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PROVAS
As provas disponibilizadas foram aplicadas aos candidatos M23 à Faculdade de Letras no ano 2016

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ARQUEOLOGIA

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

GRUPO 1 - Responda à seguinte questão:
1. Apresente as correlações da Arqueologia com as ciências sociais (História, Antropologia), ciências da terra (Geologia, Geografia), ciências da vida (Biologia, Antropologia
Biológica) e discuta a especificidade da Arqueologia para o estudo do passado humano.

GRUPO 2. Responda a apenas uma das seguintes questões:
2.1
Explique como foi possível que, em poucas décadas, o filho dos Condes Portucalenses se
viesse a tornar rei de um território autónomo relativamente a Leão e Castela. Deve enumerar as diferentes etapas e os principais acontecimentos ocorridos entre, pelo menos,
1128 e 1179.
2.2
Cite algumas das medidas tomadas por D. João I e sua mulher, D. Filipa de Lencastre,
para garantir a sobrevivência da dinastia de que eram fundadores, levando assim à sua
estabilização, depois de «refundado o reino».
2.3
Em 2015, comemoram-se os 600 anos da conquista de Ceuta pelos Portugueses (em
1415). Aponte os motivos, devidamente explicados, que terão levado os Portugueses a
essa conquista.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ARTES E HUMANIDADES

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

Elabore um comentário de cerca de uma página, devidamente estruturado e fundamentado, sobre DUAS das seguintes questões:
1. Num artigo dedicado à Odisseia, Italo Calvino refere que, tal como na linguagem
dos mitos, neste poema se manifesta “o desejo de um futuro a conquistar [...] garantido pela memória de um passado perdido.” (Italo Calvino, “As Odisseias na
Odisseia” in Porquê ler os clássicos, Lisboa, Teorema, 2009, p.17). Comente esta
afirmação, assinalando momentos na obra em que o recurso à memória se revela
crucial para o desenvolvimento da acção.
2. Apresente, de modo organizado e coerente, as suas melhores ideias sobre o passo
de Os Maias que se segue, integrando-as numa consideração mais ampla do romance.
“Não, a vida não lhe aprecia prometedora nesse instante, passeando na sala de bilhar com
as mãos nos bolsos, enquanto ao lado os amigos conversavam, e fora uivava o sudoeste.
Pobre Ega, que infeliz ele iria, encolhido ao canto do seu vagão!... Mas os outros, ali, não
estavam mais alegres. Craft e o marquês tinham começado uma conversa sobre a vida,
soturna e desconsoladora. De que servia viver, dizia Craft, não se sendo um Livingstone
ou um Bismarck? E o marquês, com um ar filosófico, achava que o mundo se ia tornando
estúpido. Depois chegou o Taveira com a história horrível de um colega dele, cujo filho
caíra pela escada, se despedaçara, no momento em que a mulher estava a morrer de uma
pleurisia. Cruzes resmungou o que quer que fosse sobre suicídio. As palavras arrastavamse, melancólicas. Instintivamente, Carlos, de vez em quando, ia despertar as lâmpadas.
Mas tudo lhe pareceu resplandecer, quando daí a instantes Dâmaso chegou e lhe disse
que o Castro Gomes estava incomodado e de cama.”
3. Elabore um comentário organizado e coerente do seguinte passo de O Príncipe, de
Machiavelli, não deixando de o integrar no âmbito geral do tratado.
“Toda a gente sabe quão louvável é, para um príncipe, honrar a sua palavra e viver
com integridade, e não com astúcias; todavia, a experiência do nosso tempo ensina-nos
que os príncipes que pouco tiveram em conta a palavra dada e souberam astuciosamente
ludibriar os espíritos dos homens fizeram grandes coisas e acabaram por superar aqueles
que se apoiaram na lealdade. [...] Por conseguinte, um senhor prudente não pode, nem
deve, honrar a palavra dada se isso se voltar contra ele e se os motivos que o levaram a
fazer promessas deixaram de existir. Se os homens fossem todos pessoas de bem, tal preceito não seria bom, mas como são maus e não honrariam a palavra que te dessem, também não deves honrar a que lhes deres. [...] Alexandre VI nunca fez outra coisa senão
enganar homens, e nunca pensou noutra coisa, e sempre encontrou matéria para o poder
fazer. Nunca existiu homem que prometesse com maior eficácia, e com maiores juras
afirmasse uma coisa, e que menos honrasse a palavra dada; todavia, conseguiu sempre
enganar a seu bel-prazer, porque conhecia bem essa faceta do mundo.”

