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GRUPO 1
100 PONTOS
PARTE A:
Leia com atenção o seguinte excerto de O Ano da Morte de Ricardo Reis de José Saramago:
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(…) Ricardo Reis saiu cedo do hotel, foi ao Banco Comercial cambiar algum do seu dinheiro inglês pelos
escudos da pátria, pagaram-lhe por cada libra cento e dez mil réis, pena não serem elas de ouro que
se trocariam quase em dobro, ainda assim não tem grandes razões de queixa este torna-viagem que
sai do banco com cinco contos no bolso, é uma fortuna em Portugal. Da Rua do Comércio, onde está,
ao Terreiro do Paço distam poucos metros, apeteceria escrever, É um passo, se não fosse a
ambiguidade da homofonia, mas Ricardo Reis não se aventurará à travessia da praça, fica a olhar de
longe, sob o resguardo das arcadas, o rio pardo e encrespado, a maré está cheia, quando as ondas se
levantam ao largo parece que vêm alagar o terreiro, submergi-lo, mas é ilusão de ótica, desfazem-se
contra a muralha, quebra-se-lhes a força nos degraus inclinados do cais. Lembra-se de ali se ter sentado
em outros tempos, tão distantes que pode duvidar se os viveu ele mesmo, Ou alguém por mim, talvez
com igual rosto e nome, mas outro. Sente frios os pés, húmidos, sente também uma sombra de
infelicidade passar-lhe sobre o corpo, não sobre a alma, repito, não sobre a alma, esta impressão é
exterior, seria capaz de tocar-lhe com as mãos se não estivessem ambas agarrando o cabo do guardachuva, escusadamente aberto. (…) Entra na Rua Garrett, sobe ao Chiado, estão quatro moços de fretes
encostados ao plinto da estátua, nem ligam à pouca chuva, é a ilha dos galegos, e adiante deixou de
chover mesmo, chovia, já não chove, há uma claridade branca por trás de Luís de Camões, um nimbo,
e veja-se o que as palavras são, esta tanto quer dizer chuva, como nuvem, como círculo luminoso, e
não sendo o vate Deus ou santo, tendo a chuva parado, foram só as nuvens que se adelgaçaram ao
passar, não imaginássemos milagres de Ourique ou de Fátima, nem sequer esse tão simples de
mostrar-se azul o céu. (…)
S,ARAMAGO, José, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Lisboa, Caminho, 2009, pp.35-36.

Responda de forma correta e completa ao questionário, fundamentando as suas observações:
1. Apresente três sentimentos manifestados por Ricardo Reis aquando das suas deambulações por Lisboa
e retire marcas textuais que justificam a sua escolha. (20)
2. Relacione as mudanças climáticas verificadas e o simbolismo da estátua de Camões. (20)
3. Retire do texto dois exemplos que comprovem a existência de um narrador-comentador,
justificando.(20)
PARTE B:
Leia o texto a seguir transcrito, constituído pelas estâncias 80 a 82 do Canto X de Os Lusíadas. Em caso de
necessidade, consulte o vocabulário apresentado.
80 “Vês aqui a grande máquina do Mundo,
Etérea e elemental1, que fabricada
Assi foi do Saber, alto e profundo,
Que2 é sem princípio e meta limitada.
Quem cerca em derredor este rotundo
Globo e sua superfícia tão limada,
É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende,
Que a tanto o engenho humano não se estende.

81 “Este orbe8 que, primeiro, vai cercando
Os outros mais pequenos que em si tem,
Que está com luz tão clara radiando
Que a vista cega e a mente vil também,
Empíreo3 se nomeia, onde logrando4
Puras almas estão daquele Bem
Tamanho, que ele só se entende e alcança,
De quem não há no mundo semelhança.
82 “Aqui, só verdadeiros, gloriosos
Divos5 estão, porque eu, Saturno6 e Jano7,
Júpiter, Juno, fomos fabulosos,
Fingidos de mortal e cego engano.
Só pera fazer versos deleitosos
Servimos; e, se mais o trato humano
Nos pode dar, é só que o nome nosso
Nestas estrelas pôs o engenho vosso.
[…]

1. elemental: formada pelos
quatro elementos. 2. Que:
Porque. 3. Empíreo: Paraíso
cristão. 4. logrando:
usufruindo. 5. Divos: Santos. 6.
Saturno: filho do Céu e da
Terra. 7. Jano: filho de Apolo,
com capacidade para adivinhar
o passado e o presente. 8.
Orbe: órbita.

Luís de Camões, Os Lusíadas, leitura, prefácio e notas de Álvaro Júlio da Costa Pimpão, apresentação de Aníbal Pinto de Castro,
Lisboa, Ministério da Educação, 1989 [pp. 267, 269]

4. Tétis apresenta a Vasco da Gama a Máquina do Mundo. Explicite a forma como o cosmos é representado
nestas estâncias. (20)
5.

