
10

Conforme o novo  
Acordo Ortográfico  
da língua portuguesa 

ENTRE NÓS  
E AS PALAVRAS
Português 10.o ano de escolaridade  

Caderno de atividades e avaliação contínua

Componentes do projeto:

Manual do aluno
Caderno de atividades e avaliação contínua
Livromédia

ENTRE NÓS  
E AS PALAVRAS
Português 10.o ano de escolaridade

Caderno de atividades e avaliação contínua

ALEXANDRE DIAS PINTO
PATRÍCIA NUNES

Consultor científico: Luís Prista 

Consultor literário: João Dionísio

NOVIDADE 
AVALIO O MEU SUCESSO

Testes para monitorizar  

a aprendizagem



10ENTRE NÓS  
E AS PALAVRAS
Português 10.o ano de escolaridade

Caderno de atividades e avaliação contínua



2

  Fichas de Trabalho — Numeradas e com um título, fazem  
o acompanhamento da aprendizagem tema a tema, de acordo 
com a Planificação Anual proposta pela Santi l lana.  
Apresentam remissões para as páginas do manual onde  
o conteúdo trabalhado se encontra desenvolvido;

  Avalio o Meu Sucesso — Três fichas de avaliação (uma por 
período) e uma ficha global para serem realizadas como  
preparação para os testes. Apresentam propostas de cotação 
por exercício e respetiva resolução, para que o aluno se possa 
autoavaliar. Se, depois de realizar a autoavaliação, o aluno 
tiver dúvidas relativamente aos conteúdos avaliados em cada 
exercício, são-lhe indicadas as páginas do manual que deve 
voltar a estudar;

 Soluções das Fichas de Trabalho;

  Resoluções das Fichas «Avalio o Meu Sucesso», com os 
aspetos indispensáveis à elaboração da resposta e remissão 
para as páginas do manual onde o aluno poderá esclarecer 
eventuais dúvidas e aprofundar o seu conhecimento dos  
conteúdos.

O presente caderno tem como objetivo principal proporcionar 
meios que permitam aos alunos melhorar os seus processos  
de aprendizagem com vista à obtenção de sucesso educativo  
ao nível da sua avaliação formativa e avaliação sumativa (provas 
e exames).

Esta proposta de caderno surge na sequência de investigações 
realizadas nas escolas e como resposta às necessidades  
sent idas por professores e alunos relat ivamente ao  
desenvolvimento dos respetivos processos de ensino  
e aprendizagem.

O Caderno de Atividades e Avaliação Contínua da Santillana  
disponibi l iza conjuntos de atividades orientados para  
as avaliações diagnóstica, formativa e sumativa.  
As atividades apresentadas são de tipologias muito diversificadas 
e contemplam, designadamente, as tipologias indicadas pelo 
IAVE para a realização de testes intermédios e exames nacionais 
(escolha múltipla, associação, verdadeiro/falso, …).

Podem encontrar-se neste caderno fichas de trabalho, que 
ajudam a explorar os conteúdos programáticos e a esclarecer 
dúvidas, e fichas de avaliação do sucesso individual, que 
permitem a autoavaliação e a monitorização do estado das 
aprendizagens.

DOMÍNIOS  
DO PORTUGUÊS

FICHAS  
DE TRABALHO

AVALIO  
O MEU SUCESSO

TOTAL DE  
ATIVIDADES

Educação Literária — 21 21

Oralidade 16 — 16

Leitura 12 8 20

Escrita 9 4 13

Gramática 76 13 89

159

Caderno  
de Atividades e 
Avaliação Contínua

Organização  
do Caderno de Atividades 
e Avaliação Contínua

Quantidade de atividades presentes  
no Caderno de Atividades e Avaliação Contínua  
em função dos cinco domínios da disciplina de Português
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FICHA DE TRABALHO 1  

4 I. GRAMÁTICA

Acentuação gráfica

1    Acentue as palavras que devam ter acento gráfico.

 a)  borracha f)  anzol k)  rubi

 b)  peru g)  orgão l)  credivel

 c)  somente h)  amigavel m)  linguagem

 d)  avozinha i) ninguem n)  guarana

 e)  bebe (criança) j)  aneis o)  marcado

2    Coloque os acentos que faltem a palavras destes provérbios: 

 a)  Ninguem e profeta no seu pais.

 b)  A Deus o que e de Deus, e a Cesar o que e de Cesar.

 c)  Do sabio, o conselho; do medico, o remedio.

 d)  Ninguem esta bem com a sorte que tem.

 e)  O que a agua da, a agua levara.

 f)  Dois olhos veem melhor do que um so.

Regras de acentuação

Acentuam-se graficamente: Exemplos:

1. Todas as palavras esdrúxulas.
último, colérico, Índia,  

melódico, ciência,  
concordância

2. As palavras graves terminadas em -l, -r, -n, -x e -ps.
afável, louvável, túnel,  

açúcar, âmbar, abdómen,  
hífen, ónix, tórax, fórceps

3.
As palavras graves terminadas em -i, -u, vogal e ditongo  
nasais, seguidos ou não da letra -s.

táxi, ténis, bónus,  
ónus, amáveis, órfã, órfãos, 

bênção

4.
As palavras graves e agudas cuja vogal tónica é um i ou um  
u precedida de outra vogal com a qual não forma ditongo.

atribuído, substituído,  
saúdo, roído, caído, baú

5.
As palavras agudas terminadas em -a, -e, -o ou ditongo aberto, 
seguidas ou não de -s.

má, ananás, boné,  
avó, chinó, lençóis, papéis,  

espanhóis

6.
As palavras agudas terminadas em -em e -ens que tenham 
mais de uma sílaba.

também, alguém, contém, 
parabéns, vinténs

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´ ´

´ ´´ ´

´ ´

´ ´ ´ ´

´ ´

´
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 I. GRAMÁTICA 5

3    Apresente a razão por que se acentuam as palavras seguintes.

 a)  ótimo  

  

 b)  recomendável  

  

 c)  espanhóis 

  

 d)  país 

  

 e)  mantém 

  

4    Escreva uma frase curta que contenha seis palavras que representem as regras de acentuação gráfica. 
(Use-a como mnemónica para recordar as regras.) 

 

5   O excerto que se segue é retirado de um relato da História Trágico-Marítima intitulado «O Naufrágio de 
Sepúlveda». Acentue corretamente as palavras a que foram retirados os acentos.

A primeira coisa que fizeram, 
como tiveram batel fora, foi portar 
outra ancora a terra, e ja o vento era 
mais bonança e o galeão estava da 
terra dois tiros de besta. E vendo 
Manuel de Sousa como o galeão  
se lhe ia ao fundo sem nenhum 
remedio, chamou ao mestre e piloto, 
e disse-lhes que a primeira coisa 
que fizessem fosse po-lo em terra 
com sua mulher e filhos, com vinte 
homens, que estivessem em sua 
guarda, e apos isso tirasse as armas 
e mantimentos e polvora e alguma 
roupa de Cambraia, para ver se havia na terra alguma maneira de resgate de mantimentos. 
E isto com fundamento de fazer forte naquele lugar, com tranqueiras de pipas, e fazerem ali 
algum caravelão da madeira da nau, em que pudessem mandar recado a Sofala. Mas como 
ja estava de cima, que acabasse este capitão com sua mulher e filhos e toda sua companhia, 
nenhum remedio se podia cuidar, a que a fortuna não fosse contraria; que, tendo este  
pensamento de ali se fazer forte, lhe tomou o vento a ventar com tanto impeto e o mar  
cresceu tanto, que deu com o galeão a costa, por onde não puderam fazer nada do que 
cuidaram.

João A. Flor (org.), O Naufrágio de Sepúlveda, Lisboa,  
Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, 2008.
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A palavra «ótimo» é acentuada porque todas as esdrúxulas recebem acento gráfico.

A palavra «recomendável» é acentuada porque é grave e termina em -l.

A palavra «espanhóis» é acentuada porque é aguda e termina em ditongo aberto (oi).

Na palavra «país», o i recebe acento para não formar ditongo com o a anterior.

A palavra «mantém» é acentuada porque termina em -em e tem mais de uma sílaba.

Sugestão: Também o sável fluídico nadará pelos túneis subaquáticos.
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FICHA DE TRABALHO 2  Ver a ficha 4 nas páginas 273-275 do manual.

Geografia da língua portuguesa

1    Associe cada um dos países de língua oficial portuguesa ao continente a que pertence.

 

 

2   Do conjunto de crioulos que se segue, identifique os que são de base portuguesa.

   (A)  palanquero 

   (B)  angolar

   (C)  kristang

   (D)  principense

   (E)  forro

   (F)  unserdeutsch

   (G)  lanc-patuá

   (H)  bajan

   (I)  crioulo de Bidau

   (J)  crioulo de Cabo Verde

   (K)  manglish

3   Leia o excerto da obra Luuanda, do autor angolano Luandino Vieira.

 No texto são visíveis marcas do português de Angola (variedade africana).

 3.1  Identifique três palavras próprias desta variedade africana.

   

   3.1.1  Defina duas dessas palavras com o auxílio de um dicionário e refira a(s) língua(s) de proveniência 
desses termos.

       

       

       

 3.2  Transcreva construções frásicas que sejam características desta variedade do português.

   

   

   

Tinha mais de dois meses a chuva não caía. Por todos os lados do 
musseque, os pequenos filhos do capim de novembro estavam vestidos 
com pele de poeira vermelha espalhada pelos ventos dos jipes das  
patrulhas zunindo no meio de ruas e becos, de cubatas arrumadas à toa. 
Assim, quando vavó adiantou sentir esses calores muito quentes e os  
ventos a não querer mais soprar como antigamente, os vizinhos ouviram-lhe 
resmungar talvez nem dois dias iam passar sem a chuva sair. Ora a manhã 
desse dia nasceu com as nuvens brancas — mangonheiras no princípio; 
negras e malucas depois — a trepar em cima do musseque. E toda a gente 
deu razão em vavó Xíxi: ela tinha avisado, antes de sair embora na Baixa, a água ia vir mesmo. 

A chuva saiu duas vezes, nessa manhã.
Primeiro, um vento raivoso deu berrida nas nuvens todas fazendo-lhes correr do mar para 

cima do Kuanza. Depois, ao contrário, soprou-lhes do Kuanza para cima da cidade e do Mbengu.

José luAndino VieirA, Luuanda, 9.ª ed., Lisboa, Caminho, 1988.

5

10

Europa: Portugal; América do Sul: Brasil; África: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique  

e Guiné Equatorial; Ásia: Timor-Leste.

Encontramos no texto as palavras «musseque», «cubatas» e «mangonheiras» (aceita-se também «berrida»).

«[Os] vizinhos ouviram-lhe resmungar»; «toda a gente deu razão em vavó Xíxi: ela tinha avisado, antes de sair 

embora na Baixa». (Em ambos os casos, os verbos selecionam preposições diferentes das selecionadas pelo 

português europeu.)

X

X

X

X X

X

«Musseque» significa «bairro, geralmente de construções precárias»; uma «cubata» é uma habitação rústica 

africana; a palavra «mangonheira» significa «preguiça, mandriice». Os três vocábulos provêm do 

quimbundo, língua falada no noroeste de Angola.
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FICHA DE TRABALHO 2 Geografia da língua portuguesa

4    Leia o excerto do romance Os Capitães da Areia, do autor brasileiro Jorge Amado. 

 O texto que acabou de ler está escrito em português do Brasil.

 4.1  Identifique três palavras próprias da variedade brasileira da língua portuguesa.

   

   4.1.1  Defina essas palavras com o auxílio de um dicionário.

       

       

       

       

 4.2  Transcreva construções frásicas que sejam características desta variedade do português.

   

   

   

   

Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças  
dormem. 

Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos 
alicerces do trapiche as ondas ora se rebentavam fragorosas, ora 
vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte 
sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma 
réstia amarela de lua.

E os ratos voltaram a dominar até que os Capitães da Areia 
lançaram as suas vistas para o casarão abandonado. Neste tempo 
a porta caíra para um lado e um do grupo, certo dia em que  
passeava na extensão dos seus domínios (porque toda a zona do areal do cais, como aliás 
toda a cidade da Bahia, pertence aos Capitães da Areia), entrou no trapiche. 

Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que  
aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas desde os nove 
aos dezasseis anos.  É aqui também que mora o chefe dos Capitães da Areia, Pedro Bala. 
Quando se incorporou aos Capitães da Areia (o cais recém-construído atraiu para as suas 
areias todas as crianças abandonadas da cidade), o chefe era Raimundo, o Caboclo, mulato 
avermelhado e forte.

Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais ativo, sabia 
planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade  
de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo foi puxar uma navalha e cortar o rosto 
de Pedro, um talho que ficou para o resto da vida. Os outros se meteram e como Pedro 
estava desarmado deram razão a ele e ficaram esperando a revanche, que não tardou.  
Uma noite, quando Raimundo quis surrar Barandão, Pedro tomou as dores do negrinho  
e rolaram na luta mais sensacional a que as areias do cais jamais assistiram. Raimundo  
era mais alto e mais velho. Porém Pedro Bala, o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha  
no rosto, era de uma agilidade espantosa e desde esse dia Raimundo deixou não só a chefia 
dos Capitães da Areia, como o próprio areal.

Jorge AmAdo, Os Capitães da Areia, 2.ª ed., Lisboa, Dom Quixote, 2001 (adaptado).

5
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As palavras são «moleques»,  «caboclo» e «planejar».

«[A]s ondas ora se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente» (anteposição do pronome pessoal 

átono ao verbo); «deram razão a ele» (em português europeu, a pronominalização do complemento indireto  

é obrigatória: deram-lhe).

«Moleque» significa «rapaz». Um «caboclo» é um mestiço de origem caucasiana e índia. A «planejar» 

corresponde na variedade europeia «planear».
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FICHA DE TRABALHO 3  Ver a ficha 1 nas páginas 268-270 do manual.

História da língua portuguesa

1    Identifique as três fases de evolução da língua portuguesa (segundo a classificação que se adotou). 

 

2    Identifique dois substratos e dois superstratos da língua portuguesa.

 

3    Defina «língua românica».

 

4   Do conjunto de línguas que se segue, identifique as que são românicas (ou novilatinas).

Despois que el rei dõ Sancho1 ouve ben esguardada Çamora, tornousse a suas tendas  
e mãdou logo por o Cide2 e disselhe:

— Bem sabedes os boos dividos que ambos avemos, assi da criança que vos meu padre 
fez e en a sua morte me disse que vos ouvesse por meu amigo e consselheiro. E eu sempre 
vos fiz muito d’algo, e vos servistesme e ajudastesme como leal vassallo mais que nũca 
senhor d’outro foy ajudado. E eu, por vosso merecimento, deyvos huu  condado e fizvos  
o mayor de minha casa. Querovos ora rogar, como amigo e boo vassallo, que vaades  
a Çamora e digades a minha irmaa que ma dê por aver ou por cambo, ou por Medina de Ryo 
Seco con todo o inffantado ataa Vallença Tendora, que he boo castello; e que lhe farei jura 
com doze de meus vassallos que nũca seja contra ella. E, se esto nõ quiser fazer, dizedelhe 
que lha tomarey per força.

E o Cide lhe disse:
— Senhor, com este mandado outro messejeyro devedes ẽvyar e nõ mỹ, ca eu fui con  

a ifante criado em esta villa de Çamora e nõ seeria guisado que lhe eu tal mesajen levasse.

Crónica Geral de Espanha de 1344, vol. III, ed. L. F. Lindley Cintra, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1961. 

 5.1  Identifique palavras do texto que sejam hoje consideradas arcaísmos. 

   

 5.2  Transcreva expressões e construções frásicas que não sejam aceites no português contemporâneo.

   

   

(1) Sancho II de Castela (1038/39-1072).

(2) Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099), o Cid, foi o mais nobre e bravo cavaleiro da Reconquista Cristã.

5

10

   (A)  inglês

   (B) romeno 

   (C)  árabe

  (D)  catalão

  (E)  alemão

  (F)  russo

  (G)  italiano 

  (H)  português 

  (I)   francês

  (J)   neerlandês 

  (K)  galego 

  (L)  croata

  (M)  hindi 

  (N)  sérvio 

  (O)  espanhol

5   Leia o excerto do capítulo CDXCIV da Crónica Geral de Espanha de 1344 e responda às questões que se lhe seguem.

As três fases são o português antigo, o português clássico e o português contemporâneo. 

As línguas dos iberos e dos celtas são possíveis substratos. As línguas germânicas e o árabe constituem superstratos.

Uma língua românica é uma língua que provém da evolução e diferenciação do latim.

X

X X

X X

X X

Exemplos dessas palavras são «esguardada», «cambo» (troca), «ca» (porque), «guisado», entre outros.

Encontramos no texto construções frásicas como «dõ Sancho ouve ben esguardada», «que lhe eu tal mesajen levasse», 

«que vos meu padre fez», «sempre vos fiz muito d’algo», entre outras, que hoje nos parecem pouco gramaticais.
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FICHA DE TRABALHO 3 História da língua portuguesa

Avẽdo ja dous dias que nauegauamos ao lõgo da costa de Lamau, cõ ventos & mares 
bonãçosos, prouue a nosso Senhor que a caso encontramos hũ junco de Patane que vinha 
dos Lequios, o qual era de hum cossayro Chim1 que se chamaua Quiay Panjão muyto amigo 
da nação Portuguesa, & muyto inclinado a nossos custumes & trajos, ẽ cõpanhia do qual 
andauão trinta Portugueses, homẽs todos muyto escolhidos q̃ este cossayro trazia a seu 
soldo, a fora outras muytas ventagẽs que cada hora lhes fazia com que todos andauaõ ricos. 

Este junco, tanto que ouue vista de nós, se determinou em nos cometer, parecendolhe 
que eramos outra gente, & pondose em som de abalroar, como elle era official velho,  
& pratico neste officio de cossayro, metendo à orça com todas as vellas, se pós a balrauento 
quasi três quartas do rumo da nossa esteyra, & marcando em popa, veyo arribando entre 
ambos os punhos atè pouco mais de tiro de berço,2 & nos fez hũa salua de quinze peças  
de artilharia, com que todos ficamos muyto embaraçados por serem as mais dellas falcoẽs 
& roqueyros.3 Antonio de Faria esforçou então os seus com animo valeroso & de bom  
Christão, & os repartio pelas estancias mais necessarias, como forão conuês, popa, & proa, 
com seu resguardo de sobressalente onde a necessidade mais o pedisse. E indo assi com 
proposito determinado de chegar ao cabo com tudo o que a fortuna lhe offerecesse, quiz 
nosso Senhor que Ihe enxergamos na quadra hũa grande bandeyra de Cruz, & no chapiteo 
muyta gente com barretes vermelhos, que os nossos naquele tẽpo custumauão muyto  
de trazer quando andauão darmada, pelo que assentamos que eraõ Portugueses.

Fernão mendes Pinto, Peregrinaçam, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1614 (com supressões).

(1) Chinês.

(2) Pequena peça de artilharia.

(3) Peças de artilharia.

5
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 5.3  Identifique a fase de evolução do português a que o texto pertence. 

   

   5.3.1  Apresente dois exemplos de características linguísticas deste período da evolução do português que 
o texto comprove.

       

       

       

       

6   Leia o excerto do capítulo LVI da Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, e responda às questões que se lhe seguem. 

 6.1  Identifique a fase de evolução do português que o texto testemunha. 

   

   6.1.1  Refira três palavras que tenham sido introduzidas nessa fase de evolução da língua portuguesa 
e justifique a sua resposta. (Consulte um dicionário etimológico.)

       

       

       

 6.2  Transcreva expressões e construções frásicas que não ocorram no português atual.

   

   

O texto dá testemunho da fase do português antigo.

O texto ilustra a fase do português clássico.

Exemplos dessas construções frásicas são: «Este junco, tanto que ouue vista de nós, se determinou em nos 

cometer», «custumauão muyto de trazer», «andauão darmada».

Como constatamos ao ler este texto, o português antigo mantinha o -d- nas formas da segunda pessoa do 

plural («vaades», «digades», «dizede») e mantinha formas com hiatos («irmaa», «boo», «huu») que depois 

seriam resolvidos por crase. Encontramos também no texto várias palavras e construções frásicas que hoje 

tomamos como arcaicas.

As palavras «junco» (do malaio jung), «berço», «falcão» e «cossayro» (do italiano corsaro). Trata-se de 

palavras que entram no português pelo contacto com outras culturas (junco) ou que dizem respeito  

à marinharia da época da Expansão marítima (berço, falcão e cossayro).



10 I. GRAMÁTICA

FICHA DE TRABALHO 4  Ver a ficha 2 na página 271 do manual.

Processos fonológicos    

1    Identifique o processo fonológico de inserção ou de supressão envolvido em cada linha da coluna I, fazendo-o 
corresponder à opção certa da coluna II. (Identifique apenas o processo representado no(s) segmento(s) 
destacado(s).)

COLUNA I

(A) AmAre (lat.) > amar

(B) obispo (port. ant.) > bispo

(C) cAtenA- (lat.) > cadea > cadeia

(D) lege- (lat.) > lee > lei

(E) nunquAm (lat.) > nunca > nuncas (port. ant.)

(F) Amor- (lat.) > amora

COLUNA I

(A) genestA- (lat.) > geesta > giesta 

(B) lAcrimA- (lat.) > lágrima 

(C) lineA- (lat.) > li[nj]a > linha 

(D) lege- (lat.) > lee > lei

(E) nodu- (lat.) > noo > nó 

(F) FenestrA- (lat.) > feestra > festra > fresta

(G) Persicu- (lat.) > pêssego

(H) mata [a] > matinha [ ]

COLUNA II

(1) Prótese

(2) Epêntese

(3) Paragoge

(4) Aférese

(5) Síncope

(6) Apócope

COLUNA II

(1) Metátese  

(2) Assimilação

(3) Dissimilação

(4) Sonorização

(5) Palatalização

(6) Redução vocálica

(7) Crase

(8) Sinérese

2    Refira o processo fonológico de alteração envolvido em cada linha da coluna I, fazendo-o corresponder à opção 
certa da coluna II. 

3    Identifique o processo fonológico envolvido na evolução das palavras apresentadas.

 a)  et (lat.) > e 

 b) blAttA- (lat.) > brata > barata 

 c) gyPsu- (lat.) > gesso 

 d) instrumentu- (lat.) > estormento (port. ant.) 

 e) Flor > flore (pop.) 

 f) veer (port. ant.) > ver 

 g) lAtrone- (lat.) > ladrão 

 h) FlAmmA- (lat.) > chama 

6

3

4

4

2

5

5

8

3

7

2

1

1

6

apócope

epêntese

assimilação

paragoge

crase

sonorização

palatalização

metátese
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FICHA DE TRABALHO 4 Processos fonológicos    

4    Identifique o processo fonológico envolvido na evolução das palavras apresentadas e explique a alteração  
que se operou.

  Ver exemplo:  
semPer (lat.) > sempre: metátese dos fonemas /e/ e /r/, que trocam de posição quando a palavra entra  
no português.

 a)  lunA- (lat.) > lua  

  

 b)  sPAsmu- (lat.) > pasmo  

  

 c)  nAnu- (lat.) > anão  

  

 d)  ArAneA- (lat.) > aranha  

  

 e)  mirAbiliA (lat.) > maravilha  

  

 f)  rebelle (lat.) > rebelde  

  

5    Leia a estrofe inicial da cantiga de amigo de Airas Nunes.

Oí hoj’eu ũa pastor cantar
u cavalgava per ũa ribeira
e a pastor estav’a senlheira 
e ascondi-me pola ascuitar
e dizia mui ben este cantar: 
«Sô lo ramo verd’e frolido
vodas fazen a meu amigo
e choran olhos d’amor.»

AirAs nunes, «Oí hoj’eu ũa pastor cantar», 
in 500 Cantigas de Amigo, Porto,  

Campo das Letras, 2002.

5

 5.1  Identifique os processos fonológicos presentes na evolução das palavras seguintes.

   a) ũa (v. 1) > uma 

   b)  sub (lat.) > sô (v. 6) 

   c) Amicu- (lat.) > amigo (v. 7) 

   d)  PlorAnt (lat.) > choran (v. 8) 

síncope por supressão do /n/ entre /u/ e /a/ (ou do /n/ intervocálico)

aférese por supressão do /s/ inicial

prótese por adição do /a/ inicial

palatalização do grupo /ne/ em nh (/ɲ/)

assimilação: o fonema /i/ altera-se para /a/ por influência do segundo /a/

dissimilação: o segundo /l/ passa a /d/ para se diferenciar do /l/ anterior

epêntese

apócope

sonorização

palatalização



12 I. GRAMÁTICA

FICHA DE TRABALHO 5  Ver a ficha 3 na página 272 do manual.

Étimo e etimologia    

1    Leia o excerto de Décadas da Ásia, de João de Barros.

Ao tempo que Vasco da Gamma chegou a esta 
cidade Calecut, que era a vinte de maio principio 
do inuerno naquella costa, não auia no porto o grão 
trafego & numero de naos que nelle estão à carga 
nos meses de verão. Vindo o recado do Camorij  
q fosse [ao seu encontro], saio Vasco da Gãma 
com doze pessoas em terra onde o recebeo  
hum homem nobre a que elles chamão Catual, 
acompanhado de duzentos homems a pe, delles 
pera leuarem o fato dos nossos & delles que 
seruião de espada & adarga como guarda de sua 
pessoa, & outros de o trazer aos ombros em hum 
andor: por que em toda aquella terra Malabar não 
se seruem de bestas: hum dos quaes andores foi 
tambem apresentado a Vasco da Gamma pera ir 
nelle. 

João de bArros, Da Ásia: Primeira Década, Lisboa,  
INCM, 1988 [1552] (com supressões).

5
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 1.1  Atente nas seguintes palavras extraídas do texto e, para cada uma delas, identifique:
   •  o étimo e o significado original; 
   •  a língua de origem e, caso se aplique, a língua intermediária na entrada da palavra no português;
   •  o ano ou século da primeira ocorrência escrita em português;
   •  o sentido atual da palavra.

   a) «cidade» (l. 2) 

     

   b) «Camorij» (l. 5) (procurar «samorim») 

     

   c) «Catual» (l. 8) 

     

     

   d) «adarga» (l. 11) 

     

   e) «guarda» (l. 11) 

     

   f)  «andor» (l. 13) 

     

civitas, atis, cidade, reunião de cidadãos, nação em latim; ocorre pela primeira vez no português 

no século xiii; o sentido original restringe-se ao conceito de cidade, povoação.

samuri, título do antigo soberano de Calecute, na Índia, em sânscrito;  

entra em português através da língua malaia, em 1498 (no diário de Vasco da Gama) e mantém o sentido original.

kota (fortaleza) e pala (guarda) em sânscrito, entra em português através do persa (kotual, 

comandante da fortaleza) em 1512; depois passa a referir-se ao cargo de funcionário público ou de intendente 

de negócios de alguns povos do oriente.

mantém o sentido original.

do italiano ou do francês no século xiii; mantém o sentido original.

1500; hoje refere-se sobretudo aos estrados que nas procissões transportam imagens religiosas.

ad-darqâ ou ad-darghâ, escudo de couro, em árabe; é atestada em português em 1344 e 

warda ou wardja (guarda), em germânico ou gótico, entra através do castelhano, do catalão, 

andola (modo de transporte semelhante a uma liteira), em malaio e atestado em português em 
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FICHA DE TRABALHO 5  Étimo e etimologia

2    Considere os seguintes conjuntos de palavras, que são relacionáveis com um mesmo antepassado latino 
embora tivessem depois percursos etimológicos diversos, e explique que relação de sentido existe entre as 
palavras de cada grupo.

 a) cabeça, capital (cidade), capitão e chefe (de cAPut, -itis) 

  

 b) claro (adj.), esclarecer, clarão e aclaração (de clArus, -A, -um) 

  

 c) negro (adj.), negridão, negrejamento (escurecimento), denegrir, (de niger, -grA, -grum) 

  

3    Sem recorrer a um dicionário, identifique o sentido das seguintes palavras a partir da informação etimológica 
fornecida (de um ou de dois étimos gregos).

 a) talassoterapia (thálassa: mar) 

 b) cinofilia (kýon: cão; phília: amizade) 

 c) paleografia (palaios: antigo; gráphein: escrita) 

 d) xenofobia (ksénos: estrangeiro; phóbos: medo) 

 e) geriatra (géron: velho; iatrós: médico) 

 f) fotossensível (photós: luz) 

4    Há animais que têm nomes com origens muito curiosas. Elabore o «bilhete de identidade» dos nomes dos 
animais (ou famílias de animais). Siga o modelo que aqui se apresenta.

 a) hipopótamo 

  

 b) rinoceronte 

  

 c) camaleão 

  

 d) octópode 

  

 e) jiboia 

  

 f) morcego 

  

 g) dinossauro 

  

i)  Nome do animal;

ii)  Étimo da palavra;

iii)  Significado original da palavra (étimo);

iv)  Língua da forma etimológica;

v)  Línguas intermediárias;

vi)  Ano ou século da primeira ocorrência escrita em português.

As palavras deste conjunto sugerem a ideia de 

Os vocábulos 

Tratamento de doenças através da água do mar ou em clima marinho.

Amizade ou gosto por cães.

Estudo da escrita antiga, ou seja, da escrita de épocas passadas.

Antipatia e aversão a estrangeiros.

Médico que trata das doenças ligadas ao envelhecimento.

Pessoa ou elemento que é sensível à luz.

hippopotamos, ou, cavalo do rio (hippo: cavalo + potamos: rio) em grego; a palavra entra no português 

rhinokeros, nariz de chifre (rhinos: nariz, keras: chifre) em grego; a palavra entra no português através do 

chamaileon, leão anão, em grego; entra em português pelo latim no século xvi.

okto + podos (que tem oito pés) na etimologia grega; a palavra é criada pelo latim científico no século xviii 

yi’mboya, cobra de rãs (yu’i: rã + mboya: cobra) em tupi; chega ao português no século xvi.

mure- (rato) caecu- (cego), do latim; no português está abonado no século xv.

deinos (terrível, perigoso) + sauros (lagarto); a etimologia é grega mas a palavra é criada em latim 

luz (claro, clarão) ou de, metaforicamente, tornar mais percetível o que era obscuro (esclarecer, aclaração).

referem-se à cor preta (negro, negridão), à ideia de escurecer (negrejamento) ou de perder a pureza, a brancura (denegrir).

através do latim no século xvii.

latim no século xvi.

(octopus) e entra no português no século xix.

científico (dinossaurus) no século xix e entra nesse século em português.

As quatro palavras apontam para a ideia de posição 

cimeira, de estar num lugar acima dos demais (órgãos, cidades, soldados, empregados, etc.).



Campo lexical e campo semântico

1    Leia com atenção a adaptação, feita por Natália Correia, do poema «— Digades, filha, mha filha velida», de Pero 
Meogo.

FICHA DE TRABALHO 6  Ver a ficha 11 na página 300 do manual.