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de CIÊNCIAS DA CULTURA – Comunicação e Cultura

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

Considere o seguinte excerto:
It does seem that a belief in a fundamental, ahistorical human nature is problematic. Historical moment, nationality, ethnicity, sex and social circunstances do make a difference, and therefore do determine the way we see ourselves and the way we think and
act. Yet we continue to experience ourselves as individuals with the feelings, beliefs and
attitudes that make us autonomous, unique beings [...]
One of the differences between individual consciousness and identity is that individual
consciousness, despite its acquisition in a social context, is an internalized combination of
ideas and feelings, while identity may be bestowed by others as well as chosen by ourselves. [...] Throughout our lives we are offered a variety of possible social identities as part
of our experience of work, family, sexuality, culture and leisure. Sometimes different
identities are contradictory and seemingly impossible to reconcile; nearly always identity
positions are located in relations of power, in the binary oposition "us/them".
(Judy Giles, Tim Middleton, Studying Culture. A Practical Introduction, Blackwell, 2015,
pp. 32-33).

Uma crença numa natureza humana fundamental e a-histórica parece, de facto,
problemática. O momento histórico, a nacionalidade, a etnicidade, o sexo e as circunstâncias sociais fazem realmente a diferença e, por isso, determinam efectivamente o modo
como nos vemos a nós mesmos e como pensamos e agimos. No entanto, continuamos a
vivenciar-nos a nós próprios como indivíduos com os sentimentos, crenças e atitudes que
fazem de nós seres autónomos e únicos [...]
Uma das diferenças entre a consciência individual e a identidade é que a consciência individual, apesar da sua aquisição num contexto social, é uma combinação interiorizada de
ideias e sentimentos,enquanto a identidade pode ser atribuída por outros, bem como escolhida por nós próprios. [...] Ao longo das nossas vidas é-nos oferecida uma variedade
de possíveis identidades sociais como parte da nossa da nossa experiência de trabalho,
família, sexualidade, cultura e lazer. Diferentes identidades são, por vezes, contraditórias
e aparentemente impossíveis de reconciliar; quase sempre as posições de identidade estão
situadas em relações de poder, na oposição binária "nós/eles".

Comente-o, tendo em conta os seguintes tópicos:
– Consciência individual e identidade
– Natureza predominantemente social das identidades e aspectos da sua concretização
– Relação entre posições de identidade e poder
Acompanhe as suas considerações com a apresentação de exemplos.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ESTUDOS AFRICANOS

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

PARTE I
Responda a uma das seguintes questões:
1. Os lançados têm sido considerados na historiografia como aventureiros e comerciantes. Explique o surgimento, evolução e acção deste grupo na região da costa da Guiné
não esquecendo de referir as suas relações com as autoridades locais africanas e o seu
papel de intermediários junto aos mercadores do tráfico atlântico.
2. Desenvolva o seguinte parágrafo, que sintetiza de forma muito sucinta, algumas linhas
da presença portuguesa em África até ao século XIX:
O continente africano exerceu sempre sobre os muitos europeus, e nomeadamente
entre os portugueses, um fascínio extraordinário. Navegando as suas costas, descobrindo novas terras, colonizando espaços geográficos desconhecidos, firmaram relações com outros povos, estabeleceram as mais díspares trocas comerciais. Os portugueses contornaram África para atingir a Ásia, viam em África uma terra sempre nova a descobrir, a ponto de a atravessarem desde a costa atlântica até à costa do Índico.

PARTE II
Responda a uma das seguintes questões:
1. Leia e comente a seguinte afirmação de Inocência Mata1, tendo em conta a questão das políticas de integração de imigrantes em Portugal (indique um exemplo de
iniciativas que conhece) e a discussão em torno do conceito de ‘identidade cultural portuguesa’ no período pós-colonial:
“A questão que julgo relevante aqui é a seguinte: em que medida o indivíduo
de origem africana se constitui como o outro na sociedade portuguesa? Por que
razão esse outro não pode ser visto, tão somente, como diverso, numa relação em
que a diferença cria uma outridade, e não propriamente uma relação de alteridade
— vale dizer, neste contexto, de estrangeiridade? A natureza dessa diferença não
poderá ver-se como idêntica àquela que os açorianos mantêm com o resto do país,
embora (ainda) com grandes diferenças de grau?”
(MATA, 2006: 292-293)
2. Desenvolva o seguinte tema:
Relação entre a língua portuguesa e as línguas africanas e crioulos de base lexical portuguesa nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

