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Instructions to candidates

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Question 1 consists of two texts for comparative analysis.
yy Question 2 consists of two texts for comparative analysis.
yy Choose either question 1 or question 2.  Write one comparative textual analysis.
yy The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy La question 1 comporte deux textes pour l’analyse comparative.
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yy Choisissez soit la question 1, soit la question 2.  Rédigez une analyse comparative de textes.
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yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy En la pregunta 1 hay dos textos para el análisis comparativo.
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yy Elija la pregunta 1 o la pregunta 2.  Escriba un análisis comparativo de los textos.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Escolha a questão 1 ou a questão 2.

1. Analise, compare e contraste os dois textos a seguir.  Inclua comentários sobre as semelhanças e 
diferenças entre os textos e a importância do contexto, público-alvo, objetivo e artifícios formais e 
estilísticos apresentados.

Texto A 

A SOBREVIVÊNCIA DO PAPEL
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O fim do papel tem sido sucessivamente anunciado, por vezes por arautos1 do progresso, na 
maioria dos casos por saudosos do passado.  O fenómeno não é novo e tem-se repetido sempre que 
um novo meio de comunicação aparece.  Quando Thomas Edison inventou o fonógrafo, imaginou 
que ele seria utilizado para fazer circular mensagens dentro das empresas e reduzir o uso do papel.  
Quando apareceu a TSF2 falou-se no fim da imprensa.  Quando apareceu a televisão previu-se o fim da 
rádio.  Na realidade, há meios de comunicação que desaparecem quando surgem outros que cumprem  
melhor a respectiva função.  É o caso do telex, que não resistiu à invenção do faxe e do correio 
eletrónico.  Mas há os que subsistem, porque permitem usos que outros meios não conseguem  
substituir. 

O caso do papel é um dos mais curiosos.  Os países que têm as redes de computadores mais 
desenvolvidas são precisamente aqueles onde as taxas de leitura dos jornais e dos livros são mais 
elevadas — é o que se passa com os Estados Unidos e alguns países do Norte da Europa.  E os países 
onde a informatização dos escritórios está mais desenvolvida — que coincidem essencialmente com 
os anteriores — são aqueles onde o consumo de papel continua a subir.  Entre 1995 e 2000, anos  
de grande progresso da informatização, o consumo per capita do papel de escritório nos Estados 
Unidos subiu quase 15 %. 

O computador […] está a permitir resolver o problema com que se começaram a debater os  
escritórios do século XIX: a necessidade de arquivar documentos de forma a poder recuperá-los sem 
dificuldade.  Mas isso apenas significa que é preciso arquivar menos papéis e não que será necessário 
usá-los menos. 

No escritório, o papel permite desenvolver um processo de colaboração entre as pessoas que o 
computador não substitui.  Hoje quase toda a gente escreve os documentos directamente no teclado, 
mas depois imprime os rascunhos, revê-os, discute-os e anota-os no papel impresso.  A informalidade 
e visibilidade das notas manuscritas são insubstituíveis. 

O manuseio do papel adapta-se bem ao nosso processo de pensamento.  Começamos por ficar a par 
da existência de uma questão quando pegamos pela primeira vez num documento.  Depois, percebemos 
os contornos do problema ao lê-lo em diagonal.  Finalmente, organizamos a nossa resposta regressando 
ao documento, folheando-o, lendo-o e relendo-o selectivamente.

As pilhas de papel nas secretárias permitem também pensar com base no seu aspecto e na sua 
disposição física.  As pilhas mais urgentes estão naturalmente mais perto da pessoa, outras estarão mais 
afastadas.  As provas mais claras da sobrevivência do papel são os pequenos autocolantes amarelos.  
Há quem neles escreva as suas notas e — ironia! — os cole depois no ecrã do computador.

Adaptado de Nuno Crato, Passeio Aleatório pela Ciência do Dia a Dia (2008)

1 arautos: mensageiros; emissários 
2 TSF: Telefonia Sem Fios
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Texto B

