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Resoluções: pág. 175 Os Lusíadas

Prova 639/E. Especial • Página 2/ 8

GRUPO I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A

 Leia o texto seguinte, constituído pelas estâncias 78 a 81 do Canto VII de Os Lusíadas. Se necessário, 
consulte as notas.
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Um ramo na mão tinha... Mas, ó cego, 
Eu, que cometo, insano e temerário, 
Sem vós, Ninfas do Tejo e do Mondego, 
Por caminho tão árduo, longo e vário! 
Vosso favor invoco, que navego
Por alto mar, com vento tão contrário
Que, se não me ajudais, hei grande medo 
Que o meu fraco batel se alague cedo. 

Olhai que há tanto tempo que, cantando 
O vosso Tejo e os vossos Lusitanos,
A Fortuna me traz peregrinando, 
Novos trabalhos vendo e novos danos:
Agora o mar, agora experimentando 
Os perigos Mavórcios inumanos, 
Qual Cánace, que à morte se condena, 
Nũa mão sempre a espada e noutra a pena; 

Agora, com pobreza avorrecida, 
Por hospícios alheios degradado; 
Agora, da esperança já adquirida,
De novo mais que nunca derribado; 
Agora às costas escapando a vida, 
Que dum fio pendia tão delgado 
Que não menos milagre foi salvar-se 
Que pera o Rei Judaico acrecentar-se. 

E ainda, Ninfas minhas, não bastava 
Que tamanhas misérias me cercassem, 
Senão que aqueles que eu cantando andava 
Tal prémio de meus versos me tornassem: 
A troco dos descansos que esperava, 
Das capelas de louro que me honrassem, 
Trabalhos nunca usados me inventaram, 
Com que em tão duro estado me deitaram.

Luís de Camões, Os Lusíadas, edição de A. J. da Costa Pimpão, Lisboa, MNE/IC, 2003, pp. 194-195

(Prova 639, Época Especial, 2016)
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Resoluções: pág. 200 
Grupo II

Prova 639.V1/1.ª F. • Página 4/ 8

GRUPO II

Leia o texto seguinte. Em caso de necessidade, consulte o glossário apresentado a seguir ao texto.

1
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A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, como é abreviadamente conhecida, é um  
daqueles textos deslumbrantes que surpreende pela capacidade de interpelar o leitor. Não é 
por acaso que a sua leitura crítica tem sido controversa, às vezes desabrida, ora admoestando 
o autor pelas suas fantasias e mentiras, ora vindo em sua defesa com provas provadas de que 
aquilo que nos conta foi realmente visto e vivido, pese embora o excesso de aventuras.

Antes da sua publicação, em 1614, já a obra provocava a atenção do público, quer dos 
que conheceram a versão manuscrita, quer daqueles que discutiam a sua veracidade mesmo 
sem terem empreendido a sua leitura. Ainda Fernão Mendes se dedicava à escrita na sua 
casa, no sítio do Pragal, em Almada, já era voz corrente a fantasia do relato, contrariada por 
muitos partidários da sua veracidade como Herrera Maldonado, o ilustre autor da versão em 
castelhano, cuja 1.ª edição de 1620 incluía uma Apologia em defesa de Fernão Mendes Pinto.

Na sequência da versão de Herrera Maldonado, a obra conhece um enorme sucesso, que 
se manterá ao longo do século XVII, sendo traduzida nas principais línguas europeias, o que 
mostra o apreço do público por esta narrativa que era lida como romance de aventuras ao 
gosto da época, em vez do relato autobiográfico que o autor propõe.

Também em Portugal se levantam poderosas vozes contra a veracidade do relato, 
sendo exemplar o comentário do seu antigo companheiro jesuíta, João Rodrigues, que na  
História da Igreja do Japão, escrita em Macau por volta de 1630, comenta a propósito da 
chegada dos primeiros portugueses ao Japão: «Fernão Mendes Pinto, no seu Livro dos 
Fingimentos, se quer fazer um destes três [portugueses] e que se achou ali neste Junco, 
mas é falso, como o são muitas outras coisas do seu Livro, que parece compôs mais para 
recriação que para dizer verdades; porque (não há) Reino, nem acontecimento em que não 
finja achar-se.»

A postulação da obra de Fernão Mendes como um «livro de fingimentos» parece dar 
exclusivo crédito à aceção da mentira, mas o comentário de João Rodrigues sublinha também o 
entendimento de que se tratava de um texto ficcional, quer dizer, uma recriação da experiência, 
que usa a memória – com tudo o que ela possui de ilusão – para recuperar acontecimentos 
que ocorreram muitos anos antes.

