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Acesso aos Cursos de Mestrado em Ensino (2.º Ciclo de Estudos) 

PROVA ESCRITA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

2019 – 1.ª CHAMADA 
 

Duração da Prova: 1h30m (e 30 minutos de tolerância)                                          Data: 14-06-2019 
 
 

PARTE I 
TEXTO E INTERPRETAÇÃO 

 

Após a leitura do texto reproduzido nas páginas 2 e 3 do enunciado desta prova, responda às 

questões que se seguem (de 1 a 5) na sua folha de respostas.  
N.B.: Na questão n.º 2, a resposta a cada alínea não deverá ultrapassar 2 linhas; nas questões n.º 3, 4 e 5, a resposta 

deverá situar-se entre 4 a 7 linhas, aproximadamente. 

 

1. Considerando as afirmações abaixo, indique na sua folha de respostas as duas asserções 

legitimadas pela informação disponibilizada no texto “É preciso reconstruir a Notre-Dame 

igual?”. 
A – Aquando da reconstrução do Saint George’s Hall, no castelo de Windsor, após o incêndio 

de 1992, foi pacífica a decisão de manter o estilo neogótico anterior. 

B – Depreende-se das palavras de Stephen Bayley que é mais importante respeitar o génio dos 

primeiros construtores da catedral de Notre-Dame do que a arquitetura anterior ao incêndio 

que a devastou recentemente. 

C – Na perspetiva de Simon Thurley, prevalecerão os argumentos dos que apelam à 

preservação da arquitetura original nos trabalhos de restauração da catedral de Notre-Dame. 

D – Simon Thurley reconhece que o incêndio da Notre-Dame captou fortemente a atenção dos 

britânicos, fê-los refletir sobre a preservação dos seus monumentos e aliviou a tensão interna 

em torno do Brexit. 

 

2. Explicite o significado das seguintes expressões no contexto em que ocorrem: 

 a) “temerário” (linha 14); 

 b) “eminentes vozes” (linha 26); 

 c) “palimpsesto” (linha 56). 

 

3. Clarifique o sentido do extrato reproduzido numa das duas alíneas abaixo, à sua escolha, tendo 

em conta o contexto em que ocorre: 

 a) “pontos fixos na existência móvel dos indivíduos” (linhas 46-48); 

 b) “cujo impulso vertical simbolizava um ímpeto para com Deus” (linhas 65-66). 

 
4. Justifique o título do texto de Stephen Bayley, “Não, reproduzir igual seria uma farsa”, 

relacionando-o com os argumentos invocados pelo autor. 

 

5. Se a Torre de Belém (ou outro grande monumento português, à sua escolha, devidamente 

identificado) fosse parcialmente destruída(o), numa tragédia similar à referida no texto, qual a 

sua posição no debate entre uma possível reconstituição do original e uma reconstrução mais 

moderna? Justifique a sua resposta. 
 

Referências do texto: 

Simon Thurley e Stephen Bayley: “É preciso reconstruir a Notre-Dame igual?”. In: Courrier 

Internacional, n.º 280, junho de 2019, p. 38-39. 
 

Simon Thurley: antigo diretor do English Heritage, autor da secção “Sim, os emblemas de uma nação 
são imutáveis”. 
Stephen Bayley: crítico cultural e jornalista, autor da secção “Não, reproduzir igual seria uma farsa”. 
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PARTE II 
COMPOSIÇÃO 

 

Exponha os resultados da sua reflexão sobre uma de entre as três propostas abaixo apresentadas, 

à sua escolha, produzindo um texto coeso e coerente com cerca de 400 palavras. 
 

Texto A 
«Menos exaltação patriótica e mais paixão por cada ser humano – eis uma fórmula que me 

parece adequada aos tempos que vivemos. Sendo já poucos os que acreditam nas grandes 

narrativas, continuamos a acreditar nas pessoas que temos ao nosso lado. E esse é o caminho 

para a identificação possível dos portugueses com Portugal. 

Sozinhos somos ninguém. A velha pergunta bíblica “acaso sou eu o guarda do meu irmão?” 
tem uma única resposta numa sociedade decente: “Sim, és.” Num país algo desencantado, o 
grande desafio está em tentar desenvolver um sentimento de pertença que vá além dos 

prodígios do futebol.» 

João Miguel Tavares: Discurso nas comemorações do 10 de junho de 2019, publicado com o título 

“Deem-nos alguma coisa em que acreditar” em https://www.publico.pt/2019/06/10/politica/ 

opiniao/deem-nos-alguma-coisa-em-que-creditar-1875954,  

 
Texto B 
«Liberdade, proteção, progresso. Devemos construir sobre esses alicerces um renascimento 

europeu. Não podemos deixar os nacionalistas sem solução explorar a ira dos povos. Não 

podemos ser os sonâmbulos de uma Europa amolecida. Não podemos permanecer na rotina e 

nas proclamações. O humanismo europeu é uma exigência de ação. E, por toda a parte, os 

cidadãos exigem participar na mudança.» 

Emmanuel Macron: «Por um renascimento europeu». In: VISÃO Saber, Courrier Internacional. 
Edição 1 (Europa: Desafios, Ameaças e Soluções), 2019, p. 38. 

 
Texto C 
«Graças à linguagem, as ideias não são apenas abstraídas e combinadas no interior da cabeça 

de um só pensador, mas podem ser repartidas através de uma comunidade de pensadores. Com 

o recurso a uma analogia, Thomas Jefferson [3.º Presidente dos E.U.A.] explicou este poder da 

linguagem: “Aquele que recebe de mim uma ideia, recebe a minha instrução sem que ela 
diminua; do mesmo modo que aquele que acende a sua vela com a minha, recebe luz sem me 

escurecer”.» 

Steven Pinker: O Iluminismo agora. Lisboa: Editorial Presença, 2018, p. 47. 

 

 

 

 

Cotações (escala de 0 a 200 pontos) 
 

PARTE I 

1. – 20 pontos. 

2. – 15 pontos. 

3. – 15 pontos. 

4. – 20 pontos. 

5. – 20 pontos. 

 

PARTE II 

Composição – 110 pontos. 

 

 
N.B.: A classificação não incide sobre as opiniões expressas, mas antes 

sobre a relevância, adequação, coerência, clareza e correção linguística das 

respostas. 

https://www.publico.pt/2019/06/10/politica/%20opiniao/deem-nos-alguma-coisa-em-que-creditar-1875954
https://www.publico.pt/2019/06/10/politica/%20opiniao/deem-nos-alguma-coisa-em-que-creditar-1875954

