Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado

Materia:

PORTUGUÉS

INSTRUCCIONES: 1. Lea atentamente el texto y las preguntas; 2. Responda en portugués a todas las preguntas; 3. No
se permite el uso de diccionario ni de material didáctico; 4. Tiempo disponible: 1 hora y 30 minutos.
CALIFICACIÓN: La prueba se puntuará con un máximo de 10 puntos. Cada pregunta será calificada del siguiente
modo: 1ª pregunta con un máximo de 3 puntos; 2ª pregunta con un máximo de 1 punto; preguntas 3ª, 4ª y 5ª con un
máximo de 2 puntos.

Propuesta A
O cronista brasileiro Luís Fernando Veríssimo diz que as mensagens estão cada vez mais
explícitas, mas cada vez mais sem sentido. Paulina, mulher antiga, explicava à neta o código do
sinalzinho, aquele ponto que se punha e tirava na cara das moças: no lábio superior queria dizer
uma coisa, no queixo outra... Os cavalheiros sabiam ler o sinal, podiam contar com ele. E a neta de
Paulina explicava à sua própria neta os significados do leque: a abanar queria dizia isto, a
esconder os olhos, aquilo... Sinais que os potenciais noivos entendiam. Já a neta da neta de Paulina
andava na rua com uma T-shirt e a moça dizia que não, aquelas letras no peito, “Me Come”, não
queriam dizer nada, eram só letras.
É, cada vez se diz mais claramente o que não quer dizer nada. Em plena campanha
europeia, António José Seguro vestiu uma T-shirt dizendo: “Não aumentaremos os impostos”.
Quatro palavrinhas, não podia ser mais claro. E, no entanto, a frase limpa e cristalina não quer
dizer nada. Sobretudo aos portugueses, a quem um Passos já lhes ensinou a vacuidade de uma
frase dessas num Portugal destes tempos. Então, a frase de Seguro não significa nada? Significa,
mas temos de procurar algures. A da neta da neta de Paulina, é que a garota é fingida. A de
Seguro, é que a Europa para ele é o elétrico para São Bento, e só.

1. Escreva uma composição onde explique se as mensagens dos políticos nas campanhas
eleitorais não significam nada. A composição deve ter entre 80 e 100 palavras.

2. Explique o que é que significa “Temos de procurar algures”.
3. Responda brevemente a estas duas perguntas sobre o texto:
a/ Segundo este texto, José Seguro quer aumentar os impostos? Porquê?
b/ Como é que as raparigas podiam exprimir os seus desejos sem dizer nada?

4. Responda se é verdadeiro ou falso o que se diz e justifique com alguma frase do texto:
a/ A neta da neta de Paulina vestia camisola com alguma coisa escrita.
b/ Os cavalheiros pintavam sinais na cara.
c/ Só a frase bem explícita quer dizer alguma coisa.

5. Escreva outra vez estas frases substituindo os complementos sublinhados pelos pronomes
correspondentes. Coloque-os adequadamente na frase:
a/ E a neta de Paulina explicava à sua própria neta os significados do leque.
b/ Não aumentaremos os impostos.
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Propuesta B
Portugal foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, como o melhor país do mundo para
visitar, pela revista Condé Nast Traveller, uma das mais conceituadas publicações turísticas do
mundo. A votação foi realizada online pelos leitores desta revista, que escolheram Portugal pela
combinação de cultura, gastronomia, excelentes vinhos, praias, campos de golfe, história e,
principalmente, pelos portugueses, “um povo afável, aberto e muito sincero”. Para os leitores da
revista espanhola, Portugal é considerado um destino próximo com uma “impressionante
variedade” de paisagens.
Depois de receber o prémio, o presidente do Turismo de Portugal, João Cotrim de
Figueiredo, destacou a importância do prémio: “Esta distinção reforça a visibilidade de Portugal
como destino turístico de excelência junto de Espanha, um dos principais mercados emissores
internacionais que, em 2013, gerou mais de 3 milhões de dormidas e mais de mil milhões de
euros em receitas. Destaco ainda, com orgulho, o facto de as qualidades únicas dos portugueses
no contato e receção aos turistas, marcando-os pela positiva e motivando-os a regressar, ser um
dos aspetos valorizados e que muito contribuiu para a obtenção de mais este prémio”, disse.
Portugal repete assim a distinção que recebeu no ano passado quando também foi
escolhido como o melhor destino a visitar, tendo ultrapassado alguns dos países mais visitados
por turistas em todos os continentes. O certame reconhece, entre outras categorias, os melhores
hotéis, spa e resorts, a melhor ilha, a melhor cidade (Istambul), o melhor cruzeiro, o melhor
produto tecnológico e a melhor linha aérea (Emirates).

1. Escreva uma composição onde explique as características por si preferidas para um destino
turístico qualquer. A composição deve ter entre 80 e 100 palavras.

2. Explique o que é que significa “em receitas”.
3. Responda brevemente a estas duas perguntas sobre o texto:
a/ Quais são as qualidades dos portugueses para um turista espanhol?
b/ Porque o prémio reforça a visibilidade de Portugal?
4. Responda se é verdadeiro ou falso o que se diz e justifique com alguma frase do texto:
a/ Os leitores escolheram Portugal através do Internet.
b/ Os portugueses são alegres e divertidos.
c/ A melhor cidade como destino turístico é portuguesa.
5. Escreva outra vez estas frases substituindo os complementos sublinhados pelos pronomes
correspondentes. Coloque-os adequadamente na frase:
a/ Depois de receber o prémio.
b/ Portugal repete assim a distinção que recebeu no ano passado.