1

In: Portugal não é um País Pequeno. Lisboa: Cotovia, 2006, pp. 285-315.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ESTUDOS ARTÍSTICOS – Artes do Espectáculo

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores e é constituída por duas questões. Deve responder a
uma questão de cada um dos grupos A e B. Cada questão vale de 1 a 200 valores sendo a nota
final a média das classificações obtidas nas duas respostas.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Compreensão e problematização;
- Organização do discurso;
- Redacção (ortografia, pontuação, acentuação, sintaxe)

GRUPO A

Leia atentamente as duas questões e responda apenas a uma delas em não mais de
40 linhas. A sua resposta será avaliada tendo em conta a adequação à pergunta, a
pertinência da informação atendendo à área de conhecimento a que se refere, a clareza e concisão do discurso, a correcção no uso da língua.

1) Comente o excerto seguinte, procurando ligar as suas reflexões à sua experiência de
espectador(a). Parta da distinção feita pelo autor para explicar a sua opinião acerca da
oposição entre arte e divertimento:

.

“É preciso regressar à distinção (…) entre o âmbito da arte, invenção de formas novas adequadas a uma distanciação relativamente ao que é dominante, e
o âmbito do divertimento, que é uma peça constitutiva da propaganda dominante. O teatro, em particular, exige que se active severamente esta distinção. Porque ele é, como o proclama Mallarmé, uma arte superior.”
Alain Badiou, Éloge du Théâtre, Paris: Flammarion, 2013, p.21

2) O excerto seguinte faz referência a três elementos constitutivos da arte do espectáculo: autor, actor e encenador (ou criador do espectáculo). Discuta a pertinência desta divisão na criação actual, dando exemplos que sustentem a sua posição.
“Do ponto de vista teatral o século XIX é um período muito complexo, no qual
se entretecem fios diversos: a dramaturgia (…), mas também os actores (isto é,
um modo de fazer teatro fundado nos actores, que culmina mo século XIX, mas
que tem raízes no século XVI com o fenómeno da comédia dell’arte)e finalmente a nova figura do encenador.”
Roberto Alonge, Nuovo manuale di storia del teatro. Turim: UTET,
2008, p.220

GRUPO B

Leia atentamente as duas questões e responda apenas a uma delas em não mais de
40 linhas. A sua resposta será avaliada tendo em conta a adequação à pergunta, a
pertinência da informação atendendo à ares de conhecimento a que se refere, a clareza e concisão do discurso, a correcção no uso da língua.

1) Numa entrevista para o Catálogo de 1981 que a Cinemateca lhe dedicou, Manoel de
Oliveira afirma:
“Pode ser que haja qualquer coisa a que eu não possa escapar, mas o meu
esforço, sobretudo à medida que julgo ser mais consciente daquilo que vou
fazendo, é libertar-me de mim próprio, ser o mais objectivo possível. Quer
dizer, cada um dos meus filmes futuros corresponderá o máximo possível à
objectividade, no sentido de me apagar. No entanto, eu sei que a subjectividade permanece. Aparecem sempre subjectividades dos indivíduos que intervêm, porque as pessoas são diferentes (…) com a máquina de filmar passa-se a mesma coisa.”
AA.VV., Manoel de Oliveira, Lisboa: Cinemateca portuguesa, 1981, p35

Tendo em conta o seu conhecimento, por parcial que seja, da obra de Manoel de Oliveira refira de que modo esta sua afirmação se aplica (ou não) aos seus filmes..
Concretize com exemplos que considere significativos.

2)

“O que a imagem artística sugere é que o prazer da imagem é indissociável
de uma estética, mesmo rudimentar, em todo o caso de um saber sobre a arte,
a sua produção, o seu objectivo”,
escreve Jacques Aumont em A Imagem, Lisboa: Edições texto&grafia, 2009,
p. 230.

Comente a afirmação de Jacques Aumont, referindo-se, nomeadamente, ao modo
como “prazer” e “conhecimento” se combinam e inter-relacionam do ponto de vista da
“percepção” “fruição” das obras artísticas e, em particular, do cinema.
Concretize sempre com exemplos que conheça e considere significativos.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ESTUDOS ASIÁTICOS
Área científica: História da Ásia / História das Relações Euro-Asiáticas

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

PARTE I
(GEOGRAFIA DA ÁSIA)

1.A Ásia das Monções: Relações inter-asiáticas no período moderno

Responda apenas a UMA das duas seguintes questões:

1. Caracterize as expedições de Zheng He (1405-1433) no contexto das relações interasiáticas no Índico e Pacífico Asiático.