— Responde, filha, formosa filha,
porque tardaste na fonte fria?
 Amores eu tenho! 

Filha, formosa filha, responde:
porque tardaste na fria fonte
 Amores eu tenho! 

— Tardei, minha mãe, na fonte fria,
cervos do monte a água volviam. 
 Amores eu tenho! 

nAtáliA correiA, Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, Lisboa, Estampa, 1970.
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 1.2  Preencha os espaços com palavras pertencentes ao campo lexical dos vocábulos apresentados no centro.

   a)  b)   

 1.3 Refira o significado que a palavra «fonte» tem no texto.

   

   1.3.1  Escreva frases em que o vocábulo «fonte» tenha os significados indicados. Deste modo, obterá o 
campo semântico dessa palavra. 

       a) origem 

         

         

       b) texto ou documento original usado como referência 

         

         

       c) pessoa que constitui a origem de uma informação 

         

         

       d) cada um dos lados da região temporal entre os olhos e as orelhas 

         

         

rio mar

Tardei, minha mãe, na fria fonte; 
volviam a água cervos do monte. 
 Amores eu tenho! 

— Que escondes, filha, por teu amigo? 
cervos do monte não volvem o rio. 
 Amores eu tenho! 

Por teu amado, filha, que escondes? 
o mar não volvem cervos do monte. 
 Amores eu tenho!

14 I. GRAMÁTICA

 1.1  Identifique o campo lexical dominante no poema e indique palavras e expressões que lhe estão associadas.

   

   

O campo lexical dominante é o do rio: «fonte», «água», «mar».

nascente água ondas gaivotas

foz peixes corais ilhas

leito embarcações peixes algas

Nascente, bica, chafariz.

A fonte dos problemas foi a sua intransigência.

Na elaboração do trabalho, os alunos utilizaram como fonte a Crónica de D. João I, de Fernão Lopes.

O jornalista não revelou as suas fontes.

Depois de ele desmaiar, humedeceram-lhe as fontes para que recuperasse os sentidos.
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FICHA DE TRABALHO 6 Campo lexical e campo semântico

 1.4 Explicite o significado que a palavra «amor» tem no verso «Amores eu tenho!».

   

   

 1.5  Faça corresponder cada uma das frases da coluna I ao significado que a palavra «amor» tem nesse 
contexto, e que surge na coluna II, de modo a obter parte do campo semântico deste vocábulo.

COLUNA I

(A)  Ele tinha um grande amor à  
literatura.

(B)  Ela é um amor: ajudou-me quando 
mais precisei.

(C)  Os elementos do casal nutriam um 
intenso amor um pelo outro.

(D)  O comportamento da mãe mostrava  
o seu grande amor pelos seus filhos.

(E)  Este projeto é o seu novo amor.

COLUNA II

(1)  sentimento intenso de atração entre 
duas pessoas, paixão.

(2)  entusiasmo ou grande interesse por 
algo.

(3) objeto da afeição.

(4)  pessoa considerada simpática, 
agradável.

(5)  grande afeição ou dedicação por 
outra pessoa.

2    Com a ajuda de um dicionário, elabore quatro frases através das quais obtenha o campo semântico das 
palavras que se seguem.

 2.1  campo

   a)  

   b)  

   c)  

   d)  

 2.2  órgão

   a)  

   b)  

   c)  

   d)  

 2.3  estrela

   a)  

   b)  

   c)  

   d)  

 2.4 cabeça

   a)  

   b)  

   c)  

   d)  

Relação amorosa.

2

1

4

5

3

Os campos estavam cobertos de flores.

Ele trabalha no campo da informática.

Eles vivem no campo: consideram-no mais tranquilo do que a cidade.

Os jogadores mostravam-se confiantes ao entrarem em campo.

Na disciplina de Biologia, os alunos estudaram os órgãos do aparelho digestivo.

Ele era um exímio tocador de órgão.

Ele foi o órgão através do qual as negociações se iniciaram.

A equipa era um órgão meramente consultivo.

Eles interessavam-se pela astronomia, sobretudo pelo estudo das estrelas.

Ele era a estrela da companhia.

Esta oportunidade ficou a dever-se à sua boa estrela.

A dor era tão forte que ele viu estrelas.

A rainha colocou a coroa na cabeça.

Ele martelou a cabeça do parafuso.

Ele era o cabeça de lista do seu partido.

Os políticos seguiam na cabeça do cortejo.



FICHA DE TRABALHO 7  Ver a ficha 9 na página 298 do manual.

Arcaísmos e neologismos 

1    Identifique, de entre as palavras seguintes, as que são hoje arcaísmos (A) — ou, pelo menos, estão em 
desuso — e as que são neologismos (N). (Tenha-se em conta que, em termos de língua, é recente o que 
entrou há poucas décadas.) 

A la fonte [e] paguei-m’eu d’eles,
alo,3 achei, madr’, o senhor d’eles4

e de mi, louçãa.

Ante que m[e] eu d’ali partisse, 
fui pagada5 do que m[e] el disse 

e de mi, louçãa.

5

(4) o senhor d’eles: o amigo.

(5) fui pagada: fiquei feliz.

 2.1  Identifique uma palavra do poema que seja hoje tida como arcaísmo. 

   

 2.2  Refira três vocábulos que não tenham hoje a forma que encontramos neste poema.

   

 2.3  Identifique uma construção sintática que não seja usada no português contemporâneo.

   

16 I. GRAMÁTICA

 1.1  Faça corresponder cada um dos arcaísmos identificados na questão 1 à opção em que se encontra o seu 
significado.

    (A) costumar, ter por costume;  (D) peregrino;  (G) igualmente, também;

    (B) suficiente, bastante;  (E) carne;  (H) zanga, ódio; 

    (C) astúcia, manha;  (F) deixar, largar;  (I) mais.

 1.2  Explique porque são arcaísmos as palavras que identificou como tal no ponto 1.

   

   

2   Leia a seguinte cantiga de amigo de Joam Soares Coelho e responda às questões.

  1.  outrossim

  2. acupuntor

  3. pressa

  4. vianda

 5. soer 

 6. jus 

 7. eurocético

 8. apagão

 9. abondo

 10. manincoria 

 11. leixar

 12. Internet

 13. negro 

 14. clicar 

 15. arteirice 

 16. cavaquismo

 17. antiaderente 

 18. chus 

 19. dado 

 20. palmeirim

Fui eu, madre, lavar meus cabelos   
a la fonte e paguei-m’eu d’elos1 

e de mi, louçãa.

Fui eu, madre, lavar mias garcetas2

a la fonte e paguei-m’eu d’elas 
e de mi, louçãa.

(1) paguei-m’eu d’elos: agradei-me deles. 

(2) garcetas: penteado feminino, tranças.

(3) alo: lá, naquele lugar.

JoAm SoAres Coelho, «Fui eu, madre», in A Lírica Galego-Portuguesa,  
ed. Elsa Gonçalves e Maria Ana Ramos, 2.ª ed., Lisboa, Ed. Comunicação, 1985.

10

A

N

N

N

N

N

NA A

A

A A

A

AA

5 20 1

9 4 10

15 11 18

«garceta»

Estas palavras são arcaísmos porque eram usadas no português antigo e/ou no clássico, mas os falantes do 

português contemporâneo deixaram de as integrar no seu discurso.

«madre»; «louçãa»; «alo»

«paguei-m'eu d'elos»
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FICHA DE TRABALHO 8  Ver a ficha 10 na página 299 do manual.

Processos irregulares de formação de palavras 

1    Identifique os processos envolvidos na formação das palavras que se seguem.

 a) foto 

 b) UEFA 

 c) cibernauta 

 d) RTP 

 e) UNICEF 

 f) T-shirt 

 g) PJ 

 h) salvar (guardar um ficheiro) 

 i) Zé 

 j) telemóvel 

 k) moto 

 l) quilo 

 m)  janela (área geralmente retangular apresentada no ecrã do computador, na qual é possível visualizar 
informações) 

 n) piza 

 o) otorrino 

 p) ONU 

 q) Internet 

 r) TVI 

 s) portunhol 

 t) site 

2    Escreva um pequeno texto narrativo no qual utilize três empréstimos, duas amálgamas, duas palavras truncadas, 
uma sigla e um acrónimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

truncação

acronímia

amálgama (cibernética + astronauta)

sigla

acronímia

empréstimo

sigla

extensão semântica

truncação

amálgama (telefone + móvel)

truncação

truncação

extensão semântica

empréstimo

truncação

acronímia

empréstimo

empréstimo

amálgama (português + espanhol)

sigla

Resposta livre.



Funções sintáticas

1    Identifique as funções sintáticas desempenhadas pelos constituintes destacados nas frases seguintes.

 a)  Nunca falámos sobre esse assunto. 

 b) A viagem chegara ao fim: finalmente, estavam em casa. 

 c) A organização da festa foi um processo longo e complexo. 

 d) Eles consideravam-no muito inteligente. 

 e) O livro que me ofereceste é muito interessante. 

 f) Eles perguntaram-me se não o conhecia. 

 g) Felizmente, tudo terminou bem. 

 h) Ela não nos tinha dito que viria hoje para Portugal. 

2   Para responder a cada um dos itens, selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 2.1  Na frase «Entrámos em casa silenciosamente.», o constituinte destacado desempenha a função sintática de 

     (A) modificador (da frase).

     (B) modificador (do grupo verbal). 

     (C) modificador restritivo do nome.

     (D) modificador apositivo do nome.

 2.2  Na frase «Todos contribuíram para o sucesso da campanha de solidariedade.», o constituinte destacado 
desempenha a função sintática de

     (A) complemento indireto.

     (B) complemento direto.

     (C) complemento oblíquo.

     (D) modificador (do grupo verbal).

 2.3  Na frase «Miguel e Maria, venham cá, por favor.», o constituinte destacado desempenha a função 
sintática de

     (A) sujeito simples.

     (B) sujeito composto.

     (C) vocativo.

     (D) complemento direto.

 2.4  Na frase «A baleia azul, o maior animal do mundo, é um mamífero muito inteligente.», o constituinte 
destacado desempenha a função sintática de

     (A) sujeito simples.

     (B) modificador apositivo do nome.

     (C) modificador restritivo do nome.

     (D) modificador (do grupo verbal).

FICHA DE TRABALHO 9  Ver a ficha 6 nas páginas 287-291 do manual.
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complemento oblíquo

predicativo do sujeito

complemento do nome

predicativo do complemento direto

modificador restritivo do nome

complemento direto

modificador da frase

complemento indireto

X

X

X

X
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FICHA DE TRABALHO 9 Funções sintáticas

 2.5  Na frase «Participaram na visita de estudo todos os alunos que se mostraram interessados em conhecer 
o Convento de Mafra.», o constituinte destacado desempenha a função sintática de

     (A) complemento oblíquo.

     (B) modificador (do grupo verbal).

     (C) complemento direto.

     (D) sujeito simples.

 2.6  Na frase «Eles nomearam-no diretor da empresa.», o constituinte destacado desempenha a função 
sintática de

     (A) complemento direto.

     (B) complemento oblíquo.

     (C) predicativo do sujeito.

     (D) predicativo do complemento direto.

 2.7   Na frase «A iniciativa foi levada a cabo por todos os alunos da escola.», o constituinte destacado 
desempenha a função sintática de

     (A) complemento oblíquo.

     (B) modificador (do grupo verbal).

     (C) complemento do adjetivo.

     (D) complemento agente da passiva.

 2.8  Na frase «Eles decidiram, na semana passada, ir de férias para Macau.», o constituinte destacado 
desempenha a função sintática de

     (A) sujeito simples.

     (B) complemento direto.

     (C) complemento indireto.

     (D) complemento oblíquo.

 2.9  Na frase «Os alunos estudiosos tiveram ótimas notas no exame.», o constituinte destacado desempenha 
a função sintática de

     (A) complemento do nome.

     (B) modificador restritivo do nome.

     (C) modificador apositivo do nome.

     (D) complemento do adjetivo.

 2.10  Na frase «A professora confiava nos seus alunos.», o constituinte destacado desempenha a função 
sintática de

     (A) complemento oblíquo.

     (B) modificador (do grupo verbal).

     (C) modificador restritivo do nome.

     (D) complemento indireto.

 2.11  Na frase «A Maria e o João, os alunos que venceram o concurso, farão uma viagem à Suécia.»,  
o constituinte destacado desempenha a função sintática de

     (A) modificador restritivo do nome.

     (B) modificador apositivo do nome.

     (C) modificador (da frase).

     (D) modificador (do grupo verbal).

X

X

X

X

X

X

X



FICHA DE TRABALHO 9 Funções sintáticas

3    Analise sintaticamente as frases que se seguem.

 a)  Todos os alunos participaram na realização do exercício.

  

  

  

 b)  O sucesso das negociações dependerá dos intermediários.

  

  

  

 c)  Obviamente, todos os contributos serão bem-vindos.

  

  

  

 d)  Ao longo do percurso, fomos auxiliados por pessoas generosas.

  

  

  

 e)  Marta, não retires esse livro da estante.

  

  

  

 f)  De tarde, ficámos no hotel por causa da chuva.

  

  

  

 g)  Sinceramente, concordo com essa medida.

  

  

  

 h)  Todos os alunos gostaram do texto.

  

  

  

 i)  O juiz considerou o réu culpado.
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Todos os alunos — sujeito simples; participaram na realização do exercício — predicado; na realização do exercício 

— complemento oblíquo; do exercício — complemento do nome.

intermediários — predicado; dos intermediários — complemento oblíquo.

bem-vindos — predicativo do sujeito.

fomos auxiliados por pessoas generosas — predicado; por pessoas generosas — complemento agente da passiva.

esse livro — complemento direto; da estante — complemento oblíquo.

predicado; no hotel — predicativo do sujeito; por causa da chuva — modificador do grupo verbal.

oblíquo.

O sucesso das negociações — sujeito simples; das negociações — complemento do nome; dependerá dos 

Obviamente — modificador (da frase); todos os contributos — sujeito simples; serão bem-vindos — predicado; 

Ao longo do percurso — modificador (do grupo verbal); Sujeito nulo subentendido (nós); Ao longo do percurso, 

Marta — vocativo; sujeito nulo subentendido (tu); não retires esse livro da estante — predicado;  

De tarde — modificador (do grupo verbal); sujeito nulo subentendido (nós); ficámos no hotel por causa da chuva — 

Sinceramente — modificador (da frase); concordo com essa medida — predicado; com essa medida — complemento 

Todos os alunos — sujeito simples; gostaram do texto — predicado; do texto — complemento oblíquo.

O juiz — sujeito simples; considerou o réu culpado — predicado; o réu — complemento direto; culpado — predicativo 

do complemento direto.
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FICHA DE TRABALHO 10  Ver a ficha 7 nas páginas 292-296 do manual.

Orações coordenadas e subordinadas

1   Para responder a cada um dos itens, selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 1.1  Na frase «Eles estudaram tanto que tiveram ótimos resultados.», a oração destacada classifica-se como 

    (A) oração subordinada substantiva completiva.

    (B) oração subordinada adjetiva relativa explicativa.

    (C) oração subordinada adjetiva relativa restritiva.

    (D) oração subordinada adverbial consecutiva.

 1.2  Na frase «Perguntei se vinhas connosco.», a oração destacada classifica-se como 

    (A) oração subordinada substantiva relativa.

    (B) oração subordinada adjetiva relativa restritiva.

    (C) oração subordinada adverbial condicional.

    (D) oração subordinada substantiva completiva.

 1.3  Na frase «Como terminámos o trabalho, podemos descansar nos próximos dias.», a oração destacada 
classifica-se como

    (A) oração subordinada adverbial comparativa.  

    (B) oração subordinada adverbial causal.

    (C) oração coordenada explicativa.

    (D) oração coordenada conclusiva.

 1.4 Na frase «A casa onde ficámos tem uma vista maravilhosa.», a oração destacada classifica-se como

    (A) oração subordinada adverbial concessiva. 

    (B) oração subordinada adjetiva relativa restritiva. 

    (C) oração subordinada substantiva relativa. 

    (D) oração subordinada adjetiva relativa explicativa. 

 1.5  Na frase «Mal entraram em casa, abriram as janelas.», a oração destacada classifica-se como

    (A) oração subordinada adverbial temporal.

    (B) oração subordinada adverbial causal.

    (C) oração subordinada adverbial concessiva.

    (D)  oração subordinada adverbial consecutiva.

 1.6  Na frase «Mesmo que eles fossem à praia, eu ficaria em casa.», a oração destacada classifica-se como

    (A) oração subordinada adverbial causal.

    (B) oração subordinada adverbial concessiva.

    (C) oração subordinada adverbial consecutiva. 

    (D)  oração coordenada adversativa.

 1.7  Na frase «O livro está onde o colocaste.», a oração destacada classifica-se como

    (A) oração subordinada adjetiva relativa restritiva.

    (B) oração subordinada adjetiva relativa explicativa.

    (C) oração subordinada substantiva completiva. 

    (D)  oração subordinada substantiva relativa.

X

X

X

X

X

X

X



FICHA DE TRABALHO 10 Orações coordenadas e subordinadas

2    Leia com atenção o texto que se segue.

O conde Andeiro —  
O assassínio em nome da pátria

Ao assassinar sem dó nem piedade o conde Andeiro, o mestre de Avis pôs em marcha 
uma revolução que garantiu a independência do país. Os fins justificam os meios?

Quando subiu ao trono, em 1367, D. Fernando (1345-1383) herdou uma grande fortuna 
que lhe foi deixada pelo pai, D. Pedro I. Mas as sucessivas guerras e os surtos de peste 
tiveram graves consequências económicas e levaram o rei a «quebrar moeda» (desvalorizá-
-la) várias vezes. Medidas como a Lei das Sesmarias de 1375 e a criação da Companhia das 
Naus tentaram fazer face à crise e desenvolver a agricultura e o comércio, mas com poucos 
resultados imediatos. O carácter do rei que passou à História como o Formoso também 
influenciou a política. Fernão Lopes chamou-lhe «amador de mulheres e achegador delas». 
A paixão por Leonor Teles, mulher casada, levou-o a violar um tratado, criou má vizinhança, 
colocou Portugal na órbita de Inglaterra e reforçou a influência de um setor da nobreza, 
encabeçado pelo Menezes, da família da nova rainha.

A inépcia como chefe militar permitiu também que Lisboa fosse ocupada por um rei 
castelhano (Henrique II) em 1373 e cercada por outro (João I) em 1382. Camões resumiu 
assim o seu reinado: «Um fraco rei faz fraca a forte gente.»

D. Fernando morreu em 1383 e, pouco depois, já Leonor Teles assumia abertamente  
a sua relação com o nobre galego João Fernandes Andeiro. 

No dia 6 de dezembro de 1383, D. João, mestre da Ordem Militar de Avis, dirigiu-se  
ao palácio real — o paço de a-par de São Martinho, ao Limoeiro, em Lisboa, onde hoje  
funciona o Centro de Estudos Judiciários — com um pequeno grupo de amigos. Depois  
de cumprimentar a rainha D. Leonor Teles e os nobres que a acompanhavam, pediu ao 
conde de Ourém, o galego João Fernandes Aneiro, que lhe desse uma palavra em particular. 
O amante da rainha-viúva desconfiou, fez sinal aos seus homens para que fossem buscar 
armas — e ficou sozinho com o mestre. Num recanto da sala, junto à janela, trocaram  
umas palavras em voz baixa. De repente, o filho bastardo do rei D. Pedro I empunhou  
um cutelo fino e desferiu o golpe na cabeça do homem mais poderoso de Portugal.  
O conde Andeiro não morreu logo e ainda tentou chegar aos aposentos da rainha, mas um 
dos homens do mestre, 
Rui Pereira, acabou 
com ele à espadeirada. 

Aos vinte e seis 
anos, embora filho de 
rei, não sonhava com a 
Coroa. Mas temia pela 
p róp r i a  v i da ,  po i s 
t inham-lhe dito que  
a viúva do seu meio-
- i rmão e o  amante 
desta planeavam matá-
-lo. Foi por medo que o 
mestre de Avis apunha-
lou o conde Andeiro. 
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(Continua)
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FICHA DE TRABALHO 10 Orações coordenadas e subordinadas

Depois, para o poder não cair na rua, «chegou-se à frente». Seguiu um conselho político: 
«Dai o que não é vosso, prometei o que não tendes e perdoai a quem não vos errou.»

Por essa altura, já Lisboa estava em alvoroço. O povo acorria, alarmado com os gritos  
de Gomes Freire, o pajem de D. João, que cavalgava a galope pelas ruas: «Matam o mestre! 
Matam o mestre nos paços da rainha! Acudi ao mestre que o matam!». O pajem dirigiu-se  
a casa de Álvaro Pais, figura de grande prestígio na cidade — tinha sido chanceler-mor  
dos reis D. Pedro e D. Fernando — e que, segundo a crónica de Fernão Lopes, foi o autor 
da intriga patriótica que culminou na morte de Andeiro, a quem odiava. Ao ouvir a berraria, 
Álvaro Pais montou a cavalo e começou a bradar, atrás do pajem: «Acudamos ao mestre, 
amigos, acudamos ao mestre, que é filho de el-rei D. Pedro!».

Juntou-se uma multidão às portas do palácio, ameaçando invadi-lo. Foram impedidos 
pelo próprio mestre D. João, que assomou à janela principal e lhes disse: «amigos,  
sossegai, que eu estou vivo e são, a Deus graças.» Não sossegaram: indignados pela  
recusa do bispo de Lisboa em mandar tocar os sinos a rebate, os populares desceram à Sé, 
ali a dois passos, e, lembrando que o prelado, D. Martinho, era castelhano, lançaram-no  
da torre, juntamente com dois acompanhantes. Os amotinados dirigiram-se então  
à judiaria para matar judeus e saquear as suas casas e lojas. Foram impedidos de o fazer  
no último minuto, por um magistrado que invocou o nome do mestre.

João FerreirA, Histórias Rocambolescas da História de Portugal, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2010 
(com adaptações). 

(Continuação)
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 2.1 Classifique as orações que se seguem.

    a) «que garantiu a independência do país» (l. 2)

     

    b) «Quando subiu ao trono» (l. 3)

     

    c) «e levaram o rei a “quebrar moeda” (desvalorizá-la) várias vezes» (ll. 5-6)

     

    d) «criou má vizinhança» (l. 10)

     

    e)  «que Lisboa fosse ocupada por um rei castelhano (Henrique II) em 1373 e cercada por outro (João I) 
em 1382.» (ll. 13-14)

     

    f) «onde hoje funciona o Centro de Estudos Judiciários» (ll. 19-20)

     

    g) «Depois de cumprimentar a rainha D. Leonor Teles e os nobres que a acompanhavam» (ll. 20-21)

     

    h) «que lhe desse uma palavra em particular» (l. 22)

     

    i) «para que fossem buscar armas» (ll. 23-24)

     

oração subordinada adjetiva relativa restritiva

oração subordinada adverbial temporal

oração coordenada copulativa

oração coordenada assindética

oração subordinada substantiva completiva

oração subordinada adjetiva relativa explicativa

oração subordinada adverbial temporal (não finita)

oração subordinada substantiva completiva

oração subordinada adverbial final



FICHA DE TRABALHO 11  Ver a ficha 20 na página 321 do manual.

Pontuação

1   Aplicando os seus conhecimentos sobre o uso da vírgula, faça corresponder a cada segmento textual  
da coluna I um único segmento textual da coluna II, de modo a obter uma afirmação verdadeira.

COLUNA I

(A)  Na frase «O Jacinto era transmontano  
e o Manuel, alentejano.», usa-se a 
vírgula para

(B)  Na frase «Jorge, a tua equipa está  
a jogar bem.», usa-se a vírgula para

(C)  Na frase «As raparigas, sabe-se hoje, 
amadurecem mais depressa do que  
os rapazes.», usa-se a vírgula para

(D)  Na frase «Quando o teu irmão chegar, 
telefona-me.», usa-se a vírgula para

(E)  Na frase «A professora ficou muito, 
muito contente com os resultados dos 
alunos.», usa-se a vírgula para  

(F)  Na frase «A Teresa, a Joana,  
a Alexandra e a Filipa são irmãs.», 
usa-se a vírgula para

(G)  Na frase «Os alunos desta turma, que 
estavam na aula de Inglês, já viram  
o filme.», usa-se a vírgula para

(H)  Na frase «José Saramago, prémio 
Nobel da Literatura, escreveu livros 
fascinantes.», usa-se a vírgula para

COLUNA II

(1) separar os elementos repetidos.

(2)  separar elementos com a mesma 
função sintática.

(3)  isolar o modificador apositivo do 
nome.

(4)  isolar as orações subordinadas  
relativas explicativas.

(5)  indicar a supressão de uma palavra, 
geralmente o verbo.

(6) separar uma oração intercalada.

(7) isolar o vocativo.

(8)  separar a oração subordinada  
adverbial que ocorre antes da oração 
subordinante.

2    Corrija os erros de pontuação presentes nas seguintes frases e justifique as suas correções.

 a)  Os políticos que infringem gravemente a lei, devem demitir-se.

  

  

 b)  Esta empresa exporta componentes eletrónicos, para o Canadá.

  

  

 c)  Todos os novos alunos da turma D do 10.º ano, devem ir à secretaria. 
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Os políticos que infringem gravemente a lei devem demitir-se. (Não se coloca uma vírgula entre sujeito e predicado.)

Esta empresa exporta componentes eletrónicos para o Canadá. (O complemento oblíquo não se separa dos demais 

constituintes através de uma vírgula.)

Todos os novos alunos da turma D do 10.º ano devem ir à secretaria. (Não se coloca uma vírgula entre sujeito  

e predicado.)



 I. GRAMÁTICA 25

FICHA DE TRABALHO 11 Pontuação

3    Nas frases que se seguem, existe um sinal de pontuação em falta. Acrescente-o e justifique a sua opção.

 a)  Ó Maria põe a mesa já. 

  

 b)  Quando chegares ao Porto liga-me. 

  

 c)  A Filipa perguntou à Margarida vens cá amanhã? 

  

 d) A Rita sabia que tinha de comprar peixe açúcar e salsa no supermercado. 

  

4    Pontue, de acordo com as regras de pontuação hoje em vigor, o seguinte excerto retirado do capítulo 59 da 
Peregrinação de Fernão Mendes Pinto (1509-1583), uma narrativa de viagens publicada em 1614. Quando 
necessário, converta as letras minúsculas em maiúsculas.

Velejando nós pelo rio acima com vento e maré 
que Nosso Senhor então nos deu em menos de uma 
hora chegámos onde os inimigos estavam que até 
este tempo nos não tinham ainda sentido mas como 
eles eram ladrões e se temiam da gente da terra, 
pelos males e roubos que ali cada dia lhe faziam, 
estavam tão aparelhados e tinham tão boa vigia  
que em nos vendo tocaram um sino muito  
apressadamente ao som do qual foi tamanho  
o rumor e revolta de gente, tanto da que estava  
em terra como da que estava embarcada, que não 
havia quem se ouvisse com eles o que vendo António 
de Faria, bradou logo, dizendo

Eia senhores e irmãos meus a eles como nome 
de Cristo antes que as suas lorchas lhes acudam  
Santiago 

E disparando toda a nossa artilharia, prouve  
a Nosso Senhor que se empregou tão bem que dos mais esforçados que já neste tempo 
estavam em cima do chapitéu veio logo abaixo a maior parte feitos em pedaços, o que foi  
um bom prognóstico do nosso desejo

Após isto os nossos atiradores que seriam cento e sessenta pondo fogo a toda  
a arcabuzaria conforme o sinal que lhes fora feito os conveses de ambos os juncos ficaram 
tão vazios da multidão que antes neles se via que já nenhum dos inimigos ousava aparecer 
os nossos dois juncos abalroando então os dois dos inimigos assim como estavam a briga  
se travou entre todos de maneira que realmente confesso que não me atrevo a particularizar 
o que nela se passou ainda que me achasse presente porque ainda neste tempo a manhã 
não era bem clara e a revolta dos inimigos e nossa era tamanha juntamente com o estrondo 
dos tambores bacias e sinos e com as gritas e brados de uns e dos outros acompanhados 
de muitos pelouros de artilharia e de arcabuzaria e na terra o retumbar dos ecos pelas  
concavidades dos vales e outeiros que as carnes tremiam de medo

Fernão mendes Pinto, Peregrinação, ed. de António José Saraiva, 3.ª ed., Lisboa, Sá da Costa, 2008.
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Ó Maria, põe a mesa já. (O vocativo separa-se dos demais constituintes da frase através  

Quando chegares ao Porto, liga-me. (Se uma oração subordinada adverbial 

A Filipa perguntou à Margarida: — Vens cá amanhã? (O discurso 

A Rita sabia que tinha de comprar 

de uma vírgula.)

ocorre antes da oração subordinante, deve ser separada desta através de uma vírgula.)

direto deve destacar-se através de um travessão, de dois pontos ou vírgula, sendo neste caso assinalado através de aspas.)

peixe, açúcar e salsa no supermercado. (Os elementos com a mesma função sintática devem ser separados por vírgulas.)

Velejando nós pelo rio acima com vento e maré 
que Nosso Senhor então nos deu, em menos de uma 
hora chegámos onde os inimigos estavam, que até 
este tempo nos não tinham ainda sentido; mas como 
eles eram ladrões e se temiam da gente da terra, 
pelos males e roubos que ali cada dia lhe faziam, 
estavam tão aparelhados e tinham tão boa vigia  
que em nos vendo tocaram um sino muito  
apressadamente, ao som do qual foi tamanho  
o rumor e revolta de gente, tanto da que estava  
em terra como da que estava embarcada, que não 
havia quem se ouvisse com eles o que vendo António 
de Faria, bradou logo, dizendo:

— Eia, senhores e irmãos meus, a eles, como nome 
de Cristo, antes que as suas lorchas lhes acudam! 
Santiago! 

E disparando toda a nossa artilharia, prouve  
a Nosso Senhor que se empregou tão bem que dos mais esforçados que já neste tempo 
estavam em cima do chapitéu, veio logo abaixo a maior parte, feitos em pedaços, o que foi  
um bom prognóstico do nosso desejo.

Após isto, os nossos atiradores, que seriam cento e sessenta, pondo fogo a toda  
a arcabuzaria, conforme o sinal que lhes fora feito, os conveses de ambos os juncos ficaram 
tão vazios da multidão que antes neles se via, que já nenhum dos inimigos ousava aparecer. 
Os nossos dois juncos abalroando então os dois dos inimigos assim como estavam, a briga  
se travou entre todos, de maneira que realmente confesso que não me atrevo a particularizar 
o que nela se passou, ainda que me achasse presente, porque ainda neste tempo a manhã 
não era bem clara, e a revolta dos inimigos e nossa era tamanha, juntamente com o estrondo 
dos tambores, bacias e sinos, e com as gritas e brados de uns e dos outros, acompanhados 
de muitos pelouros de artilharia e de arcabuzaria, e na terra o retumbar dos ecos pelas  
concavidades dos vales e outeiros, que as carnes tremiam de medo.

