
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
PARA LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

 

AÑO  2010 
  
MATERIA : PORTUGUÉS                                                

FASE 
GENERAL 

 
  

  
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

Debe escoger una  de las dos opciones (opção A, opção B) y responder a todas las cuestiones de la 
opción elegida. Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas ellas en portugués. 
 
TIEMPO:  1 hora y 15 minutos. 
CALIFICACIÓN : Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura al final 
de cada una de ellas 
___________________________________________________________________________ 

 

 

  Gosto de me sentar sozinha nos cafés. Escolho uma mesa, peço a bica, um 
cinzeiro e fico ali num prazer que é só meu durante uns minutos. Mas depois, 
já  mais desperta, começo a perceber os sons que me rodeiam. Reparo nas 
outras mesas e, inevitavelmente, começo a ouvir a conversa do lado. A 
consciência pesa-me, e por isso desculpo-me perante mim mesma: preciso de 
conhecer este país que é meu, como vivem e pensam as pessoas, quais os seus 
problemas. A curiosidade matou o gato, dizem, mas o certo é que ainda estou 
bem viva. E vou ouvindo. Partilho sorrisos, contenho-me nas gargalhadas, 
tento evitar as tristezas e problemas íntimos de cada um. Às vezes, confesso, 
irrita-me o barulho das chávenas e da máquina do café por trás do balcão, que 
me impede de seguir o raciocínio alheio. Quase que grito “Shiuuuu!” quanto 
estou mesmo embrenhada na conversa. Controlo-me e vou preenchendo com a 
imaginação esses espaços que ficaram em branco. Quando me vou embora, 
muitas são as vezes em que a sensação é igual à de quando estive sentada à 
mesa com amigos: a de que tive uma conversa bestial. 

E quantas vezes me pus a olhar por alguma janela, para dentro de uma 
casa, a observar as pessoas, os seus movimentos, gestos, posturas. Também aí 
invento pretextos: estou no estrangeiro, tenho que ver os outros modos de vida, 
tenho só que me inspirar na sua forma de colocar o sofá e a mesa de café....Mas 
a verdade, verdadinha, é que tenho curiosidade.  

(Jornal de Letras, 2010) 
                          

 

 

 
                                
 
 

 
OPÇÃO A 

 
 

      1.-  Qual seria o título mais apropriado para este texto? Justifique a resposta. (2) 
      2.-  No texto acima as palavras sublinhadas estão no plural. Coloque-as no singular.(2) 
      3.-  Escreva a seguinte frase em pretérito perfeito simples:  

   “Escolho uma mesa, peço a bica, um cinzeiro e fico ali num prazer que é só 
meu durante uns minutos”. (2) 

      4.-  Pense num café que conheça e indique o nome de, pelo menos, dez  objectos 
que aí se podem encontrar. (2) 

      5.- Elabore, cuidadamente, uma composição com cerca de 15 linhas sobre o 
tema: O turismo e a amizade entre os povos. (2) 

 
 

 
OPÇÃO B 

 
 
      1.- Qual é o tema  do texto? Fundamente sua resposta. (2) 
      2.- Esclareça o sentido de: 
            i) A curiosidade  matou o gato,  dizem, mas o certo é que ainda estou bem viva. 
           ii) ....vou preenchendo com a imaginação esses espaços que ficaram em branco.(2) 
      3.- Dê antónimos ou contrarios de: sozinha, viva, bestial, tristeza, alheio. (2) 
      4.- A autora do texto sente uma curiosidade irresistível; imagine-a e descreva-a 
              fisicamente. (2) 

5.- Redija uma composição (aproximadamente 15 linhas) sobre O passado e o 
       presente- a história do meu país ou a minha história pessoal.(2) 

 



 
 

 

 
 
 
 

PORTUGUÉS 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
 
 
 

Las cinco preguntas se calificarán con un máximo de dos puntos cada una de ellas. 
 
Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (respetando la variedad de la lengua portuguesa 
del alumno) y la propiedad de expresión en la respuesta 

 