2. No período moderno, o conceito ‘Ásia das monções’ enquadra uma realidade de contactos que engloba diversas áreas geográficas. Neste espaço interno asiático, identifique e
caracterize as redes de intercâmbio comercial e a tipologia de produtos transaccionados.

PARTE II
(História da Ásia/História das Relações Euro-Asiáticas)

Responda apenas a UMA das duas seguintes questões:

1. Índia
Refira as principais características dos impérios marítimos e coloniais europeus na Índia
(sécs. XV-XX)

2. Ásia Oriental e globalização
China e Coreia: caminhos de modernização e globalização em finais do séc. XX e inícios
do séc. XXI. Refira afinidades e contrastes.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ESTUDOS CLÁSSICOS
Área científica: Latim ou Cultura Clássica
____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________
Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

____________________________________________________________
OBSERVAÇÃO: avaliar a posse de conhecimentos específicos, no domínio da área de
estudos a que se candidata, é o objetivo desta prova escrita.
Das questões sobre língua latina (incluídas na primeira parte) e das propostas de
reflexão sobre alguns dos temas de cultura e civilização constantes do programa
divulgado (que preenchem a segunda parte da prova), deverá selecionar apenas duas,
podendo optar por: duas perguntas sobre língua latina, dois temas de cultura, ou uma
questão de cada uma dessas duas áreas.

Iª PARTE
LÍNGUA LATINA

1
2
3
4
5
6
7
8

In taberna quando sumus,
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut quaeratur;
si quid loquar, audiatur.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Quidam ludunt,
quidam bibunt,
quidam indiscrete uiuunt.
sed in ludo qui morantur,
ex his quidam denudantur,
quidam ibi uestiuntur,
quidam saccis induuntur;
ibi nullus timet mortem,
sed pro Baccho mittunt sortem.
Carmina Burana

Vocabulário:
ago, is, ere, egi, actum - fazer
audio, is, ire, iui, itum – ouvir
Bacchus, i - Baco
bibo, is, ere, bibi, itum - beber
curo, as, are, aui, atum – preocupar-se
com
denudo, as, are, aui, atum – pôr a nu
humus, i – chão; terra
ibi - aí
indiscrete – confusamente; à toa
induo, is, ere, dui, dutum – vestir
insudo, as, are – suar por (com dativo)
loquor, eris, loqui, locutus sum - falar
ludo, is, ere, lusi, lusum – jogar
ludus, i – jogo
mensa, ae – mesa
mitto, is, ere, misi, missum – lançar
moror, aris, ari, atus sum - deter-se

mors, mortis – morte
nullus, a, um – nenhum, nenhuma,
nenhuma oisa
nummus, i – moeda, dinheiro
opus est ut – é necessário que
pincerna, ae – copeiro
propero, as, are, aui, atum – apressar-se
quaero, is, ere, iui/ii, itum – perguntar
quidam, quaedam, quoddam – algum,
alguma, alguma coisa
saccus, i – saco
sors, sortis – sorte
taberna, ae – taberna
timeo, es, ere, ui – recear
ubi – onde
uestio, is, ire, iui/ii, itum - vestir
uiuo, is, ere, uixi, uictum - viver

1. Identifique o caso e a função sintática de:
a) taberna (linha 1)

f) pincerna (linha 6)

b) humus (linha 2)

g) quidam (linha 9)

c) ludum (linha 3)

h) ludo (linha 12)

d) quid (linha 5)

i) saccis (linha 15)

e) nummus (linha 6)

j) mortem (linha 16)

2. A cada uma das seguintes formas ocorrentes no texto latino, associe uma palavra
portuguesa dela derivada ou com ela etimologicamente relacionada:
a) taberna (linha 1)

l) indiscrete (linha 11)

b) sumus (linha 1)

m) qui (linha 12)

c) humus (linha 2)

n) morantur (linha 12)

d) ludum (linha 3)

o) denudantur (linha 13)

e) semper (linha 4)

p) uestiuntur (linha 14)

f) nummus (linha 6)

q) saccis (linha 15)

g) est (linha 6)

r) induuntur (linha 15)

h) loquar (linha 8)

s) timet (linha 16)

i) audiatur (linha 8)

t) Baccho (linha 17)

j) bibunt (linha 10)

u) mittunt (linha 17)

IIª PARTE
CULTURA CLÁSSICA
Se tiver dado resposta às duas questões sobre língua, não deverá escrever sobre
nenhum dos assuntos que preenchem esta terceira parte.
Se optou por não responder às questões de língua anteriormente formuladas, terá
de dissertar sobre dois dos tópicos apresentados nesta terceira parte. Se respondeu a
uma das perguntas da segunda parte, apenas terá de desenvolver um dos temas de
cultura propostos.