O fim do papel?  Autores debatem futuro 
dos livros digitais

GUILHERME FREITAS

Prosa online
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Tema de uma série de debates na 15ª Bienal do Rio1 e preocupação constante 
do meio editorial nos últimos anos, o debate sobre o futuro — e sobretudo 
o presente — das novas tecnologias de leitura e difusão de livros ganhou 
espaço nesta sexta-feira também na programação do Café Literário2.  A mesa 
“Apresentando o livro digital” reuniu a pesquisadora Giselle Beiguelman e os 
editores Carlo Carrenho e Daniel Pinsky, com mediação da jornalista  
Cristiane Costa, para tentar jogar luz sobre um momento em que há mais 
apostas e previsões do que certezas.
Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP,  
Giselle Beiguelman trabalha com suportes digitais de leitura há mais de uma 
década e foi uma das primeiras autoras no país a publicar um estudo sobre o 
tema, “O livro depois do livro” (1999).  Ela criticou as “previsões apocalípticas” 
sobre o fim dos livros de papel (“Já se pode fazer uma história da morte e 
ressurreição do livro”) e desenhou um cenário em que as novas tecnologias não 
substituirão as antigas, apenas as complementarão.
“O livro de papel é a tecnologia mais estável já criada no campo cultural, 
continua o mesmo há mais de mil anos.  O e-book não é só a versão 
digitalizada do livro de papel, ele vai criar um espaço para si.  Livros são, 
desde sempre, máquinas de leitura em torno da qual se organizam uma série 
de práticas culturais.  O que o livro eletrônico faz é abrir um novo espectro 
de práticas desse tipo” – disse Giselle, citando aparelhos que fazem uso das 
redes sociais, telas de touch screen e projeções para “tornar mais complexo e 
interessante o ato de leitura”.
Criador do boletim “Publishnews”, dedicado ao mercado editorial brasileiro, 
Carlo Carrenho assinalou a discrepância entre a situação nos Estados Unidos 
hoje, onde a participação dos livros digitais no mercado cresceu de 1 % em 
2008 para 20 % atualmente, com a do Brasil, onde, assim como no resto do 
mundo, essa parcela continua incipiente3.  Diretor-executivo da Singular, 
unidade de impressão sob demanda da Ediouro4, ele observou que essas 
tecnologias abrem caminho para que autores publiquem seus livros sem passar 
pelo crivo de editores. 
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Sócio-diretor da Editora Contexto, Daniel Pinsky defendeu que as maiores 
possibilidades de autopublicação só aumentam a importância dos editores:
“Há uma grande diferença entre publicar e editar.  Com as tecnologias digitais, 
publicar ficou muito fácil.  Mas editar é uma atividade que envolve várias 
funções, de ajudar o autor a melhorar o livro a definir pontos de venda.  Mesmo 
num cenário em que qualquer um possa publicar seus livros, os editores 
sempre terão um papel fundamental.”
Livro digital vai decolar no Brasil quando for melhor difundida a internet em 
banda larga, tablets mais baratos, e investimento maior das editoras, que por 
enquanto ainda têm receio dos e-books, principalmente pelo risco maior de 
pirataria no meio digital.  Mas acredita que a partir de 2013 os livros digitais 
vão representar uma parcela grande do mercado.

Adaptado de www.autor20.com/fimdopapel (2011)

1 Bienal do Rio: um dos maiores eventos literários do Brasil que acontece de 2 em   
2 anos e que inclui debates e encontros com escritores, entre outras atividades

2 Café Literário: encontro informal com escritores nacionais e estrangeiros
3 incipiente: inicial, pouco desenvolvido   
4 Ediouro: grupo editorial brasileiro
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2.  Analise, compare e contraste os dois textos a seguir.  Inclua comentários sobre as semelhanças e 
diferenças entre os textos e a importância do contexto, público-alvo, objetivo e artifícios formais e 
estilísticos apresentados.

Texto C

inovarinovar
inovar

inovar

Setembro
de 2015

Apresentação
dos resultados

SOCIEDADE   IDEIAS

AQUACULTURA

Plástico de algas
Têm sido feitas várias tentativas, mas ainda não se 
conseguiu produzir um plástico rígido, de origem vegetal, que 
possa substituir o que é produzido a partir de combustíveis 
fósseis.  Uma boa alternativa são as macroalgas marinhas.  
A empresa portuguesa AlgaPlus e o CIIMAR (Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental), da 
Universidade do Porto, participam num projeto europeu, o 
Seabioplas, que tem como objetivo otimizar a produção de 
algas em aquacultura e a sua aplicação à produção de plástico.  
Nas instalações da AlgaPlus, em Ílhavo, Aveiro, combina-se 
aquacultura de peixes e de algas, num sistema que permite o 
aproveitamento máximo dos recursos.  As algas  
«alimentam-se» dos nutrientes libertados pelos peixes, acabando por filtrar a água.  É a chamada 
aquacultura multitrófica integrada, que não é mais do que a imitação dos ecossistemas naturais.   
Em estudo está a produção de plástico a partir das algas verdes e vermelhas, procurando  
enriquecê-las em amido, uma boa fonte de ácido polilático.  Este ácido pode ser usado na produção 
de biofilme – uma espécie de película aderente usada para cobrir os alimentos.  Também pode ser a 
matéria-prima de fibras cirúrgicas, já que é biodegradável.  «No Ocidente, as macroalgas ainda não 
são um alimento muito comum, daí que possam ter outros aproveitamentos.  Já no Oriente, há uma 
competição com o mercado alimentar», nota Rodrigo Ozório, investigador do CIIMAR.  V  S.SÁ

