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GRUPO I 
 
 

Leia o texto. Se necessário, consulte as notas. 
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Como quando do mar tempestuoso  
o marinheiro, lasso1 e trabalhado,  
d’ um naufrágio cruel já salvo a nado,  
só ouvir falar nele o faz medroso; 
 
e jura que em que2 veja bonançoso  
o violento mar, e sossegado 
 não entre nele mais, mas vai, forçado  
pelo muito interesse cobiçoso;  
 
assi, Senhora, eu, que da tormenta  
de vossa vista fujo, por3  
salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me;  
 
minh’ alma, que de vós nunca se ausenta,  
dá-me por preço4 ver-vos, faz tornar-me  
donde fugi tão perto de perder-me.  
 

Luís de Camões, Rimas 

Notas 
1lasso – cansado; fatigado.  
2em que – ainda que.  
3por – para.  
4dá-me por preço – impõe-me; dá-me por destino. 

 
 
 
1. Explicite a comparação que é desenvolvida ao longo do poema.  
 
 
 
2. Interprete a antítese «salvar-me» (verso 10) / «perder-me» (verso 14), no contexto da relação amorosa 
que o sujeito poético estabelece com a «Senhora». 
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GRUPO II 
 

1. No seguinte conjunto de frases, só duas não têm erros de acentuação. Indique, na folha de resposta, quais 
as duas alíneas corretas. 
  
(A) O Ramalhete tinha uma timída fila de janelinhas abrigadas á beira do telhado.  

(B) Os postigos térreos cobriam-se de tons de ruina. 

(C) Penso no pobre Pedro, que lá jaz sob o raio de luar, entre as raízes dos ciprestes. 

(D) Carlos criticou a política: ocupação dos inúteis e fisicamente nojento. 

(E) Ele toca ás vezes à noite e o juíz de Direito acompanha-o na concertina. 

(F) Se tu soubésses! És a unica felicidade que eu tenho na vida! 

 
 

2. Selecione a alínea em que se apresenta a correta substituição do constituinte destacado “Farei a 
candidatura mal possa.” pelo respetivo pronome: 
 
(A) “Fá-la-ei mal possa.” 
(B)  “Fala-ei mal possa.” 
(C)  “Fara-ei mal possa.” 
(D) “Farei-la mal possa.” 
 
 
3. Qual das seguintes palavras é um sinónimo de «egrégio»? 
(A) religioso. 
(B)  triste. 
(C) ilustre. 
(D) antiquado. 
 
 
4. Qual das seguintes palavras está redigida incorretamente? 
(A) metereologia. 
(B)  discriminação. 
(C) obcecado. 
(D) reivindicação. 
 
 
5. Indique qual das seguintes frases está corretamente pontuada: 
(A) Naquele momento, resolver aquela equação quase parecia impossível, mas valia a pena tentar. 
(B) Eles contaram uma história que, embora não inteiramente falsa não convenceu ninguém. 
(C) Aquele aluno é inteligentíssimo e além disso, trabalha imenso. 
(D) Embora, fosse difícil o Secretário de Estado tentaria comparecer. 
 
 
6. Na frase «O curso que escolhi tem uma boa taxa de empregabilidade.», o «que» é 
(A) um pronome demonstrativo. 
(B) uma conjunção completiva. 
(C) uma preposição simples. 
(D) um pronome relativo. 
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7. A oração subordinada da expressão «Como está bom tempo, irei contigo à praia.» expressa um nexo: 
(A) temporal. 
(B) final. 
(C) causal. 
(D) condicional. 
 
 
8. A oração subordinada da expressão «Choveu de tal forma que rio galgou as margens.» expressa um nexo: 
(A) causal. 
(B) comparativo. 
(C) consecutivo. 
(D) concessivo. 
 
 
9. O constituinte sublinhado na frase “É importante que estudem.” desempenha a função sintática de  
(A) sujeito. 
(B) predicado.  
(C) predicativo do sujeito.  
(D) complemento direto.  

 
 

10. O constituinte sublinhado na frase “Só te peço isto: dá-me tempo para pensar.” desempenha a função 
sintática de  
(A) sujeito. 
(B) complemento direto.  
(C) predicativo do sujeito.  
(D) complemento indireto.  

 
 

COTAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO 
Item 

Cotação (em pontos) 

I 
1. a 2.  

2 20 pontos 40 

II 
1. a 10.  

10  6 pontos 60 

TOTAL 100 


