
 

  

 

1.º Teste de Preparação     outubro / novembro de 2019 

Grupo I 
 

Lê atentamente as questões que te são colocadas. Para responderes aos itens que se seguem, poderás 

ouvir duas vezes o texto “Milhares já passaram em Pêra pelo FIESA”.  

1. Para cada item (1.1. a 1.3.), seleciona a opção que completa a frase, de acordo com o sentido do texto 

ouvido. Escreve o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 

1.1. No FIESA, as esculturas de areia reproduzem e reinterpretam 

A. apenas a banda musical Beatles e a célebre pintura Mona Lisa. 

B. obras e figuras da música, da pintura, do cinema, entre outras artes. 

C. a banda musical Beatles, a pintura Mona Lisa, o filme Guerra das Estrelas e o jogo dos Minions. 

1.2. Lisa Zeitvogel proporciona, ao longo da semana, atividades de artes plásticas 

A. duas vezes por dia.  

B. durante seis horas por dia. 

C. das 11h00 às 17h00.  

1.3. O espaço de areia destinado às crianças, o snack bar e o spa 

A. são iluminados por jogos de luzes durante a noite. 

B. podem ser usufruídos de modo gratuito. 

C. são disponibilizados continuamente. 

 

2. Seleciona todas as opções que correspondem a informações disponíveis no texto. Escreve o número 

do item e as letras que identificam as opções escolhidas.  

A. As atividades diárias do ateliê das artes. 

B. Os nomes de vencedores de anos anteriores.  

C. As atividades lúdicas disponibilizadas aos visitantes.  

D. O horário de funcionamento do FIESA.  

E. Os prémios atribuídos às melhores esculturas. 

 

 

 

Ano letivo 2019 / 2020 

8.º Ano 

https://regiao-sul.pt/2018/08/06/artes-e-espetaculos/milhares-ja-passaram-em-pera-pelo-fiesa/444092


 

Grupo II 

Texto A 

Lê o texto. Se necessário, consulta as notas. 

Como ver o mundo de forma diferente 

19.03.2016 || Joana Madeira Pereira 

 

Façamos o teste. Qual o browser
1
 que utiliza para as suas pesquisas na Internet? Mantém-se fiel ao 

velhinho Internet Explorer
2
 […] ou já descarregou as últimas versões do Chrome

2
 e do Firefox

2
 e, sempre que 

possível, experimenta outras novidades no campo das tecnologias?  

Se a sua resposta tender para a primeira hipótese, então é daqueles conservadores que, só por 

obrigação, tende a sair da sua zona de conforto; se, pelo contrário, se enquadrar na segunda hipótese, é bem 

possível que seja uma daquelas pessoas naturalmente mais predispostas para a inovação. […] 

No seu livro, Originals, Adam Grant, um dos professores mais adorados da prestigiada escola de 

negócios Wharton School da Universidade de Pensilvânia, explora a forma como os inovadores veem o mundo 

de forma diferente e arrastam outros, consigo, no caminho do sucesso. […] 

Grant olha para os “originals”, os originais. E não tanto para os inovadores. Em entrevista ao The New 

York Times, o professor explica a diferença entre a originalidade e a criatividade: “Criatividade é a criação de 

ideias que são novidades e que são úteis. Eu defino os originais como pessoas que vão para lá da criação de 

ideias, pessoas que tomam iniciativa para tornarem as suas visões em realidade. Este livro é como a sequela 

da criatividade – é sobre a forma como se faz vingar as novas ideias”, referiu. E assume: “Este livro é sobre 

como todos nós nos podemos tornar mais originais.” E dá ferramentas práticas para que possamos ‘libertar’ a 

criatividade escondida que existe em nós. Não apenas no local de trabalho, mas também em casa, para que 

consigamos “construir culturas de originalidade”. […] 

Apresentando diversos estudos e teorias, de forma prática e humorística, […] Adam Grant explica como 

existe uma maior tendência, entre os filhos mais novos, para serem mais originais de forma a distinguirem-se 

dos irmãos mais velhos, tendencialmente mais bem-comportados e obedientes. Nota: Grant fala apenas de 

tendências. Porque se é verdade que alguém que seja o filho mais novo tem mais probabilidades de fazer uma 

descoberta científica, são os filhos mais velhos que, normalmente, se tornam prémio Nobel ou chegam a 

presidentes executivos de uma companhia. Mais uma vez, probabilidades. […] 