A obra apresenta-se, assim, como singular no conjunto dos relatos de viagem que, ao  
tempo, contavam as aventuras da expansão e foram designados, de forma genérica e 
imperfeita, como Literatura de Viagens dos Descobrimentos, categoria que reúne um conjunto 
heterogéneo de textos que muito diferem da Peregrinação. Enquanto a grande maioria 
desses relatos tem como razão da escrita o desvendamento dos novos mundos e gentes e as 
dificuldades e incertezas da navegação, o relato de Fernão Mendes apresenta-se como uma 
autobiografia onde a verdade se enovela por entre os meandros de uma consciência.

Ana Paula Laborinho, «O Livro dos Fingimentos», Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
29 de dezembro de 2010 a 11 de janeiro de 2011 (adaptado)

GLOSSÁRIO

desabrida (linha 3) – inconveniente, desagradável, grosseira.
postulação (linha 24) – defesa.

(Prova 639, 1.a Fase, 2012)
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GRUPO I
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Resoluções

Os Lusíadas

Prova 639, 1.a Fase, 2012
(Enunciado: págs. 35-36)

1.  Os «que são de fama amigos» evidenciam, entre outras, as qualidades de determinação («Mas com 
buscar, co seu forçoso braço» – v. 17), combatividade («Vigiando e vestindo o forjado aço» – v. 19), 
resistência («Sofrendo tempestades e ondas cruas / Vencendo os torpes frios no regaço / Do Sul, e 
regiões de abrigo nuas» – vv. 20-22) e abnegação («Engolindo o corrupto mantimento / Temperado 
com árduo sofrimento» – vv. 23-24).
Cotação: 20 pontos.

2.  Nos versos de 5 a 16, o poeta estabelece um contraste entre os «que são de fama amigos» (v. 3) e 
os que, por oposição, ele desvaloriza e que vivem à sombra da glória dos antepassados (vv. 5-6), 
que se dedicam a uma vida de luxo, prazer, avidez, preguiça (vv. 7-12) e vício (vv. 13-16). Assim, 
o emprego da anáfora reforça a intenção crítica do poeta, pois, através da repetição da negativa 
(«Não encostados»; «Não nos leitos»; «Não cos manjares»; «Não cos passeios»; Não cos vários»; 
«Não cos nunca»), sublinha tudo aquilo que se deve rejeitar.
Cotação: 20 pontos.

3.  Nos versos 29 a 32, o poeta apresenta o conceito de herói. Na realidade, ele mostra que os verda-
deiros heróis são aqueles que, além de resistentes, são também honrados ao ponto de desprezarem 
as recompensas e os privilégios imerecidos.
Cotação: 15 pontos.

4.  Na última estrofe, está presente a mitificação do herói, já que com a experiência ele adquiriu sere-
nidade, pelo que se distancia do homem comum. Assim, ele ascenderá a uma posição mais elevada 
(«alto assento» – v. 35), de onde observará, com distanciamento, os homens comuns – «O baxo trato 
humano» (v. 36) – e tornar-se-á ilustre por mérito próprio e não por cálculo (vv. 39 e 40). Também 
será reconhecido como alguém capaz de governar, nos locais onde as leis forem justas (vv. 37 a 39).
Cotação: 15 pontos.

Prova 639, 2.a Fase, 2013
(Enunciado: págs. 37-38)

1.  Nas três primeiras estrofes, o poeta indica quem não irá perpetuar através do seu canto. Assim, refere 
que não irá cantar aqueles que são interesseiros e ambiciosos e colocam os seus interesses acima do 
bem comum, desta forma desrespeitando as leis divina e humana (vv. 2-4), bem como os que sobem 
ao poder com a intenção de satisfazer os seus vícios (vv. 5-8). O poeta refere ainda que também não 
irá cantar quem for dissimulado («se muda em mais figuras que Proteio» – v. 12) e falso e que abusa 
do poder para «servir» os seus desejos, e, por último, aqueles que exploram e roubam os mais pobres 
(vv. 14-16), pagando salários injustos e aplicando impostos excessivos (vv. 21-24).
Cotação: 20 pontos.
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Resoluções

Prova 639, 1.a Fase, 2012
(Enunciado: págs. 79-81)

1.
1.1. (C) – «ao reconhecimento do carácter aventuroso dos acontecimentos narrados.»

