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2.º Teste de Preparação      novembro e dezembro de 2018 

Grupo I 
 

 Compreensão oral 

Antes de iniciares a audição do programa Casa das Artes, lê o questionário. Em seguida, ouve atentamente e 

responde às perguntas. 

 

1.  Completa as afirmações, selecionando a alternativa correta. 

 

1.1. Está em cena no Teatro Camões, em Lisboa, 

a) um bailado moderno baseado na história A bela e o monstro. 

b) uma peça de teatro baseada na história A bela adormecida. 

c) uma peça de teatro baseada na história A bela e o monstro. 

d) um bailado clássico baseado na história A bela adormecida. 

 

1.2. O espetáculo anunciado no início do programa de divulgação 

a) inclui uma protagonista portuguesa e um coreógrafo holandês. 

b) integra apenas artistas portugueses. 

c) inclui uma protagonista holandesa e um coreógrafo português. 

d) integra exclusivamente artistas estrangeiros. 

 

1.3. Em segundo lugar, a jornalista que apresenta o programa Casa das Artes anuncia um concerto 

a) de um único artista, com fins solidários. 

b) de solidariedade, organizado por fadistas. 

c) coletivo de solidariedade. 

d) de rock com objetivos solidários. 

 

1.4. Neste cartaz são também referenciados espetáculos nas cidades de 

a) Estarreja, Coimbra e Tomar. 

b) Porto, Tomar e Estarreja. 

c) Coimbra, Guimarães e Faro. 

d) Tomar, Guimarães e Viana do Castelo. 

 

2.  Responde às questões de forma breve. 

 

2.1. Qual é a Capital Europeia da Cultura referida? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Ano letivo 2018 / 2019 

7.º Ano 
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2.2. Que evento se realizará na Capital Europeia da Cultura? 

___________________________________________________________________ 

 

2.3. Em que lugar específico irá ser realizado esse evento? 

___________________________________________________________________ 

 

2.4. Como são classificados os objetos artísticos estão na base desse acontecimento cultural? 

___________________________________________________________________ 

 

Grupo II 
 

TEXTO A 

 

3. Lê atentamente o texto do cartaz do Diário de Notícias. 

  

Conto musical tem estreia mundial em Viana do Castelo 
 

Viana do Castelo acolhe quarta-feira a estreia mundial de um conto musical assinado pelo 

compositor francês Jean François Lézé, inspirado numa obra do escritor angolano Ondjaki, informou 

hoje a Academia de Música da cidade.  

Denominada «Estória de mil gotas de sonho», a obra musical baseia-se no conto «Ynari, a menina das 

cinco tranças», do escritor angolano Ondjaki, que se deslocará a Viana do Castelo expressamente para assistir 

à estreia. 

«A história será contada com música, canto, dança e narração», explicou à Lusa Carla Barbosa, diretora 

da Academia de Música de Viana do Castelo.  

A interpretação é do Ensemble da Fundação Átrio da Música, sob a direção musical do maestro Javier 

Viceiro.  

Depois da estreia em Viana do Castelo, será ainda levada ao palco em Ponte de Lima e Paredes de 

Coura. 

Segundo Jean François Lézé, «Estória de mil gotas de sonho» é um conto que «pretende ilustrar 

musicalmente a inocência, a magia da criança e o poder das palavras (re)descobertas numa viagem ao som da 

natureza africana».  

O compositor destaca a «orquestração sugestiva e ilustrativa» do conto, cuja narrativa musical se 

baseia no desenvolvimento do tema principal (tema da Ynari), composto numa «Kalimba» e executado pelo 

piano, «Os djembés representam o coração de África, o flautim o homem muito pequenino, o violoncelo a avó 

da Ynari, a tuba o velho muito velho e o corne-inglês a velha muito velha», explica. 

 Este conto integra o projeto «Contos com Música... Música com Contos», que a Academia de Viana do 

Castelo tem vindo a promover nos últimos quatro meses deste ano. 

