Pruebas de Acceso a la Universidad - Mayores de 25 Años
Curso Académico 2005/2006

Fecha:29-04-2006
Materia: Portugués
Horario: 13:00 a 14:00 h.

El Examen se compone de 5 cuestiones, cada
cuestión se calificará sobre 2 puntos sumando un
total de 10 puntos como máximo. El examen debe
realizarse en portugués y sin la ayuda de
diccionarios o gramáticas. Se valorarán los
conocimientos gramaticales, sintácticos, léxicos y
semánticos

Leia o texto com atenção.

Memorial Do Convento
D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua
mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para
dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou.
Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha,
provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e
bocas delatoras e que só entre íntimos se confia, que caiba a culpa ao rei, nem
pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres
sim, por isso são repudiadas tantas vezes, e segundo, material prova, se
necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente e
ainda agora a procissão vai na praça.
Além disso, quem se extenua a implorar ao céu um filho não é o rei, mas
a rainha, e também por duas razões. A primeira razão é que um rei, e ainda
mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar, a
segunda razão porque sendo a mulher, naturalmente, vaso de receber, há-de
ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em orações
ocasionais. Mas nem a persistência do rei, que, salvo dificultação canónica ou
impedimento fisiológico, duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu
dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das
preces, se sacrifica a uma imobilidade total.
Depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que se não
perturbem em seu gerativo acomodamento os líquidos comuns, escassos os
seus por falta de estímulo e tempo, e cristianíssima retenção moral, pródigos
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os do soberano, como se espera de um homem que ainda não fez vinte e dois
anos, nem isto nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de D. Maria Ana.
Mas Deus é grande.
(...) Se o poderoso som, que ecoara por toda a capela, pôde chegar, por
salas e extensos corredores, ao quarto ou câmara onde a rainha espera, fique
ela sabendo que seu marido vem aí.
Que espere. Por enquanto, ainda el-rei está a preparar-se para a noite.
Despiram-no os camaristas, vestiram-no com o trajo da função e do estilo,
passadas as roupas de mão em mão tão reverentemente como relíquias de
santas que tivessem trespassado donzelas, e isto se passa na presença de
outros criados e pagens, este que abre o gavetão, aquele que afasta a cortina,
um que levanta a luz, outro que lhe modera o brilho, dois que não se movem,
dois que imitam estes, mais uns tantos que não se sabe o que fazem nem por
que estão. Enfim, de tanto se esforçarem todos, ficou preparado el-rei, um dos
fidalgos rectifica a prega final, outro ajusta o cabeção bordado, já não tarda um
minuto que D. João V se encaminhe ao quarto da rainha. - O cântaro está à
espera da fonte.
JOSÉ SARAMAGO – De: Memorial Do Convento. (adaptado)

A) Responda de acordo com o texto:
Verdadeiro (V) ou Falso (F)
1. D. João V tinha muitos filhos com Dona Maria Ana.(
2. A rainha Maria Ana era espanhola. (
3. Dona Maria Ana estava grávida. (
4. D. João V era rei de Portugal. (

)

)

)
)

B) Escolha a melhor alternativa de acordo com o texto:
1. D. João:

a)
b)
c)
d)

Tinha filhos extraconjugais.
Era solteiro.
Tinha 60 anos.
Era rei da Áustria.

2. “Mas nem a persistência do rei, que, salvo dificultação canónica ou
impedimento fisiológico, duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu
dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das
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preces, se sacrifica a uma imobilidade total.” No trecho acima podemos
concluir que:
a)
b)
c)
d)

O rei tinha um impedimento fisiológico constante.
O rei tinha um voto de castidade.
O rei não gostava da rainha e não queria saber nada dela.
Nenhuma das alternativas acima mencionadas.

3. Podemos dizer que o texto lido trata em geral:
a)
b)
c)
d)

Da morte de D. João V.
Da falta de herdeiros reais de D.João V.
Da vida de D. João V.
Nenhuma das alternativas anteriores.

4. A rainha Dona Maria Ana:
a)
b)
c)
d)

Tinha um machucado no cotovelo.
Era idosa.
Chegou a Portugal há mais de dois anos.
Era muito bonita.

C) Responda de acordo com o texto:
1. Que se sabe sobre Dona Maria Ana?

2. Que se sabe de D.João V?

3. Quantos funcionários tem o rei, no texto dado ? Quais são as suas tarefas?
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4. “O cântaro está à espera da fonte”. O que significa essa frase?

D. Dê sinônimos das seguintes palavras (encontram-se no texto):
1. Matriz estéril.............................................................................
2. Ruído...............................................................
3. Pequena Igreja................................................................
4. Fato......................................................................

E. Marque com um X as palavras que têm sentido positivo.
1. Esterilidade ( )
2. Repudiadas ( )
3. Impedimento ( )
4. Paciência ( )

5. Humildade (
6. Esforçado (
7. Moderado (
8. Escassos (

)
)
)
)
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