Proteção dos cascos dos navios,
sem danos para o ambiente

CIANOBACTÉRIAS

Repelente natural   
Meados
de 2015

Patente da
microalga

desincrustante

Os pequenos seres que se agarram aos cascos dos  
navios podem ser responsáveis por diminuir em 
10 % a sua velocidade.  O controlo deste problema 
passa normalmente por adicionar substâncias, 
tóxicas às tintas dos navios, para evitar que os 
bichos se agarrem.  Na Universidade do Porto,  
o grupo do investigador Vítor Vasconcelos procura 
uma solução, na própria água – do mar, dos rios e dos lagos.  
A pesquisa está a ser feita entre as 400 espécies de microalgas, 
ou cianobactérias, recolhidas em todo o País pelos investigadores 
do CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 
Ambiental).  Numa vasta «biblioteca» de 400 espécies de microalgas, 
ou cianobactérias, já há bons candidatos à substituição dos metais 

pesados usados habitualmente.  «As microalgas são organismos antiquíssimos, que tiveram muito 
tempo para se aperfeiçoarem, e acabam por produzir substâncias que podem ter interesse em várias 
áreas», justifica Vítor Vasconcelos.  Em testes feitos em larvas de mexilhão, verificou-se que os animais 
detetam o odor das algas e fogem, sem se fixarem nas superfícies.  Vítor Vasconcelos prevê que em 
meados do próximo ano já esteja formalizado o pedido de patente deste repelente natural.  V  S.SÁ

Do mar pode vir
a alternativa
aos combustíveis
fósseis
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WAVEROLLER

Com a força do mar
A energia está ali, disponível.  Só falta saber 
aproveitá-la.  Em vários pontos do mundo, há grupos a 
tentar o «milagre»: produzir energia elétrica a partir da 
ondulação.  Ao largo de Peniche está um dos projetos 
mais promissores nesta área, beneficiando de uma 
ondulação apropriada e da existência de estaleiros navais 
no concelho.  O projeto Waveroller, da empresa finlandesa 
AW Energy, já injeta energia na rede desde o verão de 
2012 e um novo investimento, na ordem dos 25 milhões 
de euros (boa parte entregue pela Comissão Europeia), 
garante a entrada na fase comercial em 2017.  Na zona

2007
Inicio do projeto

do Baleal, a 900 metros da costa, pás 
gigantes vão oscilando com a força das 
ondas que lhes passam por cima.  Um 
dispositivo transforma esta força em 
energia elétrica, que segue por um cabo 

submarino até um transformador que a injeta  
na rede.  O projeto teve início em 2007, numa fase 
experimental e de desenvolvimento.  Por agora está 
prevista a instalação de 16 máquinas, cada módulo com 
capacidade para produzir 350 kw, num total de  
5,6 MWatts.  A previsão é de que se venha a atingir os 
11,4 gigawatts/hora por ano, suficiente para abastecer 
5500 habitações, ou 16 500 habitantes.  Não será ainda 
a solução para todos os problemas 
energéticos, mas um passo importante 
de demonstração desta tecnologia.  
Nem só de surf vive Peniche!  V  S.SÁ

Peniche está
no mapa da energia
produzida a partir 
da ondulação

Adaptado de Sara Sá, Revista Visão (novembro de 2014)
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Texto D

POEMA MARÍTIMO
NUMA CIDADE DO SUL
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Tua presença

Mar

Esquecida nas ruas poeirentas
Da cidade
Nos armazéns
Nos cais
Na roupa dos estivadores
No cheiro das moças
Em seus cabelos
Olhos
Lábios
Tudo…

Tua presença
Sempre bem viva em mim
Em fragmentos verdes
De recordações verdes como as algas… 

Tua presença

Mar

Em meus poemas vividos
E não vividos
Em minhas orações silenciadas
Nas tatuagens gravadas
Nas costas
Dos meus desejos.

Mar

Presença.
Presença continuada
E repetida.

Mar.

Mar.

Mário António, 100 poemas (1951)
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Responda apenas a uma questão.  Deve basear sua resposta em pelo menos duas obras da parte 3  
que estudou.  Respostas que não forem baseadas numa discussão de pelo menos duas das obras da  
parte 3 não obterão notas elevadas.  Sua resposta deve levar em conta as formas como a linguagem e 
o contexto contribuem para sua interpretação de cada obra. 