Fernão mendes Pinto, Peregrinação, ed. de António José Saraiva, 3.ª ed., Lisboa, Sá da Costa, 2008.
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FICHA DE TRABALHO 12  Ver a ficha 15 nas páginas 311-313 do manual.

A ũa dama que estava vestida de dó1

Mote
De atormentado e perdido,
já vos não peço senão
que tenhais no coração
o que tendes no vestido.

5

10

Recursos expressivos

1   Identifique o recurso expressivo presente em cada uma das frases que se seguem. 

 a) Já te disse mil vezes que tens de arrumar o teu quarto!

  

 b) O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. 

  

 c) A Amélia é uma joia!

  

 d) De comboio viemos nós para o Porto.

  

 e) Sempre que me aproximo de ti, parece que foges de mim.

  

 f) — Se continuares sem estudar, passas o ano de certeza — disse o professor à Ana.  

  

 g) Os girassóis abrem os olhos e sorriem pela manhã.

  

 h) — Que mais me vai acontecer? — perguntou o José desesperado.

  

 i) Ah, Ganância, o que fazes a esta gente! 

  

 j) Tenho andado a ler Gil Vicente.

  

2   Leia a cantiga de Camões.

Volta
Se de dó vestida andais
por quem já vida não tem,
porque não no haveis de quem
vós tantas vezes matais?2

Que brado sem ser ouvido,
e nunca vejo senão
cruezas no coração,
e grande dó no vestido.   

luís de cAmões, Rimas, ed. de Álvaro J. da Costa Pimpão, 5.ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2005.  

(1) Vestida de luto.

(2) A ideia de matar de amor representa, em Camões e noutros poetas, a indiferença 
da mulher amada. 
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FICHA DE TRABALHO 12 Recursos expressivos

 2.1  Identifique uma figura de estilo presente no verso ou nos versos de cada uma das seguintes alíneas  
e comente a sua expressividade.

   a)  «Se de dó vestida andais» (v. 5) 

    

    

    

    

    

   b)  «por quem já vida não tem,» (v. 6) 

    

    

    

    

   c)  «vós tantas vezes matais?» (v. 8) 

    

    

    

   d)  «Que brado sem ser ouvido,» (v. 9) 

    

    

    

   e)  «cruezas no coração, / e grande dó no vestido.» (vv. 11 e 12) 

    

    

    

3    Escreva uma frase que contenha uma metonímia.

 

4    Componha um dístico rimado com uma metáfora.

 

 

5    Redija uma frase que contenha uma ironia.

 

6    Escreva uma frase com uma comparação e uma aliteração.

 

7    Componha um dístico com métrica regular que contenha uma personificação e uma anáfora.

 

de dó). São certamente exigências de ritmo e de rima («andais» rima com «matais») que determinam o uso deste 

Neste verso encontramos uma anástrofe (a ordem expectável dos constituintes da frase seria: se andais vestida 

recurso expressivo. Contudo, a estranha alteração violenta à ordem natural dos constituintes pode representar a 

estranheza que o eu poético sente ao constatar o luto e a dor da amada por alguém que morreu quando, por 

outro lado, esta mulher sente indiferença («cruezas no coração») pelo sujeito poético, que morre de amor por ela.

Este eufemismo é uma referência à pessoa que morreu e por quem a amada do eu lírico pôs luto. Contudo, se o 

eufemismo suaviza a ideia de morte, por outro lado desvaloriza também a importância daquele por quem a 

personagem feminina anda «de dó vestida». Mais importante seria esta mulher pôr luto pelo sujeito poético, que 

morre de amor por ela.

O verso contém uma metáfora. Ao afirmar que a amada o mata de amor, o eu lírico procura exprimir o 

sofrimento extremo que a recusa do seu amor e que a indiferença da personagem feminina lhe causam. (Existe 

uma interrogação retórica; mas essa diz respeito aos três versos.

o facto de o sujeito poético manifestar com veemência o seu amor e de as suas palavras «não serem ouvidas», ou 

seja, serem ignoradas ou recebidas com indiferença.

entanto, no coração dessa mulher, o eu lírico encontra a «crueza» de quem é insensível ao amor que ele lhe manifesta.

mostrar, pela forma como se veste (pelo luto), que tem sentimentos e sofre com a morte de um ente querido. No 

«Que brado sem ser ouvido» é uma antítese. A contraposição de duas ideias traduz de forma expressiva  

Nesta antítese dá-se conta do contraste que o eu lírico encontra entre a aparência e a essência. A amada pretende 

As mãos dos operários criam melhores condições de vida a toda a população.

Esta mulher é a luz

Que na noite escura me conduz.

A corrupção faz certamente com que o país funcione de forma mais justa.

Há poemas que são tão doces como as papaias mais apetecíveis.

A noite abraçou-nos com seus amplos braços, / A noite beijou-nos com seus ternos lábios.



FICHA DE TRABALHO 13  Ver a ficha 12 na página 304 do manual.

Compreensão da leitura 1: artigo de divulgação científica

1   Leia o seguinte texto de divulgação científica.

Úrano — o primeiro planeta moderno
Desde a antiguidade eram conhecidos cinco  

planetas: Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno —  
a Terra não estava no firmamento, estava debaixo  
dos nossos pés.

Apesar de ser visível a olho nu, tal como os cinco 
planetas conhecidos, Úrano nunca tinha sido  
«descoberto» devido a dois fatores: a lentidão da sua 
órbita, que resultava em deslocações muito pequenas 
sobre a abóbada de estrelas fixas, e a sua magnitude: 
cerca de seis, precisamente no limiar de visibilidade de 
um céu terrestre perfeito. Por isso, apenas no século xViii 
o persistente William Herschel conseguiu perceber  
movimento no distante pontinho de luz. Insistiu  
metodicamente nas suas observações e comparou  
a zona do céu onde se encontrava a estrela azulada 
(mesmo através de um moderno telescópio dos nossos dias é difícil ver mais do que um ponto 
azul esverdeado quando se observa este planeta). Verificou que se movimentava em relação 
ao fundo de estrelas fixas: não podia ser mais uma delas.

No início pensou que era um cometa. A hipótese de se tratar de um planeta poderá ter-lhe 
passado pela ideia, mas talvez fosse demasiado arrojado pensar que tinha localizado mais  
um planeta do Sistema Solar: os cinco conhecidos já se tinham tornado quase canónicos.

O novo planeta constituiu uma descoberta científica impressionante, uma vez que,  
até então, Saturno marcava o limite do Sistema Solar. O espírito humano, quase sempre  
disposto a medir o universo pela sua estatura, não se atrevia a aventurar mais além e, quando 
tentava fazer uma ideia do abismo desconhecido que ficava para além daquela tão antiga 
fronteira, não se atrevia a colocar as estrelas muito mais longe. Alguns sábios chegavam  
a acreditar que a sombra de Saturno eclipsava as estrelas do zodíaco!

Esta descoberta de Herschel, em 1781, foi uma verdadeira revolução. Num repente,  
o limite do Sistema Solar deu um salto de quase 1500 milhões de quilómetros. A distância  
de Saturno a Úrano, quando estão os dois alinhados com o Sol e «do mesmo lado», é cerca  
de dez vezes maior do que a distância da Terra ao Sol.

Um mundo que recebe uma energia diminuta, com um Sol vinte vezes mais pequeno  
do que o que vemos a partir da Terra. Um mundo gelado às avessas, com um eixo de rotação 
quase coincidente com o plano orbital. Um mundo com satélites a rodar num plano  
quase perpendicular ao do Sistema Solar. Um mundo que aumentou muito o alvoroço  
da comunidade astronómica.

Em cada descoberta, o universo revelava-se um lugar cada vez mais estranho.

Pedro cotrim, Um Mundo deste Tamanho, 2.ª edição, 
 Lisboa, Centro Atlântico, 2014 (adaptado).
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FICHA DE TRABALHO 13 Compreensão da leitura 1: artigo de divulgação científica

 1.1  Complete as seguintes frases, relativas ao texto que acabou de ler, selecionando a opção correta. 

   1.1.1  O título do texto significa que 

     (A) até à Era Moderna apenas seis planetas gravitavam no Sistema Solar.

     (B) Úrano só foi descoberto na Era Moderna.

     (C) na Antiguidade Úrano ainda não fazia parte do Sistema Solar.

     (D) Úrano passou a ser, a partir da Era Moderna, o sétimo planeta do Sistema Solar.

   1.1.2  Um dos motivos por que ao longo de vários séculos não se tinha identificado Úrano como um 
planeta residiu no facto de este

     (A) não ser visível a olho nu.

     (B) se encontrar parado no espaço.

     (C) ser confundido com uma estrela.

     (D) emitir luz própria.

   1.1.3 Segundo o texto, William Herschel comprovou que Úrano era um planeta

     (A) ao ver um ponto azul esverdeado no céu.  

     (B) ao utilizar um telescópio mais potente.

     (C) ao constatar que não tinha a mesma cor que as estrelas.

     (D) ao verificar que o ponto que via no espaço se movia lentamente.

   1.1.4. A descoberta de Úrano constituiu uma enorme revelação em 1781 porque

     (A) se constatou que o universo não terminava em Saturno, mas em Úrano.

     (B) se compreendeu que o sistema solar era muito maior do que se pensava.

     (C) se concluiu que as estrelas se localizavam perto de Úrano. 

     (D) se pôde calcular o tamanho exato do universo.

   1.1.5 A expressão «Um mundo que recebe uma energia diminuta» (l. 32) refere-se

     (A) ao universo, que a partir de 1781 passa a ser visto de maneira diferente.

     (B) à Terra.

     (C) ao Sol.

     (D) a Úrano.

 1.2  Refira três características que fazem deste texto um artigo de divulgação científica, demonstrando 
brevemente como essas características se manifestam.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

X

X

X

X

X

Este texto de divulgação científica tem um carácter expositivo, pois apresenta informação sobre um acontecimento 

científico. É escrito com objetividade, na medida em que privilegia os factos e apresenta de forma imparcial  

a descoberta do novo planeta, bem como o contexto e as consequências deste avanço científico. Além disso,  

dá conta de informação seletiva, porque se limita aos dados fundamentais dessa descoberta e das suas implicações.
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FICHA DE TRABALHO 14  Ver a ficha 12 na página 304 do manual.

Compreensão da leitura 2: artigo de divulgação científica

1   Leia o excerto do artigo de divulgação científica intitulado «No mundo das lontras».

A lontra é referida em fontes documentais e foi ampla-
mente representada em produções artísticas antigas. Apesar 
dessa visibilidade, só na década de 1980 ocorreram as  
primeiras recolhas regulares de informação científica sobre a 
espécie em Portugal. Três décadas depois, «este é um dos  
carnívoros mais bem estudados no país e foi investigado em 
várias teses de mestrado e doutoramento», notam os biólogos 
Nuno Pedroso e Teresa Sales-Luís, do Centro de Biologia 
Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Na Universidade de Aberdeen, Pedro Beja conduziu  
o primeiro doutoramento sobre a espécie em Portugal, concentrando-se na população  
do sudoeste alentejano. Cruzando várias metodologias, como inquéritos, busca de indícios  
diretos de presença, capturas e seguimento por rádio, o biólogo determinou que a disponibilidade 
de água doce (ou seja, a proximidade à foz de rios, ribeiras ou até mesmo pequenos ribeiros 
nessa região do Alentejo) é o fator que mais condiciona a presença da lontra no ambiente  
costeiro. A dependência da água doce explica-se pela necessidade de retirar o sal acumulado  
no pelo depois dos mergulhos marinhos em busca de alimento, dado que esta substância afeta 
a capacidade de retenção do calor corporal.

A lontra, porém, não se restringe aos ambientes próximos do mar e ocupa também nichos 
em ambientes mais humanizados como as pisciculturas ou as barragens. Teresa Sales-Luís 
investigou a distribuição da lontra na bacia do Sado, verificando que, durante a época seca, 
existe uma retração na área de ocupação, o que revela a dependência da lontra das linhas  
de água com mais resistência à seca. A bióloga estudou também a atividade predatória da lontra 
nas pisciculturas do estuário do Sado. Sendo a lontra um predador piscícola amplamente  
distribuído, mas protegido, e as pisciculturas propensas a predação, o potencial de conflito entre 
a produção de peixe e os interesses de conservação é real. 

À partida, uma barragem seria um ambiente inóspito para a espécie, pois constitui um corpo 
de água largo, profundo e com pouca vegetação ribeirinha nas margens, dificultando a captura 
de presas e reduzindo as possibilidades de refúgio. No entanto, em zonas mediterrânicas,  
Margarida Santos-Reis e Nuno Pedroso têm vindo a desenvolver uma linha de investigação  
que demonstra que, em condições populacionais favoráveis, como aquelas que parecem existir 
em Portugal, a lontra ocupa habitats como as barragens, especialmente porque são fontes  
de presas durante o estio no sul de Portugal.

No entanto, Nuno Pedroso afirma, no seu doutoramento, que a maioria dos requisitos  
ecológicos da lontra, como as condições para reprodução, decrescem quando uma barragem  
é construída. Além disso, a comunidade de presas e a dieta da lontra alteram-se dramatica-
mente, passando a espécie a alimentar-se de espécies não nativas.

As lontras são geralmente animais solitários e territoriais. Noutro doutoramento efetuado 
sobre a lontra no Alentejo, Lorenzo Quaglietalla obteve dados de tamanho de territórios e ritmos 
da espécie, confirmando a atividade predominantemente noturna destes animais e as diferenças 
entre o tamanho dos territórios dos machos e das fêmeas. Comprovou igualmente que as  
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FICHA DE TRABALHO 14 Compreensão da leitura 2: artigo de divulgação científica

áreas vitais da espécie sofrem alterações da época húmida para a seca, pois os indivíduos  
concentram-se onde há água e alargam as suas áreas territoriais quando os rios estão mais cheios.

gonçAlo rosA e gonçAlo PereirA, «No mundo das lontras», in National Geographic Portugal,  
n.º 160, julho de 2014 (adaptado).

(Continuação)

 1.1 Sintetize numa só frase a informação de cada um dos parágrafos do texto.

   a) §1 

     

   b) §2 

     

   c) §3 

     

   d) §4 

     

   e) §5 

     

   f) §6 

     

 1.2  Escolha a opção que conclui a frase de cada um dos seguintes pontos de acordo com o texto.

   1.2.1  O tema do texto pode ser traduzido com rigor pela expressão

          (A) «a lontra enquanto espécie».

          (B) «a alimentação da lontra e os espaços onde vive». 

          (C) «a lontra e os ecossistemas em que vive».

          (D) «a lontra e o seu comportamento nos seus habitats em Portugal».

   1.2.2  No que diz respeito à forma como este excerto do artigo se organiza, o texto desenvolve o tema 
central para dar conta de como ele é tratado

          (A) em diferentes pontos do planeta, em Portugal e no estrangeiro.

          (B) por cientistas de diferentes pontos do País e do estrangeiro.

          (C) em diferentes estudos científicos que abordam aspetos parcelares do problema.

          (D) relativamente a diferentes espécies de lontras.

   1.2.3  Os autores do artigo fazem referência a estudos de outros investigadores com o intuito de

          (A) demonstrar que a lontra tem sido bastante estudada em Portugal.

          (B) sustentar o que afirmam em trabalhos científicos. 

          (C) não assumirem responsabilidade pelos factos que apresentam.

          (D) prestar homenagem ao trabalho de outros cientistas.

   1.2.4  A frase final do terceiro parágrafo (ll. 24-26) sugere que a atividade predatória da lontra em zonas 
de piscicultura pode originar

          (A) um crescimento da população de lontras nessas áreas. 

          (B) o desaparecimento da cultura de peixes nessas áreas.

          (C) problemas na relação entre as lontras e os produtores de peixes dessas áreas.

          (D) ataques das lontras aos produtores de peixes dessas áreas.  

II. ATIVIDADES DE LEITURA E DE COMPREENSÃO DO ORAL 31

A lontra só é estudada em Portugal a partir dos anos 80 do século xx.

Através de várias abordagens metodológicas, Pedro Beja investigou as populações da espécie no sudoeste 

alentejano e concluiu que é o acesso à água doce que condiciona a presença de comunidades em zonas costeiras.

Teresa Sales-Luís estudou as lontras da bacia do Sado e verificou a dependência da espécie da água e de 

locais onde os animais se possam alimentar.

Margarida Santos-Reis e Nuno Pedroso concluíram na sua investigação que, ao contrário do que seria de prever, 

no nosso país as comunidades de lontras instalam-se em lugares aparentemente inóspitos como as barragens.

Nuno Pedroso apurou no seu estudo que as condições ecológicas das lontras se alteram com a construção  

de uma barragem.

No doutoramento que desenvolveu em Portugal, Lorenzo Quaglietalla investigou os territórios e a atividade 

das lontras, chegando a conclusões sobre variáveis que os condicionam.

X

X

X

X
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FICHA DE TRABALHO 15  Ver a ficha 12 nas páginas 303-304 do manual.

Compreensão da leitura 3: relato de viagem

1   Leia com atenção o texto que se segue. 

Um naco de pão e pouco mais
A frase saiu-me assim por inspiração óbvia enquanto esperava o meu visto para entrar 

no Afeganistão. Andava a passear pelas vielas de Peshawar, a última cidade do Paquistão 
antes da fronteira.

Aí, em Peshawar, há um consulado afegão e se tu responderes de uma forma vaga  
e inconclusiva às perguntas vagas e inconclusivas do cônsul sobre as razões que apresentas 
para querer entrar no Afeganistão e se lhe deslizares uma nota de 10 dólares junto com  
o formulário então ele declara, solene, que podes regressar no dia seguinte para retirar  
o teu visto e passaporte. 

Regresso agora a mim, e à frase. Foi por causa de um padeiro de Peshawar, e do seu 
sentido de humor. Eu andava a passear com turbante, shalwar kameez, barba comprida  
e pele bronzeada.

Seria difícil, imaginava eu, alguém perceber que eu era um ocidental. E geralmente 
passava mesmo despercebido. Mas o padeiro, Shah Abdel, percebeu.

Talvez pelo olhar ávido que deitei ao pão na montra; não era bem pão, era semelhante, 
afinal estávamos longe do Mediterrâneo, que é a geografia a que ele pertence. Mas eu 
andava há muitos meses e muitos países longe de casa. Pão é o que me faz mais falta 
quando estou fora. A montra captou a minha saudade. Da porta da sua «bakery», escrita  
em inglês, Shah Abdel perguntou a minha nacionalidade.

Quando lhe disse, os seus olhos brilharam e chamou-me para dentro. Em tom  
conspiratório revelou-me uma sua convicção bastante herética para os dias que correm 
nesse fim de mundo que é Peshawar. Shah Abdel acreditava sinceramente que a Virgem 
Maria tinha escolhido aparecer em Fátima para unir cristãos e muçulmanos.

«Repara, Gonçalo, é tão óbvio: Fátima, a filha do Profeta, a mulher do imã Ali, o sucessor 
de Maomé, deu o nome em Portugal à localidade onde Maria, a mãe de Jesus, decidiu  
aparecer aos homens.» Conversámos um pouco sobre o seu sonho de um dia ir em  
peregrinação a Fátima. 

A  m i n h a  f r a s e  v e i o  
com outro tema. Tem a ver 
com mui tas  co isas,  mas  
essencialmente tem a ver  
com o sentido de humor.

Expliquei ao Shah Abdel  
o que era a minha vida: viajar  
e escrever, ser pago para isso, 
um trabalho, uma carreira. 
Tinha chegado a Peshawar 
depois de muitos meses e  
muitos países longe do meu.  
A frase era uma convicção 
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FICHA DE TRABALHO 15 Compreensão da leitura 3: relato de viagem

sobre os homens: «São mais as semelhanças que nos unem do que as diferenças  
que nos separam.» 

Precisamente uma reação tolerante e bem-humorada para com um estrangeiro com 
uma existência muito mais privilegiada do que a nossa. Outras semelhanças: a curiosidade 
pelo que fica depois do horizonte, que é a razão de viajar; uma necessidade de identificação 
com uma cultura, um sistema de valores, que geralmente é a definição de pátria, mas nem 
sempre; uma religião que permita uma aspiração mais longa do que a escassa medida de 
tempo a que chamamos «vida» e que dê sentido à morte; uma família, uma continuidade, 
uma direção para os sentimentos de amor e pertença que existem em todos nós; paz, por 
fim, e um naco de pão ou semelhante, como aquele que estava exposto na montra de Shah 
Abdel em Peshawar.

gonçAlo cAdilhe, «Geografia das amizades», 
 http://visao.sapo.pt/geografia-das-amizades-por-goncalo-cadilhe-24=f689626#ixzz3MpjBfNRL, 

 consultado a 24 de dezembro de 2014 (com supressões e adaptações).

(Continuação)

40

45

50

 1.1  Para responder a cada um dos itens, selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta.

   1.1.1 O texto intitula-se «Um naco de pão e pouco mais» porque 

     (A)  o autor estava a viajar há muito tempo e desejava, acima de tudo, comer um pouco  
de pão.

     (B)  esta foi a frase que Gonçalo Cadilhe proferiu quando foi interrogado pelo cônsul em 
Peshawar.

     (C) esta expressão aponta para as semelhanças que os homens têm entre si.

     (D)  Gonçalo Cadilhe deseja sublinhar o facto de ter feito um longo percurso até chegar  
a Peshawar.

   1.1.2  O padeiro apercebeu-se de que Gonçalo Cadilhe era estrangeiro porque

     (A) este tinha traços de um homem ocidental.

     (B) o viajante mostrou ter saudades de comer pão.

     (C) o autor envergava vestes ocidentais.

     (D) estavam longe do Mediterrâneo.

   1.1.3  Shah Abdel desejava fazer uma peregrinação a Fátima

     (A) por acreditar que a filha de Maomé aparecera neste local.

     (B) porque era devoto da Virgem Maria.

     (C)  porque acreditava que um dos objetivos da aparição de Nossa Senhora num local 
batizado com o nome da filha de Maomé fora o de unir cristãos e muçulmanos.

     (D) por o imã Ali ter dado àquele local o nome da filha de Maomé.

 1.2  De entre as afirmações que se seguem, assinale a que é falsa segundo o parágrafo final do texto.

    (A)  Segundo Gonçalo Cadilhe, algo que os homens têm em comum é a necessidade de uma 
religião que lhes dê princípios orientadores para o seu percurso de vida.

    (B)  Na perspetiva do autor, uma característica dos homens é a sua curiosidade relativamente  
ao que estará para lá da linha do horizonte.

    (C) Na opinião de Gonçalo Cadilhe, todos os homens têm necessidade de amor.

    (D)  O autor afirma que os homens sentem necessidade de se identificar com uma cultura e com 
um conjunto de valores.

X

X

X

X



FICHA DE TRABALHO 16  Ver a ficha 12 na página 305 do manual.

Compreensão da leitura 4: apreciação crítica

1   Leia com atenção o texto que se segue.  

O génio de Chaplin
O superlativo génio de Chaplin chega para o Natal, com  

O Garoto de Charlot e A Quimera do Ouro, mas devia ser coisa 
para todo o ano.

Devia haver, sempre, um filme de Chaplin em exibição numa 
sala de cinema algures.

Poucas coisas servem melhor para lavar os olhos do que  
o regresso a esta obra essencial, de onde se não vem tudo vem 
quase tudo, e voltada para o essencial: um olhar sobre  
a humanidade, concentrada (até dado ponto) na figura  
de Charlot, e dada em todas as suas contradições, sentimental e 
maldosa, cruel e altruísta, violenta e pacífica, temente  
e revoltada. O Homem no cinema é, muito possivelmente, Charlot.

E são os dois primeiros Charlots longos que agora voltam à sala. Depois de vários anos 
a dirigir e a interpretar «shorts», Chaplin quis passar aos filmes de longa duração, um pouco 
contra a opinião de toda a gente que, na época, via a longa-metragem como um formato 
dado à narrativa dramática e os filmes de uma ou duas bobinas como o território de eleição 
da comédia. Chaplin, para O Garoto de Charlot (1921), intuiu que a longa-metragem,  
e sobretudo a comédia de longa-metragem, precisava de outra respiração e de outros  
condimentos que não se limitassem ao «slapstick» rápido, curto e feroz da maior parte  
dos seus filmes até então. Embora já houvesse sinais dele nalgumas curtas anteriores, é com 
O Garoto de Charlot que se inaugura, em grande, o chamado, e tantas vezes tão mal  
entendido, «sentimentalismo» chapliniano, que viria a ter o seu zénite nesse filme  
inacreditável que é Luzes da Cidade. Encontramos então — no garoto que desperta o instinto 
paternal e protetor de Charlot — a primeira e completa «humanização» da personagem, 
mesmo que a relação entre os dois exista num meio tão selvático (onde os pobres são vítimas 
dos outros pobres e vítimas dos ricos) como o descrito pela norma chapliniana — homem 
que nunca esqueceu, mesmo podre de rico, a miséria da sua infância londrina: o Garoto 
tem, de resto, algumas das mais célebres cenas de pancadaria geral da obra de Chaplin.  
É um clássico luminoso, autêntico ícone do cinema americano, ainda hoje capaz de pôr  
uma plateia a passar do riso ao choro sem perceber como.

A Quimera do Ouro, feito em 1925, regressa à figura de Charlot depois de um introito  
(A Woman of Paris, de 1923) em que Chaplin se tentou livrar dela, operação que resultou 
num filme genial mas à época incompreendido. O tema de A Quimera do Ouro — o ouro,  
o dinheiro, a cupidez — baseia-se nas clássicas «corridas» que levaram às mais inóspitas 
regiões da América do Norte multidões à procura de um filão que lhes desse fortuna, no caso 
a região do Klondike, na fronteira gelada entre o Alasca e o norte do Canadá. Se não faltam 
os elementos tradicionais dos filmes de Chaplin (os «brutos», o «interesse romântico»),  
é pelo cenário e pela relação com ele um filme bastante peculiar, e porventura — na questão 
da «proeza física» — o filme de Chaplin que mais diretamente «compete» com o cinema 
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(Continua)
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FICHA DE TRABALHO 16 Compreensão da leitura 4: apreciação crítica

físico e maquinalmente cronometrado de Buster Keaton, então o único rival à sua altura.  
Um cinema sem «batota», ou onde a «batota» era mantida a um nível mínimo: é por isso 
que, na celebérrima cena do jantar (quando Charlot cozinha, e come, um par de botas), 
Chaplin está mesmo a comer botas (feitas de material especial, mas botas). Com a ironia 
acrescida, e totalmente pensada, de que, num filme sobre o «ouro», as imagens mais fortes 
sejam, afinal, as desta refeição de miséria absoluta.

O superlativo génio de Chaplin chega para o Natal, mas devia ser coisa para todo o ano.

luís miguel oliVeirA, «O génio de Chaplin», 
 http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-genio-de-chaplin-1678981, 

 consultado a 28 de dezembro de 2014 (com adaptações).

(Continuação)
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 1.1  Selecione, para cada um dos itens, a única opção que permite obter uma afirmação correta.

   1.1.1 Depois de alguns anos a realizar curtas-metragens, Charlie Chaplin

     (A) decidiu passar a dirigir narrativas dramáticas.

     (B) optou por filmes de uma ou duas bobinas.

     (C) tomou a decisão de abandonar a comédia.

     (D) decidiu começar a realizar longas-metragens.

   1.1.2  A palavra «zénite» (l. 22) significa

     (A) auge.

     (B) ponto mais baixo.

     (C) resultado.

     (D) início.

   1.1.3  Luís Miguel Oliveira destaca, no filme O Garoto de Charlot,

     (A) o olhar sobre as contradições da humanidade.

     (B) a dimensão cómica.

     (C) a dimensão trágica.

     (D) a humanização de Charlot.

   1.1.4  O filme A Quimera do Ouro

     (A) foi incompreendido na época.

     (B)  surge após um período de tempo em que a figura de Charlot foi eliminada dos filmes de 
Charlie Chaplin.

     (C) destaca-se pelos efeitos especiais.

     (D) mostra que Charlie Chaplin tinha uma compleição física forte.

 1.2  Explique o motivo por que, segundo Luís Miguel Oliveira, o «superlativo génio de Chaplin […] devia ser 
coisa para todo o ano» (l. 46).

   

   

   

   

   

   

   

X

X

X

X

Luís Miguel Oliveira considera que os filmes de Chaplin deveriam estar em exibição ao longo de todo o ano, dado 

que nos permitem compreender a essência da própria humanidade.



FICHA DE TRABALHO 17  Ver a ficha 12 na página 305 do manual

Compreensão da leitura 5: apreciação crítica

1   Leia o artigo de apreciação crítica sobre o livro Bifes Mal Passados, de João Magueijo. 

Aquele que colhe espinhos
No início da década de 90, recém-chegado a Cambridge, João 

Magueijo está num barco de madeira, com outros físicos teóricos, 
subindo o rio Cam. Quando uma tempestade se abate sobre o grupo, o 
português perde as estribeiras: «Tenho 24 anos e desato a caluniar a 
Inglaterra, o seu clima, os seus usos e costumes, faço um discurso  
de opróbrios com uma eloquência inesperada, cheia de lábia e prosápia, 
que nem um Cícero de toga sobre a proa, como se fosse o perito  
mundial do escárnio e maldizer antibritânico.» Mais de duas décadas 
passadas, o cosmólogo heterodoxo não lhe perdeu o jeito. As prosas 
bárbaras de Bifes Mal Passados aí estão para o provar. 

Magueijo assume que se inspirou nas Cartas de Inglaterra, de Eça de Queirós, mas o seu 
estilo é infinitamente menos subtil, menos sofisticado. No fundo, trata-se de demolir a ideia 
que a sua mãe faz dos Ingleses, o lugar-comum segundo o qual seriam «todos muito  
polidinhos, uns verdadeiros gentlemen, bebedores de chá, enfim, gente com maneiras». 
Uma imagem que se esboroa com a descrição escabrosamente detalhada de épicas  
bebedeiras, tanto em pubs manhosos de estâncias balneares deprimentes como nas festas 
universitárias em que os grandes espíritos da nação não se coíbem de fazer figuras tristes. 
Liberto das exigências de rigor, próprias do método científico, Magueijo é ostensivamente 
subjetivo e caótico nas suas diatribes,1 que se vão sucedendo ao ritmo de uma animada 
conversa de café. A dado momento assume mesmo estar na Grécia, a saltitar de ilha  
em ilha, na calidez mediterrânica «a escrever isto tudo de memória, que não me falha». 

Ao «ordinário prosador romano» Gaius Petronius, esse «Quim Barreiros da Antiguidade», 
foi o autor buscar a epígrafe — «Nada agrada a todos: este homem colhe rosas, aquele 
espinhos» — e apetece dizer que este é o livro de um apanhador de espinhos. Nota-se bem 
o gozo de quem menoriza um povo inteiro, sabendo-se arrogante e injusto, porque foi muitas 
vezes desta natureza o olhar que os britânicos lançaram sobre o resto do mundo. Além  
da atitude de superioridade (resquício das «peneiras coloniais»), Magueijo insurge-se contra 
a absurda rigidez da estratificação social; contra os desmandos do mundo financeiro  
(particularmente impunes); e contra uma violência latente, recalcada, mas sempre à beira 
de explodir, seja em rixas de bar seja nos riots2 que assolaram Londres há uns anos. 