Por outro lado, Grant explica que a procrastinação
3
, geralmente, é boa para a criatividade e gera 

resultados mais produtivos. Só quando a data-limite se aproxima é que o cérebro parece processar o problema 

e resolvê-lo. […] 

Segundo Adam Grant, cerca de 20% dos adultos dizem-se procrastinadores crónicos. Mas a verdade é 

que, provavelmente, também são mais criativos. Grant conta que se tornou mais sensível a este tema quando 

uma das suas alunas mais criativas lhe contou que as suas ideias mais originais chegavam, na sua maioria, 

depois de ter procrastinado. […] 

Sem procrastinação, o mundo nunca teria conhecido a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, obra-prima que 

levou 16 anos – e muitas interrupções – a fazer; e nunca teria sido inspirado pelo famoso discurso “Eu tenho 

um sonho”, de Martin Luther King. À BBC Radio 4, como conta o The Independent, Grant explicou: “Os grandes 



 

discursos da História foram reescritos no último minuto e, por isso, tinham uma grande flexibilidade para o 

improviso, muito mais do que se o texto tivesse sido escrito com meses de antecedência”. 

Ao mesmo tempo, explica o autor, os rasgos brilhantes dos “originais” tendem a ocorrer em catadupa. 

Einstein, por exemplo, publicou ao longo da sua carreira 248 artigos, a grande maioria num período curto de 

apenas alguns anos. Da mesma forma, nem todos os quadros de Picasso ou das composições de Mozart, Bach 

ou Beethoven, são consideradas obras-primas. E aquelas que o são foram criadas, quase sem exceção, num 

determinado período, “que não ultrapassa os dois dígitos”. 

in Expresso, disponível em https://expresso.sapo.pt/cultura/2016-03-19-Como-ver-o-mundo-de-forma-diferente [consult. em 24-10-

2018, adaptado e com supressões] 

NOTAS 

1. browser: aplicação que permite aceder à Internet e obter acesso aos vários recursos que existem na rede. 2. Internet 

Explorer, Chrome, Firefox: exemplos de browsers. 3. procrastinação: adiamento. 

 
3. Para cada item (1.1. a 1.5.), seleciona a opção que permite obter uma afirmação adequada ao sentido 

do texto. Escreve o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 

 

3.1. De acordo com Adam Grant, a originalidade 

A. pode ser considerada um sinónimo de criatividade.  

B. deve ser considerada um antónimo de criatividade. 

C. é o ponto de partida para sermos criativos. 

D. tem como base a criatividade e leva-a a um novo patamar. 

 

3.2. Grant mostra que, em termos probabilísticos,  

A. os filhos mais velhos tendem a ser mais criativos e os mais novos mais originais. 

B. os filhos mais velhos tendem a ser mais conservadores e os mais novos mais originais.  

C. os filhos mais velhos tendem a ser mais originais e a ascenderem a cargos de prestígio. 

D. os filhos mais novos tendem a ser mais originais, embora raramente atinjam o sucesso na vida. 

 

3.3. Relativamente ao parágrafo anterior, a expressão “Por outro lado” (sublinhado no texto) introduz 

A. um reforço. 

B. uma enumeração.  

C. um contraste. 

D. uma conclusão. 

 

3.4. A procrastinação é benéfica para a criatividade e para a originalidade, pois  

A. o cérebro é mais produtivo e inovador quando existe muito tempo para resolver um problema. 

B. o cérebro é mais produtivo e inovador quando é necessário improvisar. 

C. o cérebro é mais produtivo e inovador quando um prazo para cumprir se aproxima. 

D. o cérebro é mais produtivo e inovador quando adiamos um problema de forma constante. 

 

3.5. No contexto em que surge, a expressão “em catadupa” (sublinhado no texto) significa 

A. de forma ruidosa. 

B. em grande quantidade. 

C. de forma imprevisível. 

D. em simultâneo. 

 



 

A Orquestra Geração é uma 

megaorquestra formada apenas por 

crianças e jovens de 15 escolas 

situadas em bairros referenciados 

como problemáticos.  