1.  As obras literárias são intemporais porque têm características que ultrapassam as barreiras do 
tempo.  Com base em pelo menos duas obras estudadas, comente a intemporalidade dessas 
características.  Fundamente a sua resposta com exemplos específicos.   

2.  Examine a importância de símbolos para a sua compreensão do contexto histórico, político ou 
cultural da época em que pelo menos duas obras que você estudou foram produzidas.   
Dê exemplos ilustrativos. 

3.  Nas obras literárias são usadas estratégias linguísticas e estilísticas para levar o leitor a pensar e 
refletir.  Analise essas estratégias em pelo menos duas obras estudadas.    

4.  As relações humanas estão presentes em todos os textos literários.  Referindo-se a pelo 
menos duas obras estudadas, explore o modo como essas relações afetam o desenrolar dos 
acontecimentos.  Dê exemplos ilustrativos que justifiquem os seus argumentos.  

5.  A linguagem e os recursos estilísticos são parte integrante do sentido dos textos literários.  
Examine de que formas é que a linguagem e os recursos estilísticos usados, em pelo menos 
duas obras que estudou, podem atrair um público específico. 

6.  Na literatura, as personagens têm muitas vezes valores, ideias ou visões do mundo particulares.  
Explore como é que uma ou mais dessas personagens, em pelo menos duas obras estudadas, 
são importantes para o impacto da obra sobre o leitor.
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Escolha a questão 1 ou a questão 2.

1. Analise, compare e contraste os dois textos a seguir.  Inclua comentários sobre as semelhanças e 
diferenças entre os textos e a importância do contexto, público-alvo, objetivo e artifícios formais e 
estilísticos apresentados.  

Texto A

5

10

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra que 142,8 mihões de brasileiros estão aptos a ir 
às urnas amanhã (5).  Todos os cidadãos com 16 anos ou mais podem votar.  Nem sempre, 
entretanto, o direito de escolher os representantes foi tão abrangente no país.

O documento Eleições no Brasil – Uma História de 500 Anos, produzido pelo TSE, mostra 
que durante o período colonial e imperialista os brasileiros tinham de obedecer a critérios 
de posição social e renda para votar.  A democracia, como a conhecemos, começou a se 
consolidar a partir da Proclamação da República, em 1889.  Mas o sistema tinha defeitos 
graves, e ainda era excludente. 

O período conhecido como Primeira República, que durou até a Revolução de 1930, permitia, 
por exemplo, o voto a descoberto, sem excluir a votação secreta da legislação.  Na modalidade, 
o eleitor podia declarar seu voto e receber um comprovante.  O TSE aponta que, na prática, era 
uma forma de controlar a decisão dos eleitores e facilitar o chamado voto de cabresto*.  Essa 
forma de votar deixa de existir somente com a Constituição de 1934, que prevê exclusivamente 
o voto secreto.
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As mulheres também não têm direito a votar durante a Primeira República, adquirindo a 
prerrogativa somente a partir de 1932.  O voto feminino já vinha sendo reivindicado há algum 
tempo.  De acordo com o TSE, em 1928, 20 eleitoras do Rio Grande do Norte conseguem 
se registrar e 15 votam nas eleições daquele ano.  Mas a Comissão de Poderes do Senado 
descarta os votos como “inapuráveis”.  Os analfabetos ficaram privados do voto por ainda mais 
tempo do que as mulheres.  Eles só foram reconhecidos como eleitores pela Constituição  
de 1988.

O Brasil também registra dois golpes de Estado em sua história, com restrição das liberdades 
democráticas.  Um deles, o do Estado Novo, em 1937.  O país só voltaria a ser uma 
democracia em 1945, e ganharia novamente uma Constituição um ano depois, em 1946.  No 
ano de 1964, o golpe militar novamente instaura uma ditadura no país.  A redemocratização só 
viria em 1985.  Quatro anos depois, em 1988, os parlamentares eleitos nas primeiras eleições 
diretas após 21 anos de governo militar apresentam a nova Constituição do país, vigente hoje.

É ela que prevê alistamento eleitoral e voto obrigatórios.  Mas os analfabetos, os que têm 
entre 16 e 18 anos e os que têm 70 anos ou mais têm a opção de se abster.  O eleitor que 
estiver fora de seu domicílio eleitoral, na data da eleição, deve justificar a ausência às urnas 
preenchendo formulário no próprio dia da votação ou até 60 dias depois.

