
            Ficha de Avaliação de Português – 12.ºAno             
 

GRUPO 1 

120 PONTOS 

TEXTO A 

Lê com atenção o seguinte poema de Fernando Pessoa Ortónimo: 

Ah, que maçada o piano 
Eternamente a tocar 
Lá em cima, no outro andar! 

Ah, que tristeza o cessar! 
Sempre era gente a tocar! 
Sempre tinha companhia 
Nessa constante arrelia. 

Vizinha, se não morreu, 
Que aquele piano seu 
Volte de novo a maçar! 
Sem ele penso e sou eu, 
Com ele esqueço a sonhar… 

Má música? Sim, mas há 
Até na música má 
Um sentimento de alguém. 
Não sei quem o sente ou dá, 
Não sei quem o dá ou tem. 

Não deixe de me maçar 
Com o contínuo tocar 
Do seu piano frequente, 
Ah, torne-me a arreliar 
E mace-me eternamente! 

A quem é só, tudo é mais 
Que o que está naquilo que é. 
Notas falsas desiguais — 
Não se importe: a minha fé, 
Meu sonho, vão a reboque 
Do que toca mal e até 
Do piano, do não sei quê… 
Toque mal; mas toque, toque! 

Fernando Pessoa, Poesia do Eu, Lisboa, Assírio & Alvim, 2008. 
 
Responda ao questionário de forma correta, completa e fundamentando as suas opções. 

1. O som do piano desperta no sujeito diferentes sentimentos. 
1.1. Partindo das duas primeiras estrofes, apresente esses sentimentos.  

 
2. O poema tem a estrutura de um diálogo. 

2.1. Identifique os intervenientes nesse diálogo e as ações que desempenham. 
2.2. Retire do texto duas marcas linguísticas que sugerem a existência desse diálogo e 

transcreva um exemplo de cada uma dessas marcas.  
 

3. Explique o desejo do sujeito apresentado nas duas últimas estrofes.  
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4. Explique o sentido dos versos: “A quem é só, tudo é mais / Que o que está naquilo que 

é”.  

 

TEXTO B 

 

 

Leia com atenção o seguinte poema de Luís Vaz de Camões: 

Sempre a Razão vencida foi de Amor; 
Mas, porque assim o pedia o coração, 
Quis Amor ser vencido da Razão. 
Ora que caso pode haver maior! 
 
Novo modo de morte e nova dor! 
Estranheza de grande admiração, 
Que perde suas forças a afeição, 
Por que não perca a pena o seu rigor. 
 
Pois nunca houve fraqueza no querer, 
Mas antes muito mais se esforça assim 
Um contrário com outro por vencer. 
 
Mas a Razão, que a luta vence, enfim, 
Não creio que é Razão; mas há de ser 
Inclinação que eu tenho contra mim. 
 
                   Luís de Camões, Poesia Completa, Círculo de Leitores.  
 

5. Embora separados por um grande intervalo temporal, Camões e Pessoa, ambos génios 
da literatura portuguesa, apresentam pontos de contacto. 
5.1. Partindo do poema apresentado, justifique a afirmação. (20) 
 

6. Explique o sentido da última estrofe do soneto. (20) 

 

 

 

GRUPO 2 

40 PONTOS 

Leia com atenção o seguinte excerto de uma crónica de António Lobo Antunes: 

Adeus 
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António Lobo Antunes, “Adeus”, Visão, n.º 1024, 2012 

 

 
1. Para responder a cada um dos itens de 1.1. a 1.5., selecione a única opção que permite 
obter uma afirmação correta. Escreva na sua folha de respostas, o número de cada item e a 
letra que identifica a opção escolhida.  
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GRUPO 3 

40 PONTOS 

A rotina da vida quotidiana conduz-nos, muitas vezes, ao desejo de evasão. 

Num texto bem estruturado, entre 100 e 200 palavras, defenda uma perspetiva pessoal sobre a 
importância da evasão da rotina nos dias de hoje. Fundamente o seu ponto de vista recorrendo 
a dois argumentos e ilustre cada um deles com, pelo menos, um exemplo significativo.  

 

 

Cotações: 

Grupo Questão / Cotação 
         

1. 
120 

A: 1.1. 15 pontos; 2.1. 15 pontos; 2.2. 15 pontos; 3. 15 pontos; 4. 20 pontos. 
 
B: 5- 20 pontos; 6 – 20 pontos 

2. 
40 

 
1.1. a 1.5. = 25 pontos; 2.1.; 2.2; 2.3. = 15 pontos 

3. 
40 

 
40 pontos 

 

(excertos de Exame Português 639 – IAVE) 

Bom trabalho! 

 

 