1. “Em contexto assaz nebuloso para o historiador, os Romanos enquadravam uma série de
acontecimentos geralmente heroicos, de cuja autenticidade já não estavam bem certos, mas que
apontavam como paradigmáticos. (…) Essas lendas podem ser consideradas sob vários ângulos:
histórico, etnográfico, religioso, axiológico.”
Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, II volume –
Cultura Romana, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 22

Corrobore as afirmações transcritas, com base em três dessas lendas.

2. “Desde muito cedo a helenização se verifica (…) no campo religioso. Efetivamente, se há
organizações sacerdotais (como os flâmines e os pontífices) e divindades (como Jano, os Penates,
os Lares) estritamente romanos, desde cedo os deuses itálicos se identificam, na maioria, aos
gregos”.
Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, II volume –
Cultura Romana, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 37

Identifique as divindades gregas e romanas pressupostas no passo transcrito.

3. Aos povos que foram incorporando no seu império, os Romanos souberam impor de forma
eficaz a sua cultura e civilização. Deste processo, a que Mommsen, no século XIX, deu o nome
de Romanização, ainda hoje subsistem muitos vestígios em grande parte da Europa.

Ilustre esta afirmação, tendo em conta de forma especial o território português.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
Prova Específica de ESTUDOS COMPARATISTAS

Considere as três questões apresentadas e responda apenas a DUAS delas. Cada
resposta deverá ter uma extensão de 30 a 40 linhas. A sua resposta será avaliada tendo
em conta a adequação à pergunta, a pertinência da informação atendendo à área de
conhecimento a que se refere, a clareza e concisão do discurso, e a correcção no uso da
língua.

1. Comente o seguinte excerto, reflectindo sobre a articulação, nos Estudos
Comparatistas, entre línguas, artes, culturas e identidades.
Se a poesia é uma tentativa de reunir o que foi cindido, o estudo das literaturas é uma
segunda tentativa, uma metatentativa, de reunir, descobrir ou confrontar as criações
produzidas nos lugares e nos momentos mais díspares e dispersos: o uno e o diverso.

Claudio Guillén, “Entre o Uno e o Diverso: Introdução à Literatura Comparada”, in
Helena Buescu et al. (org.), Floresta Encantada. Novos Caminhos da Literatura
Comparada, Lisboa, Dom Quixote, 2001, p. 21.

2. Elabore um breve comentário sobre um filme que adapte um texto literário,
discutindo criticamente sobre os problemas da adaptação e sobre as relações
entre Literatura e Cinema.

3. Desenvolva uma breve exposição sobre um texto literário que estabeleça, de
alguma forma, uma relação com a música, a pintura, o cinema ou outras
manifestações artísticas, e apresente uma reflexão sobre as articulações entre as
artes.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ESTUDOS EUROPEUS

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

I PARTE

Responda às duas perguntas:
1ª Comente o seguinte trecho:
“Nenhum projecto de unidade europeia diz, claramente, quais são os limites inultrapassáveis da Europa. Não se pode, contudo, conceber que a Europa possa estender-se de maneira ilimitada. A política não pode libertar-se totalmente dos dados da geografia física,
nem dos da geografia humana. É-se assim levado a elaborar uma espécie de inventário
das zonas, dos pontos limites para além dos quais se entra em espaços que não são europeus”.
Gérard Soulier, A Europa. História. Civilização. Instituições, Lisboa, Instituto Piaget,
1994, p. 97.
Cotação: 50 valores

2ª Explique a formação da União Económica e Monetária.
Cotação: 50 valores

II PARTE

Responda à seguinte questão:
Declaração Schuman – 9 de Maio de 1950: Caracterize o contexto político, económico e
social europeu da elaboração da Declaração Schuman, explicando os objectivos enunciados no mesmo documento.
Cotação: 100 valores

