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Mestrado em Ensino de Música (2016/17) 

Prova de Língua Portuguesa 
18 julho 2016 

 
 

Duração: 90 Minutos || Tolerância: 30 minutos 
 
 
 

Esta prova tem como principal objectivo aferir o nível de proficiência linguística do(a) 
candidato(a), nas suas várias vertentes. Por conseguinte, a sua resposta deve demonstrar: 

|. capacidades de compreensão e de interpretação do texto apresentado; 
|. coerência, bem como correção frásica e ortográfica. 

 
 

1. O texto seguinte é o fecho de um célebre romance que Eça de Queirós publicou em 1900. 

Nele se encontra porventura um pouco do todo que somos. Tendo presente a recente onda 

de entusiasmo que assolou os portugueses, elabore um texto com cerca de duas páginas, 

relativamente à sua perspetiva sobre os opostos que parecem caracterizar o ser português.  

 

«Enta o Joa o Gouveia abandonou o recosto do banco de pedra, e teso na estrada, com o 

coco a  banda, reabotoando a sobrecasaca, como sempre que estabelecia um resumo: 

– Pois eu tenho estudado muito o nosso amigo Gonçalo Mendes. E sabem voce s, sabe o 

senhor padre Soeiro, quem ele me lembra? 

– Quem? 

– Talvez se riam. Mas eu sustento a semelhança. Aquele todo do Gonçalo, a franqueza, a 

doçura, a bondade, a imensa bondade, que notou o senhor padre Soeiro… Os fogachos e 

entusiasmos, que acabam logo em fumo, e juntamente muita persiste ncia, muito aferro 

quando se fila a  sua ideia… A generosidade, o desleixo, a constante trapalhada nos 

nego cios, e sentimentos de muita honra, uns escru pulos, quase pueris, na o e  verdade?… 

A imaginaça o que o leva sempre a exagerar ate  a  mentira, e ao mesmo tempo um espí rito 

pra tico, sempre atento a  realidade u til. A viveza, a facilidade em compreender, em 

apanhar… A esperança constante nalgum milagre, no velho milagre de Ourique, que 

sanara  todas as dificuldades… A vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma 

simplicidade ta o grande, que da  na rua o braço a um mendigo… Um fundo de melancolia, 

apesar de ta o palrador, ta o socia vel. A desconfiança terrí vel em si mesmo, que o acobarda, 
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o encolhe, ate  que um dia se decide, e aparece um hero i, que tudo arrasa… Ate  aquela 

antiguidade de raça, aqui pegada a  sua velha Torre, ha  mil anos... Ate  agora aquele 

arranque para a A frica… Assim todo completo, com o bem, com o mal, sabem voce s quem 

ele me lembra? 

– Quem?... 

– Portugal.» 

 
Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires. 