Lei cria a Justiça Eleitoral, com o 
intuito de ser a única responsável 
pelo processo.  O voto feminino 
é oficializado e o veto para 
analfabetos é mantido

Confira os principais eventos da história do voto e das eleições no Brasil
LINHA DO TEMPO DAS ELEIÇÕES

Mariana Branco, EBC Agência Brasil, www.agenciabrasil.ebc.com (2014)

* voto de cabresto: sistema tradicional de controlo do poder político, através do 
abuso da autoridade ou compra de votos
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Texto B

4 de Dezembro de 2015

Como desestimular um filho a votar
Por RICARDO GARCIA

5
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Ele não ligou muito ao envelope com o seu nome.  Afinal, como todo jovem de 18 anos, meu 
filho mais novo vive no mundo digital.  Receber uma carta comum, em papel, é um evento 
apático, mais propenso à indiferença do que à curiosidade.

Chamei-lhe a atenção para a importância daquela em particular.  Mas ao ler o primeiro 
parágrafo, via-se logo que nem um monge resistiria à notável falta de magnetismo da missiva.  
Assim começava: “Em cumprimento do dever geral de notificação que impende sobre a 
Administração Pública, previsto no art.º 114.º do Código do Procedimento Administrativo…”

Complexo princípio.  Tropeça-se logo no verbo impender, que é bonito mas socialmente 
intransitivo.  Segue-se a menção ao artigo 114.º, que nos remete aos exercícios escolares 
de dicção dos números ordinais.  Neste caso, a pronúncia completa pode entalar a língua, 
comprometendo o apetite para o que vem a seguir, o suculento Código do Procedimento 
Administrativo, leitura ideal para tardes de domingo.

Era uma carta modelo, destinada a abrir as portas da vida política aos recém admitidos à 
maioridade.  Conselho aos autores do documento: atenção às redundâncias.  Já se tinham 
justificado, no princípio, com o cumprimento do dever de informar e as respetivas bases 
jurídicas.  Dispensavam-se de repetir, mais à frente: “…cumpre informar que, nos termos de lei 
em vigor…”.

Nós no Mundo é um blogue de crónicas sobre os 
obstáculos e oportunidades com que o cidadão 
comum se depara quando tenta aplicar o conceito 
da sustentabilidade ao seu próprio dia a dia.

Ricardo Garcia é jornalista 
autónomo nas áreas do ambiente 
e ciência. Foi jornalista do Público, 
Portugal, por 26 anos.
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A bem da verdade, seja ela qual for, a lei agora aludida tinha a ver com o resto da frase:  
“….a inscrição no Recenseamento Eleitoral dos cidadãos portugueses, residentes em território 
nacional, processa-se de forma automática…” Obrigado por avisarem.  Nada como um ofício 
para dizer que o que é automático funcionou.

Com dois esclarecimentos inúteis mas legalmente substanciados, perderam-se 47 palavras 
preambulares até se chegar à matéria de facto: “…pelo que pode exercer o seu direito ao 
voto…”.  Eis finalmente o essencial: é mais um membro da família que já pode votar, mas  
“…desde que tenha completado 18 anos de idade até ao dia do ato eleitoral”.

O objetivo principal da correspondência era informar, afinal, qual era o número de eleitor do 
novo votante.  Foi preciso balanço, pois não é dado que se transmita assim sem aviso prévio.  
Interpôs-se, por isso, um novo momento de incontinência vocabular: “Neste processo, cada 
cidadão fica inscrito na freguesia correspondente à morada indicada na identificação civil, ao 
obter Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão, sendo-lhe atribuído um número de eleitor 
pela respetiva ordem sequencial numérica”.  Fazem bem em optar pela sequência, em vez da 
aleatoriedade.  Caso contrário, imaginem na fila à porta da urna:

– Qual é o seu número de eleitor?

– 12.468.  E o seu?

– Raiz quadrada de 7.895.764, vezes x menos y elevado a pi.

Afinal, a identificação numérica foi a última coisa a aparecer, depois de cinco parágrafos de 
verborragia* administrativa, incluindo o vital garrote cronológico dos prazos: neste caso dez 
dias para reclamar, seja lá do que for.

Seria mais fácil e eficaz escrever, em letras gordas: “Parabéns pelos seus 18 anos.  Agora 
já pode votar.  Este é seu número de eleitor:…”.  Porém, segundo o teorema fundamental 
da burocracia, o trajeto mais curto entre dois pontos nunca é uma reta.  No caminho da 
simplicidade, há sempre desvios para a complicação.