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de ESTUDOS GERAIS

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

Elabore um comentário de cerca de uma página, devidamente estruturado e fundamentado, sobre DUAS das seguintes questões:
1. Apresente, de modo organizado e coerente, as suas melhores ideias sobre o passo
de Os Maias que se segue, integrando-as numa consideração mais ampla do romance.
“Não, a vida não lhe aprecia prometedora nesse instante, passeando na sala de bilhar com
as mãos nos bolsos, enquanto ao lado os amigos conversavam, e fora uivava o sudoeste.
Pobre Ega, que infeliz ele iria, encolhido ao canto do seu vagão!... Mas os outros, ali, não
estavam mais alegres. Craft e o marquês tinham começado uma conversa sobre a vida,
soturna e desconsoladora. De que servia viver, dizia Craft, não se sendo um Livingstone
ou um Bismarck? E o marquês, com um ar filosófico, achava que o mundo se ia tornando
estúpido. Depois chegou o Taveira com a história horrível de um colega dele, cujo filho
caíra pela escada, se despedaçara, no momento em que a mulher estava a morrer de uma
pleurisia. Cruzes resmungou o que quer que fosse sobre suicídio. As palavras arrastavamse, melancólicas. Instintivamente, Carlos, de vez em quando, ia despertar as lâmpadas.
Mas tudo lhe pareceu resplandecer, quando daí a instantes Dâmaso chegou e lhe disse
que o Castro Gomes estava incomodado e de cama.”
2. Elabore um comentário organizado e coerente do seguinte passo de O Príncipe, de
Machiavelli, não deixando de o integrar no âmbito geral do tratado.
“ Toda a gente sabe quão louvável é, para um príncipe, honrar a sua palavra e viver
com integridade, e não com astúcias; todavia, a experiência do nosso tempo ensina-nos
que os príncipes que pouco tiveram em conta a palavra dada e souberam astuciosamente
ludibriar os espíritos dos homens fizeram grandes coisas e acabaram por superar aqueles
que se apoiaram na lealdade. [...] Por conseguinte, um senhor prudente não pode, nem
deve, honrar a palavra dada se isso se voltar contra ele e se os motivos que o levaram a
fazer promessas deixaram de existir. Se os homens fossem todos pessoas de bem, tal preceito não seria bom, mas como são maus e não honrariam a palavra que te dessem, também não deves honrar a que lhes deres. [...] Alexandre VI nunca fez outra coisa senão
enganar homens, e nunca pensou noutra coisa, e sempre encontrou matéria para o poder
fazer. Nunca existiu homem que prometesse com maior eficácia, e com maiores juras
afirmasse uma coisa, e que menos honrasse a palavra dada; todavia, conseguiu sempre
enganar a seu bel-prazer, porque conhecia bem essa faceta do mundo.”
3. Partindo da perspectiva de Karl Popper, o que distingue o método científico da
abordagem pré-científica? Justifique a sua opinião.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de FILOSOFIA

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

Iª PARTE
Com base nas leituras feitas sobre o sentido da Filosofia, leia atentamente o seguinte texto:
“A Filosofia é, pois, o sistema dos conhecimentos filosóficos ou dos conhecimentos racionais a partir de conceitos. Tal é o conceito escolástico desta ciência. Segundo o conceito
cósmico, ela é a ciência dos últimos fins da razão humana. Esta noção elevada confere
dignidade à Filosofia, isto é, um valor absoluto. […]
“Neste significado cósmico, o campo da Filosofia pode reconduzir-se às seguintes questões:
“1) Que posso saber?
“2) Que devo fazer?
“3) Que me é permitido esperar?
“4) Que é o homem?
“A Metafísica responde à primeira pergunta; a Moral, à segunda; a Religião, à terceira; a
Antropologia, à quarta. No fundo, porém, tudo isto se poderia incluir na Antropologia,
visto que as três primeiras questões se referem à última.” Kant, Lógica, Introdução.
Responda a quatro das seguintes perguntas (25 pontos por pergunta):
1. Qual o sentido da distinção entre um “conceito escolástico” e um “conceito cósmico” de Filosofia?
2. Como se poderá definir o conceito de “fim último da razão humana”?
3. Que importância têm os fins últimos para a organização da nossa vida enquanto
seres humanos?
4. Que relação se poderá estabelecer entre a Filosofia e as ciências particulares?
5. É compatível com a Filosofia procurar na Religião uma resposta para as três
outras questões?
6. Em que sentido a pergunta pelo ser humano contém e envolve todas as outras
perguntas?

IIª PARTE
1. Tendo em conta a sua leitura das obras de Descartes, Hume e Russell, exponha a
sua posição sobre a seguinte questão (50 pontos):
É possível ao ser humano conhecer algo de que não possa duvidar?

2. Tendo em conta a sua leitura das obras de Séneca e de Kant, exponha a sua
posição sobre a seguinte questão (50 pontos):
Haverá concordância entre a busca da felicidade e o cumprimento do dever? Em
caso de conflito entre ambos, qual o interesse maior da vida ética?