O tom do livro é de ironia desbragada,3 com muito vernáculo e algum excesso  
de escatologia.4 Magueijo gosta de incomodar o leitor, de o provocar, por via do choque  
e do exagero. Mas se há nessas provocações uma clara marca autoral, a insistência  
no registo puramente sarcástico retira gravitas5 aos momentos em que Magueijo gostaria  
de ser levado a sério. Enquanto libelo acusatório,6 falta a Bifes Mal Passados uma  
consistência argumentativa que provavelmente nunca quis ter. O manifesto vale sobretudo 
pelo humor corrosivo de Magueijo e por algumas passagens de antologia.

José mário silVA, «Aquele que colhe espinhos», in Atual (Expresso), n.º 2182, 
 23 de agosto de 2014 (com supressões).
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(1) Discurso violento e injurioso (de acusação ou crítica). (2) Tumultos, revoltas. (3) Desbocado, desenfreado. (4) Uso de palavras 
obscenas. (5) (Termo latino) seriedade, gravidade. (6) A exposição das acusações.
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FICHA DE TRABALHO 17 Compreensão da leitura 5: apreciação crítica

 1.1  Indique a opção que completa corretamente cada uma das frases que se seguem.

   1.1.1  Afirmar que o autor do livro quer demolir os lugares-comuns que se construíram sobre os Ingleses 
(ll. 12-14) significa que ele pretende

     (A) criticar os Ingleses e os seus costumes.

     (B) erradicar as generalizações e as imagens erradas que fazemos dos Ingleses.

     (C) mostrar o lado negro dos Ingleses e da sua sociedade.

     (D) criticar aqueles que criticam os Ingleses.

   1.1.2  Afirmar que «este é o livro de um apanhador de espinhos» (l. 24) implica, neste contexto, que

     (A) cada leitor interpreta o livro à sua maneira.

     (B) uns leitores gostarão de certos aspetos do livro, enquanto outros apreciarão outros. 

     (C) o autor do livro vai analisar aspetos menos agradáveis da realidade que retrata.

     (D) o autor do livro tem gostos muito peculiares.

   1.1.3  João Magueijo justifica o seu ato de «menoriza[r] um povo inteiro, sabendo-se arrogante e 
injusto» (l. 25) com base no facto de esse povo

     (A) ter sido e ser ridículo e merecer ser ferozmente criticado.

     (B) ser ele próprio arrogante na forma como tratou e trata os demais povos.

     (C) não merecer o nosso respeito pelo que fez na História.

     (D) ser capaz de se defender dos ataques que lhe fazem.

   1.1.4  O problema do excessivo sarcasmo do discurso do livro e da provocação contínua (ll. 31-35) é que:

     (A) o autor se torna demasiado corrosivo na sua crítica. 

     (B)  os leitores podem ficar chocados com o tipo de linguagem usado.

     (C) os leitores podem não concordar sempre com o autor.

     (D)  o autor tem dificuldade em conseguir impor seriedade ao seu discurso quando necessita 
de fazê-lo.

 1.2  Responda às seguintes questões sobre o texto.

   1.2.1  Identifique o assunto central de Bifes Mal Passados, de João Magueijo.

    

    

   1.2.2  Caracterize, por palavras suas, o tom e o tipo de linguagem dominantes do livro Bifes Mal Passados  
a partir do que é dito nesta apreciação crítica.

    

    

    

    

    

   1.2.3  Explique a crítica feita ao livro nas duas frases finais do artigo. 

    

    

    

    

    

    

A análise e a crítica dos costumes dos ingleses são o assunto central do livro.

O tom do livro é predominantemente irónico e satírico, na medida em que o autor critica o povo inglês.  

A linguagem usada é marcada pelo discurso oral, pelo humor e pela informalidade e, por vezes, recorre  

a termos indecorosos.

Os argumentos usados para construir a crítica ao povo inglês não são bem desenvolvidos nem 

estruturados. Esse facto também não preocupa o autor porque, no fundo, ele privilegia a liberdade  

de criticar com humor o seu objeto de análise (o povo inglês).

X

X

X

X



FICHA DE TRABALHO 18  

Exploração do dicionário

1   Procure no dicionário o significado das palavras destacadas e complete as frases.

 a) Um lacobrigense é um habitante de .

 b) Um abstémio é uma pessoa que não bebe .

 c) O sânscrito é uma língua secular originária da .

 d) Uma epopeia é um  que celebra as qualidades e/ou os feitos de um povo.

 e) «Dantesco» é um adjetivo que significa .

 f)  Um glossário é uma lista de  técnicos ou de sentido pouco conhecido com o respetivo 
significado.

 g) A palavra «hecatombe» significa .

 h) A palavra «peralta» é sinónima de .

2   Encontre no dicionário o verbete da palavra «órgão».

 2.1  Transcreva os vários significados da palavra.

    

    

 2.2  Anote as abreviaturas que se encontram à direita da palavra.

    

    2.2.1  Explicite o sentido das abreviaturas. (Consulte o guia das abreviaturas que se encontra no início ou 
no fim do dicionário.)

          

3   Abra o dicionário nas páginas onde se encontram as palavras «alegre» e «ler» e faça o levantamento de  
vocábulos que se formam a partir destes dois termos. 

 

 

4   Consulte o dicionário para saber qual das palavras dos seguintes pares está escrita de forma correta. 

 a)  previsão

   pervisão

 b)  açoreano

   açoriano

 c)  ovídios

   ovídeos

 d)  peru

   perú

5   Tendo em conta a informação que procurou em cada uma das questões anteriores, explique para que serve 
um dicionário. 

 

 

6   Refira outro tipo de informações que sejam apresentadas no dicionário que consultou. 
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Cada uma das partes que exerce uma função nos corpos organizados; cada parte que, num maquinismo, exerce função 

especial; instrumento, meio, agente; instrumento musical de teclado e sopro; periódico ou jornal oficioso de um partido.

Lagos

álcool

Índia

poema

assombroso, terrível

termos, vocábulos

sacrifício de cem animais, carnificina

janota

s. m.

As abreviaturas significam «substantivo» (nome) e «masculino».

alegre — alegrar, alegria, alegro (< it. allegro), alegrete, alegremente; ler — leitura, legível, lente.

Essencialmente, um dicionário possui informação sobre a ortografia das palavras, o seu significado, a sua categoria 

gramatical e sobre as palavras que fazem parte da sua família.

Certos dicionários contêm informação sobre a etimologia das palavras, a fonética e ainda frases em que  

a palavra em causa é usada.

X

X X

X
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FICHA DE TRABALHO 18 Exploração do dicionário

7    Leia o seguinte poema. 

Tendo a cigarra em cantigas 
Folgado todo o verão
Achou-se em penúria extrema 
Na tormentosa Estação.      
 
Não lhe restando migalha   
Que trincasse a Tagarela                                          
Foi valer-se da Formiga                                              
Que morava perto dela.                                         

Rogou-lhe que lhe emprestasse, 
Pois tinha riqueza e brio,  
Algum grão com que manter-se   
’Té voltar o aceso estio.  

«Amiga, (diz a cigarra),
Prometo à fé de animal,
Pagar-vos antes de agosto
Os juros e o principal.»    
 
A Formiga nunca empresta  
Nunca dá, por isso ajunta. 
— «No verão em que lidavas?»,
À pedinte ela perguntava. 
            
Responde a outra: «Eu cantava 
Noite e dia, a toda a hora.»
— «Ah! bravo! (torna a Formiga)
Cantavas? Pois dança agora.»

BocAge, Fábulas de Bocage, ed. Daniel Pires, Setúbal,
Centro de Estudos Bocageanos, 2000 (com adaptações).
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 7.1  Defina as palavras que se seguem, nas aceções que surgem no poema.

   a) «tormentosa» (v. 4) 

   b) «brio» (v. 10) 

   c) «estio» (v. 12) 

   d) «lidavas» (v. 19) 

 7.2  Encontre um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o contexto em que ocorrem.

   a) «penúria» (v. 3)  

   b) «torna» (v. 23)  

8   Em cada um destes pares, uma das palavras está escrita de forma incorreta. Consultando o dicionário, 
identifique a palavra com a grafia certa.

 a)  crânio  crâneo

 b)  previlégio  privilégio

 c)  perdizer  predizer

 d)  expectável  espectável

 e)  dispensar  despensar

 f)  bróculos  brócolos

9   Consulte um dicionário e forme adjetivos a partir das palavras seguintes.

 a) realizar 

 b) campo 

 c) opor 

 d) dormir 

tempestuosa, procelosa

valor, honra, elegância

verão

trabalhavas

miséria

realizável

campal

oposto, oponível, opositor

responde

X

X

X

X

X

X

dorminhoco
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FICHA DE TRABALHO 19  Ver a ficha 12 nas páginas 301-302 do manual.

Compreensão do oral 1: documentário

1   Veja com atenção o excerto inicial do documentário «Nos passos de Fernão Mendes Pinto», sobre o autor de 
Peregrinação. O ficheiro audiovisual encontra-se no Livromédia.

 Depois, selecione, para cada um dos itens, a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 1.1  Gonçalo Cadilhe destaca, em Peregrinação, 

    (A) as viagens, as aventuras do protagonista e o contacto com costumes diferentes.

    (B)  as viagens, os acontecimentos históricos, as referências geográficas e as alusões à gastronomia 
e à vida quotidiana.

    (C) as aventuras de piratas, a referência a pratos exóticos e descobertas a nível geográfico.

    (D)  os acontecimentos históricos, o contacto com diferentes culturas e os novos roteiros gastronómicos.

 1.2  Segundo Pedro Abrunhosa, Fernão Mendes Pinto contava que os acontecimentos relatados provocassem 
reações de incredulidade por parte 

    (A) das autoridades.

    (B) dos Portugueses.

    (C) daqueles que não viajaram muito.

    (D) daqueles que consideravam que o autor de Peregrinação narrava acontecimentos ficcionados.

 1.3 De acordo com Dalila Rodrigues, na obra de Fernão Mendes Pinto,

    (A) destacam-se os relatos de pilhagens realizadas pelos gentios.  

    (B) é sublinhada a barbárie dos outros povos.

    (C) os Portugueses são vistos como um povo superior.

    (D) os Portugueses deixam de ser vistos como um povo superior aos gentios.

 1.4 Segundo Hélio Loureiro, restam ainda aos Portugueses

    (A) a criatividade, o exagero, a coragem e o empreendedorismo. 

    (B) o espírito aventureiro e a coragem. 

    (C) o exagero e a imaginação. 

    (D) a criatividade, o exagero e o empreendedorismo. 

 1.5 Neste documentário,

    (A) o modo discursivo é exclusivamente expositivo.

    (B)  temos a presença de marcas não só do discurso expositivo, mas também do discurso 
argumentativo.

    (C) temos apenas a presença de marcas do discurso argumentativo.

    (D) a presença do narrador torna desnecessárias as informações apresentadas pelos intervenientes.
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FICHA DE TRABALHO 20  Ver a ficha 12 na página 301 do manual.

Compreensão do oral 2: reportagem

1   Oiça atentamente a reportagem da TSF «Ligados à Net» (19 de junho de 2014). 
 O ficheiro áudio encontra-se no Livromédia.
 Depois, escolha a opção que conclui corretamente cada uma das frases.

 1.1  A expressão «famílias que vivem em suspenso» dá conta da ideia de que certas famílias 

    (A) vivem em estado permanente de conflito.

    (B) têm uma existência virtual e não funcionam como família.

    (C) estão em estado de estagnação porque a vida de um dos membros não decorre normalmente.

    (D) usam bastante a Internet.

 1.2  O Pedro 

    (A) procurava que a mãe não soubesse que ele passava demasiadas horas a jogar na Internet.

    (B) conseguiu que a mãe nunca se apercebesse de que ele passava muito tempo na Internet.

    (C) reprovava propositadamente o ano para ter mais tempo para jogar na Internet.

    (D) passava demasiado tempo nas redes sociais.

 1.3 O Ricardo afirma que nas conversas com outras pessoas nas redes sociais

    (A) confidenciava a outros os seus sentimentos.  

    (B) ocultava quem realmente era.

    (C) tentava fugir aos problemas da sua vida.

    (D) procurava encontrar a mulher da sua vida.

 1.4 Nesta reportagem fala-se em casos de jovens que utilizam a Internet para

    (A) gastar dinheiro em compras, jogar jogos de ação e frequentar redes sociais. 

    (B) jogar jogos de azar (que envolvem dinheiro), fazer videochamadas e frequentar redes sociais. 

    (C) jogar jogos de ação e jogos de azar e frequentar redes sociais. 

    (D) jogar jogos de ação, frequentar redes sociais e fazer compras on-line. 

 1.5  O nome do programa «muda e cresce» (change and grow), dirigido pelo psicólogo José Eduardo Silva, 
significa que

    (A) os adolescentes devem amadurecer depressa para não passar tanto tempo na Internet.

    (B) os adolescentes devem deixar de usar a Internet para amadurecer mais depressa.

    (C) aqueles que passam muito tempo a jogar na Internet devem mudar de hobby.

    (D)  as pessoas dependentes da Internet devem mudar de comportamento para evoluírem na sua vida 
pessoal.

 1.6  O tema central desta reportagem

    (A) são os jovens e a utilização regrada da Internet.

    (B) são os vícios dos jovens na sociedade contemporânea.

    (C) são os jovens e a dependência da Internet. 

    (D)  é o dinheiro gasto pelos jovens na Internet.
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FICHA DE TRABALHO 21  Ver a ficha 12 na página 301 do manual.

Compreensão do oral 3: reportagem

1   Escute com atenção a reportagem da TSF «As voltas da noite (Comunidade Vida e Paz)». 
  O ficheiro áudio encontra-se no Livromédia.
 Depois, selecione, para cada um dos itens, a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 1.1  Tal como tenta compor uma melodia, Marco Jorge procura compor a sua vida. Para tal, 

    (A) sonha regressar a casa da sua mãe.

    (B) pretende encontrar-se a si próprio.

    (C) quer ser músico.

    (D) ambiciona ter a sua própria casa.

 1.2  O presidente da Comunidade Vida e Paz sugeriu que a reportagem se iniciasse no «Espaço aberto ao 
diálogo» porque 

    (A) todos os sem-abrigo que se dirigem a este espaço conseguem reintegrar-se na sociedade.

    (B) é neste local que se concentra o maior número de voluntários.

    (C) é neste espaço que se inicia o processo de mudança dos sem-abrigo.

    (D)  este local é o ponto de chegada de todos os sem-abrigo que foram auxiliados por psicólogos 
enquanto ainda se encontravam na rua.

 1.3 A equipa das sandes 

    (A)  prepara as sandes que são consumidas por todos os sem-abrigo que visitam o «Espaço aberto ao 
diálogo».  

    (B)  tem o objetivo de confecionar as sandes que serão posteriormente distribuídas aos sem-abrigo 
pelas equipas de rua.

    (C) é coordenada por Gabriel Barbosa.

    (D) é composta por quinze elementos.

 1.4 A coordenadora da equipa das sandes destaca, no voluntariado, entre outros fatores,

    (A) a possibilidade de poder combater as injustiças da sociedade.

    (B) a hipótese de retirar os sem-abrigo da rua. 

    (C) o convívio com os restantes elementos da sua equipa. 

    (D) o convívio com os sem-abrigo.

 1.5 Cada saco castanho contém

    (A) um bolo, duas peças de fruta, uma sandes e um pacote de leite.

    (B) dois bolos, uma peça de fruta, duas sandes e dois pacotes de leite.

    (C) um bolo, uma peça de fruta, duas sandes e um pacote de leite.

    (D) um bolo, uma peça de fruta, uma sandes e um pacote de leite.

42 II. ATIVIDADES DE LEITURA E DE COMPREENSÃO DO ORAL

X

X

X

X

X



 II. ATIVIDADES DE LEITURA E DE COMPREENSÃO DO ORAL 43

FICHA DE TRABALHO 22  Ver a ficha 12 nas páginas 302-303 do manual.

Compreensão do oral 4: texto publicitário

1   Veja atentamente o filme de divulgação do Banco Alimentar.   
O ficheiro audiovisual encontra-se no Livromédia.  
Depois, selecione, para cada um dos itens, a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 1.1  À época de realização deste filme de divulgação (2013), existiam, 

    (A) em Portugal continental e nas ilhas, vinte polos do Banco Alimentar.

    (B) em Portugal continental e nas ilhas, mais de vinte polos do Banco Alimentar.

    (C) apenas em Portugal continental, vinte polos do Banco Alimentar. 

    (D) apenas em Portugal continental, mais de vinte polos do Banco Alimentar.

 1.2  O Banco Alimentar, numa primeira fase, estabelece contactos com empresas do ramo alimentar 

    (A) para verificar se estas têm benefícios fiscais a nível do IVA e do IRC.

    (B) de modo que estas lhe forneçam os excedentes de produção.

    (C) para pedir o seu patrocínio a nível das campanhas realizadas junto das grandes superfícies.

    (D) de forma que estas o auxiliem na divulgação das suas iniciativas.

 1.3 O Banco Alimentar recebe ainda produtos

    (A)  recolhidos em iniciativas levadas a cabo pelo Ministério da Solidariedade Social e pela Comissão 
Europeia e em feiras regionais.  

    (B)  provenientes de mercados abastecedores das várias regiões, retirados do mercado, doados pelas 
cooperativas agrícolas e fornecidos com o apoio do Ministério da Solidariedade Social e da 
Comissão Europeia.

    (C)  fornecidos pelos hipermercados quando próximos do fim do prazo de validade, doados pelo 
Ministério da Agricultura e por instituições particulares de solidariedade social.

    (D)  retirados de circulação por estarem fora de prazo e fornecidos pelos supermercados, com o apoio 
da Comissão Europeia.

 1.4 Os voluntários têm um papel fundamental no armazenamento, a nível da  

    (A) distribuição dos géneros pelas diferentes secções. 

    (B) realização do controlo de qualidade dos géneros. 

    (C) realização do inventário dos géneros e respetiva catalogação. 

    (D) seleção dos géneros. 

 1.5 Os produtos são entregues às pessoas que deles necessitam

    (A) apenas sob a forma de refeições confecionadas.

    (B) apenas sob a forma de cabazes.

    (C) ou sob a forma de cabazes ou já em refeições confecionadas.

    (D) em sacos de congelação, de modo que se conservem durante mais tempo.
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Síntese 1

1    Elabore uma síntese do seguinte texto de divulgação científica.

FICHA DE TRABALHO 23  Ver a ficha 12 na página 306 do manual.

Abraão Zacuto (1450?-1522?)
Abraham bar Samuel Abraham Zacut, conhecido em Portugal por Abraão Zacuto, terá 

nascido em Salamanca em meados do século xV, onde teria ensinado astrologia e astronomia 
— como se sabe, na altura as duas disciplinas confundiam-se. Não há muitas certezas sobre 
a sua atividade em Salamanca, existindo referências, não confirmadas, ao facto de ter  
estudado e lecionado na universidade local. Teve de se refugiar em Lisboa na sequência da 
promulgação do decreto dos reis católicos, Isabel e Fernando, reis de Castela e Aragão, que 
obrigava os judeus à conversão ao cristianismo ou ao exílio. Há notícias de que já estaria em 
Portugal em junho de 1493, ao serviço do rei D. João II. Viveu em Portugal apenas seis anos, 
uma vez que, em 1496, o rei D. Manuel seguia o exemplo dos reis católicos e decretava a 
expulsão do país de todos os judeus que recusassem a conversão ao catolicismo através do 
batismo. Zacuto refugiou-se em Tunes, no norte de África, tendo depois passado para a 
Turquia, vindo a morrer na cidade de Damasco em ano posterior a 1522.

 Abraão Zacuto era um astrólogo e astrónomo de méritos reconhecidos antes ainda de 
se transferir para Portugal. Aqui deu importantes contributos para o desenvolvimento da 
ciência náutica, elaborando as primeiras tabelas ou tábuas quadrienais do Sol para  
a navegação, no seu Almanach Perpetuum. Segundo Luciano Pereira da Silva, foi do  
Almanach de Zacuto que se deduziram todas as tábuas solares quadrienais calculadas em 
Portugal até à publicação das tábuas do Sol de Pedro Nunes.

 Redigido em hebraico, sob o título Hajibur Hagadol, o Almanach Perpetuum Celestium 
Motuum é constituído por um conjunto de tábuas astronómicas de diversos tipos e para 
diversos fins, precedidas de explicações ou cânones sobre o seu uso. 

 O Almanach reproduz o movimento dos astros por referência a determinadas coordenadas 
astronómicas. Prevê os momentos  
e coordenadas de acontecimentos 
celestes, as chamadas efemérides. 
Assim, as tabelas nele apresentadas 
permit iam determinar a posição  
dos astros, determinar o momento  
dos eclipses e fazer diversos cálculos 
astronómicos e astrológicos. Segundo 
afirma Victor Crespo, «A curiosidade 
pela determinação da posição dos 
astros na esfera celeste em função do 
tempo não era meramente científica. 
Servia essencialmente fins astrológicos, 
utilizando a palavra no sentido da previ-
são de acontecimentos e dos comporta-
mentos das pessoas em função dos 
astros. Servia ainda propósitos de  
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medicina, agronómicos, meteorológicos, religiosos e outros, sendo a organização das tabelas 
destinada, em muitos casos, a satisfazer esses fins. O livro não trata porém esses assuntos, 
fornece apenas os dados astronómicos a partir dos quais se faziam as especulações relativas 
às referidas ciências.» (Crespo, 1997, p. 123)

Estas tábuas eram utilizáveis diretamente para os anos de 1473 a 1476. Para os anos 
posteriores, era necessário fazer alguns cálculos, por sua vez facilitados por uma outra  
que Zacuto incluiu na obra. O grau de precisão oferecido por estas tábuas era tal que elas 
foram utilizadas como base de diversas outras tábuas destinadas aos marinheiros, onde  
se indicavam os resultados dos cálculos requeridos pelas tábuas de Zacuto.

 Além desta obra, sem dúvida a mais importante que elaborou, o cientista publicou ainda 
uma crónica intitulada Livro das Genealogias, que inclui dados autobiográficos, e dois  
tratados astrológicos, Juízos Astrológicos e Tratado de las Ynfluencias del cielo, ao qual está 
anexo um texto intitulado De los eclipses del Sol y de la Luna. Neste tratado, Zacuto incluía 
um prognóstico sobre um dilúvio na Europa. Zacuto previa no seu Tratado de las Ynfluencias 
del cielo um dilúvio universal para o ano de 1503, que não teve mais impacto porque a obra 
ficou manuscrita e conhecida por um número restrito de pessoas.

FernAndo reis, «Abraão Zacuto (1450?-1522?)», in Centro Virtual Camões, 
disponível em http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p29.html, s. d., consultado a 20 de janeiro de 2015  

(com adaptações e supressões).
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No artigo de divulgação científica intitulado «Abraão Zacuto (1450?-1522?)», Fernando Reis dá conta da vida e da obra 

do cientista de origem judaica, cujo trabalho deixou marca em Portugal. Reis começa por apresentar sumariamente  

a vida de Zacuto, que nasceu em Salamanca, onde terá estudado e lecionado. O decreto de expulsão dos judeus, 

promulgado pelos Reis Católicos, trouxe-o a Portugal, país onde residiu e trabalhou seis anos, mas que teve de 

abandonar, de novo por determinação de leis antissemitas portuguesas. Residiu o resto da sua vida no norte de África. 

Astrónomo e astrólogo, Zacuto deu um precioso contributo para o desenvolvimento das ciências náuticas com o seu 

Almanach Perpetuum. A obra é essencialmente constituída por várias tabelas com dados e análises dos astros, que 

permitem determinar as coordenadas dos corpos celestes e prever acontecimentos astronómicos, como eclipses. 

Segundo Victor Crespo, essas informações podiam ser úteis para a meteorologia, para a agricultura e para a medicina, 

mas também estavam pensadas para fins menos científicos como a previsão de acontecimentos. As tabelas referiam-se 

aos anos de 1473 a 1476, mas delas se podiam extrapolar dados para outros anos; por esse motivo, essas informações 

foram utilizadas para a elaboração de outras tabelas, que foram usadas na navegação náutica.

Zacuto foi também autor de outras obras, como o Livro das Genealogias, e de dois tratados astrológicos, Juízos 

Astrológicos e Tratado de las Ynfluencias del cielo, no qual previa um dilúvio universal em 1503.
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Síntese 2

1    Elabore uma síntese do texto que se segue.

Vasco da Gama
Pioneiro do multiculturalismo ou um genocida?

Conhecido como um dos heróis portugueses pelo papel 
fundamental que desempenhou nos Descobrimentos  
portugueses, Vasco da Gama é também muitas vezes  
referido como tendo sido um homem cruel que, devido  
à sua sede de vingança, torturou, maltratou e matou pessoas 
inocentes nas suas incursões por terras estrangeiras. 

Vasco da Gama, filho do alcaide-mor de Sines, foi  
nomeado capitão-mor da expedição à Índia por D. João II. 
Morto em 1495, a nomeação foi confirmada por D. Manuel I. 
Gama tinha 28 anos quando partiu do Restelo, a 8 de julho 
de 1497. A armada era composta por um navio de  
transporte, destinado a ser queimado depois de esvaziado 
dos mantimentos, pela caravela Bérrio e pelas naus S. Rafael, 
comandada por Paulo da Gama (irmão mais velho de Vasco), e S. Gabriel, sob o comando 
do próprio capitão-mor, tendo como piloto Pêro de Alenquer. A tripulação tinha entre 150  
e 170 homens. Só um terço havia de regressar. 

Depois de uma primeira paragem na ilha de Santiago, em Cabo Verde, a frota dirigiu-se 
à Serra Leoa e a partir daí descreveu um longo arco para oeste para contornar os ventos 
contrários, até apanhar outros, mais a sul, que a levaram de novo à costa africana:  
os navegantes passaram três meses longe de terra. Só a 22 de novembro, e após duas  
tentativas, dobraram o cabo da Boa Esperança e fundearam na angra de S. Brás, onde  
queimaram o navio de mantimentos. Continuando para norte, ao longo da costa oriental  
de África, chegaram em fins de janeiro de 1498 ao rio a que Vasco da Gama chamou  
dos Bons Sinais (Quelimane), por ali ter obtido informações sobre a presença de árabes.  
Foi nesse local que se verificaram os primeiros casos de escorbuto. 

Ao chegarem à ilha de Moçambique, no princípio de março, os portugueses  
testemunharam o negócio dos produtos que procuravam no Oriente: ouro, prata  
e especiarias, como a pimenta e o cravo. Em abril, desembarcaram em Mombaça,  
mas sentiram-se em perigo quando os locais descobriram que os visitantes eram cristãos. 
Só em Melinde, mais para norte, foram bem recebidos e contrataram um piloto árabe  
que os conduziu ao destino. 

Em Calecute (no atual estado de Kerala), ao verem estátuas de deusas hindus nos  
templos, os portugueses julgaram a princípio ter estabelecido contactos com cristãos  
veneradores da Virgem Maria. Em breve se desenganaram. A influência dos mercadores 
muçulmanos foi decisiva: o samorim (corruptela de samuriti, designação do soberano  
de Calecute, à época Manavikraman Rajá) nunca viu com bons olhos os portugueses.  
A tentativa de estabelecer relações diplomáticas com o importante entreposto comercial  
da costa do Malabar falhou devido à hostilidade do samorim — mas não só. Habituados  
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a lidar com chefes tribais da costa africana que se deixavam deslumbrar por contas de vidro 
e panos baratos, os portugueses cometeram a gaffe de oferecer a um soberano habituado  
a riquezas próprias do luxo asiático presentes que ele não podia deixar de considerar  
simplesmente insultuosos. 

Herói em Portugal, Vasco da Gama é lembrado na Índia sobretudo pelas ações  
sangrentas praticadas na sua segunda viagem (fez três: 1497-1499; 1502-1503; e 1524). 
Em outubro de 1502, ao largo da cidade de Eli, perseguiu durante vários dias o navio Miri, 
que regressava a Calecute da peregrinação a Meca, com mais de 250 pessoas, incluindo 
mulheres e crianças. Apesar de o armador do navio, Jauhar al-Faqih, e de outros  
mercadores a bordo lhe terem oferecido um tesouro em ouro e pedras preciosas como  
resgate das suas vidas, Vasco da Gama recusou. Na expedição anterior, Pedro Álvares 
Cabral tinha deixado alguns portugueses em Calecute e estes foram massacrados. Gama 
estava decidido a vingá-los. O barco foi atacado e mandado para o fundo, com os peregrinos 
e as suas riquezas. Só se salvaram algumas crianças, que condoeram o coração  
do almirante. Nesse mesmo mês, chegado enfim a Calecute, Vasco da Gama apresentou  
um ultimato ao samorim, exigindo-lhe que expulsasse os muçulmanos da cidade e pagasse 
uma avultada indemnização pelos portugueses mortos anteriormente. Como a intimação  
não foi acatada, Gama mandou enforcar 34 reféns, cortou-lhes as cabeças, as mãos e os pés 
e mandou entregar os restos macabros ao samorim. Depois mandou bombardear Calecute 
durante dois dias, provocando grande destruição e mortandade.

João FerreirA, Histórias Rocambolescas da História de Portugal, 
Lisboa, A Esfera dos Livros, 2010. 
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Neste texto, o autor procura demonstrar que Vasco da Gama tanto pode ser visto como um precursor do 

multiculturalismo como considerado um genocida. Com efeito, destaca o facto de, apesar de ter sido um dos 

protagonistas dos Descobrimentos, o navegador ter sido responsável pela morte de muitos inocentes nas terras a que 

aportou. 

Para demonstrar os obstáculos superados pelo navegador, João Ferreira refere-se à necessidade que a frota que este 

comandava teve de navegar durante três meses longe de terra, de modo a evitar os ventos contrários que se faziam 

sentir junto à costa africana. Destaca ainda o facto de a tripulação ter sido vítima de escorbuto. Finalmente, salienta as 

dificuldades sentidas por Vasco da Gama em virtude da hostilidade dos muçulmanos de Mombaça face a cristãos, da 

influência dos mercadores muçulmanos em Calecute, que condicionou negativamente a reação do samorim à chegada 

dos portugueses, e da própria inexperiência dos recém-chegados, que cometeram o erro de oferecer ao soberano 

presentes indignos de um monarca. 

De modo a explicitar o motivo por que Vasco da Gama é lembrado na Índia pela sua crueldade, o autor destaca o facto 

de, na sua segunda viagem, o navegador ter sido responsável pelo ataque a um navio que regressava a Calecute de uma 

peregrinação a Meca e pela morte dos seus ocupantes (à exceção de algumas crianças) — numa retaliação pelo 

massacre de alguns portugueses que Pedro Álvares Cabral deixara na cidade. Além disso, perante a recusa do samorim 

em expulsar os muçulmanos da cidade e em pagar uma indemnização pela morte dos portugueses, Gama não hesitou 

em enforcar trinta e quatro reféns e em enviar os seus despojos ao samorim — após o que bombardeou a cidade 

durante dois dias.