 Iniciado em 2003 e financiado pelo Ministério da Cultura, este projeto combina a música, a literatura, as 

artes visuais e, pontualmente, o teatro e a dança, com o objetivo de despertar o gosto pela música erudita nas 

comunidades educativas do distrito de Viana do Castelo. […]  

DN Cartaz, 17 de novembro de 2009 (texto com supressões) 
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3.1. Ordena as frases de (1) a (7), fazendo corresponder um número a cada alínea, de acordo com a sequência 

pela qual as informações presentes na notícia são apresentadas.  

a) Nome do autor do livro que esteve na base da adaptação.  

b) Identificação do grupo de atores.  

c) Cidades onde a peça será, posteriormente, colocada em cena.  

d) Projeto no qual se integra a peça de teatro musical.  

e) Dia da estreia.  

f) Título do texto que deu origem à peça de teatro.  

g) Compositor do conto musical.  

 

3.2. Indica as informações mais importantes da notícia para alguém que pretende assistir a esta peça de teatro. 

 

3.3. O último parágrafo deste texto jornalístico foi retirado. Mantendo a coerência da notícia, escreve o 

parágrafo final, sabendo que deves incluir a referência a um projeto futuro da Academia de Música de Viana 

do Castelo. Não deves ultrapassar as 3 linhas. 

 

TEXTO B 

 

4. Lê com atenção o conto popular. 

Comendo e Andando 

Era uma vez um lavrador rico mas avarento, que tinha um caseiro humilde e muito honesto. De tempos a 

tempos, o caseiro ia a casa do patrão prestar contas, e este, para lhe mostrar a sua satisfação, convidava-o sempre 

para comer. No entanto, punha-lhe sempre na mesa um queijo por encetar. E assim o caseiro, como não se atrevia a 

encetá-lo, acabava por ir embora em branco. 

Era o que o patrão queria. E assim o queijo ia durando meses e meses, pois era sempre o mesmo queijo que 

o patrão lhe oferecia. 

Mas um dia, o caseiro, que já tinha um filho graúdo e muito desenrascado, resolveu mandá-lo a ele a casa do 

patrão a prestar contas. E antes de sair recomendou-lhe: 

 - Olha rapaz, desta vez vais tu fazer contas com o patrão. E como lhe levas o dinheiro, ele é capaz de te pôr a 

comer. Mas se te puser um queijo inteiro na mesa, não o “incertes” que parece mal. Fazes um pouco de sacrifício, e 

vens comer a casa. 

 O rapaz lá foi. E quando o patrão o convidou, lá estava então o queijo inteiro na mesa. No entanto, a fome 

era tanta que o rapaz resolveu não seguir as recomendações do pai. Por isso, mal o patrão lhe disse «come!», o 

rapaz puxou de uma navalha, e cortou o queijo em quatro partes iguais. 

O patrão, muito admirado, disse-lhe: 

- Olha que isso é queijo! 

- Bem o “beijo”! - respondeu o moço. 
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E comeu o primeiro bocado. A seguir pegou na segunda parte; e o patrão, mais espantado ainda, foi-lhe 

dizendo: 

- Olha que este é caro! 

- Mas vale-o bem! 

E lá despachou mais este naco. Quando se estava a aprontar para pegar na terceira parte, diz-lhe o patrão: 

- Olha que só tenho este! 

- Não faz mal! p'ra agora chega! - responde o moço. 

Por fim, ao ver que o moço estava disposto a comer o queijo todo, o patrão foi ao curral onde ele tinha 

deixado o cavalo, e soltou-o. A seguir veio a correr junto dele, no exacto momento em que ia já para a quarta parte 

do queijo, e disse-lhe: 

- Olha que o teu cavalo soltou-se; se fores depressa, ainda o apanhas! 

- Bem, nesse caso, vou comendo e andando! 

E lá foi. O patrão, ao ver ir o queijo todo, um no saco e outro no papo, aprendeu a lição. Daí em diante, 

sempre que os caseiros o visitavam, passou a pôr-lhes de comer como devia ser. E nunca mais um queijo inteiro. 

(Rec.: Oleirinhos, Bragança, em 1999. fui: Emília Rosa Morais, Bragança, 41 anos) 

ALEXANDRE PARAFITA, Antologia de Contos Populares, vol. II - Plátano Editora 

 

4.1. Prova que este texto é um conto popular, tendo em conta as características deste tipo de texto.  

 

5. Consegues dizer, exatamente, quando e onde se passa esta história? Porquê?  

 

6. Nos contos populares, a linguagem é simples, de nível popular, o que se compreende, dado que o seu 

emissor é geralmente de origem popular.  