 

El Sistema

 

Texto B 

Máquina de chilrear… 

A primeira coisa que alguma vez tocou foi «umas batucadas» numas 

latas velhas, quando ainda vivia em São Vicente, Cabo Verde. Hoje, sopra num 

fulgente trombone, na Escola de Música do Conservatório Nacional. A primeira 

música que aprendeu foi Parabéns a Você. Hoje, ensaia a 8.ª sinfonia, de 

Shostakovich. (…) 

Na verdade, Isalcino já nem se lembra bem de como foi parar à 

Orquestra Geração. Quatro anos é coisa de nada para uma orquestra, uma eternidade para um miúdo. Tinha 13 

anos, recém-chegado de Cabo Verde, caído como um ET na Amadora, «sem conhecer quase ninguém». Andava 

perdido, num ambiente desconhecido, com disciplinas novas, tudo tão diferente. Não se interessava particularmente 

por música, ainda menos pela clássica («parecia-me música morta»), 

mas, depois, os colegas da Escola Miguel Torga (Casal de S. Brás, 

Amadora) disseram-lhe que até iam dar concertos a Bruxelas. E foi, 

então, por motivos mais turísticos do que musicais, que Isalcino se viu 

com um trompete nas mãos. Não mais o largou. «Há casos de miúdos assim, nota-se logo; em pouco tempo, 

começam a improvisar com toda a naturalidade», refere Wagner Diniz.  

Em casa (vive com o pai, eletromecânico, e as irmãs) todos já se habituaram ao som do trompete. «Faz 

barulho, mas eles gostam.» Os amigos é que, às vezes, lhe chamam «Cortes». Raramente lhe sobra tempo para os 

acompanhar nas aventuras pelo bairro. Acorda às 6h30, para apanhar uma camioneta, depois o comboio, e ir a pé do 

Rossio até à Rua dos Caetanos, onde chega por volta das 8h30. Ao fim da tarde, ainda tem ensaios na Big Bang, 

banda de jazz do CCB, para a qual foi convidado. Aos sábados de manhã, participa nos ensaios da Orquestra 

Geração. Se não fosse ela, Isalcino podia levar uma vida inteira sem descobrir este talento oculto.  

Um programa que se transformou numa orquestra 

Um programa de apoio da Gulbenkian e da Câmara Municipal da Amadora pretendia combater a pobreza. E aí 

entra em cena Wagner Diniz, à altura diretor do Conservatório, que propõe a introdução do El Sistema venezuelano 

na Amadora. (…) 

Com poucos anos de existência, a Orquestra Geração já deu concertos em 

palcos como os do CCB, Aula Magna, Gulbenkian … Por detrás do sucesso artístico, 

está o sucesso social - e isso é o mais importante.  

Não só está provado que a música clássica é cerebralmente estruturante e 

pode ajudar na matemática, como o próprio funcionamento da orquestra implica competências cívicas, como a 

pontualidade, a disciplina, o respeito pelo colega e pela hierarquia, o espírito de grupo: «A prática orquestral tem 

tudo isso lá dentro, sem ser necessário dar sermões», refere Luísa Valle. Pelo menos ali, todos afinam, literalmente, 

pelo mesmo diapasão. O certo é que muitas escolas já notaram melhorias a nível da disciplina e das taxas de aban-

dono. Na escola do Zambujal, houve, pela primeira vez, «Bons» e «Muito Bons» nas provas de aferição. Os miúdos 

ganham autoestima e sentido de responsabilidade; aliás, a partir de certa altura, eles levam os seus instrumentos 

para casa, responsabilizam-se por eles. E não se registam casos de instrumentos extraviados ou vandalizados. A 

orquestra dá-lhes asas, «eles sentem o projeto como sendo deles».  



 

Não há tempestade que meta medo 

E só assim se compreende que, em dia de temporal, com raios, trovões e uma chuvada infernal, quase nenhum 

menino faltasse ao ensaio da orquestra, na escola Gonçalo Ribeiro Telles. O ginásio está cheio de infiltrações, a 

escola acabou por inundar, mas o ensaio continuou. E da grande 

chinfrineira, faz-se silêncio absoluto: «Não pia», impõe a professora. 

«Energia, costas direitas, ponta da cadeira, pés no chão, e agora 

todos...» E dos pequenos braços alçados vai saindo, muito 

arranhada, a melodia «Eu quero ver os corpos a mandarem nos 

braços e não contrário.» Depois hão de ficar as polpas dos dedos 

vermelhas de premirem as cordas, os braços cansados de 

segurarem o arco, as costas doridas da rigidez, tantas queixas e 

lamentos. A Beatriz, a Íris, a Bianca, a Sara, a Solange, a Magda, a 

Leonor e a Raquel, todas entre os 9 e os 10 anos, gostam muito mais de estar aqui do que de ficar em casa, nos 

fins da tarde.  

