou 

conseguir fazer uma viagem e escrever um livro à altura de tudo isto? É com uma pontinha de 

preocupação que ponho uma vez mais a mochila às costas, saio de casa, deixo a cidade.  

Em que me meto desta vez? Sorrio: afinal, a mesma pergunta, as mesmas dúvidas, essa mesma 

pontinha de preocupação de todas as outras vezes, de todas as outras viagens. Por  enquanto 

preocupo-me apenas com a mesma coisade sempre: em vencer a inércia e dar o  primeiro 

passo. 

 
Gonçalo Cadilhe, Nos Passos de Magalhães, 4.ª ed., Alfragide, Oficina do Livro, 2010  

(texto adaptado) 

 

As afirmações apresentadas de  (A)  a  (G) referem-se a informações do texto. 

Escreva a sequência de letras que corresponde à ordem pela qual essas informações 

aparecem no texto.  

    (A)    A Armada das Molucas atravessou o Oceano Pacífico sem ser surpreendida pelas suas 

violentas  tempestades. 

    (B)     A época e a biografia de Magalhães têm sido, nos últimos tempos, uma obsessão para 

o autor. 

    (C)    Fernão de Magalhães foi o responsável pelo nome da região situada nos confins do 

continente  americano. 

    (D)     Uma das preocupações que acompanha o autor nas vésperas de uma viagem é tomar 

a iniciativa de partir. 

    (E)    Certas informações que o autor recolheu sobre Fernão de Magalhães causaram-lhe 

surpresa. 

    (F)    As Nuvens de Magalhães são duas galáxias que, do hemisfério sul, se observam à vista 

desarmada. 

    (G)    Uma sonda espacial enviada a Vénus e uma das crateras da Lua receberam o nome de 

Magalhães 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
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Indique o sinónimo mais adequado das seguintes palavras, selecionando uma das 

opções de acordo com o sentido do texto: 

8. efetivamente (1º parágrafo) a) realmente b) eficazmente c) efemeramente  

9. equívoco (2º parágrafo ) a) dúbio b) esquivo c) confuso 

10. inércia (5º parágrafo)  a)  resistência b) energia c) movimento 

 

Texto 2-  Leia o seguinte texto: 

Cada um de nós, no meio de tudo isto 

 

Às vezes, acho que sou monótono: já comecei outro livro a falar na importância da memória. A 

certa altura da vida, a gente acaba por estar sempre a repetir-se. 

Tenho medo de ficar como aqueles que contam a mesma história duas e três vezes a seguir. É 

que nós acabamos por dar importância a duas ou três coisas e o resto tem muito menos 

interesse. (...) 

 

Pois a memória é uma das minhas obsessões. É através dela que sei quem sou e, não porque 

tenha uma ideia muito lisonjeira de mim próprio, mas pela consciência de que tenho um 

destino individual, não desejaria ser mais ninguém. (...) Não sei se sabem que as possibilidades 

matemáticas de existirem duas pessoas iguais estão avaliadas em uma entre 250 milhões, o 

que quer dizer que são praticamente nulas. Por isso me parece que a nossa individualidade é 

talvez o bem mais precioso que temos. 

 

Uma das coisas que mais me impressionou na minha vida foi a falência das profecias. Nos anos 

60 a futurologia estava na moda, sobretudo o que aconteceria à volta do ano 2000. O Mac-

Luhan dizia que dentro de vinte anos (nos anos 80 portanto) já não haveria livros. Esfandiary 

achava que as pessoas morreriam apenas de acidentes, mas não definitivamente. Os mortos 

seriam congelados para serem tratados mais tarde. Gerard O'Neill anunciava que haveria mais 

humanos vivendo no espaço do que na Terra. Herman Kahn dizia que as pessoas viveriam 

mais, trabalhariam menos e se aposentariam mais cedo. (...) Não sei em que medida é que 

estes futurólogos, alguns reconhecidamente inteligentes, não estariam apanhados pelo 

http://testesdeportugues.blogspot.com.es/2011/07/cada-um-de-nos-no-meio-de-tudo-isto.html
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espírito do tempo, uma espécie de vírus que apanha indiferentemente o inteligente e o 

estúpido. (...) 

Eu acho que uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida foi essa: a de ver 

cada vez mais pessoas a participar na sociedade. Não quero chamar globalização nem 

massificação, mas a verdade é que, quando nasci, uma pequena minoria tomava conta do 

tempo e a maior parte das pessoas estavam de fora. (...) Quando vim para Lisboa, na minha 

juventude, a própria cultura estava demarcada: um pequeno mundo de duas mil pessoas, não 

mais, comprava os livros, ouvia os concertos, via as exposições. 

O que aconteceu no meu tempo é que esse pequeno mundo explodiu. De uma geração para a 

outra, os filhos dos pobres tiraram os seus cursos e começaram a marinhar pela estrutura 

acima. No Brasil têm um nome que não é pejorativo, é um fato: são os emergentes. A maior 

parte das pessoas que estava fora da sociedade entrou nela e marca agora o seu ritmo, os 

gostos, as aspirações. (...) 