Síntese 3

1    Leia o seguinte artigo de divulgação científica, da autoria de Fernando Reis. Depois, elabore uma síntese do 
texto.

FICHA DE TRABALHO 25  Ver a ficha 12 na página 306 do manual.

D. João de Castro (1500-1548)
Filho de D. Álvaro de Castro, governador da Casa do Cível e vedor da Fazenda,  

e de Leonor de Noronha, cresceu no ambiente familiar e cultural da corte, tendo sido amigo 
e discípulo de Pedro Nunes. Iniciou a sua carreira militar em Tânger em 1518, onde esteve 
até regressar a Portugal, em 1527. Uma vez na corte travou relações de amizade com  
o infante D. Luís, filho do rei D. Manuel I. Em 1535 participou na expedição de D. Carlos V 
a Tunes, regressando em seguida à sua Quinta da Fonte d’El-Rei, em Sintra. Em 1538 partiu 
na sua primeira viagem à Índia, acompanhando o cunhado, o vice-rei D. Garcia de Noronha. 
Regressou a Portugal em 1542, tendo partido de novo para a Índia em 1545, desta vez como 
governador, passando depois a vice-rei.

Segundo Armando Cortesão e Luís de Albuquerque, o Tratado da Sphaera por Perguntas 
e Respostas e a obra Da Geographia são, cronologicamente, os primeiros textos com  
interesse para a história da náutica de D. João de Castro, sendo o primeiro, muito  
provavelmente, de uma data anterior a 1538. O Tratado da Sphaera por Perguntas e Respostas 
a Modo de Diálogo constitui uma introdução à astronomia náutica utilizando como ponto 
 de partida o Tratado da Esfera de Sacrobosco, do século xiii. Neste tratado, João de Castro 
revelou os princípios que norteavam o seu pensamento filosófico, aliando a teoria à prática 
e demonstrando como os sentidos podem identificar as aparências com a realidade, não 
permitindo uma apreensão correta do mundo físico, para o que seria necessário recorrer aos 
cálculos da matemática e ao auxílio dos  
instrumentos de medida. 

Da Geographia por modo de Dialogo  
é uma obra com preocupações didáticas,  
que ficou incompleta e onde o autor dá as 
definições de geografia e de cosmografia.

Além destas duas obras, merecem  
destaque três roteiros que escreveu enquanto 
esteve na Índia: Roteiro da Viagem que  
D. João de Castro fez a primeira vez que foi  
à India, no ano de 1538, mais conhecido  
por Roteiro de Lisboa a Goa (1538), Roteiro  
de Goa a Diu (1538-1539) e Roteiro do Mar 
Roxo (1540). O primeiro inclui o registo da  
viagem de D. João de Castro à Índia, com 
notações das alturas do Sol, e determinação 
de rotas, com explicação das causas dos erros 
nas representações cartográficas da distância 
entre a costa do Brasil e o cabo da Boa  
Esperança. Inclui ainda esboços cartográficos 
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e plantas hidrográficas de vários lugares por onde D. João de Castro passou e que descreve 
no texto. O Roteiro de Goa a Diu inclui também esboços e plantas relativos a diversos lugares, 
rios, baías e portos descritos no texto. O Roteiro do Mar Roxo, ou Roteiro que fez Dom Joam 
de Castro da Viagem que Fezeram os Portugueses Desda India atee Soez, é a obra mais 
conhecida de D. João de Castro, tendo sido traduzida em diversas línguas, ao longo dos 
séculos xVii e xViii, nomeadamente em latim, inglês, francês e holandês. Inclui diversas 
tábuas e esboços topográficos, que ilustram as descrições geográficas do texto.

Estes roteiros, tal como toda a obra náutica e oceanográfica de D. João de Castro,  
ficaram inéditos em Portugal até aos séculos xix e xx, com a exceção do Roteiro do Mar Roxo, 
que foi divulgado nos séculos xVii e xViii através de diversas traduções. Segundo A. Cortesão 
e L. Albuquerque: «Os Roteiros de D. João de Castro não respeitam o modelo tradicional  
do [roteiro] português; de facto, o seu autor alonga-se neles por extensos comentários  
de inegável interesse hidrográfico e náutico, com muitos pormenores que os roteiristas,  
preocupados em descrever sucintamente uma viagem, por via de regra omitiam. Assim,  
as três obras de Castro tradicionalmente apontadas como [roteiros] seriam mais  
apropriadamente designadas por diários […].»

FernAndo reis, «D. João de Castro (1500-1548)», in Centro Virtual Camões, 
http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p30.html, s.d., consultado a 11 de dezembro de 2014 (com adaptações).
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O artigo de divulgação científica de Fernando Reis dá notícia da vida e, sobretudo, da obra de D. João de Castro 

(1500-1548). O autor começa por resumir o percurso biográfico deste vice-rei da Índia. D. João foi um homem de cultura 

e ciência que frequentou os círculos da corte e conheceu cientistas como Pedro Nunes. Como soldado, participou em 

expedições a Tânger e a Tunes, mas foi no Oriente que se distinguiu como guerreiro e governante.

Enquanto estudioso da ciência, D. João escreveu duas relevantes obras científicas. O Tratado da Sphaera é um 

importante estudo de astronomia náutica, onde também se disserta sobre a aplicação prática da ciência e sobre a 

necessidade do método científico para, num mundo de ilusões e ideias erradas, se chegar à verdade. A outra obra,  

Da Geographia, aborda, em tom didático, questões da geografia e da cosmografia. 

D. João de Castro escreveu também três roteiros das suas viagens por terras do Oriente, que apenas foram publicados 

postumamente. O Roteiro de Lisboa a Goa relata a viagem marítima que levou o autor à Índia, mas inclui também registos 

náuticos, representações cartográficas dos lugares por onde ele passou e descrições e esboços do que viu.  

O segundo texto, Roteiro de Goa a Diu, contempla, além do relato da viagem, registos dos territórios por onde D. João 

passou. O terceiro, intitulado Roteiro do Mar Roxo, contém, além das descrições de lugares, esboços topográficos que as 

ilustram. Estes textos estão para além do tradicional roteiro de viagens, pois incluem comentários e apontamentos 

relevantes para a hidrografia e as ciências náuticas.
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Planificação de um texto

I. Estratégias para planificar um texto
  Antes de começar a redigir um texto, deve recolher informação sobre o tema que vai tratar, 

investigando o assunto, refletindo sobre as suas implicações, etc. 
  Em seguida, deve planificar o texto antes ainda de iniciar a fase de escrita. A informação deve 

ser apresentada por tópicos. 
 Sugerem-se aqui estratégias de planificação de um texto de exposição sobre um tema.

 Introdução
 Na introdução, que é necessariamente curta, pode proceder a operações como:
 — definir o conceito ou problema central do texto; 
 — tecer considerações gerais sobre o tema; 
 — anunciar como vai organizar o seu texto; etc.

 Desenvolvimento
  Como se trata de planificar um texto expositivo e de transmitir informação ao leitor, uma boa 

estratégia é dividir a questão em partes e tratar as várias facetas ou aspetos do problema 
separadamente. Assim, podemos definir e caracterizar (descrever) cada um desses aspetos 
e, de seguida, ilustrar o que é dito com um ou dois exemplos.

 Conclusão
 Podemos seguir diferentes estratégias na conclusão, como:
 — fazer um apanhado do que foi dito anteriormente;
 — avançar uma possível solução para o problema;
 — apresentar o nosso ponto de vista sobre o tema; etc.

II. Exemplo de planificação
  Apresenta-se aqui um exemplo de uma planificação de um texto de exposição sobre o tema 

da poluição. O esquema de ideias é ilustrativo e indicativo.  

 Introdução: Definição do conceito de poluição.
 — A poluição como ameaça ao meio ambiente e ao Homem. 

 Desenvolvimento: Principais tipos e causas da poluição. 
 1. Poluição dos solos: definição;
   — Causas da poluição dos solos: lixo, substâncias agrícolas tóxicas, etc.
   — Exemplo: a acumulação do lixo das cidades.
 2. Poluição atmosférica: definição;
   — Causas da poluição atmosférica: gases poluentes, inseticidas, etc.
   — Exemplo: os fumos produzidos por fábricas e veículos de combustão.
 3. Poluição da água: definição;
   — Causas da poluição da água: lançamento de resíduos para rios e mares, etc.
   — Exemplos: os resíduos dos esgotos.

Conclusão: Medidas para reduzir a poluição.

50 III. ATIVIDADES DE ESCRITA E DE EXPRESSÃO ORAL
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FICHA DE TRABALHO 26 Planificação de um texto

1    Planifique um texto de exposição sobre um dos temas sugeridos. Apresente por tópicos e de forma resumida a 
informação relativa a cada uma das partes do plano.

 (A)  As preocupações dos jovens portugueses.

 (B)  Os sonhos dos jovens portugueses.

 (C)  A publicidade em Portugal.

 (D)  A televisão e a sua programação.

 Introdução:

 

 

 

 Desenvolvimento:

 1. 

  

  

  Exemplos: 

  

 2. 

  

  

  Exemplos: 

  

 3. 

  

  

  Exemplos: 

  

 Conclusão: 

 

 

 

 

2    Redija o texto que planificou e reveja-o no final.



FICHA DE TRABALHO 27  Ver a ficha 12 na página 303 do manual.

Escrita de texto 1: exposição sobre um tema

1    Selecione um dos temas que se seguem e redija um texto expositivo com duzentas a trezentas palavras.

 A.  A importância das viagens na promoção da multiculturalidade.

 B.  O papel da cultura no desenvolvimento das nações.

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

52 III. ATIVIDADES DE ESCRITA E DE EXPRESSÃO ORAL

Resposta livre.
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FICHA DE TRABALHO 28  Ver a ficha 12 na página 303  do manual.

Escrita de texto 2: exposição sobre um tema

1    Escreva um texto expositivo bem estruturado, com duzentas a trezentas palavras, sobre a importância dos 
Descobrimentos portugueses para o País e para a Humanidade.

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

Resposta livre.
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FICHA DE TRABALHO 29  Ver a ficha 12 na página 303 do manual.

Escrita de texto 3: exposição sobre um tema

1    Escreva um texto expositivo bem estruturado, com duzentas a trezentas palavras, sobre o seguinte tema: a 
ciência e a sua capacidade de mudar o mundo. 

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

Resposta livre.
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FICHA DE TRABALHO 30  Ver a ficha 12 na página 305 do manual.

Escrita de texto 4: apreciação crítica

1    Escreva um texto bem estruturado, com duzentas a trezentas palavras, em que elabore uma apreciação crítica 
sobre um programa televisivo de carácter informativo ou argumentativo (debate, entrevista, etc.). Registe  
e comente aspetos como: os temas tratados, os intervenientes e as suas ideias, o problema que deu origem  
ao programa, as conclusões alcançadas, etc. 

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta livre.
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FICHA DE TRABALHO 31  Ver a ficha 12 na página 306 do manual.

Escrita de texto 5: apreciação crítica

1    Selecione um livro ou um filme subordinado à temática das viagens e redija um texto de apreciação crítica, com 
duzentas a trezentas palavras, sobre a obra que escolheu.

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta livre.
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FICHA DE TRABALHO 32  Ver a ficha 21 na página 322 do manual.

Tópicos de expressão oral

Os dois tipos de texto previstos para as atividades de expressão oral, no 10.º ano, são a síntese e a apreciação crítica. 
Apresentam-se nesta ficha sugestões de tópicos a tratar nestas atividades.

1    Síntese 

 (entre 1 e 3 minutos)

 a)  Assista a um documentário televisivo de um tema que lhe interesse. Tome notas das principais ideias 
apresentadas no programa e dos diferentes pontos de vista sobre essas questões. Prepare a síntese  
e apresente-a na aula.

 b)  Planifique uma síntese oral do enredo de uma série televisiva (ou de um episódio da série). Apresente-a  
na aula.

 c)  Prepare uma síntese oral de uma notícia ou de uma reportagem que tenha lido num jornal. Planifique a sua 
intervenção e apresente a síntese na aula.

 d)  Leia um livro de banda desenhada. Tome notas sobre o enredo da narrativa e prepare uma síntese. 
Apresente-a na aula.

 e)  Leia um texto (ou um excerto de um texto) sobre um dos conteúdos da matéria do 10.º ano da disciplina  
de Português. Selecione as ideias principais e prepare a sua intervenção. Apresente a síntese na aula.

 f) Planifique uma síntese oral do enredo de um filme de que tenha gostado bastante. Apresente-a na aula.

2    Apreciação crítica 
 (entre 2 e 4 minutos)

 a)  Prepare a apresentação oral de uma apreciação crítica de um concerto a que tenha assistido. Dê conta  
do tipo de música e do programa que foi executado. Apresente o seu comentário apreciativo sobre os temas 
musicais tocados, a qualidade da interpretação musical, a atuação em palco dos músicos e outros aspetos 
que se tenham destacado. 

 b)  Planifique e apresente uma apreciação crítica sobre uma festa da escola. Dê conta dos momentos centrais 
do evento bem como das atividades realizadas, dos números apresentados, etc. Comente os momentos,  
a qualidade das atuações e a adesão dos demais participantes e assistentes.

 c)  Prepare uma apreciação crítica sobre uma exposição (de pintura, escultura, artesanato, etc.) que tenha 
visitado. Explique a forma como a exposição estava organizada e o(s) tema(s) ou questões que lhe conferiam 
unidade. Descreva e comente a qualidade das peças que achou mais importantes ou de que mais gostou.

 d)  Prepare uma apreciação crítica de um álbum de banda desenhada. Leia o livro e prepare a intervenção oral 
tendo em conta aspetos como os temas tratados, as personagens, o lugar e a época em que se passa a ação, 
o tipo de desenho do ilustrador, etc. Apresente a apreciação crítica na aula. 

 e)  Leia um livro que seja uma obra não ficcional sobre um tema que lhe agrade: ensaio, texto informativo, etc. 
Apresente uma apreciação crítica em que contemple tópicos como o tema e o seu tratamento, a organização 
do conteúdo, os argumentos e as ideias do autor, a escrita do texto, entre outros aspetos.

 f)  Prepare uma apreciação crítica de um filme de que tenha gostado. Planifique-a em casa, preparando-se 
para falar de aspetos como o tema, o enredo, as personagens, a fotografia, etc. Apresente a apreciação 
crítica na aula.
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AVALIO O MEU SUCESSO 1  Ver as páginas 17-90 do manual.

GRUPO I  A

Leia atentamente a cantiga de amigo que se segue. Se necessário, consulte o glossário apresentado.

Apresente, de forma clara e bem estruturada, a resposta aos itens que se seguem.

1   Explicite o papel que a figura materna desempenha na cantiga. Ilustre a resposta através de citações 
textuais pertinentes.

 

 

 

2    Explique o que levou a donzela a dirigir-se à fonte.

 

 

 

 

 

3    Enuncie os sentimentos que o eu manifesta no texto. Justifique a resposta através de transcrições textuais.

 

 

 

 

 

Fui eu, madre, lavar meus cabelos   
a la fonte e paguei-m’eu d’elos1 

e de mi, louçãa.2

Fui eu, madre, lavar mias garcetas3

a la fonte e paguei-m’eu d’elas 
e de mi, louçãa.

A la fonte [e] paguei-m’eu d’eles,
alo, achei, madr’, o senhor d’eles4

e de mi, louçãa.

Ante que m[e] eu d’ali partisse, 
fui pagada5 do que m[e] el disse 

e de mi, louçãa.

JoAm soAres coelho, «Fui eu, madre», in A Lírica Galego-Portuguesa,  
ed. Elsa Gonçalves, Maria Ana Ramos, 2.ª ed., Lisboa, Ed. Comunicação, 1985. 

5

10

(1)  paguei-m’eu d’elos: agradei-me deles.

(2) louçãa: bela.

(3) garcetas: tranças.

(4) o senhor d’eles: o meu amigo.

(5) fui pagada: fiquei feliz.

Ao contrário do que sucede em muitas cantigas de amigo, nas quais a figura materna assume o papel de guardiã  

da castidade da filha, nesta cantiga a mãe funciona como confidente da filha, que não hesita em narrar-lhe o 

encontro que teve com o amigo na fonte.

Cenário possível de resposta: A figura feminina dirige-se à fonte supostamente para lavar os seus cabelos. 

Contudo, o facto de a donzela aproveitar este momento para se comprazer com a beleza dos seus cabelos e com 

a sua própria formosura remete-nos para a possibilidade de que, na verdade, a ida à fonte oculte a intenção de 

atrair o amigo graças à sua capacidade de sedução. Deste ponto de vista, o encontro com o amado não teria sido 

um acontecimento ocasional, mas algo premeditado. 

Ao longo do texto, a donzela manifesta um intenso orgulho pela sua própria beleza: «Fui eu, madre, lavar meus 

cabelos / a la fonte e paguei-m’eu d’elos / e de mi, louçãa.» (vv. 1-3). Com efeito, é sintomático que o refrão incida, 

precisamente, no facto de a figura feminina se comprazer com a sua formosura: «e de mi, louçãa.» Esta satisfação 

consigo própria é reforçada pelo facto de ter sucesso no processo de sedução do seu amado: «Ante que m[e] eu 

d’ali partisse, / fui pagada do que m[e] el disse / e de mi, louçãa.» (vv. 10-12) 
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B

Leia atentamente o excerto que se segue do capítulo 148 da Crónica de D. João I, de Fernão Lopes. 
Em caso de necessidade, consulte o glossário.

Capítulo 148
Das tribulações que Lisboa padecia per míngua 
de mantimentos.

Toda a cidade era dada a nojo,1 chea de mesquinhas2 querelas, sem neuũ prazer que  
i houvesse: uũs com grande mingua do que padeciam; outros havendo doo3 dos atribulados; 
e isto nom sem razom, ca se é triste e mesquinho o coraçom cuidoso nas cousas contrairas 
que lhe aviinr4 podem, vede que fariam aqueles que as continuadamente tam presentes 
tinham? Pero com todo esto, quando repicavom, neuũ nom mostrava que era faminto, mas 
forte e rijo contra seus ẽmigos. Esforçavom-se uũs por consolar os outros, por dar remedio  
a seu grande nojo, mas nom prestava conforto de palavras, nem podia tal door seer 
amansada com neũas doces razões; e assi como é natural cousa a mão ir ameúde onde see5 
a door, assi uũs homẽes falando com outros, nom podiam em al departir6 senom em na 
mingua que cada uũ padecia. 

Ó quantas vezes encomendavom nas missas e preegações que rogassem a Deus 
devotamente por o estado da cidade! E ficados os geolhos, beijando a terra, braadavom  
a Deos que lhes acorresse, e suas prezes nom eram compridas! Uũs choravam antre si,  
mal-dizendo seus dias, queixando-se por que tanto viviam, como se dissessem com  
o Profeta: «Ora veesse a morte ante do tempo, e a terra cobrisse nossas faces, pera nom 
veermos tantos males!». Assi que rogavam a morte que os levasse, dizendo que melhor lhe 
fora morrer, que lhe seerem cada dia renovados desvairados padecimentos. Outros  
se querelavom a seus amigos, dizendo que forom desaventuirada gente, que se ante nom 
derom a el-Rei de Castela que7 cada dia padecer novas mizquiindades, firmando-se de todo 
nas peores cousas que fortuna em esto podia obrar.8

Sabia porem isto o Meestre e os de seu Conselho, e eram-lhe doorosas d’ouvir taes 
novas; e veendo estes males a que acorrer nom podiam, çarravom suas orelhas do rumor  
do poboo. 

Como nom querees que maldissessem sa vida e desejassem morrer alguũs homẽes  
e molheres, que tanta diferença há d’ouvir estas cousas aaqueles que as entom passarom,9 
como há da vida aa morte? Os padres e madres viiam estalar de fame os filhos que muito 
amavom, rompiam as faces e peitos sobr’eles, nom tendo com que lhe acorrer, senom planto 
e espargimento de lagrimas; e sobre todo isto, medo grande da cruel vingança que entendiam 
que el-Rei de Castela deles havia de tomar; assi que eles padeciam duas grandes guerras, 
ũa dos ẽmigos que os cercados tiinham, e outra dos mantiimentos que lhes minguavom,  
de guisa que eram postos em cuidado de se defender da morte per duas guisas.

Ora esguardae como se fossees presente, ũa tal cidade assi desconfortada e sem neũa 
certa feúza de seu livramento, como veviriam em desvairados cuidados quem sofria ondas 
de taes aflições? Ó geeraçom que depois veo, poboo bem aventuirado, que nom soube parte 
de tantos males, nem foi quinhoreiro de taes padecimentos! Os quaes a Deos por Sua 
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(Continua)
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mercee prougue de certo abreviar doutra guisa, como acerca ouvistes. 

Fernão loPes, Crónica de D. João I, ed. de Teresa Amado, Lisboa, 
 Editorial Comunicação, 1992 (com supressões). 

(Continuação)

(1) nojo: tristeza.

(2) mesquinhas: miseráveis.

(3) doo: dó, pena, piedade.

(4) viinr: vir.

(5) see: está.

(6) em al departir: falar sobre outra coisa.

(7) que se ante nom derom a el-Rei de Castela que: por não se 
terem entregado ao rei de Castela em vez de.

(8)  firmando-se de todo nas peores cousas que fortuna em esto 
podia obrar: pensando só nos maiores males que naquelas 
circunstâncias lhes podiam suceder.

(9) tanta diferença há d’ouvir estas cousas aaqueles que as entom 
passarom: tanta diferença há entre ouvir estas coisas e passá-las.

Responda, de forma clara e bem estruturada, aos seguintes itens. 

1   Explicite as consequências que a fome teve, a nível psicológico, na população de Lisboa. Ilustre a 
resposta com citações textuais pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    Demonstre que o narrador assume uma posição subjetiva perante os acontecimentos relatados, 
fundamentando a resposta com transcrições textuais.

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIO O MEU SUCESSO 1

Como consequência da fome, a população da cidade mergulhou na tristeza, envolvendo-se em disputas mesquinhas: 

«Toda a cidade era dada a nojo, chea de mesquinhas querelas» (l. 1). Apesar deste estado de espírito, sempre que eram 

chamados para o combate, os habitantes de Lisboa mostravam-se fortes e corajosos: «Pero com todo esto, quando 

repicavom, neuũ nom mostrava que era faminto, mas forte e rijo contra seus ẽmigos.» (ll. 5-6). Além disso, procuravam 

consolar-se uns aos outros, muito embora este esforço fosse infrutífero: «Esforçavom-se uũs por consolar os outros, 

por dar remedio a seu grande nojo, mas nom prestava conforto de palavras, nem podia tal door seer amansada com 

neũas doces razões» (ll. 6-8). A profunda melancolia da população era adensada pelo facto de verificarem que as suas 

preces não eram atendidas: «Ó quantas vezes encomendavom nas missas e preegações que rogassem a Deus 

devotamente por o estado da cidade! E ficados os geolhos, beijando a terra, braadavom a Deos que lhes acorresse, e 

suas prezes nom eram compridas!» (ll. 11-13). Deste modo, eram levados a desejar morrer ou a lamentarem o facto de 

não se terem rendido ao rei de Castela: «Assi que rogavam a morte que os levasse, dizendo que melhor lhe fora morrer, 

que lhe seerem cada dia renovados desvairados padecimentos. Outros se querelavom a seus amigos, dizendo que 

forom desaventuirada gente, que se ante nom derom a el-Rei de Castela que cada dia padecer novas mizquiindades, 

firmando-se de todo nas peores cousas que fortuna em esto podia obrar.» (ll. 16-20). Finalmente, o profundo desalento 

das vítimas do cerco era agravado pelo receio que tinham da vingança dos inimigos: «e sobre todo isto, medo grande 

da cruel vingança que entendiam que el-Rei de Castela deles havia de tomar» (ll. 28-29).

O narrador assume uma posição subjetiva perante os acontecimentos narrados, demonstrando uma profunda 

empatia com as vítimas do cerco. Assim, procura continuamente levar os leitores a perceberem toda  

a extensão do seu sofrimento, recorrendo à interrogação retórica para interpelar os seus interlocutores: «Como 

nom querees que maldissessem sa vida e desejassem morrer alguũs homẽes e molheres, que tanta diferença há 

d’ouvir estas cousas aaqueles que as entom passarom, como há da vida aa morte?» (ll. 24-26); «Ora esguardae 

como se fossees presente, ũa tal cidade assi desconfortada e sem neũa certa feúza de seu livramento, como 

veviriam em desvairados cuidados quem sofria ondas de taes aflições? Ó geeraçom que depois veo, poboo bem 

aventuirado, que nom soube parte de tantos males, nem foi quinhoreiro de taes padecimentos!» (ll. 33-36).
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GRUPO II  

Leia atentamente o texto de exposição de um tema que se segue.

Batalha de Aljubarrota
O grande combate contra os castelhanos

Ficou conhecida como a batalha real e durante séculos foi chamada assim. Ainda hoje, 
quando em Portugal se fala na «Batalha», ninguém duvida de que se trata de Aljubarrota. 
Até o mosteiro erguido para a comemorar — Santa Maria da Vitória — é conhecido 
simplesmente como Mosteiro da Batalha. A 14 de agosto de 1385, Portugal ganhou o último 
grande combate das guerras contra Castela no século xiV — consideradas pelo historiador 
José Mattoso as mais decisivas «para o processo de categorização da identidade nacional». 

As sucessivas derrotas portuguesas nas guerras de D. Fernando levaram ao casamento 
da sua filha única, D. Beatriz, com o rei castelhano João I. Quando D. Fernando morreu, em 
1383, o soberano de Castela quis cobrar a herança da mulher. 

No princípio de julho, o exército de João I de Castela invadiu Portugal pela Beira e 
marchou sobre Coimbra, onde não conseguiu entrar. Por essa altura, D. João I de Portugal 
tinha avançado de Lisboa para Abrantes, onde se lhe juntaram os aliados ingleses vindos do 
Porto. Já em agosto reuniu-se-lhe o condestável Nuno Álvares Pereira, vindo do Alentejo. 

A lendária desproporção entre os dois contendores sublinhada por Fernão Lopes — os 
poucos contra muitos, seis mil portugueses contra trinta mil castelhanos (um para cinco) — foi 
com certeza inflacionada pelo zelo patriótico do cronista. Fontes mais prudentes apontam, 
ainda assim, para um total de cerca de sete mil combatentes do lado português (menos de 
dois mil cavaleiros, cerca de mil besteiros, até setecentos archeiros ingleses e cerca de quatro 
mil peões) e uns dezassete mil do lado dos espanhóis — cinco mil lanças (cavalaria pesada), 
entre 1500 e 2000 ginetes (cavalaria ligeira), até 5000 besteiros e 6000 a 7000 peões. 

No dia 14, o exército português tomou posição perto de Aljubarrota, no lado norte de um 
planalto de muito difícil acesso, com os flancos protegidos por dois ribeiros, e dominando o 
vale em baixo. O terreno escolhido limitava a frente de ataque do inimigo e tornava-o 
particularmente vulnerável aos disparos de besteiros e archeiros. Além disso, os portugueses 
reduziram ainda mais a frente disponível ao escavarem um sistema de fossos e covas de 
lobo, cobertas de arbustos e ramos. 

O rei de Castela percebeu a dificuldade da sua posição e ainda tentou evitar o combate, 
mas, depois de várias manobras que duraram muitas horas, a sua vanguarda, onde se 
encontravam os nobres portugueses partidários de D. Beatriz, atacou o centro da posição 
portuguesa, disposta de acordo com a tática vulgarizada na Guerra dos Cem Anos 
(vanguarda, retaguarda e duas alas, formando um quadrado). 

O ímpeto dos cavaleiros castelhanos conseguiu romper a vanguarda portuguesa, 
comandada por Nuno Álvares. Penetraram no «quadrado» — para logo serem apanhados 
de flanco, pelas alas (a direita, composta por duzentas lanças, ficou conhecida como a Ala 
dos Namorados, devido à juventude dos guerreiros, e era chefiada por Mem Rodrigues de 
Vasconcelos; a da esquerda era capitaneada por Antão Vasques de Almada), e de frente, 
pela retaguarda, onde se encontrava o rei. 
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Em pouco tempo (caía a noite), os cavaleiros castelhanos amontoavam-se no chão onde 
tinham tombado. Os que não estavam feridos ou mortos não conseguiam levantar-se por 
causa do peso das armaduras — e muitos acabaram às mãos do povo que acorreu ao 
saque. 

Entre cutiladas, tiros de besta e flechas disparadas pelos archeiros ingleses, os 
castelhanos entraram em pânico e debandaram na escuridão da noite, já cerrada. 

Só na manhã seguinte o rei e o condestável se deram conta da retumbante vitória 
alcançada. A maior da História de Portugal. 

João FerreirA, Histórias Rocambolescas da História de Portugal, 
 Lisboa, A Esfera dos Livros, 2010 (com adaptações e supressões).

(Continuação)

1   Para responder a cada um dos itens, selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 1.1  Segundo o autor, a Batalha de Aljubarrota 

    (A)  foi considerada pelo historiador José Mattoso como decisiva para o processo de categorização 
da identidade nacional.

    (B)  veio demonstrar que os Portugueses não necessitavam de aliados para vencer uma guerra.

    (C) representou a maior vitória da História de Portugal.

    (D) veio evidenciar o génio militar de D. João I. 

 1.2  A oração «onde não conseguiu entrar» (l. 11) classifica-se como

    (A) oração subordinada adjetiva relativa restritiva.

    (B) oração subordinada adjetiva relativa explicativa.

    (C) oração subordinada substantiva relativa.

    (D) oração subordinada substantiva completiva.

 1.3 O constituinte «o condestável Nuno Álvares Pereira» (l. 13) desempenha a função sintática de

    (A)  complemento direto. 

    (B)  complemento indireto.

    (C)  complemento oblíquo.

    (D)  sujeito simples.

 1.4. O constituinte «pelo zelo patriótico do cronista» (l. 16) desempenha a função sintática de 

    (A) complemento oblíquo.

    (B) modificador (do grupo verbal).

    (C) modificador (da frase). 

    (D) complemento agente da passiva. 

40
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AVALIO O MEU SUCESSO 1
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X

X

X
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1   Elabore uma síntese do texto apresentado no grupo II. Proceda à planificação do texto e à sua revisão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO III  

Neste texto, o autor destaca a Batalha de Aljubarrota como a mais importante da História de Portugal, na medida 

em que representou a última batalha das guerras contra Castela no século xiv — fundamentais, segundo José 

Mattoso, para salientar a identidade nacional.

João Ferreira explica que esta batalha foi uma consequência das aspirações de D. João de Castela ao trono 

português, ao qual tinha direito pela lei da sucessão, dado ter-se casado com D. Beatriz, filha única de D. Fernando, 

entretanto falecido. 