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de HISTÓRIA

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

GRUPO 1. Responda a apenas uma das seguintes questões:

1.1
Explique como foi possível que, em poucas décadas, o filho dos Condes Portucalenses se
viesse a tornar rei de um território autónomo relativamente a Leão e Castela. Deve enumerar as diferentes etapas e os principais acontecimentos ocorridos entre, pelo menos,
1128 e 1179.

1.2
Cite algumas das medidas tomadas por D. João I e sua mulher, D. Filipa de Lencastre,
para garantir a sobrevivência da dinastia de que eram fundadores, levando assim à sua
estabilização, depois de «refundado o reino».

1.3
Em 2015, comemoram-se os 600 anos da conquista de Ceuta pelos Portugueses (em
1415). Aponte os motivos, devidamente explicados, que terão levado os Portugueses a
essa conquista.

GRUPO 2. Responda a apenas uma das seguintes questões:

2.1
Vitorino Magalhães Godinho refere que, devido à conjuntura comercial internacional, no
final do século XVI ocorreu uma alteração do ciclo económico português. Caracterize
esse novo ciclo que, grosso modo, se verificou a partir do último quartel de Quinhentos.

2.2
Cerca de 1928, começaram a dar-se os primeiros passos no sentido da construção de uma
Nova Ordem que, por volta de 1930, começaria a ser denominada «Estado Novo». Assim, aponte as razões que, em seu entender, podem explicar a consolidação da Ditadura
iniciada em 28 de Maio de 1926.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de HISTÓRIA DA ARTE

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova tem uma cotação de 200 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Se não assinar a folha, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

Responda às duas perguntas que se seguem, cada uma cotada para 100 valores.

1. Os túmulos de D. Pedro e D. Inês de Castro são duas obras maiores da escultura funerária europeia do século XIV e um dos ícones da arte portuguesa. Esculpidos poucos
anos depois da pandemia da Peste Negra, caraterize estes túmulos do ponto de vista
das formas plásticas, dos temas representados e do seu significado político e cultural.
Na sua resposta tenha em consideração a época e o contexto em que as obras foram
produzidas, destacando as diferenças e inovações face à escultura portuguesa do século XIV e os eventuais dados de natureza (auto)biográfica que as obras apresentam.

2. A obra de Amadeo de Souza-Cardozo surge no panorama artístico português, da segunda década do século XX, como um caso isolado relativamente às afirmações
tímidas da arte moderna. Elabore um comentário sobre o trabalho deste artista tendo
em consideração: as causas da dificuldade de afirmação do modernismo em Portugal,
as diferentes fases e lugares de realização da obra de Amadeo de Souza-Cardoso, as
suas referências e diálogos com os movimentos e protagonistas da arte modernista internacional, as características desses movimentos, bem como as particularidades da
sua pintura.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
30 de abril de 2016

Prova Específica de LÍNGUA PORTUGUESA

____________________________________________________________
INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Esta prova é constituída por duas partes. Cada parte tem uma cotação de 100 valores.
Será atribuída a cotação de 0 (zero) pontos às respostas com letra ilegível.
Em caso de engano, risque de forma inequívoca a resposta que não deve ser considerada.
Apresente as respostas à Parte I e à Parte II em folhas separadas.
Se não assinar as folhas, a prova será anulada.
Cada candidato poderá optar entre a utilização da grafia antiga ou da nova grafia. Deve, no
entanto, ser coerente com a sua opção ao longo de toda a prova.

____________________________________________________________

Na avaliação da prova, serão considerados os seguintes parâmetros:
- Seleção e aplicação de conhecimentos relativos às matérias testadas.
- Organização da resposta.
- Correção linguística.

PARTE I
Leia atentamente o seguinte texto:
Todas as épocas têm uma palavra que resume e centraliza o que nela mais significa. Nós não temos nenhuma a não ser em negativo. Talvez “desagregação”. Porque tudo
o que é visível e sensível só diz não a tudo. O nosso vocabulário reduziu-se porque muitos vocábulos deixaram de servir. Amor, decoro, honestidade, honradez, seriedade, fidelidade, recato, decência. Opostamente, os vocábulos mais obscenos deixaram de ferir os
ouvidos mais delicados. E não apenas os que se soltam em situações agressivas, mas
mesmo em conversas normais e até em títulos de livros como um romance. O que é curioso é que nesses restos de reserva ou pudicícia não se dizem em voz alta esses títulos
expostos numa livraria. Assim, se alguém os quer comprar não os pede pelo nome mas
por outras formas de o referir como por exemplo apontando-os com o dedo ou apresentando-os simplesmente nas livrarias para o pagamento. Sempre existiram os palavrões,
mas não expostos à publicidade e sim lidos com recato. Mas hoje vale tudo porque nada
vale nada. Incluindo a própria vida, que todos os dias se assassina numa vulgar bulha de
facas. E não são precisas razões, que dão trabalho a descobrir ou seja a inventar. Basta
faca.
Vergílio Ferreira, Escrever. Edição de Helder Godinho, Lisboa, Bertrand Editora, 2001,
pp. 184-185.