Com tamanha densidade, a carta obviamente naufragou.  Bastou a leitura de duas linhas para 
meu filho deixar o papel em cima da mesa: “Ok, depois eu vejo isso”.

 Ricardo Garcia, Blog Nós no Mundo, www.blogues.publico.pt (2015)

* verborragia: eloquência abundante e estéril
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2. Analise, compare e contraste os dois textos a seguir.  Inclua comentários sobre as semelhanças e 
diferenças entre os textos e a importância do contexto, público-alvo, objetivo e artifícios formais e 
estilísticos apresentados.  

Texto C

Desenho humorístico retirado do blog Ivo Viu a Uva, de Rubens Bueno (2008)
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A sala do trono: um tapete, cortinados pesados, algumas cadeiras, móvel carregado  
de “bibelots”, uma jarra enorme.  O retrato do rei na parede, um espelho.  No centro,  
o trono.

 Aurora: A limpar, com um espanador, a jarra enorme: Hoje é que 
vai ser.  Estou ansiosa por saber o que acontece.  Vou 
espreitar pelo buraco da fechadura.  “Não devemos perder os 
momentos históricos”, costuma dizer o rei.  Ri-se.

 Carolina: É a sexta vez que mandam cá vir uma data de príncipes para 
a princesa escolher um marido.

 Aurora: Um marido não, um príncipe consorte.

 Carolina: Com sorte… hum…  Sei lá se é uma sorte casar com a 
princesa.

 Aurora: Má língua!

 Carolina: Ora essa, só digo o que toda a gente diz.  De resto, quem tem 
a sorte toda é ela.  Os pretendentes aparecem-lhe em casa, 
e logo aos magotes1!  Raparigas da nossa laia precisam de 
correr Seca e Meca2 aos domingos depois das três, da Igreja 
para a feira, dali para a Avenida e para as transversais, e de 
homem para casar nem sinal.  Suspira.

 Lucas: É que tu não és uma princesa e não tens nem castelo nem 
fortuna.

 Aurora: Virá hoje alguém que lhe agrade?

 Lucas: Não me parece.  Príncipes como ela quer não existem neste 
mundo.  Ou são gordos, ou são magros, pequenos, altos de 
mais…

 Carolina: Ou então, loiros de mais, morenos de mais…

 Aurora: Ela quer um príncipe perfeito…

 Lucas: Um príncipe perfeito.  Já há um ror de anos que sirvo neste 
castelo e nunca cá vi um príncipe perfeito.  Afinal toda 
a gente tem falhas, tanto faz que sejam príncipes como 
criados.  Eu, por exemplo…

 Carolina: És magro de mais.

 Lucas: Pronto, lá está!

 Aurora: E o cozinheiro é gordo de mais.
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Aparece o cozinheiro.

 Cozinheiro, ofendido: Estás a falar a sério, Aurora?

 Aurora: Não faças essa cara, rapaz.  Bem sabes que gosto de ti.   
Afaga-lhe a cara.  Não sou assim tão difícil de contentar como 
a princesa Beatriz.

Entra o Marechal da Corte.

Marechal da Corte: Então na pândega, hein?  E a sala por limpar!  Os três  
põem-se a trabalhar.  O Marechal da Corte espreita para todos 
os cantos, passa o dedo sobre o móvel e depois sobre o jarrão.  
Hum!  Carolina, torna a espanar este jarrão: está cheio de 
pó.  E tu, cozinheiro, que andas por aqui a fazer?  Se não me 
engano o teu lugar é na cozinha.  Estou a ver que hoje não 
vamos ter o jantar pronto a horas, seu mandrião. 

Ilse Losa, O Príncipe Nabo (2000)

1 magotes: montes, grande quantidade 
2 Seca e Meca: muitos lugares, muitas terras
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General marking instructions 
 
These notes to examiners are intended only as guidelines to assist marking.  They are not 
offered as an exhaustive and fixed set of responses or approaches to which all answers must 
rigidly adhere.   
Good ideas or angles not offered here should be acknowledged and rewarded as appropriate.   
Similarly, answers which do not include all the ideas or approaches suggested here should be 
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récompensés de manière appropriée. 
De même, les réponses qui ne comprennent pas toutes les idées ou approches mentionnées ici 
doivent être récompensées de manière appropriée. 
 
Naturellement, certains des points mentionnés apparaîtront dans les épreuves les moins bonnes 
mais n’y seront probablement pas développés. 
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El objetivo de estas notas para los examinadores es servir de directrices para ayudar en la 
corrección.  Por lo tanto, no deben considerarse una colección de respuestas y enfoques fijos y 
detallados por la que deban regirse estrictamente todas las respuestas.  
Los buenos enfoques e ideas que no se mencionen en las notas para la corrección deben recibir 
el reconocimiento y la valoración que les corresponda.  
De igual manera, las respuestas que no incluyan todas las ideas o los enfoques que se sugieren 
en las notas deben valorarse en su justa medida. 
 