Segundo o autor, Fernão Lopes terá inflacionado a desproporção entre os exércitos de Portugal e Espanha.  

Apesar de a disparidade não ser tão acentuada quanto o cronista afirmava, o número de castelhanos era superior 

ao dos portugueses. 

João Ferreira aponta como fatores decisivos para a vitória de Portugal o terreno escolhido pelos portugueses,  

bem como o facto de estes terem elaborado um sistema de fossos e covas de lobo e de terem recorrido à tática  

do quadrado.
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COTAÇÃO

AVALIO O MEU SUCESSO 2  Ver as páginas 94-174 do manual.

GRUPO I  

Leia o seguinte excerto retirado da Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente.

1   Interprete os dois versos iniciais deste excerto à luz da globalidade da farsa.

 

 

 

 

2    Caracterize o estado de espírito de Inês neste excerto e explique o motivo por que a jovem se encontra 
assim.

 

 

 

 

 

gil Vicente, As Obras de Gil Vicente, vol. 2, dir. José Camões, Lisboa, CET e INCM, 2002.
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(1) nam s’anoje: não se queixe. (Os dois versos são um provérbio.)

(2) Cuidei: pensei, imaginei. 

(3) desvarios: loucuras.

(4) lastimeiros: bravos.

(5) Provérbio: um homem assim não serve para grandes proezas: 
não mata dragão (drago) nem mouro.

Aqui fica Inês Pereira só fechada 
lavrando e cantando esta cantiga:

Quem bem tem e mal escolhe
por mal que lhe venha nam s’anoje.1

(Falado:)
Renego da discrição
comendo ao demo o aviso
que sempre cuidei que nisso
estava a boa condição.
Cuidei2 que fossem cavaleiros
fidalgos e escudeiros
nam cheos de desvarios3

e em suas casas macios
e na guerra lastimeiros.4

Vede que cavalaria
vede já que mouros mata
quem sua molher maltrata
sem lhe dar de paz um dia.
E sempre ouvi dizer
que homem que isto fizer
nunca mata drago em vale
nem mouro que chamem Ale5

e assi deve de ser.

Juro em todo meu sentido
que se solteira me vejo
assi como eu desejo
que eu saiba escolher marido.
À boa fé sem mal engano
pacífico todo o ano
que ande a meu mandar.
Havia-me eu de vingar
deste mal e deste dano.

Nos dois versos iniciais do excerto, Inês recorre a um provérbio para se referir à sua presente situação.  

No passado, recusara o casamento com o próspero (mas rústico) Pero Marques, que lhe daria uma vida de 

conforto e emancipação («Quem bem tem»). Optara antes por desposar o galante Escudeiro. A escolha revelou-se 

errada, porque este era desdenhoso com a jovem e aprisionou-a em casa. Inês responsabiliza-se pela sua sorte.

Inês mostra-se arrependida por ter casado com o Escudeiro («Renego da discrição»): está desolada e infeliz 

porque o seu marido se revelou não o homem cortês que ela esperava, mas um bruto que a oprimiu e a 

maltratou. (O arrependimento decorre também do facto de ela ter ignorado os conselhos da mãe e de não ter 

desposado Pero.) Simultaneamente Inês está revoltada consigo própria e com a situação. Sente-se, no entanto, 

determinada: se tiver uma segunda oportunidade, escolherá um novo marido de forma mais prudente e racional.
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GRUPO II  

Leia a cantiga de Luís de Camões que se segue.

1   Explique o motivo por que, segundo o eu lírico, a cor dos olhos da mulher amada não tem a simbologia 
que a tradição lhe atribui. 

 

 

 

 

2    Interprete a atitude do sujeito poético face ao problema que se levantou.

 

 

 

3    Identifique a figura de estilo presente no verso «Minina dos olhos verdes,» (v. 1) e comente a sua 
expressividade.

 

 

 

luís de cAmões, Rimas, ed. Álvaro J. da Costa Pimpão, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2005.
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(1) obras: atos, comportamentos.

(2) Isenções a molhos: demasiada indiferença.

(3) giolhos: joelhos.

A este mote alheio

Minina dos olhos verdes,
porque me não vedes?

Voltas

   Eles verdes são,
e têm por usança
na cor, esperança,
e nas obras,1 não.
Vossa condição
não é d’olhos verdes,
porque me não vedes.

   Isenções a molhos2

que eles dizem terdes,
não são d’olhos verdes, 
nem de verdes olhos.
Sirvo de giolhos,3

e vós não me credes,
porque me não vedes.

   Haviam de ser,
porque possa vê-los,
que uns olhos tão belos
não se hão de esconder;
mas fazeis-me crer
que já não são verdes,
porque me não vedes.

   Verdes não o são,
no que alcanço deles;
verdes são aqueles
que esperança dão.
Se na condição
está serem verdes,
porque me não vedes?

Os olhos verdes da mulher que o eu poético ama deviam representar a esperança. Ou seja, deviam dar-lhe  

a esperança de ele a poder conquistar amorosamente. No entanto, os comportamentos e os atos («obras»)  

desta mulher não dão ao eu lírico esperança de ela um dia o vir a amar, porque não repara nele («me não vedes»), 

porque o trata com indiferença, etc. Ele conclui, pois, que a cor dos olhos da amada lhes foi mal atribuída.

O eu poético sente-se desiludido porque não recebe da mulher que ama a atenção ou a esperança de um dia  

a conquistar. Por outro lado, sente-se surpreendido e até indignado por não obter a esperança (ou os favores) 

que corresponderiam à simbologia da cor dos olhos dela: «Verdes não o são, / no que alcanço deles». 

A figura de estilo é uma apóstrofe. O discurso do poema é dirigido à «Minina dos olhos verdes» porque o eu poético 

se queixa diretamente à mulher que ama por se sentir defraudado. Os olhos dela enganam-no porque lhe dão uma 

esperança que eles não comportam. Dirigindo-se à donzela, o poema ganha, assim, a forma de uma reclamação.
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GRUPO III  

Leia o seguinte texto de exposição sobre o tema da «escravatura doméstica» nos séculos xx e xxi. 
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AVALIO O MEU SUCESSO 2

A escravatura doméstica é uma forma  
de exploração invisível que se deve, por  
um lado, à pobreza dos países de origem  
das vítimas e, por outro, a uma procura 
crescente dos serviços domésticos, devido  
à generalização do trabalho das mulheres  
na sociedade ocidental. O trabalho doméstico 
é hoje frequentemente entendido como uma 
atividade reservada às mulheres estrangeiras. A sua disponibilidade e as suas fracas 
exigências transformaram o mercado. Evoluiu para uma forte concorrência a nível da oferta 
e para um aumento das exigências da parte da procura (flexibilidade, horários 
sobrecarregados, dificuldade das tarefas, salários baixos, …). As migrantes mais 
vulneráveis não estão muitas vezes em condições de discutir as suas condições de trabalho 
e de defender os seus direitos.

Neste contexto, a expressão «escravatura moderna» foi utilizada em França pelo 
CCEM (Comité Contre l’Esclavage Moderne) para designar a situação das pessoas 
colocadas em situação de vulnerabilidade por coação física ou moral e que são obrigadas 
a fornecer um trabalho (tarefas domésticas, guarda de crianças) sem remuneração real. 
Isto num contexto de violências, em que se encontram privadas de liberdade.

As jovens mulheres trabalham atualmente em lares privados e vivem na maioria das 
vezes com a família do seu explorador em situação de escravatura doméstica. Estão assim 
à disposição da família 24 sobre 24 horas. A sua liberdade de movimentos é limitada  
e depende das necessidades do patrão. Algumas mulheres são isoladas do mundo exterior 
durante anos. Encontram-se sequestradas. A maioria das vítimas sofre violências físicas, 
mas as psicológicas são as que mais afetam as mulheres. São condicionadas, humilhadas 
e continuamente rebaixadas. É-lhes negado o direito de falar ou de entrar em contacto 
com a sua família. Não podem usufruir de qualquer vida privada nem de qualquer 
intimidade. A maioria das vítimas não tem acesso a cuidados de saúde e muitas são as que 
não comem o suficiente para satisfazer a fome.

Entre dois empregos, Paulette reside em casa da Sr.ª X, num pequeno apartamento 
em Paris. Como esta última trabalha durante o dia, fecha Paulette numa exígua divisão 
sem luz, e isto durante dias inteiros. Ao longo de seis anos, Paulette irá viver, em França, 
um verdadeiro calvário. Trabalha todos os dias da semana, levanta-se às seis horas  
da manhã e deita-se à uma da noite — porque a eletricidade é mais barata à noite, essa  
é a altura em que as jovens raparigas engomam a roupa. Não recebe qualquer salário. 
Dorme no chão do quarto das crianças e é quotidianamente vítima de agressões  
e de insultos.

georginA VAz cAbrAl, «A Escravatura Moderna e Doméstica», in Christine Ockrent (org.), 
 O Livro Negro da Condição das Mulheres, Lisboa, Temas e Debates, 2007 (adaptado).
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1   Nas seguintes questões, indique a opção que completa corretamente cada frase.

 1.1  A ideia de «escravatura doméstica moderna», abordada no texto, refere-se ao tipo de trabalho 

    (A) excessivo que é realizado diariamente pelas donas de casa nos nossos dias.

    (B)  excessivo e mal pago que é realizado nos nossos dias por mulheres estrangeiras no mundo 
ocidental. 

    (C)  excessivo e não remunerado que é realizado hoje por mulheres estrangeiras no mundo 
ocidental.

    (D)  excessivo e, na prática, razoavelmente pago que é realizado pelas mulheres no mundo 
moderno.

 1.2  Segundo o texto, esta «escravatura doméstica moderna» fica também a dever-se

    (A)  à inexistência de leis que protejam estas mulheres estrangeiras. 

    (B)  ao facto de estas mulheres estrangeiras se encontrarem em situação ilegal. 

    (C) ao facto de as autoridades serem ineficazes no combate a esta situação.

    (D)  à condição frágil destas mulheres estrangeiras e à sua falta de capacidade de 
reivindicação de melhores condições.

 1.3  Ao afirmar que as mulheres vítimas de «escravatura doméstica moderna» se encontram «em 
situação de vulnerabilidade por coação física ou moral» (l. 17), a autora pretende dizer que essas 
mulheres se encontram numa situação desprotegida e que

    (A) são espancadas e ofendidas diariamente.  

    (B) vivem em estado de opressão, que se pode traduzir em imposições e ameaças.

    (C) têm de trabalhar demasiado e em situações difíceis.

    (D) vivem em estado de receio permanente.

 1.4 O constituinte «das necessidades do patrão» (l. 23) desempenha a função sintática de

    (A) predicativo do sujeito. 

    (B)  complemento oblíquo. 

    (C) modificador do grupo verbal. 

    (D) complemento direto. 

 1.5  O constituinte «o direito de falar ou de entrar em contacto com a sua família» (ll. 26-27) desempenha 
a função sintática de 

    (A) complemento direto.

    (B) predicativo do sujeito.

    (C) complemento agente da passiva.

    (D)  sujeito simples.

 1.6  A oração «porque a eletricidade é mais barata à noite» (l. 34) é uma

    (A) oração subordinada adverbial causal.

    (B) oração coordenada explicativa.

    (C) oração subordinada adverbial consecutiva. 

    (D)  oração subordinada adverbial final.

X

X

X

X

X

X
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GRUPO IV  

Atente na frase do filósofo Charles Fourier (1772-1837):

«O alargamento dos direitos das mulheres é o princípio básico de todo o progresso social.»

1    Escreva um texto expositivo bem estruturado, com duzentas a trezentas palavras, sobre o tema  
das desigualdades entre géneros (masculino e feminino) no Portugal dos nossos dias. Dê exemplos  
para ilustrar as suas ideias. 

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

AVALIO O MEU SUCESSO 2

Resposta livre.
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AVALIO O MEU SUCESSO 3  Ver as páginas 178-262 do manual.

GRUPO I  A

Leia com atenção o excerto que se segue do Canto V d’Os Lusíadas, de Luís de Camões. Em caso de 
necessidade, consulte o glossário.

92  Quão doce é o louvor e a justa glória
 Dos próprios feitos, quando são soados!1

 Qualquer nobre2 trabalha que em memória
 Vença ou iguale os grandes já passados.
 As envejas da ilustre e alheia história
 Fazem mil vezes feitos sublimados.
 Quem valerosas obras exercita,
 Louvor alheio muito o esperta e incita.

93  Não tinha em tanto os feitos gloriosos
 De Aquiles, Alexandro, na peleja,
 Quanto de quem o canta os numerosos
 Versos: isso só louva, isso deseja.3

 Os troféus de Milcíades,4 famosos,
 Temístocles5 despertam só de enveja;
 E diz que nada tanto o deleitava.
 Como a voz que seus feitos celebrava.

94  Trabalha por mostrar Vasco da Gama
 Que essas navegações que o mundo canta
 Não merecem tamanha glória e fama
 Como a sua, que o Céu e a Terra espanta.
 Sim, mas aquele Herói6 que estima e ama
 Com dões, mercês, favores e honra tanta
 A lira Mantuana,7 faz que soe
 Eneias, e a Romana glória voe. 

95  Dá a terra Lusitana Cipiões,
 Césares, Alexandres e dá Augustos;
 Mas não lhe dá, contudo, aqueles dões
 Cuja falta os faz duros e robustos.
 Octávio, entre as maiores opressões,
 Compunha versos doutos8 e venustos9

 (Não dirá Fúlvia, certo, que é mentira,
 Quando a deixava António por Glafira).10 
 […]

 99 Às Musas agradeça o nosso Gama 
  O muito amor da Pátria, que as obriga 
  A dar aos seus na lira nome e fama 
  De toda a ilustre e bélica fadiga: 
  Que ele, nem quem na estirpe seu se chama, 
  Calíope não tem por tão amiga, 
  Nem as filhas do Tejo, que deixassem 
  As telas d’ouro fino,11 e que o cantassem. 

100  Porque o amor fraterno e puro gosto 
  De dar a todo o Lusitano feito 
  Seu louvor, é somente o pressuposto 
  Das Tágides gentis, e seu respeito. 
  Porém não deixe enfim de ter disposto 
  Ninguém a grandes obras sempre o peito, 
  Que por esta, ou por outra qualquer via, 
  Não perderá seu preço, e sua valia. 

luís de cAmões, Os Lusíadas, ed. de Álvaro J.  
da Costa Pimpão, 2.ª ed., Lisboa, Instituto de Língua  

e Cultura Portuguesa, 1989.

(1) soados: celebrados.

(2) nobre: homem de elevados pensamentos.

(3) Alexandre Magno dava mais importância aos versos de 
Homero do que aos feitos de Aquiles que estes celebravam.

(4) Milcíades: herói da Batalha de Maratona.

(5) Temístocles: herói da Batalha de Salamina, que sentia 
inveja de Milcíades.

(6) aquele Herói: O imperador Otaviano César Augusto, que 
recompensou generosamente Virgílio, autor da Eneida.

(7) lira Mantuana: poesia de Virgílio. 

(8) doutos: eruditos.

(9) venustos: belos. 

(10) António abandonou Fúlvia, sua terceira mulher, 
trocando-a por Glafira, tendo Otávio narrado esta história 
em verso. 

(11) telas d’ouro fino: teias de ouro que as Tágides teciam.
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AVALIO O MEU SUCESSO 3

Apresente, de forma clara e bem estruturada, a resposta aos itens que se seguem. 

1    Explicite de que forma é evidenciada, nas estrofes 92 a 94, a importância do canto épico.

2    Explicite as críticas que estão presentes no texto.

 2.1  Explique de que forma estas críticas contribuem para a valorização da obra realizada pelo Poeta.

  

  

  

  

  

  

  

No texto, o canto épico é apresentado como tendo um papel fundamental na sociedade, por se instituir como uma 

recompensa justa para os feitos gloriosos: «Quão doce é o louvor e a justa glória / Dos próprios feitos, quando são 

soados!» (est. 92, vv. 1-2). Além disso, a epopeia é apresentada como um género que tem uma importante função 

didática, pois contribui para o aparecimento de novos heróis: «Quem valerosas obras exercita, / Louvor alheio muito 

o esperta e incita.» (est. 92, vv. 7-8). Com efeito, o Poeta destaca o facto de ser através das epopeias que os homens 

têm conhecimento das façanhas realizadas no passado, o que os leva a aspirarem a ultrapassá-los para serem 

também imortalizados: «Qualquer Nobre trabalha que em memória / […] / Fazem mil vezes feitos sublimados.»  

(est. 92, vv. 3-6). Os exemplos apresentados na estância 93 vêm reforçar esta argumentação: Alexandre, o Grande, 

mais do que valorizar os feitos de Aquiles, prezava o poema homérico em que estes eram celebrados (Ilíada):  

«Não tinha em tanto os feitos gloriosos / […] / Versos: isso só louva, isso deseja.» (est. 93, vv. 1-4); por seu lado, 

Temístocles sente enorme inveja dos troféus obtidos por Milcíades, sentindo-se sobretudo encantado pela voz que 

celebrava os feitos daquele herói: «Os troféus de Milcíades, famosos, / […] / Como a voz que seus feitos celebrava.» 

(est. 93, vv. 5-8). Finalmente, a importância do canto épico é também destacada quando o Poeta sublinha o facto  

de este exaltar não só o herói, mas a própria pátria: «Sim, mas aquele Herói que estima e ama / […] / Eneias,  

e a Romana glória voe.» (est. 94, vv. 5-8).

No texto, é feita uma crítica à família de Vasco da Gama, por esta não patrocinar a elaboração d’Os Lusíadas — 

obra em que o seu antepassado é elevado à condição de herói. Esta ideia é transmitida pelo uso da conjunção 

coordenativa adversativa na estância 94, que evidencia o facto de, sem a valorização do canto épico, os feitos 

realizados pelos heróis poderem ser esquecidos: «Trabalha por mostrar Vasco da Gama / [...] / Eneias, e a Romana 

glória voe.» (est. 94, vv.1-8). Esta crítica prolonga-se na estância 99: «Que ele [o Gama], nem quem na estirpe seu 

se chama, / [...] / As telas d’ouro fino, e que o cantassem.» (vv. 5-8). O desinteresse manifestado pela família do 

navegador em relação à epopeia que o exalta é uma das consequências da profunda falta de cultura dos 

portugueses, que é também criticada pelo Poeta: «Dá a terra Lusitana Cipiões, / Césares, Alexandres e dá 

Augustos; / Mas não lhe dá, contudo, aqueles dões / Cuja falta os faz duros e robustos.» (est. 95, vv. 1-4).

Estas críticas contribuem para a valorização da obra realizada pelo Poeta, na medida em que salientam as 

condições adversas em que esta foi concebida. Apesar da ingratidão de que é vítima, o Poeta prossegue na 

sua árdua tarefa, em virtude do seu amor à pátria («Porque o amor fraterno e puro gosto / De dar a todo  

o Lusitano feito / Seu louvor, é somente o pressuposto / Das Tágides gentis, e seu respeito», est. 100, vv. 

1-4). Além disso, acredita que, ainda que na época seja menosprezada, a sua obra terá sempre valor 

(«Porém não deixe enfim de ter disposto / Ninguém a grandes obras sempre o peito, / Que por esta, ou por 

outra qualquer via, / Não perderá seu preço, e sua valia.», est. 100, vv. 4-8).
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B

Leia o excerto de «As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho», de História Trágico-Marítima.

Então, a 12 de setembro, o vento acalmou, para logo depois rondar ao sudoeste. Pouco 
tardou que soprasse em fúria, zunindo nas enxárcias,1 turbilhonando nuvens, rendilhando 
espumas, açoitando no escuro os vagalhões roncantes. 

Alija!2 Alija! Alija carga! Alija! Alijaram tudo o que na coberta havia, e debaixo da ponte. 
Como enfuriasse ainda mais o tempo, trataram de alijar os mastaréus3 das gáveas, e todas 
as caixas que cada um trazia. Para que não fosse isto pesado a alguém, foi a de Jorge de 
Albuquerque Coelho a primeira de todas que se lançaram ao mar, na qual ele trazia os seus 
vestidos e outros objetos de importância. 

Um mar mais violento desmanchou o leme. Atravessou-se a nau aos escarcéus,4 e não 
foi possível desviá-la para a fazer tornar a correr em popa. 

Quase todos, então, se sentiram descoroçoar. Jorge de Albuquerque, vendo-os assim, 
começou a falar-lhes para lhes dar ânimo, e ordenou a alguns que buscassem meio com 
que se pudesse enfim governar a nau. Ajoelharam os outros, e pediram a Deus que os 
livrasse do perigo.

Nisto, levanta-se de lá uma vaga altíssima, toda negra por baixo, coroada de espumas; 
e, dando na proa com um borbotão do vento, galga sobre ela, a submerge, e arrasa. A nau, 
até o mastro grande, fica rasa e submersa, e mais de meia hora debaixo de água. 

Os sobreviventes, que se arrastavam pávidos, confluem a um padre que se acha a 
bordo e atropela as rezas e as confissões. Um relâmpago risca, ilumina a treva: veem-se 
todos de joelhos, com as mãos no ar, a pedir misericórdia e a clamar por Deus. 

Jorge de Albuquerque, como de costume, falava aos outros para lhes dar coragem. 
Confiassem em Deus — e ao mesmo tempo fossem dando à bomba, esgotando a água que 
invadira o convés. Enquanto houver vida — dizia-lhes —, trabalhem todos por a conservar. 
E se Deus dispusesse por outra forma, tivessem paciência ante os seus decretos: somente 
Ele sabe o que nos é melhor. 

António sérgio, História Trágico-Marítima: Narrativas de Naufrágios da Época das Conquistas, 
Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1962 (com adaptações e supressões). 
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(1) enxárcia: conjunto dos cabos fixos que, para um e outro bordo, aguentam os mastros reais, descendo até às mesas (pranchões 
presos na borda do navio, onde se entalham as chapas nas quais são colocadas as bigotas para amarrar as enxárcias).

(2) alijar: lançar carga ao mar ou transferi-la para outra embarcação, para aliviar o peso do navio.

(3) mastaréu: pequena haste de madeira com a qual são rematados os mastros.

(4) escarcéu: grande onda do mar agitado.

Responda, de forma clara e bem estruturada, aos itens que se seguem. 

1   Demonstre de que forma Jorge de Albuquerque Coelho evidencia as suas qualidades de líder no 
excerto apresentado. Ilustre a resposta através de citações textuais pertinentes.

 

 

 

 

 

Jorge de Albuquerque Coelho evidencia, neste excerto, as suas qualidades de líder, na medida em que, em primeiro lugar, 

é o primeiro a lançar a sua bagagem ao mar, de modo a encorajar todos os outros a fazerem o mesmo (ll. 5-8). Além disso, 

aquando da perda do leme, procura reverter o desânimo dos seus companheiros, incentivando-os a procurarem uma 

forma alternativa de conduzirem a nau (ll. 11-13). Finalmente, depois de a vaga cobrir a nau, procura novamente incutir 

ânimo aos restantes passageiros, incentivando-os a confiarem em Deus e a agirem em defesa da própria vida (ll. 21-23).
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AVALIO O MEU SUCESSO 3

2    Proceda ao levantamento das marcas da religiosidade dos viajantes presentes no texto. 

GRUPO II  

Leia com atenção o texto que se segue.

1   Para responder a cada um dos itens, selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta.

 1.1  Segundo o autor,  

    (A)  no episódio do Adamastor, está implícita uma crítica aos Portugueses, pela sua ousadia 
excessiva.

    (B)  o episódio do Adamastor centra-se no relato do naufrágio de Manuel de Sousa Sepúlveda 
e da sua família. 

    (C)  o gigante Adamastor recorda o naufrágio de Manuel de Sousa Sepúlveda, ao qual assistiu.

    (D) o gigante Adamastor profetiza diversos naufrágios.

 1.2  O constituinte «da ousadia dos Portugueses» (l. 3) desempenha a função sintática de

    (A)  complemento oblíquo.

    (B)  modificador (do grupo verbal).

    (C)  modificador (da frase).

    (D) complemento indireto.

Naufrágio de Sepúlveda
Num episódio nuclear e medial da organização estrutural d’Os Lusíadas, o monstruoso 

gigante Adamastor queixa-se diante do herói épico da viagem para a Índia (Vasco da Gama) 
da ousadia dos Portugueses, ao viajarem «por mares nunca de antes navegados», 
desvendando os seus «vedados términos» e impenetráveis mistérios (Os Lusíadas, Canto V, 
est. 41-48). Decorrente do local geográfico que a figura representa, com esse discurso 
profético, indiretamente elogioso, mas expressamente com a intenção de «castigo» e «suma 
vingança», ora particulariza figuras heroicas que dobrarão o seu terrível cabo das Tormentas; 
ora acentua também, em relato ameaçador e proléptico, as terríveis consequências  
da futura história trágico-marítima, que assolará essa destemida «gente ousada», sobretudo 
na longínqua carreira da Índia; e, a título de exemplo, o discurso do profeta fúnebre 
singulariza o destino do infeliz Manuel de Sousa Sepúlveda e o trágico naufrágio em que irá 
perecer com a família. 

José cândido de oliVeirA mArtins, «Naufrágio de Sepúlveda (Episódio do)», 
 in Dicionário de Luís de Camões, coord. de Vítor Manuel de Aguiar e Silva, 

Alfragide, Caminho, 2011 (com adaptações e supressões).

5
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No texto, é possível verificar que os viajantes eram profundamente religiosos. Em primeiro lugar, após perderem 

o leme, enquanto uns procuram formas alternativas de conduzir a embarcação, outros pedem auxílio a Deus: 

«Ajoelharam os outros, e pediram a Deus que os livrasse do perigo.» (ll. 13-14). Além disso, depois de a nau ficar 

submersa, buscam proteção num sacerdote: «Os sobreviventes, que se arrastavam pávidos, confluem a um padre 

que se acha a bordo e atropela as rezas e as confissões.» (ll. 18-19). Finalmente, perante a iminência de uma 

trovoada, suplicam novamente a ajuda de Deus: «Um relâmpago risca, ilumina a treva: veem-se todos de joelhos, 

com as mãos no ar, a pedir misericórdia e a clamar por Deus.» (ll. 19-20).

X

X
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 1.3  O constituinte «os seus “vedados términos” e impenetráveis mistérios» (l. 4) desempenha a função 
sintática de

    (A) complemento direto.

    (B) complemento indireto.

    (C) complemento oblíquo.

    (D) modificador do grupo verbal.

 1.4  A oração «que dobrarão o seu terrível cabo das Tormentas» (l. 7) classifica-se como

    (A) oração subordinada substantiva completiva.

    (B) oração subordinada adjetiva relativa restritiva.

    (C) oração subordinada adjetiva relativa explicativa.

    (D) oração subordinada substantiva relativa.

 1.5 O constituinte «em relato ameaçador e proléptico» (l. 8) desempenha a função sintática de

    (A) modificador (do grupo verbal).

    (B) modificador (da frase). 

    (C) complemento oblíquo.

    (D)  modificador apositivo do nome.

GRUPO III  

Elabore um texto expositivo, com duzentas a trezentas palavras, no qual se refira a alguns dos obstáculos que 
os Portugueses tiveram de enfrentar nas viagens realizadas no âmbito dos Descobrimentos. Elabore a 
planificação do texto e proceda à sua revisão no final.

X

X

X

Resposta livre.
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GRUPO I  

Leia a cantiga de Pero Meogo que aqui se apresenta. 

Passa seu amigo, que lhi ben queria,
o cervo4 do monte a áugua volvia.5

      Leda dos amores, dos amores leda.

Passa seu amigo, que a muit'amava,
o cervo do monte volvia a áugua.
      Leda dos amores, dos amores leda

Pero meogo, «[Levou-s'aa alva]», in 500 Cantigas d’Amigo,  
ed. Rip Cohen, Porto, Campo das Letras, 2003.

(1) Levantou-se ao amanhecer. 

(2) Formosa, bela. 

(3) Alegre. 

(4) Veado. 

(5) Remexia, revolvia. 

[Levou-s'aa alva,1] levou-s'a velida,2

vai lavar cabelos na fontana fria.
      Leda3 dos amores, dos amores leda.

[Levou-s'aa alva,], levou-s'a louçana,
vai lavar cabelos na fria fontana. 
      Leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fontana fria,
passou seu amigo, que lhi ben queria.
      Leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fria fontana,
passa seu amigo, que a muit'amava.
      Leda dos amores, dos amores leda.

15

Responda às seguintes questões sobre o poema.

1   Identifique a verdadeira motivação da donzela para ir lavar os cabelos «na fontana fria» e demonstre que 
a cantiga apresenta essa motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2    Interprete o significado simbólico do verso 14: «o cervo do monte a áugua volvia.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passa seu amigo, que lhi bem queria,
o cervo4 do monte a áugua volvia.5

      Leda dos amores, dos amores leda.

Passa seu amigo, que a muit’amava,
o cervo do monte volvia a áugua.
      Leda dos amores, dos amores leda.

Pero meogo, «[Levou-s’aa alva]», in 500 Cantigas de Amigo,  
ed. Rip Cohen, Porto, Campo das Letras, 2002.

(1) Levantou-se ao amanhecer. 

(2) Formosa, bela. 

(3) Alegre. 

(4) Veado. 

(5) Remexia, revolvia. 

Levou-s’aa alva,1 levou-s’a velida,2

vai lavar cabelos na fontana fria.
      Leda3 dos amores, dos amores leda.

Levou-s’aa alva, levou-s’a louçana,
vai lavar cabelos na fria fontana. 
      Leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fontana fria,
passou seu amigo, que lhi bem queria.
      Leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fria fontana,
passa seu amigo, que a muit’amava.
      Leda dos amores, dos amores leda.

5
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15
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De acordo com a cantiga, a donzela vai à fonte lavar o cabelo. No entanto, parece que o momento escolhido não 

é o mais aconselhável: levanta-se ao amanhecer («Levou-s’aa alva») e irá encontrar a água ainda fria. Percebemos 

depois que existe uma outra motivação (a verdadeira motivação) para ela ir tão cedo à fonte: a jovem está 

apaixonada («Leda dos amores») e marcou um encontro com o amigo na fonte ou espera lá encontrá-lo.

Como noutras cantigas de amigo, o cervo que a donzela encontra na fonte representa o amado da jovem.  

O veado revolve a água da fonte. Simbolicamente, tal pode significar que o cervo (amigo) remexia, atiçava  

os sentimentos da donzela, que já estava apaixonada («Leda dos amores»).
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GRUPO II  

 Leia as estâncias d’Os Lusíadas, de Luís de Camões, retiradas da Dedicatória. Depois, responda às questões.

luís de cAmões, in Os Lusíadas, ed. Álvaro J. da Costa Pimpão, Coimbra, Almedina, 2005.

(1) Vós (D. Sebastião), figura de alta estirpe 
(«bem nascida») e garantia («segurança»). 

(2) Independência. 

(3) Exército dos mouros. 