Explicação: O primeiro parágrafo do texto mostra claramente que há unanimidade quanto ao 
reconhecimento do «carácter aventuroso», porque, como é afirmado: «Não é por acaso que a 
sua leitura crítica tem sido controversa, às vezes desabrida, ora admoestando o autor pelas suas 
fantasias e mentiras, ora vindo em sua defesa com provas provadas de que aquilo que nos conta 
foi realmente visto e vivido, pese embora o excesso de aventuras.» (ll. 2-5).
Cotação: 5 pontos.

1.2. (B) – «ilustra a controvérsia existente em torno da obra.»
Explicação: Com a alusão a João Rodrigues e ao seu comentário, constata-se que este excerto 
ilustra mais uma das opiniões que contestam a veracidade da obra.
Cotação: 5 pontos.

1.3. (D) – «se tratar de uma autobiografia ficcionada.»
Explicação: A leitura da frase «o relato de Fernão Mendes apresenta-se como uma autobiografia 
onde a verdade se enovela por entre os meandros de uma consciência.» (ll. 34-35) indica a opção 
correta.
Cotação: 5 pontos.

1.4. (A) – «especifica uma manifestação particular da controvérsia em torno de Peregrinação.»
Cotação: 5 pontos.

1.5. (C) – «destaca uma explicação.»
Explicação: A autora está a explicar como a memória, muitas vezes, se encontra associada à ilusão.
Cotação: 5 pontos.

1.6. (A) – «durativo.»
Explicação: A utilização da forma composta «tem sido» indica uma ação que se prolonga e que 
ainda não terminou.
Cotação: 5 pontos.

1.7. (B) – «interfrásica.»
Cotação: 5 pontos.

2.
2.1. Oração subordinada substantiva completiva.

Cotação: 5 pontos.

2.2. Predicativo do sujeito.
Cotação: 5 pontos.

2.3. «versão em castelhano».
Cotação: 5 pontos.
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 Grupo II

Prova 639, 2.ª Fase, 2018
(Enunciado: págs. 138-139)

1. (C) – «os valores materiais se sobrepuseram aos valores espirituais.»
Explicação: A resposta é inferida a partir da informação apresentada na frase «Então, a pouco 
e pouco, a banca, a bolsa, o arranha-céus de escritórios substituíram a catedral.» (ll. 4-5). Nesta 
frase, «a catedral» é metáfora de «valores espirituais» e «a banca, a bolsa, o arranha-céus de es-
critórios» são metáfora de «valores materiais». 
Cotação: 8 pontos.

2. (A) – «falha por não discriminar entre o certo e o errado.»
Explicação: A ideia de que o pensamento progressista está associado à não discriminação entre 
o certo e o errado é apresentada logo no início do segundo parágrafo («Muitos pensadores laicos 
constatam que o pensamento progressista triunfa hoje, mas como que despojado de valores.» 
– ll. 10-11) e é corroborada mais à frente («Não sabe fornecer critérios do bem e do mal, do justo 
e do injusto.» – ll. 15-16).
Cotação: 8 pontos.

3. (C) – «a sociedade atual se rege por valores que dignificam a pessoa humana.»
Explicação: Os exemplos dizem respeito, por exemplo, ao Terceiro Mundo e à ecologia: «Senti-
mos como drama e dever a pobreza do Terceiro Mundo. Sabemos que é nosso dever acabar com 
a miséria, com a fome, com os desgastes provocados pelas doenças. Sabemos que é nosso dever 
dirigir o progresso técnico para um equilíbrio ecológico que garanta a vida às gerações futuras.» 
(ll. 28-32).
Cotação: 8 pontos.

4. (D) – «genérico e perfetivo.»
Explicação: No excerto «Considera negativamente a violência em todas as suas formas. A nossa 
sociedade eliminou as formas mais brutais de abuso.» (ll. 22-23), o valor genérico (intemporal) é 
marcado pelo tempo presente («Considera») e o  valor perfetivo (ação concluída), pelo pretérito 
perfeito simples («eliminou»).
Cotação: 8 pontos.

5. (D) – «com valor de certeza, no primeiro caso, e com valor de probabilidade, no segundo caso.»
Explicação: O valor de certeza é marcado pela expressão «não restam dúvidas de que»; o valor 
de probabilidade, pelo advérbio de dúvida «Talvez».
Cotação: 8 pontos.

6.
 a) Complemento do adjetivo.

b) Sujeito.

Explicação: O constituinte «dos rendimentos» complementa o sentido do nome «distribuição».
O constituinte «que estas coisas ainda existem» desempenha a função sintática de sujeito, como 
o pode demonstrar o teste da pronominalização (Isto é certo).
Cotação: 8 pontos.
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 Grupo III

PROVA 639

COMO PRODUZIR UM TEXTO DE OPINIÃO?