Adaptação do artigo da revista “Visão”, de 24 de Novembro de 2011 

 

4. Após uma leitura atenta do texto, responde às seguintes questões: 

 

4.1. Classifica o tipo de texto jornalístico apresentado. Justifica a tua resposta, indicando duas 

características deste tipo de texto.  

 

4.2. Isalcino, um rapaz de origem cabo-verdiana, é um jovem talentoso da Orquestra Geração. 

4.2.1. De que forma este jovem descobriu a orquestra?  

4.2.2. Qual o verdadeiro motivo que o levou inicialmente a entrar nesta orquestra?  

 

4.3. Além permitir a aprendizagem da música por muitos jovens, qual o objetivo social da 

Orquestra Geração?  

 

4.4. Aprender música e integrar uma orquestra podem ser essenciais na formação de uma pessoa. 

4.4.1. Tendo em conta a afirmação anterior, explica o sentido da expressão: “A orquestra dá-lhes 

asas”.  

 

4.5 De que modo se pode verificar que os alunos gostam de estar na orquestra?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Grupo III 

5. “A primeira coisa que alguma vez tocou foi «umas batucadas» numas latas velhas, quando ainda vivia em São 

Vicente, Cabo Verde. Hoje, sopra num fulgente trombone, na Escola de Música do Conservatório Nacional.” 

5.1. Indica a classe e a subclasse de cada uma das palavras sublinhadas. 

 

5.2. Coloca os verbos “tocar” e “viver” na primeira pessoa e nos seguintes tempos verbais:  

a) Pretérito imperfeito do indicativo; 

b) Pretérito perfeito do indicativo; 

c) Pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo. 

d) Presente do Indicativo 

 

6 Atenta na seguinte expressão: “os braços cansados de segurarem o arco”. 

6.1. Classifica o adjetivo sublinhado quanto ao grau.  

 

6.2. Reformula a frase de forma a que o adjetivo surja no grau:  

a)  superlativo absoluto analítico. 

 

7. Liga cada um dos itens da coluna A a um, e só um, elemento da coluna B, de modo a formar 

afirmações verdadeiras.  

Coluna A  Coluna B 

1. Na frase, “Hoje, sopra num fulgente trombone”, 

o segmento destacado  

2. Na frase, “Hoje, ensaia a 8.ª sinfonia”, o 

momento textual sublinhado 

3. Na frase, “Andava perdido” o segmento textual 

sublinhado 

4. Na frase, “os colegas da Escola Miguel Torga 

disseram-lhe que até iam dar concertos a 

Bruxelas.”, a palavra destacada 

5. Na frase, “Em casa, todos já se habituaram ao 

som do trompete.”, o momento textual sublinhado 

6. Na frase, “Com poucos anos de existência, a 

Orquestra Geração já deu concertos em palcos 

como os do CCB” o segmento textual sublinhado 

 a. desempenha a função sintática de modificador. 

b. desempenha a função sintática de sujeito. 

c. exerce a função sintática de complemento direto. 

d. exerce a função sintática de complemento 

oblíquo. 

e. exerce a função sintática de complemento 

indireto. 

f. exerce a função sintática de predicativo do sujeito. 

 



 

 

8. Haviam, muitos jovens que aprenderam, música em aquela orquestra. Tinham aceite as regras 

e puderam viajar pelo mundo musica. O voluntariado, é aquilo que gosto mais neste tipo de 

projetos.  

8.1. Reescreve o texto, corrigindo os erros ortográficos, sintáticos e colocando a pontuação 

correta. 

 

Grupo IV 

9. Na reportagem “Música de chilrear”, apresenta-nos um projeto musical dirigido aos jovens. Na 

sociedade atual assistimos, por vezes, a projetos artísticos, ligados à música, que acabam por influenciar e 

mudar a vida dos jovens. 

Exprime a tua opinião sobre a importância de projetos musicais, na formação dos 

adolescentes, num  texto  bem  estruturado,  com  um mínimo  de  180  e  um  máximo  de  240  

palavras.   