(4) Pessoa extraordinária («maravilha») 
enviada pelo destino (fado). 

(5) Árvore genealógica, linhagem. 

(6) Cristo ama mais a linhagem dos reis 
portugueses do que as dinastias dos 
imperadores alemães («Cesárea») e dos reis 
franceses («Cristianíssima»). 

(7) (vv. 5-8) A prova do amor de Cristo está 
no facto de, segundo a lenda, as cinco 
quinas representarem as chagas do Messias, 
que apareceu a D. Afonso Henriques na 
Batalha de Ourique, assegurando-lhe  
a vitória. 

(8) (vv. 2-4) O Sol «vê» o Império Português 
quando nasce (no Oriente), no zénite («meio 
do Hemisfério») e quando se põe (sobre  
o continente Americano). 

(9) Humilhação, vergonha. 

(10) Os árabes, que descendem de Ismael. 

(11) Gentios são povos não cristãos. 

(12) O Ganges é um grande rio indiano, que 
os hindus veem como sagrado. 

(13) Rosto («gesto») jovem («tenro»). 

(14) Idade adulta. 

(15) Quando conquistares a imortalidade.

(16) Olhai para baixo, para onde estão  
o Poeta e o poema.

6  E, vós, ó bem nascida segurança1 
 Da Lusitana antiga liberdade,2 
 E não menos certíssima esperança 
 De aumento da pequena Cristandade; 
 Vós, ó novo temor da Maura lança,3 
 Maravilha fatal4 da nossa idade, 
 Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, 
 Pera do mundo a Deus dar parte grande;

7 Vós, tenro e novo ramo florecente 
 De ũa árvore5, de Cristo mais amada 
 Que nenhũa nascida no Ocidente, 
 Cesárea ou Cristianíssima chamada6 
 (Vede-o no vosso escudo, que presente 
 Vos amostra a vitória já passada, 
 Na qual vos deu por armas e deixou 
 As que Ele pera si na Cruz tomou);7

8 Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
 O Sol, logo em nascendo, vê primeiro, 
 Vê-o também no meio do Hemisfério, 
 E quando dece o deixa derradeiro;8 
 Vós, que esperamos jugo e vitupério9 
 Do torpe Ismaelita10 cavaleiro, 
 Do Turco Oriental e do Gentio11 
 Que inda bebe o licor do santo Rio:12 

9 Inclinai por um pouco a majestade 
 Que nesse tenro gesto13 vos contemplo, 
 Que já se mostra qual na inteira idade,14 
 Quando subindo ireis ao eterno templo;15 
 Os olhos da real benignidade 
 Ponde no chão:16 vereis um novo exemplo 
 De amor dos pátrios feitos valerosos, 
 Em versos divulgado numerosos.

1   Explique as duas vocações (ou missões) de D. Sebastião referidas na estrofe 6. 

 

 

 

 

Por um lado, o rei D. Sebastião é um nobre de sangue real que garante a independência do Reino; segundo o 

Poeta, é este monarca que assegurará a continuidade de Portugal («segurança / Da Lusitana antiga liberdade»). 

Por outro lado, trata-se de um rei que Deus trouxe ao mundo para defender e expandir a fé Cristã («Pera do 

mundo a Deus dar parte grande»).
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2    Identifique uma figura de estilo presente nos versos 6 a 8 da estrofe 8 e comente a sua expressividade.

 

 

 

 

 

 

 

3   Interprete o conselho dado pelo Poeta ao rei na estrofe 9. 

 

 

 

 

GRUPO III  

Leia o seguinte texto expositivo sobre o tema do Império Português no século xVi. 

 A descoberta do Brasil, em 1500, representou o apogeu do expansionismo português. 
O reinado do rei venturoso, D. Manuel I, representou o pico da ascensão política  
e económica do reino e, simultaneamente, o ponto a partir do qual as dificuldades 
económicas ligadas à manutenção do Império começariam a fazer-se sentir. Vivia-se, 
então, num ambiente de euforia e de exaltação, de conquistas e de ganhos, de riquezas, 
de prestígio e também de arrogante sobranceria. Muitas vozes ergueram-se para augurarem 
para o Reino as mais perturbadoras promessas de glória e poder. Outras adivinhavam,  
já na ganância pela riqueza conquistada facilmente, no desprezo pelo trabalho e no gosto 
enganoso pela aparência faustosa, a pobreza que se avizinhava. 
 Por volta de 1540, no reinado de D. João III, verificou-se o abrandamento do estado  
de euforia que abrasava o País. Em 1542, começou a evacuação das praças de África por 
falta de recursos financeiros e, em 1549, é encerrada a feitoria da Flandres por insolvência. 
Os recursos humanos e financeiros investidos na defesa do Império revelavam-se excessivos 
em relação aos benefícios auferidos. Mais afeito à conquista que à inteligência  
dos processos económicos em jogo, ao Estado Português faltou-lhe a capacidade de visão 
a longo prazo e a competência de administrar metodicamente proventos e dividendos.  
Um jogo alternado de recuos e expansões manter-se-á nas diversas regiões do Império 
mas, lenta e inexoravelmente, o País foi sendo suplantado por outros que também  
se lançaram na aventura colonial e que com ele concorriam. A impossibilidade  
de manutenção desse império gigantesco tornou-se uma certeza em Alcácer-Quibir.  
Nesta jornada fatídica não se decidiu o destino do País: o fim da hegemonia portuguesa  
nos mares era já previsível e a unificação da Península esteve sempre presente no horizonte 
político de Quinhentos.

(Continua)
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Os versos 6 a 8 da estrofe contêm uma breve enumeração. Ao elencar os três povos que D. Sebastião deverá 

derrotar em nome da fé e do Império (a saber, os Muçulmanos, os Turcos e os Indianos), o Poeta dá conta da 

grande empresa que o monarca tem pela frente, pois irá lutar com vários adversários. Mas salienta-se também 

indiretamente que será este combate difícil que trará a maior das vitórias e a fama a D. Sebastião.

(Nestes versos, encontramos também uma sinédoque, ao designar os três povos por o «torpe Ismaelita»,  

o «Turco Oriental» e o «Gentio / Que inda bebe o licor do santo Rio», isto é, a parte pelo todo; e ainda uma 

perífrase em «Gentio / Que inda bebe o licor do santo Rio», por os indianos.)

O Poeta aconselha D. Sebastião a dar atenção aos relatos sobre os heróis portugueses que são celebrados neste 

poema épico. Desta forma, eles constituirão um exemplo para o jovem monarca. O rei poderá inspirar-se neles 

para realizar feitos grandiosos, como derrotar os seus inimigos e lutar pela expansão do Cristianismo e do 

Império Português.
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1   Selecione a opção que completa corretamente cada uma das frases que se seguem. 

 1.1  Durante o apogeu do Império Português

    (A)  ninguém pensava que este iria um dia entrar em decadência. 

    (B)  já todos percebiam que este iria entrar em decadência. 

    (C) já ninguém acreditava nos ideais que se associavam à expansão marítima.

    (D)  uns celebravam-no e outros previam que este entraria um dia em decadência.

 1.2  Segundo o texto, grande parte da responsabilidade pela decadência do Império Português fica a 
dever-se

    (A)  ao facto de ser a classe senhorial e não a burguesia a dominar o comércio colonial. 

    (B)  à incapacidade do Estado para criar as condições para o desenvolvimento do comércio nas 
colónias. 

    (C) ao facto de o Estado não permitir que os privados participassem no comércio colonial.

    (D)  à falta de portugueses para servirem nos territórios coloniais.

 1.3  De acordo com a última frase do segundo parágrafo, 

    (A) os políticos portugueses do século xVi desejavam a unificação da Península.  

    (B) o fim do Império conduziria obrigatoriamente à unificação da Península.

    (C) a derrota de Alcácer-Quibir foi diretamente responsável pela perda do Império Português.

    (D) a ideia da união das Coroas ibéricas foi uma ideia que atravessou todo o século xVi.

 1.4 O constituinte «D. Manuel I» (l. 2) desempenha a função sintática de

    (A) modificador apositivo do nome. 

    (B)  complemento do nome. 

    (C) predicativo do sujeito. 

    (D) modificador restritivo do nome. 

 1.5  A oração «que com ele concorriam» (l. 19) é uma oração subordinada 

    (A) substantiva completiva.

    (B) adjetiva relativa explicativa.

    (C) adjetiva relativa restritiva.

    (D)  substantiva relativa.

mAriA motA, «Apogeu e Decadência do Império Português: O Profetismo Bandárrico»,  
in Comunicação e Cidadania — Atas do 5.º Congresso da Associação Portuguesa  

de Ciências da Comunicação, Moisés de Lemos Martins & Manuel Pinto (orgs.),Braga,  
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 2008 (adaptado).

 Mal afeitos aos cálculos e previsões e mais propensos aos repentes das aventuras,  
o País não estava preparado para o imperialismo de tipo capitalista, e a mercantilização  
do Estado revelou-se um obstáculo para a criação de novas estruturas económicas  
que promovessem mudanças significativas no plano das relações sociais de produção.  
Na Península Ibérica, apesar do seu papel pioneiro na descoberta do mundo, o processo 
de centralização do Estado ao serviço da classe senhorial, a introdução do Tribunal da 
Inquisição, que defendia a ortodoxia católica do Estado, secundada pela nova ordem dos 
jesuítas, impediu o desenvolvimento de uma camada burguesa mais racionalista e 
empreendedora.

(Continuação)
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 1.6  As palavras «conquistas» (l. 5), «poder» (l. 7), «colonial» (l. 19) e «hegemonia» (l. 21)

    (A) fazem parte do campo lexical de «Império».

    (B) são sinónimas do vocábulo «Império». 

    (C) fazem parte do campo semântico de «Império».

    (D)  têm o vocábulo «Império» como étimo.

GRUPO IV  

1    Num texto bem estruturado, com cento e vinte a cento e cinquenta palavras, explique por que motivo 
podemos considerar as narrativas da História Trágico-Marítima (como «As Terríveis Aventuras de Jorge 
Albuquerque Coelho (1565)») antiepopeias dos Descobrimentos.

 

AVALIO O MEU SUCESSO — FICHA GLOBAL  

X

Os relatos da História Trágico-Marítima podem ser vistos como antiepopeias dos Descobrimentos, na medida em 

que nos revelam a faceta negativa da expansão marítima portuguesa.

A epopeia Os Lusíadas, que celebrava o heroísmo dos descobrimentos marítimos, já denunciava a decadência do 

Império colonial. Mas é na História Trágico-Marítima que se abordam mais claramente os desaires e os fracassos 

da empresa expansionista portuguesa do século xvi. Os naufrágios dos barcos da Carreira da Índia vão servir de 

ponto de partida para denunciar a perda de vidas humanas e de recursos, o materialismo e a corrupção e o 

desgoverno dos intervenientes no projeto do Império. 

Desta forma se denuncia que os grandes ideais de expansão da fé e do Império tinham sido ultrapassados por 

um sentido mais prático e egoísta da existência. Os Descobrimentos tinham perdido a sua grandeza, o seu 

heroísmo e o seu brilho.
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GRUPO V  

1    Escreva um texto expositivo bem estruturado, com duzentas a trezentas palavras, em que procure dar 
conta de dois ou três grandes problemas que expliquem o estado em que Portugal se encontra hoje. 
Apresente exemplos na sua exposição.

 Antes de começar a escrever, elabore um plano e, no final, reveja o texto que escreveu.

 Resposta livre.
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Soluções
I. GRAMÁTICA

FICHA DE TRABALHO 1 
Acentuação gráfica

Página 4

1    
e) bebé; g) órgão; h) amigável;  
i) ninguém; j) anéis; l) credível;  
n) guaraná.

2    
a) Ninguém é profeta no seu país.
b) A Deus o que é de Deus, e a César 
o que é de César.
c) Do sábio, o conselho; do médico,  
o remédio.
d) Ninguém está bem com a sorte que 
tem.
e) O que a água dá, a água levará.
f) Dois olhos veem melhor do que um 
só.

3   
a) A palavra «ótimo» é acentuada 
porque todas as esdrúxulas recebem 
acento gráfico.
b) A palavra «recomendável» é 
acentuada porque é grave e termina 
em -l.
c) A palavra «espanhóis» é acentuada 
porque é aguda e termina em ditongo 
aberto (oi).
d) Na palavra «país», o i recebe 
acento para não formar ditongo com  
o a anterior. 
e) A palavra «mantém» é acentuada 
porque termina em -em e tem mais de 
uma sílaba.

4   
Sugestão: Também o sável fluídico 
nadará pelos túneis subaquáticos. 

5   
As palavras do texto que são 
acentuadas são: âncora, à, já, 
remédio, pô-lo, após, pólvora, já, 
remédio, contrária, ímpeto, à. 

FICHA DE TRABALHO 2 
Geografia da língua portuguesa

Página 6

1    
Europa: Portugal; América do Sul: 
Brasil; África: Cabo Verde, Guiné- 
-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, 
Moçambique e Guiné Equatorial; Ásia: 
Timor-Leste.

2    
B, C, D, E, I, J.

3   
3.1 Encontramos no texto as palavras 
«musseque», «cubatas» e 
«mangonheiras» (aceita-se também 
«berrida»). 
3.1.1 «Musseque» significa «bairro, 
geralmente de construções precárias»; 
uma «cubata» é uma habitação rústica 
africana; a palavra «mangonheira» 
significa «preguiça, mandriice». Os três 
vocábulos provêm do quimbundo, 
língua falada no noroeste de Angola.
3.2 «[Os] vizinhos ouviram-lhe 
resmungar»; «toda a gente deu razão 
em vavó Xíxi: ela tinha avisado, antes 
de sair embora na Baixa». (Em ambos 
os casos, os verbos selecionam 
preposições diferentes das 
selecionadas pelo português europeu.)

4   
4.1 As palavras são «moleques», 
«caboclo» e «planejar». 
4.1.1 «Moleque» significa «rapaz». 
Um «caboclo» é um mestiço de origem 
caucasiana e índia. A «planejar» 
corresponde na variedade europeia 
«planear».
4.2 «[A]s ondas ora se rebentavam 
fragorosas, ora vinham se bater 
mansamente» (anteposição do 
pronome pessoal átono ao verbo); 
«deram razão a ele» (em português 
europeu, a pronominalização do 
complemento indireto é obrigatória: 
deram-lhe).

FICHA DE TRABALHO 3 
História da língua portuguesa

Página 8

1    
As três fases são o português antigo,  
o português clássico e o português 
contemporâneo. 

2
As línguas dos iberos e dos celtas são 
possíveis substratos. As línguas 
germânicas e o árabe constituem 
superstratos.

3
Uma língua românica é uma língua 
que provém da evolução e 
diferenciação do latim.

4
B, D, G, H, I, K e O.

5
5.1 Exemplos dessas palavras são 
«esguardada», «cambo» (troca), «ca» 
(porque), «guisado», entre outros.

5.2 Encontramos no texto construções 
frásicas como «dõ Sancho ouve ben 
esguardada», «que lhe eu tal mesajen 
levasse», «que vos meu padre fez», 
«sempre vos fiz muito d’algo», entre 
outras, que hoje nos parecem pouco 
gramaticais.
5.3 O texto dá testemunho da fase do 
português antigo.
5.3.1 Como constatamos ao ler este 
texto, o português antigo mantinha o 
-d- nas formas da segunda pessoa do 
plural («vaades», «digades», 
«dizede») e mantinha formas com 
hiatos («irmaa», «boo», «huu») que 
depois seriam resolvidos por crase. 
Encontramos também no texto várias 
palavras e construções frásicas que 
hoje tomamos como arcaicas. 

6
6.1 O texto ilustra a fase do português 
clássico. 
6.1.1 As palavras «junco» (do malaio 
jung), «berço», «falcão» e «cossayro» 
(do italiano corsaro). Trata-se de 
palavras que entram no português 
pelo contacto com outras culturas 
(junco) ou que dizem respeito à 
marinharia da época da Expansão 
marítima (berço, falcão e cossayro).
6.2 Exemplos dessas construções 
frásicas são: «Este junco, tanto que 
ouue vista de nós, se determinou em 
nos cometer», «custumauão muyto de 
trazer», «andauão darmada».

FICHA DE TRABALHO 4
Processos fonológicos

Página 10

1  
A. 6; B. 4; C. 2; D. 5; E. 3; F. 1.

2  
A. 3; B. 4; C. 5; D. 8; E. 7; F. 1; G. 2; 
H. 6.

3  
a) apócope; b) epêntese; c) assimilação; 
d) metátese; e) paragoge; f) crase;  
g) sonorização; h) palatalização.

4  
a) síncope por supressão do /n/ entre 
/u/ e /a/ (ou do /n/ intervocálico);  
b) aférese por supressão do /s/ inicial; 
c) prótese por adição do /a/ inicial;  
d) palatalização do grupo /ne/ em nh 
(/,ɲ/);  
e) assimilação: o fonema /i/ altera-se 
para /a/ por influência do segundo /a/;
f) dissimilação: o segundo /l/ passa a 
/d/ para se diferenciar do /l/ anterior.
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5  
5.1 a) epêntese; b) apócope;  
c) sonorização; d) palatalização.

FICHA DE TRABALHO 5
Étimo e etimologia

Página 12

Nota: Alguns dicionários podem 
apresentar variantes da informação 
que é dada nos cenários de resposta 
desta ficha.

1  
1.1 a) ciVitAs, Atis, cidade, reunião de 
cidadãos, nação em latim; ocorre pela 
primeira vez no português no século 
xiii; o sentido original restringe-se ao 
conceito de cidade, povoação.
b) samuri, título do antigo soberano de 
Calecute, na Índia, em sânscrito; entra 
em português através da língua malaia, 
em 1498 (no diário de Vasco da Gama) 
e mantém o sentido original.
c) kota (fortaleza) e pala (guarda) em 
sânscrito, entra em português através 
do persa (kotual, comandante da 
fortaleza) em 1512; depois passa a 
referir-se ao cargo de funcionário 
público ou de intendente de negócios 
de alguns povos do oriente. 
d) ad-darqâ ou ad-darghâ, escudo  
de couro, em árabe. é atestada em 
português em 1344 e mantém o 
sentido original.
e) warda ou wardja (guarda), em 
germânico ou gótico, entra através do 
castelhano, do catalão, do italiano ou 
do francês no século xiii; mantém o 
sentido original.
f) andola (modo de transporte 
semelhante a uma liteira), em malaio 
e atestado em português em 1500; 
hoje refere-se sobretudo aos estrados 
que nas procissões transportam 
imagens religiosas.

2  
a) As quatro palavras apontam para a 
ideia de posição cimeira, de estar 
num lugar acima dos demais (órgãos, 
cidades, soldados, empregados, etc.). 
b) As palavras deste conjunto 
sugerem a ideia de luz (claro, clarão) 
ou de, metaforicamente, tornar mais 
percetível o que era obscuro 
(esclarecer, aclaração). 
c) Os vocábulos referem-se à cor preta 
(negro, negridão), à ideia de escurecer 
(negrejamento) ou de perder a pureza, 
a brancura (denegrir).

3  
a) Tratamento de doenças através da 

água do mar ou em clima marinho.
b) Amizade ou gosto por cães.
c) Estudo da escrita antiga, ou seja, 
da escrita de épocas passadas.
d) Antipatia e aversão a estrangeiros.
e) Médico que trata das doenças 
ligadas ao envelhecimento.
f) Pessoa ou elemento que é sensível 
à luz.

4  
a) hippopotamos, ou, cavalo do rio 
(hippo: cavalo + potamos: rio) em 
grego; a palavra entra no português 
através do latim no século xVii;
b) rhinokeros, nariz de chifre (rhinos: 
nariz, keras: chifre) em grego; a 
palavra entra no português através do 
latim no século xVi;
c) chamaileon, leão anão, em grego; 
entra em português pelo latim no 
século xVi;
d) okto + podos (que tem oito pés) na 
etimologia grega; a palavra é criada pelo 
latim científico no século xViii (octoPus)  
e entra no português no século xix;
e) yi’mboya, cobra de rãs (yu’i: rã + 
mboya: cobra) em tupi; chega ao 
português no século xVi.
f) mure- (rato) cAecu- (cego), do latim; 
no português está abonado no século 
xV;
g) deinos (terrível, perigoso) + sauros 
(lagarto); a etimologia é grega mas a 
palavra é criada em latim científico 
(dinossAurus) no século xix e entra 
nesse século em português.

FICHA DE TRABALHO 6
Campo lexical e campo semântico

Página 14

1  
1.1 O campo lexical dominante é o do 
rio: «fonte», «água», «mar».
1.2 a) Cenário possível de resposta 
— nascente, foz, leito, água, peixes, 
embarcações.
b) Cenário possível de resposta — 
ondas, corais, peixes, gaivotas, ilhas, 
algas.
1.3 Nascente, bica, chafariz.
1.3.1 a) A fonte dos problemas foi  
a sua intransigência.
b) Na elaboração do trabalho, os 
alunos utilizaram como fonte a 
Crónica de D. João I, de Fernão Lopes.
c) O jornalista não revelou as suas 
fontes.
d) Depois de ele desmaiar, 
humedeceram-lhe as fontes para que 
recuperasse os sentidos.
1.4 Relação amorosa.

1.5 A. 2; B. 4; C. 1; D. 5; E. 3.

2   
2.1 Cenário possível de resposta:
a) Os campos estavam cobertos de 
flores.
b) Ele trabalha no campo da informática.
c) Eles vivem no campo: consideram-no 
mais tranquilo do que a cidade.
d) Os jogadores mostravam-se 
confiantes ao entrarem em campo.
2.2 Cenário possível de resposta:
a) Na disciplina de Biologia, os alunos 
estudaram os órgãos do aparelho 
digestivo.
b) Ele era um exímio tocador de órgão.
c) Ele foi o órgão através do qual as 
negociações se iniciaram.
d) A equipa era um órgão meramente 
consultivo.
2.3 Cenário possível de resposta:
a) Eles interessavam-se pela astronomia, 
sobretudo pelo estudo das estrelas.
b) Ele era a estrela da companhia.
c) Esta oportunidade ficou a dever-se à 
sua boa estrela.
d) A dor era tão forte que ele viu estrelas.
2.4 Cenário possível de resposta:
a) A rainha colocou a coroa na cabeça.
b) Ele martelou a cabeça do parafuso.
c) Ele era o cabeça de lista do seu 
partido.
d) Os políticos seguiam na cabeça do 
cortejo.

FICHA DE TRABALHO 7
Arcaísmos e neologismos

Página 16

1  
Arcaísmos: 1; 4; 5; 9; 10; 11; 15; 18; 
20. Neologismos: 2; 7; 12; 14; 16; 17.
1.1 A. 5; B. 9; C. 15; D. 20; E. 4;  
F. 11; G. 1; H. 10; I. 18. 
1.2 Estas palavras são arcaísmos 
porque eram usadas no português 
antigo e/ou no clássico, mas os 
falantes do português contemporâneo 
deixaram de as integrar no seu 
discurso.
2   

2.1 «garceta»
2.2 «madre»; «louçãa»; «alo»
2.3 «paguei-m'eu d'elos»

FICHA DE TRABALHO 8
Processos irregulares de formação  
de palavras

Página 17

1    
a) truncação;
b) acronímia;
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Soluções

c) amálgama (cibernética + astronauta);
d) sigla;
e) acronímia;
f) empréstimo;
g) sigla;
h) extensão semântica;
i) truncação;
j) amálgama (telefone + móvel);
k) truncação;
l) truncação;
m) extensão semântica;
n) empréstimo;
o) truncação;
p) acronímia;
q) empréstimo;
r) sigla;
s) amálgama (português + espanhol);
t) empréstimo.

FICHA DE TRABALHO 9
Funções sintáticas

Página 18

1    
a) complemento oblíquo; b) predicativo 
do sujeito; c) complemento do nome; 
d) predicativo do complemento direto; 
e) modificador restritivo do nome;  
f) complemento direto; g) modificador 
da frase; h) complemento indireto.

2    
2.1 B
2.2 C
2.3 C
2.4 B
2.5 D
2.6 D
2.7 D
2.8 B
2.9 B
2.10 A
2.11 B

3   
a) Todos os alunos — sujeito simples; 
participaram na realização do exercício 
— predicado; na realização do 
exercício — complemento oblíquo; do 
exercício — complemento do nome.
b) O sucesso das negociações — sujeito 
simples; das negociações — 
complemento do nome; dependerá dos 
intermediários — predicado; dos 
intermediários — complemento oblíquo.
c) Obviamente — modificador (da 
frase); todos os contributos — sujeito 
simples; serão bem-vindos — 
predicado; bem-vindos — predicativo 
do sujeito.
d) Ao longo do percurso — 
modificador (do grupo verbal); Sujeito 
nulo subentendido (nós); Ao longo do 
percurso, fomos auxiliados por 

pessoas generosas — predicado; por 
pessoas generosas — complemento 
agente da passiva.
e) Marta — vocativo; sujeito nulo 
subentendido (tu); não retires esse 
livro da estante — predicado; esse 
livro — complemento direto; da 
estante — complemento oblíquo.
f) De tarde — modificador (do grupo 
verbal); sujeito nulo subentendido 
(nós); ficámos no hotel por causa da 
chuva — predicado; no hotel — 
predicativo do sujeito; por causa da 
chuva — modificador do grupo verbal.
g) Sinceramente — modificador (da 
frase); concordo com essa medida 
— predicado; com essa medida — 
complemento oblíquo.
h) Todos os alunos — sujeito simples; 
gostaram do texto — predicado; do 
texto — complemento oblíquo.
i) O juiz — sujeito simples; considerou 
o réu culpado — predicado; o réu — 
complemento direto; culpado — 
predicativo do complemento direto.

FICHA DE TRABALHO 10
Orações coordenadas e subordinadas

Página 21

1  
1.1 D
1.2 D
1.3 B
1.4 B
1.5 A
1.6 B
1.7 D

2  
2.1 a) oração subordinada adjetiva 
relativa restritiva;
b) oração subordinada adverbial 
temporal;
c) oração coordenada copulativa;
d) oração coordenada assindética;
e) oração subordinada substantiva 
completiva;
f) oração subordinada adjetiva relativa 
explicativa;
g) oração subordinada adverbial 
temporal (não finita);
h) oração subordinada substantiva 
completiva;
i) oração subordinada adverbial final.

FICHA DE TRABALHO 11
Pontuação

Página 24

1  
A. 5; B. 7; C. 6; D. 8; E. 1; F. 2; G. 4; 
H. 3. 

2  
a) Os políticos que infringem 
gravemente a lei devem demitir-se. 
(Não se coloca uma vírgula entre sujeito 
e predicado.) 
b) Esta empresa exporta componentes 
eletrónicos para o Canadá. 
 (O complemento oblíquo não se 
separa dos demais constituintes 
através de uma vírgula.)
c) Todos os novos alunos da turma D 
do 10.º ano devem ir à secretaria. 
(Não se coloca uma vírgula entre 
sujeito e predicado.) 

3  
a) Ó Maria, põe a mesa já. (O vocativo 
separa-se dos demais constituintes da 
frase através de uma vírgula.)
b) Quando chegares ao Porto, liga-me. 
(Se uma oração subordinada adverbial 
ocorre antes da oração subordinante, 
deve ser separada desta através de 
uma vírgula.)
c) A Filipa perguntou à Margarida: 
— Vens cá amanhã? (O discurso 
direto deve destacar-se através de um 
travessão, de dois pontos ou vírgula, 
sendo neste caso assinalado através 
de aspas.)
d) A Rita sabia que tinha de comprar 
peixe, açúcar e salsa no 
supermercado. (Os elementos com a 
mesma função sintática devem ser 
separados por vírgulas.)

4  
Velejando nós pelo rio acima com vento 
e maré que Nosso Senhor então nos 
deu, em menos de uma hora chegámos 
onde os inimigos estavam, que até este 
tempo nos não tinham ainda sentido; 
mas como eles eram ladrões e se 
temiam da gente da terra, pelos males  
e roubos que ali cada dia lhe faziam, 
estavam tão aparelhados e tinham tão 
boa vigia que em nos vendo tocaram 
um sino muito apressadamente, ao som 
do qual foi tamanho o rumor e revolta 
de gente, tanto da que estava em terra 
como da que estava embarcada, que 
não havia quem se ouvisse com eles  
o que vendo António de Faria, bradou 
logo, dizendo:
— Eia, senhores e irmãos meus, a eles, 
como nome de Cristo, antes que as 
suas lorchas lhes acudam! Santiago! 
E disparando toda a nossa artilharia, 
prouve a Nosso Senhor que se 
empregou tão bem que dos mais 
esforçados que já neste tempo estavam 
em cima do chapitéu, veio logo abaixo  
a maior parte, feitos em pedaços, o que 
foi um bom prognóstico do nosso desejo.
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Após isto, os nossos atiradores, que 
seriam cento e sessenta, pondo fogo  
a toda a arcabuzaria, conforme o sinal 
que lhes fora feito, os conveses de 
ambos os juncos ficaram tão vazios da 
multidão que antes neles se via, que já 
nenhum dos inimigos ousava aparecer. 
Os nossos dois juncos abalroando então 
os dois dos inimigos assim como 
estavam, a briga se travou entre todos, 
de maneira que realmente confesso que 
não me atrevo a particularizar o que 
nela se passou, ainda que me achasse 
presente, porque ainda neste tempo  
a manhã não era bem clara, e a revolta 
dos inimigos e nossa era tamanha, 
juntamente com o estrondo dos 
tambores, bacias e sinos, e com as 
gritas e brados de uns e dos outros, 
acompanhados de muitos pelouros de 
artilharia e de arcabuzaria, e na terra o 
retumbar dos ecos pelas concavidades 
dos vales e outeiros, que as carnes 
tremiam de medo.
(Esta é a transcrição da edição do texto 
referida em nota e com a pontuação 
atribuída pelo editor. Pode, claro está,  
o professor aceitar outras possibilidades 
em alguns lugares do texto.)

FICHA DE TRABALHO 12
Recursos expressivos

Página 26

1    
a) hipérbole; b) aliteração; c) metáfora; 
d) anástrofe; e) antítese; f) ironia;  
g) personificação; h) interrogação 
retórica; i) apóstrofe; j) metonímia. 