Para produzir um texto de opinião, é necessário ter em conta três parâmetros:

1. Género e formato textual

Neste parâmetro pretende-se que o texto seja produzido de acordo com o respetivo género (texto 
de opinião), isto é:

– explicitando um ponto de vista pessoal;
– fundamentando a perspetiva adotada em, pelo menos, dois argumentos distintos;
– ilustrando cada um dos argumentos com, pelo menos, um exemplo;
– formulando uma conclusão adequada à argumentação desenvolvida;
– produzindo um discurso valorativo (desenvolvendo um juízo de valor explícito ou implícito).

2. Tema e pertinência da informação

Neste parâmetro avalia-se a forma como o tema é abordado e a eficácia argumentativa do texto. 
Visa-se que o tema proposto seja tratado sem desvios e que o texto escrito tenha eficácia argumenta-
tiva, assegurando:

– a mobilização de argumentos e de exemplos diversificados e pertinentes;
– a progressão da informação de forma coerente;
–  o recurso a um repertório lexical e a um registo de língua globalmente adequados ao desenvol-

vimento do tema (o vocabulário deverá ser preciso e diversificado; o registo de língua deve ser 
formal).

3. Organização e coesão textuais

Neste parâmetro avalia-se o domínio dos mecanismos de coesão textual:

–  texto constituído por três partes individualizadas (introdução, desenvolvimento e conclusão), 
devidamente proporcionadas e articuladas entre si de modo consistente;

– marcação correta dos parágrafos;
– utilização adequada de mecanismos de articulação interfrásica (conectores);
–  manutenção, de forma sistemática, de cadeias de referência através de substituições nominais e 

pronominais adequadas;
–  estabelecimento de conexões adequadas entre coordenadas de enunciação (pessoa, tempo, es-

paço) ao longo do texto.
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 Grupo II

Prova 639, 2.ª Fase, 2018
(Enunciado: págs. 138-139)

1. (C) – «os valores materiais se sobrepuseram aos valores espirituais.»
Explicação: A resposta é inferida a partir da informação apresentada na frase «Então, a pouco 
e pouco, a banca, a bolsa, o arranha-céus de escritórios substituíram a catedral.» (ll. 4-5). Nesta 
frase, «a catedral» é metáfora de «valores espirituais» e «a banca, a bolsa, o arranha-céus de es-
critórios» são metáfora de «valores materiais». 
Cotação: 8 pontos.

2. (A) – «falha por não discriminar entre o certo e o errado.»
Explicação: A ideia de que o pensamento progressista está associado à não discriminação entre 
o certo e o errado é apresentada logo no início do segundo parágrafo («Muitos pensadores laicos 
constatam que o pensamento progressista triunfa hoje, mas como que despojado de valores.» 
– ll. 10-11) e é corroborada mais à frente («Não sabe fornecer critérios do bem e do mal, do justo 
e do injusto.» – ll. 15-16).
Cotação: 8 pontos.

3. (C) – «a sociedade atual se rege por valores que dignificam a pessoa humana.»
Explicação: Os exemplos dizem respeito, por exemplo, ao Terceiro Mundo e à ecologia: «Senti-
mos como drama e dever a pobreza do Terceiro Mundo. Sabemos que é nosso dever acabar com 
a miséria, com a fome, com os desgastes provocados pelas doenças. Sabemos que é nosso dever 
dirigir o progresso técnico para um equilíbrio ecológico que garanta a vida às gerações futuras.» 
(ll. 28-32).
Cotação: 8 pontos.

4. (D) – «genérico e perfetivo.»
Explicação: No excerto «Considera negativamente a violência em todas as suas formas. A nossa 
sociedade eliminou as formas mais brutais de abuso.» (ll. 22-23), o valor genérico (intemporal) é 
marcado pelo tempo presente («Considera») e o  valor perfetivo (ação concluída), pelo pretérito 
perfeito simples («eliminou»).
Cotação: 8 pontos.

5. (D) – «com valor de certeza, no primeiro caso, e com valor de probabilidade, no segundo caso.»
Explicação: O valor de certeza é marcado pela expressão «não restam dúvidas de que»; o valor 
de probabilidade, pelo advérbio de dúvida «Talvez».
Cotação: 8 pontos.

6.
 a) Complemento do adjetivo.

b) Sujeito.

Explicação: O constituinte «dos rendimentos» complementa o sentido do nome «distribuição».
O constituinte «que estas coisas ainda existem» desempenha a função sintática de sujeito, como 
o pode demonstrar o teste da pronominalização (Isto é certo).
Cotação: 8 pontos.
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