Por supuesto, algunos de los puntos que se incluyen en las notas aparecerán en exámenes 
más flojos, pero probablemente no se habrán desarrollado. 
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Pergunta 1 
 
Esta pergunta pede aos candidatos que comparem dois textos: o primeiro texto é um texto 
informativo publicado online sobre as eleições no Brasil, em 2014, e o segundo é uma crónica 
publicada no blog Nós no Mundo, em 2015, que reúne crónicas de caráter literário sobre os 
obstáculos e oportunidades com que o cidadão se depara.   
 
Uma análise satisfatória a boa deve: 
• identificar o caráter cívico e de defesa da cidadania em ambos os textos 
• reconhecer o contexto de produção do texto A (véspera de eleições no Brasil) e do texto B  

(a possibilidade de votar aos18 anos em Portugal) 
• relacionar a tipologia de ambos os textos – o primeiro mais factual e informativo, o segundo 

mais subjetivo e irónico   
• identificar e apreciar a expressividade da proximidade e confiança entre o autor e o leitor em 

ambos  
os textos 

• discutir a importância do voto em ambos os textos 
• articular a importância das imagens com o assunto dos textos. 
 
 
Uma análise boa a excelente deve também: 
• comentar os títulos atribuídos aos textos e a relação com o seu conteúdo 
• discutir o propósito do texto A (trata-se de um site institucional que informa os cidadãos sobre a 

história das eleições no Brasil) e do texto B (comentário à forma pouco clara como se 
apresenta ao cidadão Português a possibilidade de votar)   

• discutir o contexto de receção de ambos os textos 
• discutir os efeitos dos textos sobre a audiência: texto A informar, mas celebrar a evolução do 

voto e estimular ao mesmo; texto B, criticar e estimular a mudança.  
• comentar os vários pontos de vista sobre o direito de voto, em ambos os textos 
• explorar a linguagem e os recursos estilísticos em ambos os textos, relacionando-os: no texto A 

predominam os nomes, números, a imagem que aponta para a cronologia das eleições, etc), 
enquanto no texto B encontramos a metáfora (nem um monge resistiria à falta de magnetismo 
da missiva”), a ironia (“leitura ideal para tardes de domingo”) e a linguagem cuidada e de 
natureza metalinguística “um novo momento de incontinência vocabular”, a hipérbole anedótica 
(no diálogo imaginado em torno da complexidade do número de eleitor). 
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Pergunta 2 
 
Esta pergunta pede aos candidatos que comparem um cartoon satírico de Rubens Bueno, 
publicado num blog intitulado Ivo Viu a Uva,  e um excerto de uma peça de teatro da autoria da 
escritora portuguesa Ilse Losa: O Príncipe Nabo.  
 
Uma análise satisfatória a boa deve: 
• comparar como os dois textos abordam a procura do companheiro ideal aproveitando o recurso 

às histórias infantis, usando géneros textuais muito diferentes (cartoon satírico e texto 
dramático) 

• analisar os possíveis contextos dos textos (por exemplo, cultural, temporal, relação com os 
recetores): o texto C é intemporal e satiriza a ideia de perfeição ideal e o texto D é também 
intemporal pois contém características das histórias infantis, por exemplo; as relações entre as 
personagens. 

• comentar alguns recursos de linguagem e estilísticos existentes nos dois textos, apontando 
diferenças (o texto C é irónico, enquanto o texto D é literário mas também usa a ironia, por 
exemplo; a importância da imagem no texto C) 

• mencionar o tipo de público dos textos, fazendo referência ao estilo e tom 
• distinguir o propósito dos textos, justificando com exemplos  
• utilizar referências aos textos bem selecionadas. 