Mostre de que forma a contemplação da Máquina do Mundo contribui para o processo de mitificação
do herói de Os Lusíadas. (20)

GRUPO 2
50 PONTOS
Leia com atenção o seguinte texto:

Camões e o ano da astronomia
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Nos objetivos explicitados pela UNESCO ao declarar o ano de 2009 como Ano Internacional da
Astronomia inclui-se a evocação de testemunhos patrimoniais de factos astronómicos – físicos ou
imateriais – que tenham produzido marcos na história da ciência ou da cultura de povos. Nesta
perspetiva, Camões, como autor da obra maior da literatura portuguesa, não poderá deixar de ser
evocado, particularmente neste mês de julho, em que se situa a data da partida de Vasco da Gama para
a Índia, facto que o poeta descreve como o maior feito dos portugueses.
Na verdade, Camões exprime factos astronómicos – alguns deles ainda hoje fora do domínio do
cidadão comum – com rigor tal que só um conhecimento profundo permitiria integrar na estrutura de Os
Lusíadas sem afetar o rigor científico. Por exemplo, o movimento de precessão da Terra – impulsionado
pela nona esfera (exterior à “oitava esfera” ou “firmamento”) – que origina a alteração regular da posição
do polo celeste em relação às estrelas e cujo deslocamento é de 28 segundos de arco por século, é
referido pelo poeta, que arredonda esse valor para meio grau (30 segundos) para, assim, obter um grau
(“um passo”) em cada duzentos anos: “Que enquanto Febo, de luz nunca escasso, / Duzentos cursos faz,
dá ele um passo.” (X, 86).
Obviamente, a citação das duzentas voltas (“cursos”) que o Sol (“Febo”) dá à Terra recorda o facto de
Camões ter adotado o conceito geocêntrico (segundo o qual a Terra era suposta no centro do Mundo),
dado que a aceitação da ideia de Copérnico (o heliocentrismo) só começou a generalizar-se depois de o
poeta ter assimilado os conhecimentos que lhe permitiram estruturar a sua obra.
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Tal movimento da Terra – cujas consequências só são percetíveis ao longo de séculos – é responsável
não só pela alteração da posição do polo celeste (o ponto do céu em torno do qual todas as estrelas
parecem girar), em relação às estrelas, mas ainda pelo facto de o Sol se projetar – em determinada data
– na direção de estrelas que não serão as mesmas, século após século. Por isso, a 8 de julho dos anos da
época atual, o Sol projeta-se na direção de estrelas da constelação dos Gémeos, tendo já estado – na
mesma data – no Caranguejo, posição que ocupava na ocasião da partida de Vasco da Gama para a Índia.
No entanto, devido à discrepância entre datas e constelações nas quais o Sol se projeta, Camões cita a
entrada do Sol (o “eterno lume”) na constelação do Leão (numa referência à lenda do leão de Nemeia),
sendo também curiosa a forma como se refere à data da largada da armada de Lisboa para a Índia:
“Entrava neste tempo o eterno lume / No animal Nemeio truculento; / […] / Cursos do Sol catorze vezes
cento, / com mais noventa e sete, em que corria, / Quando no mar a armada se estendia.” (V, 2).
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Máximo Ferreira, Super Interessante, n.º 135, julho de 2009

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione de forma inequívoca a opção correta.
1.1. Este texto pertence ao género textual
a. apreciação crítica.
b. exposição sobre um tema.
c. síntese.
d. relato de viagem.

(5 PONTOS)

1.2. Na expressão “Camões, como autor da obra maior da literatura portuguesa, não poderá deixar de ser evocado,
particularmente neste mês de julho, em que se situa a data da partida de Vasco da Gama para a Índia” (ll. 4-6), o valor
deíctico é marcado por
(5 PONTOS)
a. “Camões”.
b. “neste mês de julho”.
c. “em que se situa”.
d. “a data da partida de Vasco da Gama para a Índia”.
1.3. O marcador discursivo “Na verdade” (l. 7) utiliza-se para
a. confirmar uma afirmação apresentada no parágrafo anterior.
b. reformular algo que foi dito no final do parágrafo anterior.
c. estabelecer uma relação de causa-efeito relativamente à informação apresentada
no parágrafo anterior.
d. apresentar uma restrição ao que foi dito no parágrafo anterior.
1.4. Na linha 10, as aspas são utilizadas para delimitar
a. arcaísmos.
b. neologismos.
c. palavras utilizadas com sentido conotativo.
d. citações de Os Lusíadas.
1.5. O advérbio “Obviamente” (l. 15) marca, relativamente ao que vai ser dito,
a. a concordância do autor.
b. a discordância do autor.
c. o desinteresse do autor.
d. a desaprovação do autor.
1.6. Para Máximo Ferreira, a adoção do modelo geocêntrico por parte de Camões revela
a. a desvalorização dos factos astronómicos em oposição à valorização excessiva da
harmonia da estrutura interna da epopeia.
b. a ignorância do poeta relativamente a um facto já conhecido na época em que
Os Lusíadas foram escritos.
c. a aceitação de uma crença da época.
d. a descrença no modelo heliocêntrico proposto por Ptolomeu.
1.7. O determinante relativo “cujas” (l. 19) tem como antecedente
a. “a sua obra” (l. 18).
b. “Tal movimento da Terra” (l. 19).
c. “a Terra” (l. 19).

(5 PONTOS)

d. “consequências” (l. 19).
2. Responda aos itens apresentados.
2.1. Classifique a palavra “UNESCO” (l. 1) quanto ao processo de formação que lhe deu origem.
2.2. Identifique a função sintática desempenhada pelo constituinte frásico “de Vasco da Gama” (l. 6).
2.3. Classifique a oração “que arredonda esse valor para meio grau” (l. 14).

GRUPO 3

50 PONTOS)

50 PONTOS
José Saramago, em O Ano da Morte de Ricardo Reis, apresenta o ano de 1936 como um ano tumultuoso e singular.
Se tivesse que retratar o ano em que vive que aspetos destacaria? Que atitude tomaria perante a análise do ano de
2019?
Redija um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de 180 e um máximo de 240 palavras, em que
defenda o seu ponto de vista sobre a ideia exposta.
Para fundamentar o seu ponto de vista, recorra a dois argumentos, ilustrando cada um deles com um exemplo
significativo