 

Como já tenho dito, além deste alargamento da sociedade, outra coisa que aconteceu de 

importante em todo este tempo, e que, de certo modo também faz parte daquele fenómeno, 

foi a entrada da mulher na história. Quando nasci, a mulher estava fora da história. Havia duas 

ou três mulheres que nos deslumbravam talvez por isso, por assomarem à porta da história. 

Era, por exemplo, a Irene Lisboa e a Maria Lamas. Esta conheci muito bem: era assim uma 

espécie de chama para quem o mundo punha grandes exigências de luta. Os jornais diziam às 

vezes "Faleceu A., a primeira mulher que se formou em Medicina em Portugal". "Faleceu B., a 

primeira mulher que se formou em Direito." A mulher aparecia nos jornais sempre que fazia 

coisas que os homens estavam já fartos de fazer. Quando uma senhora surgia a conduzir um 

automóvel, os passantes diziam: "Olha uma mulher a guiar." Eu não tenho dúvidas: quando 

nasci, as minhas avós, a minha mãe, as minhas tias, todas as mulheres, não tinham ainda 

entrado na história. 

António Alçada Baptista, A Cor dos Dias — Memórias e Peregrinações, 

Presença, 2003 (texto com supressões) 
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Após a leitura do texto, escolha uma das opções A, B,C ou D para completar as 
frases: 
 

11. As razões que justificam a obsessão do autor pela memória prendem-se com o facto 

de: 

a) Dar importância a coisas insignificantes 

b) Não conseguir recordar o que é realmente importante para ele 

c) Perder a consciência de si próprio 

d) Recear tornar-se repetitivo e aborrecido 

 

12. Na opinião do autor, a individualidade de cada pessoa: 

a) Consegue-se atingir realizando uma série de cálculos 

b) É relativamente fácil de encontrar ao comparamo-nos uns com os outros 

c) Já está predestinada 

d) Trata-se de um tesouro que devemos saber conservar 

 

13. No percurso da sua vida assistiu a várias situações marcantes, tais como: 

a) A concretização de diferentes profecias realizadas por reputadso futurólogos 

b) A possibilidade de se realizarem viagens a Marte 

c) A falência absoluta da futurologia, apesar de ser uma prática conceituada e 

generalizada. 

d) O avanço da ciência  no alargamento da entrada na idade da reforma 

 

14. Porém, a mudança mais impactante que pôde observar ocorre: 

a) Com o alargamento da instrução básica para todos 

b) Dando-se valor e um lugar de destaque à mulher na História 

c)  Possibilitando às mulheres conduzirem 

d) Proporcionando a movimentação da sociedade em todo o planeta 

 

Explique por palavras suas as seguintes frases do texto: 

15. “a futurologia estava na moda”-  

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. “era assim uma espécie de chama”-  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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II. USO DA LÍNGUA 

Parte 2-  Preencha as frases com as expressões idiomáticas ligadas ao corpo humano. Escolha 

as expressões adequadas. Há espressões a mais. Faça as alterações necessárias: 

(Não) chegar aos calcanhares Fazer orelhas moucas Não ter pés nem cabeça 

Ser unha com carne Ter água pela barba Está surda como uma porta 

 

17- Quando pedi à Joana para me ajudar a fazer o trabalho sobre a fundação de Portugal, ela 

____________ e mudou de assunto. 

18- Excelentíssimos senhores, todos os argumentos apresentados contra a redução dos 

impostos são absurdos! ______________________. 

19- Fernando Pessoa era um poeta dotado e, ainda por cima, trabalhador. Nenhum dos 

escritores hoje em dia ___________________ . 

Reescreva as seguintes frases começando pela locução proposta: 

20- Oxalá as mulheres consigam rapidamente uma igualdade profissional. 

Espera-se____________________________________________________________________  

21- Alguns meses depois de se ter reformado, a minha avó começou a frequentar um curso 

na universidade de Letras. 

Assim que _________________________________________________________________ 

Preencha o texto conjugando corretamente os verbos: 

Muitas vezes a ignorância  (22. acarretar) ___________ , isto é , (23. trazer) ___________ 

consigo um tipo de comportamento que pode chegar a  (24. obstruir) ______________ o 

progresso e, na maior parte dos casos, em vez de aceitar,_____________ (25. destruir) tudo 

o que eventualmente _____________(26. poder) surgir de novas teorias. 

Embora (27. haver) ______________ quem (28. manter-se)_____________ intransigente 

quanto à explicação de certos fenómenos por meios científicos, esperamos que, no futuro, 

as sociedades (29. convergir)____________ no sentido do progresso e que todos  

(30.despir-se) ___________ de preconceitos em prol do desenvolvimento. 