 
Uma análise boa a excelente deve também: 
• comentar mais amplamente alguns dos temas que aparecem em ambos os textos (as 

diferenças sociais/mundo das personagens patentes em ambos os textos - os comentários dos 
criados como reveladores das diferenças de oportunidades das diferentes classes sociais no 
texto D e a interferência da figura mágica no texto C, a busca de perfeição, as 
escolhas/imposições sociais, o estereótipo feminino e masculino, etc)  

• examinar de uma forma mais detalhada o ponto de vista de cada texto sobre o tema 
• contrastar os dois registos dos textos e explicar o seu efeito no público 
• comentar de maneira consistente as diferenças estilísticas e linguísticas entre ambos os textos 
• utilizar referências aos textos sempre bem selecionadas 
• analisar a parcialidade e/ou postura ideológica 
• comentar amplamente os possíveis contextos dos textos (cultural, temporal, a relação com os 

recetores,  – ser sensível à atualidade dos textos, explorar a relação entre a realidade e a 
magia, a evolução do casamento e do conceito de beleza, por exemplo). 
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Responda apenas a uma questão.  Deve basear sua resposta em pelo menos duas obras da parte 3 
que estudou.  Respostas que não forem baseadas numa discussão de pelo menos duas das obras da 
parte 3 não obterão notas elevadas.  Sua resposta deve levar em conta as formas como a linguagem e
o contexto contribuem para sua interpretação de cada obra.  

1.  Na literatura, tão importante como aquilo que se escreve é a forma como se escreve.  Analise o 
ponto de vista do narrador e as consequências que a perspetiva do narrador tem no tratamento 
dos temas em pelo menos duas obras estudadas.

2.  Como é que o comportamento das personagens secundárias contribui para o desenvolvimento 
do enredo em pelo menos duas obras que estudou?  Discuta esta ideia, dando exemplos 
ilustrativos. 

3. 	 O	contexto	de	receção	dos	textos	literários	influencia	o	modo	como	esses	textos	são	lidos.		
Usando exemplos concretos, discuta a receção em diferentes contextos de pelo menos duas 
obras que estudou.

4.  Examine a relação entre o tempo da história e o tempo do discurso em pelo menos duas obras 
literárias que estudou.  Dê exemplos pertinentes.

5.  Explique como é que o aparecimento de situações inesperadas contribui para o desfecho em  
pelo menos duas obras estudadas.  Apresente exemplos relevantes.

6.  Analise como a linguagem usada pelas personagens em pelo menos duas obras que estudou 
contribui para a caracterização dessas mesmas personagens.  Argumente, dando exemplos.



Instructions to candidates

 y Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
 y Answer one essay question only.  You must base your answer on at least two of the part 3 

works you have studied.
 y You are not permitted to bring copies of the works you have studied into the examination room.
 y The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

 y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Traitez un seul sujet de composition.  Vous devez baser votre réponse sur au moins deux des 

œuvres de la troisième partie que vous avez étudiées.
 y Vous n’êtes pas autorisé(e) à apporter des exemplaires des œuvres que vous avez étudiées 

dans la salle d’examen.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos

 y No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 y Conteste una sola pregunta de redacción.  Base su respuesta en al menos dos de las obras 

estudiadas de la parte 3.
 y No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala de examen.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].

2 hours / 2 heures / 2 horas

Portuguese A: language and literature – Higher level – Paper 2
Portugais A : langue et littérature – Niveau supérieur – Épreuve 2
Portugués A: lengua y literatura – Nivel superior – Prueba 2

Wednesday 15 November 2017 (morning)
Mercredi 15 novembre 2017 (matin)
Miércoles 15 de noviembre de 2017 (mañana)

2 pages/páginas © International Baccalaureate Organization 2017

N17/1/AYPOR/HP2/POR/TZ0/XX

8817 –2058

Responda apenas a uma questão.  Deve basear sua resposta em pelo menos duas obras da parte 3 
que estudou.  Respostas que não forem baseadas numa discussão de pelo menos duas das obras da 
parte 3 não obterão notas elevadas.  Sua resposta deve levar em conta as formas como a linguagem e
o contexto contribuem para sua interpretação de cada obra.  

1. Protestar contra a autoridade assume formas muito diferentes.  Como é que o protesto contra a 
autoridade é apresentado em pelo menos duas obras que estudou?

2. Referindo-se muito concretamente a pelo menos duas obras que estudou, mostre como os seus 
autores apresentaram momentos de esperança e inocência e mostre o efeito desses momentos 
para o sentido global das obras.

3. Todas as obras literárias nos ensinam implicitamente sobre os valores humanos.  Discuta a 
validade desta afirmação, fazendo referência a pelo menos duas obras estudadas.

4. Um dos atrativos da literatura reside nos seus múltiplos significados.  Discuta a validade desta 
afirmação, referindo-se a pelo menos duas obras que estudou.

5. A tensão é frequentemente criada entre o “novo” e o “velho”.  Com que efeito usam os escritores 
essa tensão em pelo menos duas obras que estudou?

6. Em algumas obras o indivíduo sofre uma grande transformação, que pode ser real ou simbólica.  
Discuta como e com que efeito os autores de pelo menos duas obras que estudou usaram essa 
transformação.  
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