2    
2.1 a) Neste verso encontramos uma 
anástrofe (a ordem expectável dos 
constituintes da frase seria: se andais 
vestida de dó). São certamente 
exigências de ritmo e de rima 
(«andais» rima com «matais») que 
determinam o uso deste recurso 
expressivo. Contudo, a estranha 
alteração violenta à ordem natural dos 
constituintes pode representar a 
estranheza que o eu poético sente ao 
constatar o luto e a dor da amada por 
alguém que morreu quando, por outro 
lado, esta mulher sente indiferença 
(«cruezas no coração») pelo sujeito 
poético, que morre de amor por ela. 
b) Este eufemismo é uma referência  
à pessoa que morreu e por quem a 
amada do eu lírico pôs luto. Contudo, 
se o eufemismo suaviza a ideia de 
morte, por outro lado desvaloriza 
também a importância daquele por 

quem a personagem feminina anda 
«de dó vestida». Mais importante seria 
esta mulher pôr luto pelo sujeito 
poético, que morre de amor por ela.
c) O verso contém uma metáfora.  
Ao afirmar que a amada o mata de 
amor, o eu lírico procura exprimir  
o sofrimento extremo que a recusa  
do seu amor e que a indiferença  
da personagem feminina lhe causam. 
(Existe uma interrogação retórica;  
mas essa diz respeito aos três versos.)
d) «Que brado sem ser ouvido» é uma 
antítese. A contraposição de duas 
ideias traduz de forma expressiva  
o facto de o sujeito poético manifestar 
com veemência o seu amor e de as 
suas palavras «não serem ouvidas», 
ou seja, serem ignoradas ou recebidas 
com indiferença.
e) Nesta antítese dá-se conta do 
contraste que o eu lírico encontra entre 
a aparência e a essência. A amada 
pretende mostrar, pela forma como se 
veste (pelo luto), que tem sentimentos 
e sofre com a morte de um ente 
querido. No entanto, no coração dessa 
mulher, o eu lírico encontra a «crueza» 
de quem é insensível ao amor que ele 
lhe manifesta.

3   
As mãos dos operários criam melhores 
condições de vida a toda a população.

4   
Esta mulher é a luz
Que na noite escura me conduz.

5   
A corrupção faz certamente com que 
o país funcione de forma mais justa.  

6   
Há poemas que são tão doces como 
as papaias mais apetecíveis.

7   
A noite abraçou-nos com seus amplos 
braços, A noite beijou-nos com seus 
ternos lábios.

II.  ATIVIDADES DE LEITURA  
E DE COMPREENSÃO  
DO ORAL 

FICHA DE TRABALHO 13
Compreensão da leitura 1: artigo  
de divulgação científica

Página 28

1   
1.1
1.1.1 B

1.1.2 C
1.1.3 D
1.1.4 B
1.1.5 D

1.2
Este texto de divulgação científica tem 
um carácter expositivo, pois apresenta 
informação sobre um acontecimento 
científico. É escrito com objetividade, 
na medida em que privilegia os factos  
e apresenta de forma imparcial a 
descoberta do novo planeta, bem como 
o contexto e as consequências deste 
avanço científico. Além disso, dá conta 
de informação seletiva, porque se limita 
aos dados fundamentais dessa 
descoberta e das suas implicações. 

FICHA DE TRABALHO 14
Compreensão da leitura 2: artigo  
de divulgação científica

Página 30

1    
1.1 a) §1. A lontra só é estudada em 
Portugal a partir dos anos 80 do 
século xx.
b) §2. Através de várias abordagens 
metodológicas, Pedro Beja investigou 
as populações da espécie no sudoeste 
alentejano e concluiu que é o acesso à 
água doce que condiciona a presença 
de comunidades em zonas costeiras.
c) §3. Teresa Sales-Luís estudou as 
lontras da bacia do Sado e verificou a 
dependência da espécie da água e de 
locais onde os animais se possam 
alimentar.
d) §4. Margarida Santos-Reis e Nuno 
Pedroso concluíram na sua 
investigação que, ao contrário do que 
seria de prever, no nosso país as 
comunidades de lontras instalam-se 
em lugares aparentemente inóspitos 
como as barragens.
e) §5. Nuno Pedroso apurou no seu 
estudo que as condições ecológicas 
das lontras se alteram com a 
construção de uma barragem.
f) §6. No doutoramento que 
desenvolveu em Portugal, Lorenzo 
Quaglietalla investigou os territórios e a 
atividade das lontras, chegando a 
conclusões sobre variáveis que os 
condicionam.
1.2
1.2.1 D
1.2.2 C
1.2.3 B
1.2.4 C
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Soluções

FICHA DE TRABALHO 15
Compreensão da leitura 3: relato  
de viagem

Página 32

1   
1.1 
1.1.1 C
1.1.2 B
1.1.3 C
1.2 A

FICHA DE TRABALHO 16
Compreensão da leitura 4: apreciação 
crítica

Página 34

1
1.1 
1.1.1 D
1.1.2 A
1.1.3 D
1.1.4 B
1.2 Luís Miguel Oliveira considera que  
os filmes de Chaplin deveriam estar 
em exibição ao longo de todo o ano, 
dado que nos permitem compreender 
a essência da própria humanidade.

FICHA DE TRABALHO 17
Compreensão da leitura 5: apreciação 
crítica

Página 36

1  
1.1
1.1.1 B
1.1.2 C
1.1.3 B
1.1.4 D
1.2
1.2.1 A análise e a crítica dos 
costumes dos ingleses são o assunto 
central do livro.
1.2.2 O tom do livro é 
predominantemente irónico e satírico, 
na medida em que o autor critica o 
povo inglês. A linguagem usada é 
marcada pelo discurso oral, pelo 
humor e pela informalidade e, por 
vezes, recorre a termos indecorosos.
1.2.3 Os argumentos usados para 
construir a crítica ao povo inglês não 
são bem desenvolvidos nem 
estruturados. Esse facto também não 
preocupa o autor porque, no fundo, 
ele privilegia a liberdade de criticar 
com humor o seu objeto de análise  
(o povo inglês).

FICHA DE TRABALHO 18
Exploração do dicionário

Página 38

1    
a) Lagos; b) álcool; c) Índia; d) poema; 
e) assombroso, terrível; f) termos, 
vocábulos; g) sacrifício de cem animais, 
carnificina; h) janota.

2    
2.1 Cada uma das partes que exerce 
uma função nos corpos organizados; 
cada parte que, num maquinismo, 
exerce função especial; instrumento, 
meio, agente; instrumento musical de 
teclado e sopro; periódico ou jornal 
oficioso de um partido. 
2.2 s. m. 
2.2.1 As abreviaturas significam 
«substantivo» (nome) e «masculino».

3    
alegre — alegrar, alegria, alegro (< it. 
allegro), alegrete, alegremente;  
ler — leitura, legível, lente.

4    
a) previsão; b) açoriano; c) ovídeos;  
d) peru. 

5    
Essencialmente, um dicionário possui 
informação sobre a ortografia das 
palavras, o seu significado, a sua 
categoria gramatical e sobre as palavras 
que fazem parte da sua família.

6    
Certos dicionários contêm informação 
sobre a etimologia das palavras,  
a fonética e ainda frases em que  
a palavra em causa é usada.

7    
7.1 a) tempestuosa, procelosa;  
b) valor, honra, elegância; c) verão;  
d) trabalhavas.
7.2 a) miséria; b) responde. 

8    
a) crânio; b) privilégio; c) predizer;  
d) expectável; e) dispensar; f) brócolos.

9    
a) realizável; b) campal; c) oposto, 
oponível, opositor; d) dorminhoco. 

FICHA DE TRABALHO 19
Compreensão do oral 1: documentário

Página 40

1  
1.1 B
1.2 C
1.3 D
1.4 D

1.5 B

FICHA DE TRABALHO 20
Compreensão do oral 2: reportagem

Página 41

1  
1.1 C
1.2 A
1.3 B
1.4 C
1.5 D
1.6 C

FICHA DE TRABALHO 21
Compreensão do oral 3: reportagem

Página 42

1  
1.1 B
1.2 C
1.3 B
1.4 D
1.5 D

FICHA DE TRABALHO 22
Compreensão do oral 4: texto 
publicitário

Página 43

1  
1.1 A
1.2 B
1.3 B
1.4 C
1.5 C

III.  ATIVIDADES DE ESCRITA  
E DE EXPRESSÃO ORAL 

FICHA DE TRABALHO 23
Síntese 1

Página 44

1  
No artigo de divulgação científica 
intitulado «Abraão Zacuto (1450?- 
-1522?)», Fernando Reis dá conta da 
vida e da obra do cientista de origem 
judaica, cujo trabalho deixou marca em 
Portugal. Reis começa por apresentar 
sumariamente a vida de Zacuto, que 
nasceu em Salamanca, onde terá 
estudado e lecionado. O decreto de 
expulsão dos judeus, promulgado pelos 
Reis Católicos, trouxe-o a Portugal, país 
onde residiu e trabalhou seis anos, 
mas que teve de abandonar, de novo 
por determinação de leis antissemitas 
portuguesas. Residiu o resto da sua 
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e descrições e esboços do que viu.  
O segundo texto, Roteiro de Goa a Diu, 
contempla, além do relato da viagem, 
registos dos territórios por onde D. João 
passou. O terceiro, intitulado Roteiro 
do Mar Roxo, contém, além das 
descrições de lugares, esboços 
topográficos que as ilustram. Estes 
textos estão para além do tradicional 
roteiro de viagens, pois incluem 
comentários e apontamentos 
relevantes para a hidrografia e as 
ciências náuticas.

vida no norte de África. 
Astrónomo e astrólogo, Zacuto deu um 
precioso contributo para o 
desenvolvimento das ciências náuticas 
com o seu Almanach Perpetuum.  
A obra é essencialmente constituída 
por várias tabelas com dados e análises 
dos astros, que permitem determinar 
as coordenadas dos corpos celestes  
e prever acontecimentos astronómicos, 
como eclipses. Segundo Victor Crespo, 
essas informações podiam ser úteis 
para a meteorologia, para a agricultura 
e para a medicina, mas também 
estavam pensadas para fins menos 
científicos como a previsão de 
acontecimentos. As tabelas referiam-se 
aos anos de 1473 a 1476, mas delas 
se podiam extrapolar dados para outros 
anos; por esse motivo, essas 
informações foram utilizadas para a 
elaboração de outras tabelas, que 
foram usadas na navegação náutica.
Zacuto foi também autor de outras 
obras, como o Livro das Genealogias,  
e de dois tratados astrológicos, Juízos 
Astrológicos e Tratado de las Ynfluencias 
del cielo, no qual previa um dilúvio 
universal em 1503.

FICHA DE TRABALHO 24
Síntese 2

Página 46

1    
Neste texto, o autor procura 
demonstrar que Vasco da Gama tanto 
pode ser visto como um precursor do 
multiculturalismo como considerado 
um genocida. Com efeito, destaca o 
facto de, apesar de ter sido um dos 
protagonistas dos Descobrimentos,  
o navegador ter sido responsável pela 
morte de muitos inocentes nas terras  
a que aportou. 
Para demonstrar os obstáculos 
superados pelo navegador, João 
Ferreira refere-se à necessidade que  
a frota que este comandava teve de 
navegar durante três meses longe de 
terra, de modo a evitar os ventos 
contrários que se faziam sentir junto  
à costa africana. Destaca ainda o facto 
de a tripulação ter sido vítima de 
escorbuto. Finalmente, salienta as 
dificuldades sentidas por Vasco da 
Gama em virtude da hostilidade dos 
muçulmanos de Mombaça face a 
cristãos, da influência dos mercadores 
muçulmanos em Calecute, que 
condicionou negativamente a reação 
do samorim à chegada dos 
portugueses, e da própria inexperiência 

dos recém-chegados, que cometeram 
o erro de oferecer ao soberano 
presentes indignos de um monarca. 
De modo a explicitar o motivo por que 
Vasco da Gama é lembrado na Índia 
pela sua crueldade, o autor destaca  
o facto de, na sua segunda viagem,  
o navegador ter sido responsável pelo 
ataque a um navio que regressava  
a Calecute de uma peregrinação a 
Meca e pela morte dos seus ocupantes 
(à exceção de algumas crianças) — 
numa retaliação pelo massacre de 
alguns portugueses que Pedro Álvares 
Cabral deixara na cidade. Além disso, 
perante a recusa do samorim em 
expulsar os muçulmanos da cidade  
e em pagar uma indemnização pela 
morte dos portugueses, Gama não 
hesitou em enforcar trinta e quatro 
reféns e em enviar os seus despojos ao 
samorim — após o que bombardeou a 
cidade durante dois dias.

FICHA DE TRABALHO 25
Síntese 3

Página 48

1    
O artigo de divulgação científica de 
Fernando Reis dá notícia da vida e, 
sobretudo, da obra de D. João de 
Castro (1500-1548). O autor começa 
por resumir o percurso biográfico 
deste vice-rei da Índia. D. João foi um 
homem de cultura e ciência que 
frequentou os círculos da corte e 
conheceu cientistas como Pedro 
Nunes. Como soldado, participou em 
expedições a Tânger e a Tunes, mas 
foi no Oriente que se distinguiu como 
guerreiro e governante.
Enquanto estudioso da ciência,  
D. João escreveu duas relevantes obras 
científicas. O Tratado da Sphaera é um 
importante estudo de astronomia 
náutica, onde também se disserta 
sobre a aplicação prática da ciência  
e sobre a necessidade do método 
científico para, num mundo de ilusões 
e ideias erradas, se chegar à verdade. 
A outra obra, Da Geographia, aborda, 
em tom didático, questões da geografia 
e da cosmografia. 
D. João de Castro escreveu também 
três roteiros das suas viagens por 
terras do Oriente, que apenas foram 
publicados postumamente. O Roteiro 
de Lisboa a Goa relata a viagem 
marítima que levou o autor à Índia, 
mas inclui também registos náuticos, 
representações cartográficas dos 
lugares por onde ele passou  
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Resoluções
AVALIO O MEU SUCESSO 1 Pág. 58
Consulta as páginas 14-90 do manual.

GRUPO I

A

1
Ao contrário do que sucede em muitas 
cantigas de amigo, nas quais a figura 
materna assume o papel de guardiã da 
castidade da filha, nesta cantiga a mãe 
funciona como confidente da filha, que 
não hesita em narrar-lhe o encontro 
que teve com o amigo na fonte.

2  
Cenário possível de resposta: A figura 
feminina dirige-se à fonte 
supostamente para lavar os seus 
cabelos. Contudo, o facto de a donzela 
aproveitar este momento para se 
comprazer com a beleza dos seus 
cabelos e com a sua própria formosura 
remete-nos para a possibilidade de 
que, na verdade, a ida à fonte oculte a 
intenção de atrair o amigo graças à sua 
capacidade de sedução. Deste ponto 
de vista, o encontro com o amado não 
teria sido um acontecimento ocasional, 
mas algo premeditado. 

3  
Ao longo do texto, a donzela manifesta 
um intenso orgulho pela sua própria 
beleza: «Fui eu, madre, lavar meus 
cabelos / a la fonte e paguei-m’eu 
d’elos / e de mi, louçãa.» (vv. 1-3). 
Com efeito, é sintomático que o refrão 
incida, precisamente, no facto de a 
figura feminina se comprazer com a 
sua formosura: «e de mi, louçãa.» 
Esta satisfação consigo própria é 
reforçada pelo facto de ter sucesso no 
processo de sedução do seu amado: 
«Ante que m[e] eu d’ali partisse, / fui 
pagada do que m[e] el disse / e de mi, 
louçãa.» (vv. 10-12) 

B

1  
Como consequência da fome, a 
população da cidade mergulhou na 
tristeza, envolvendo-se em disputas 
mesquinhas: «Toda a cidade era dada 
a nojo, chea de mesquinhas querelas» 
(l. 1). Apesar deste estado de espírito, 
sempre que eram chamados para o 
combate, os habitantes de Lisboa 
mostravam-se fortes e corajosos: «Pero 
com todo esto, quando repicavom, 
neuu˜ nom mostrava que era faminto, 
mas forte e rijo contra seus e˜migos.» 
(ll. 5-6). Além disso, procuravam 
consolar-se uns aos outros, muito 
embora este esforço fosse infrutífero: 

«Esforçavom-se uu˜s por consolar os 
outros, por dar remedio a seu grande 
nojo, mas nom prestava conforto de 
palavras, nem podia tal door seer 
amansada com neu˜as doces razões» 
(ll. 6-8). A profunda melancolia da 
população era adensada pelo facto de 
verificarem que as suas preces não 
eram atendidas: «Ó quantas vezes 
encomendavom nas missas e 
preegações que rogassem a Deus 
devotamente por o estado da cidade!  
E ficados os geolhos, beijando a terra, 
braadavom a Deos que lhes acorresse, 
e suas prezes nom eram compridas!» 
(ll. 11-13). Deste modo, eram levados 
a desejar morrer ou a lamentarem o 
facto de não se terem rendido ao rei de 
Castela: «Assi que rogavam a morte 
que os levasse, dizendo que melhor lhe 
fora morrer, que lhe seerem cada dia 
renovados desvairados padecimentos. 
Outros se querelavom a seus amigos, 
dizendo que forom desaventuirada 
gente, que se ante nom derom a el-Rei 
de Castela que cada dia padecer novas 
mizquiindades, firmando-se de todo 
nas peores cousas que fortuna em esto 
podia obrar.» (ll. 16-20). 
Finalmente, o profundo desalento das 
vítimas do cerco era agravado pelo 
receio que tinham da vingança dos 
inimigos: «e sobre todo isto, medo 
grande da cruel vingança que 
entendiam que el-Rei de Castela deles 
havia de tomar» (ll. 28-29).

2  
O narrador assume uma posição 
subjetiva perante os acontecimentos 
narrados, demonstrando uma 
profunda empatia com as vítimas do 
cerco. Assim, procura continuamente 
levar os leitores a perceberem toda a 
extensão do seu sofrimento, 
recorrendo à interrogação retórica 
para interpelar os seus interlocutores: 
«Como nom querees que 
maldissessem sa vida e desejassem 
morrer alguu˜s home˜es e molheres, 
que tanta diferença há d’ouvir estas 
cousas aaqueles que as entom 
passarom, como há da vida aa 
morte?» (ll. 24-26); «Ora esguardae 
como se fossees presente, u˜a tal 
cidade assi desconfortada e sem 
neu˜a certa feúza de seu livramento, 
como veviriam em desvairados 
cuidados quem sofria ondas de taes 
aflições? Ó geeraçom que depois veo, 
poboo bem aventuirado, que nom 
soube parte de tantos males, nem foi 
quinhoreiro de taes padecimentos!» 
(ll. 33-36).

GRUPO II

1  
1.1 C; 1.2 B; 1.3 D; 1.4 D. 

GRUPO III

Neste texto, o autor destaca a Batalha 
de Aljubarrota como a mais importante 
da História de Portugal, na medida em 
que representou a última batalha das 
guerras contra Castela no século xiv 
— fundamentais, segundo José 
Mattoso, para salientar a identidade 
nacional.
João Ferreira explica que esta batalha 
foi uma consequência das aspirações 
de D. João de Castela ao trono 
português, ao qual tinha direito pela lei 
da sucessão, dado ter-se casado com 
D. Beatriz, filha única de D. Fernando, 
entretanto falecido. 
Segundo o autor, Fernão Lopes terá 
inflacionado a desproporção entre os 
exércitos de Portugal e Espanha. Apesar 
de a disparidade não ser tão acentuada 
quanto o cronista afirmava, o número 
de castelhanos era superior ao dos 
portugueses. 
João Ferreira aponta como fatores 
decisivos para a vitória de Portugal  
o terreno escolhido pelos portugueses, 
bem como o facto de estes terem 
elaborado um sistema de fossos e covas 
de lobo e de terem recorrido à tática do 
quadrado. 

AVALIO O MEU SUCESSO 2 Pág. 64
Consulta as páginas 94-174 do manual.

GRUPO I

1  
Nos dois versos iniciais do excerto, 
Inês recorre a um provérbio para se 
referir à sua presente situação. No 
passado, recusara o casamento com o 
próspero (mas rústico) Pero Marques, 
que lhe daria uma vida de conforto e 
emancipação («Quem bem tem»). 
Optara antes por desposar o galante 
Escudeiro. A escolha revelou-se 
errada, porque este era desdenhoso 
com a jovem e aprisionou-a em casa. 
Inês responsabiliza-se pela sua sorte.

2  
Inês mostra-se arrependida por ter 
casado com o Escudeiro («Renego da 
discrição»): está desolada e infeliz 
porque o seu marido se revelou não o 
homem cortês que ela esperava, mas 
um bruto que a oprimiu e a maltratou. 
(O arrependimento decorre também do 
facto de ela ter ignorado os conselhos 
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contudo, aqueles dões / Cuja falta os faz 
duros e robustos.» (est. 95, vv. 1-4).
2.1 Estas críticas contribuem para a 
valorização da obra realizada pelo 
Poeta, na medida em que salientam as 
condições adversas em que esta foi 
concebida. Apesar da ingratidão de 
que é vítima, o Poeta prossegue na sua 
árdua tarefa, em virtude do seu amor à 
pátria («Porque o amor fraterno e puro 
gosto / De dar a todo o Lusitano feito / 
Seu louvor, é somente o pressuposto / 
Das Tágides gentis, e seu respeito», 
est. 100, vv. 1-4). Além disso, acredita 
que, ainda que na época seja 
menosprezada, a sua obra terá sempre 
valor («Porém não deixe enfim de ter 
disposto / Ninguém a grandes obras 
sempre o peito, / Que por esta, ou por 
outra qualquer via, / Não perderá seu 
preço, e sua valia.», est. 100, vv. 4-8).

B

1  
Jorge de Albuquerque Coelho evidencia, 
neste excerto, as suas qualidades de 
líder, na medida em que, em primeiro 
lugar, é o primeiro a lançar a sua 
bagagem ao mar, de modo a encorajar 
todos os outros a fazerem o mesmo (ll. 
5-8). Além disso, aquando da perda do 
leme, procura reverter o desânimo dos 
seus companheiros, incentivando-os a 
procurarem uma forma alternativa de 
conduzirem a nau (ll. 11-13). 
Finalmente, depois de a vaga cobrir a 
nau, procura novamente incutir ânimo 
aos restantes passageiros, 
incentivando-os a confiarem em Deus e 
a agirem em defesa da própria vida (ll. 
21-23).

2  
No texto, é possível verificar que os 
viajantes eram profundamente 
religiosos. Em primeiro lugar, após 
perderem o leme, enquanto uns 
procuram formas alternativas de 
conduzir a embarcação, outros pedem 
auxílio a Deus: «Ajoelharam os outros, 
e pediram a Deus que os livrasse do 
perigo.» (ll. 13-14). Além disso, 
depois de a nau ficar submersa, 
buscam proteção num sacerdote: «Os 
sobreviventes, que se arrastavam 
pávidos, confluem a um padre que se 
acha a bordo e atropela as rezas e as 
confissões.» (ll. 18-19). Finalmente, 
perante a iminência de uma trovoada, 
suplicam novamente a ajuda de Deus: 
«Um relâmpago risca, ilumina a treva: 
veem-se todos de joelhos, com as 
mãos no ar, a pedir misericórdia e a 
clamar por Deus.» (ll. 19-20).

da mãe e de não ter desposado Pero.) 
Simultaneamente Inês está revoltada 
consigo própria e com a situação. 
Sente-se, no entanto, determinada: se 
tiver uma segunda oportunidade, 
escolherá um novo marido de forma 
mais prudente e racional.

GRUPO II

1  
Os olhos verdes da mulher que o eu 
poético ama deviam representar a 
esperança. Ou seja, deviam dar-lhe a 
esperança de ele a poder conquistar 
amorosamente. No entanto, os 
comportamentos e os atos («obras») 
desta mulher não dão ao eu lírico 
esperança de ela um dia o vir a amar, 
porque não repara nele («me não 
vedes»), porque o trata com indiferença, 
etc. Ele conclui, pois, que a cor dos 
olhos da amada lhes foi mal atribuída.

2  
O eu poético sente-se desiludido 
porque não recebe da mulher que ama 
a atenção ou a esperança de um dia  
a conquistar. Por outro lado, sente-se 
surpreendido e até indignado por não 
obter a esperança (ou os favores) que 
corresponderiam à simbologia da cor 
dos olhos dela: «Verdes não o são, / no 
que alcanço deles». 

3  
A figura de estilo é uma apóstrofe. O 
discurso do poema é dirigido à «Minina 
dos olhos verdes» porque o eu poético 
se queixa diretamente à mulher que 
ama por se sentir defraudado. Os olhos 
dela enganam-no porque lhe dão uma 
esperança que eles não comportam. 
Dirigindo-se à donzela, o poema ganha, 
assim, a forma de uma reclamação.

GRUPO III

1  
1.1 C; 1.2 D; 1.3 B; 1.4 B; 1.5 D; 
1.6 A. 

AVALIO O MEU SUCESSO 3 Pág. 69
Consulta as páginas 178-262 do manual.

GRUPO I

A

1  
No texto, o canto épico é apresentado 
como tendo um papel fundamental na 
sociedade, por se instituir como uma 
recompensa justa para os feitos 
gloriosos: «Quão doce é o louvor e a 
justa glória / Dos próprios feitos, quando 
são soados!» (est. 92, vv. 1-2). Além 

disso, a epopeia é apresentada como 
um género que tem uma importante 
função didática, pois contribui para o 
aparecimento de novos heróis: «Quem 
valerosas obras exercita, / Louvor alheio 
muito o esperta e incita.» (est. 92, vv. 
7-8). Com efeito, o Poeta destaca o 
facto de ser através das epopeias que 
os homens têm conhecimento das 
façanhas realizadas no passado, o que 
os leva a aspirarem a ultrapassá-los 
para serem também imortalizados: 
«Qualquer Nobre trabalha que em 
memória / […] / Fazem mil vezes feitos 
sublimados.» (est. 92, vv. 3-6). Os 
exemplos apresentados na estância 93 
vêm reforçar esta argumentação: 
Alexandre, o Grande, mais do que 
valorizar os feitos de Aquiles, prezava o 
poema homérico em que estes eram 
celebrados (Ilíada): «Não tinha em tanto 
os feitos gloriosos / […] / Versos: isso só 
louva, isso deseja.» (est. 93, vv. 1-4); 
por seu lado, Temístocles sente enorme 
inveja dos troféus obtidos por Milcíades, 
sentindo-se sobretudo encantado pela 
voz que celebrava os feitos daquele 
herói: «Os troféus de Milcíades, 
famosos, / […] / Como a voz que seus 
feitos celebrava.» (est. 93, vv. 5-8). 
Finalmente, a importância do canto 
épico é também destacada quando o 
Poeta sublinha o facto de este exaltar 
não só o herói, mas a própria pátria: 
«Sim, mas aquele Herói que estima e 
ama / […] / Eneias, e a Romana glória 
voe.» (est. 94, vv. 5-8).

2  
No texto, é feita uma crítica à família de 
Vasco da Gama, por esta não patrocinar 
a elaboração d’Os Lusíadas — obra em 
que o seu antepassado é elevado à 
condição de herói. Esta ideia é 
transmitida pelo uso da conjunção 
coordenativa adversativa na estância 
94, que evidencia o facto de, sem a 
valorização do canto épico, os feitos 
realizados pelos heróis poderem ser 
esquecidos: «Trabalha por mostrar 
Vasco da Gama / [...] / Eneias, e a 
Romana glória voe.» (est. 94, vv.1-8). 
Esta crítica prolonga-se na estância 99: 
«Que ele [o Gama], nem quem na 
estirpe seu se chama, / [...] / As telas 
d’ouro fino, e que o cantassem.» (vv. 
5-8). O desinteresse manifestado pela 
família do navegador em relação à 
epopeia que o exalta é uma das 
consequências da profunda falta de 
cultura dos portugueses, que é também 
criticada pelo Poeta: «Dá a terra 
Lusitana Cipiões, / Césares, Alexandres 
e dá Augustos; / Mas não lhe dá, 
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1  
1.1 D
1.2 A
1.3 A
1.4 B
1.5 A
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GRUPO I

1  
De acordo com a cantiga, a donzela vai 
à fonte lavar o cabelo. No entanto, 
parece que o momento escolhido não é 
o mais aconselhável: levanta-se ao 
amanhecer («Levou-s’aa alva») e irá 
encontrar a água ainda fria. 
Percebemos depois que existe uma 
outra motivação (a verdadeira 
motivação) para ela ir tão cedo à fonte: 
a jovem está apaixonada («Leda dos 
amores») e marcou um encontro com o 
amigo na fonte ou espera lá encontrá-lo.

2  
Como noutras cantigas de amigo, o 
cervo que a donzela encontra na fonte 
representa o amado da jovem. O veado 
revolve a água da fonte. 
Simbolicamente, tal pode significar que 
o cervo (amigo) remexia, atiçava os 
sentimentos da donzela, que já estava 
apaixonada («Leda dos amores»).

GRUPO II

1  
Por um lado, o rei D. Sebastião é um 
nobre de sangue real que garante a 
independência do Reino; segundo o 
Poeta, é este monarca que assegurará 
a continuidade de Portugal 
(«segurança / Da Lusitana antiga 
liberdade»). Por outro lado, trata-se de 
um rei que Deus trouxe ao mundo para 
defender e expandir a fé Cristã («Pera 
do mundo a Deus dar parte grande»).

2  
Os versos 6 a 8 da estrofe contêm 
uma breve enumeração. Ao elencar os 
três povos que D. Sebastião deverá 
derrotar em nome da fé e do Império 
(a saber, os Muçulmanos, os Turcos  
e os Indianos), o Poeta dá conta da 
grande empresa que o monarca tem 
pela frente, pois irá lutar com vários 
adversários. Mas salienta-se também 
indiretamente que será este combate 
difícil que trará a maior das vitórias  
e a fama a D. Sebastião.
(Nestes versos, encontramos também 

uma sinédoque, ao designar os três 
povos por o «torpe Ismaelita», o 
«Turco Oriental» e o «Gentio / Que 
inda bebe o licor do santo Rio», isto é, 
a parte pelo todo; e ainda uma 
perífrase em «Gentio / Que inda bebe 
o licor do santo Rio», por os indianos.)

3  
O Poeta aconselha D. Sebastião a dar 
atenção aos relatos sobre os heróis 
portugueses que são celebrados neste 
poema épico. Desta forma, eles 
constituirão um exemplo para o jovem 
monarca. O rei poderá inspirar-se 
neles para realizar feitos grandiosos, 
como derrotar os seus inimigos e lutar 
pela expansão do Cristianismo e do 
Império Português.

GRUPO III

1  
1.1 D 
1.2 B 
1.3 D 
1.4 A 
1.5 C 
1.6 A

GRUPO IV

1  
Os relatos da História Trágico-Marítima 
podem ser vistos como antiepopeias 
dos Descobrimentos, na medida em 
que nos revelam a faceta negativa da 
expansão marítima portuguesa.
A epopeia Os Lusíadas, que celebrava o 
heroísmo dos descobrimentos 
marítimos, já denunciava a decadência 
do Império colonial. Mas é na História 
Trágico-Marítima que se abordam mais 
claramente os desaires e os fracassos 
da empresa expansionista portuguesa 
do século xvi. Os naufrágios dos barcos 
da Carreira da Índia vão servir de ponto 
de partida para denunciar a perda de 
vidas humanas e de recursos, o 
materialismo e a corrupção e o 
desgoverno dos intervenientes no 
projeto do Império. 
Desta forma se denuncia que os 
grandes ideais de expansão da fé e do 
Império tinham sido ultrapassados por 
um sentido mais prático e egoísta da 
existência. Os Descobrimentos tinham 
perdido a sua grandeza, o seu heroísmo 
e o seu brilho.
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