Responda às questões:
1. Em termos sucintos, como caracterizaria este olhar sobre o tempo presente?
2. Que significa, no texto transcrito, “muitos vocábulos deixaram de servir”?
3. “Deixar de servir”, “deixar de ferir”: como se relacionam, no texto, estas duas expressões?
4. Que comentário lhe suscita a frase “Mas hoje vale tudo porque nada vale nada”?
5. Como interpreta a afirmação segundo a qual, para “assassinar” a “vida”, “não são
precisas razões, que dão trabalho a descobrir ou seja a inventar”?

Cotação de cada pergunta: 20 valores.

PARTE II
Leia atentamente o texto que se apresenta em seguida e responda às questões.

Só numa sociedade utópica poderemos amanhã resgatar a conciliação do professor
com os valores que lhe impõem aqueles que apenas esperam dele que cumpra os seus
deveres e ignoram praticamente todos os seus direitos, a começar pelo próprio direito a
ser um cidadão digno. A resposta de Platão à necessidade de se resgatar o velho sentido
da Ética, da Justiça e da Moral, perdidos durante o período de crescimento e enriquecimento de Atenas, contaminados pela hipocrisia, é a "volta a uma sociedade mais simples". Mas não uma volta ao passado real, antes a um passado imaginário situado em algum lugar no futuro no qual os velhos valores – renovados a partir das indagações e críticas de Sócrates – possam orientar uma sociedade estável que tende à perfeição.
O eixo da ampla reforma sugerida por Platão para construir a sociedade perfeita é
a substituição da plutocracia que reinava na Atenas Imperial dos mercadores por uma
"timocracia do espírito" na qual os governantes seriam os melhores de entre os homens
de seu tempo em termos de conhecimento e sabedoria. Ora, não vejo na governação do
sistema educativo português depois de 1974 que alguma vez tenhamos sido governados
pelos melhores cidadãos. À timocracia do espírito que devia prevalecer, rendemo-nos
sempre a uma timocracia do indivíduo enquanto membro de uma agregação política. Não
sei mesmo se algum país europeu dispensou esta forma de selecção antiética dos seus
governantes, uma vez construídas as sociedades pós-industriais.
Carlos Ceia
II Jornadas de Educação: “Da escola que temos à escola que queremos”, Centro de Recursos da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 27 de Novembro de 2002

1. Reescreva o excerto que se apresenta em seguida, substituindo as palavras sublinhadas por outras que permitam manter a mesma informação.
Só numa sociedade utópica poderemos amanhã resgatar a conciliação do professor
com os valores que lhe impõem aqueles que apenas esperam dele que cumpra os
seus deveres e ignoram praticamente todos os seus direitos, a começar pelo próprio direito a ser um cidadão digno.
2. Identifique os sufixos derivacionais e os prefixos que encontra nas palavras seguintes:
educação

impor

praticamente

crescimento

antiética

3. Indique duas palavras derivadas ou flexionadas formadas a partir de cada uma das
seguintes palavras:
(a) digno
(b) estável
(c) velho
(d) saber
(e) moral

4. Os enunciados apresentados nas alíneas a) a d) são agramaticais, isto é, não respeitam a gramática do português e por isso estão assinalados com asterisco. Escreva, para cada uma das alíneas, uma versão corrigida (gramatical).
(a)
(b)
(c)
(d)

*O aluno e o professor tem contribuir para a melhoria da relação educativa.
*O João informou os seus superiores que vai recindir o contrato.
*O aluno não se lembra porque motivo faltou ao seu mesmo aniversário.
*Os alunos cuja sua classificação foi negativa tiveram de repetir o exame.

5. O excerto que se apresenta em seguida foi manipulado de forma a conter problemas de pontuação. Identifique-os e justifique, para cada caso, a sua inadequação.
O eixo da ampla reforma sugerida por Platão para construir a sociedade perfeita, é
a substituição da plutocracia que reinava na Atenas Imperial, dos mercadores por
uma "timocracia do espírito" na qual, os governantes seriam os melhores de entre
os homens de seu tempo em termos de conhecimento e sabedoria.

Cotação de cada pergunta: 20 valores.