6.1. Explica por palavras tuas o que sugere a expressão «. .. acabava por se ir embora em branco.».  

6.2. Refere outra expressão popular presente no conto.  

 

7. Na introdução são-nos apresentadas duas personagens. 

7.1. Identifica-as e classifica-as, quanto ao relevo.  

7.2. Caracteriza o patrão e o caseiro, justificando a tua resposta com elementos do texto.  

 

8. «Um dia, o caseiro, que já tinha um filho graúdo e muito desenrascado…» introduz a segunda parte da ação 

deste conto. 

8.1. Que conselho deu o caseiro ao filho?  

8.2. Como procedeu o rapaz perante essa mesma advertência?  

 

9. Na última parte da ação do conto são referidas as consequências da atitude do rapaz.  

9.1. Identifica-as. 

  

9.2. Seleciona um dos seguintes provérbios que na tua perspetiva encerra a moral deste texto tradicional. 

Justifica a tua resposta.  
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 Quem tudo quer, tudo perde. 

 Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

 Come o vilão da casa do patrão. 

 Queijo é bom dado pelo avaro.  

 

GRUPO III  

10. “Era uma vez um lavrador rico mas avarento, que tinha um caseiro humilde que era muito pobre e muito 

honesto.”  

10.1. Coloca os adjetivos sublinhados no grau superlativo absoluto sintético 

 

11. De tempos a tempos, o caseiro ia a casa do patrão prestar contas, e este, para lhe mostrar a sua satisfação, 

convidava-o sempre para comer (…)E comeu o primeiro bocado. A seguir pegou na segunda parte. E o patrão, muito 

espantado ainda, foi-lhe dizendo.”  

11.1. Indica a classe e a subclasse das palavras sublinhadas, tendo em conta o contexto em que surgem. 

11.2. Indica o grau em que se encontra o adjetivo da última frase da citação. 

 

12. O patrão avarento lamentou-se, porque já não podia oferecer o queijo.”  

12.1. Substitui as expressões sublinhadas por pronomes. 

 

13. O patrão deu o queijo ao rapaz. 

13.1. Identifica as funções sintáticas da frase.  

13.2. Transforma a frase ativa numa frase passiva.  

13.2.1. Indica complemento agente da passiva da frase que transformou.  

 

14. Faz corresponder a alínea correta ao tempo verbal de cada uma das frases.  

1. “o caseiro ia a casa do patrão …” 

2. “E antes de sair recomendou-lhe …” 

3. “desta vez vais tu …” 

4. “…ele tinha deixado o cavalo …” 

5. Não quero que o comas. 

6. Se não fosse esperto…. 

7. Será esta história verdadeira. 

a) Pretérito Mais-Que-Perfeito Composto 

b) Presente do Indicativo 

c) Pretérito Imperfeito Indicativo 

d) Futuro do indicativo 

e) Pretérito Perfeito Indicativo 

f) Presente do conjuntivo 

g) Pretérito imperfeito do conjuntivo 
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GRUPO IV  

O Cão e a Sombra 

Um cão, que levava um naco de carne na boca, passava numa ponte sobre um rio, quando viu a sua 

sombra refletida na água lá em baixo. 

Pensando que era outro cão que levava um segundo naco de carne, o insaciável do cão não resistiu 

a atirar-se à água para lhe roubar a carne. É claro que, em vez de roubar o segundo naco de carne, perdeu 

o que tinha, que caiu no fundo do rio. 

A fábula mostra que quem tudo quer, tudo perde.    Esopo 

 

15. Responde apenas a UM dos seguintes temas propostos: 

 

Tema A 

Atenta nos seguintes provérbios, que utilizam o cão como modelo de uma situação: 

A. Quem não tem cão caça com gato. 

B. Cão que ladra não morde. 

C. Quem com cães se deita com pulgas se levanta.  

Escolhe um deles e redige uma narrativa que o ilustre. Deves: 

– estruturar o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão; 

– localizar a ação no tempo e no espaço; 

 

Tema B 

Num texto narrativo, conta um episódio que ilustre a fidelidade de um cão ao seu dono. Deves: 

– estruturar o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão; 

– localizar a ação no tempo e no espaço; 

– caracterizar psicologicamente o protagonista da ação. 

 

O teu texto deve ter um mínimo de 150 e um máximo de 200 palavras. 

 

 

 

 


