PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

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 I
(100 valores)
Explique de que forma a Arqueologia contribui para o estudo do passado humano,
referindo a especificidade do objecto de estudo, âmbito temático e cronológico e
metodologia e fornecendo alguns exemplos.

Grupo II
(100 valores)
Em 2015 comemoraram-se os 600 anos da conquista de Ceuta pelos Portugueses em
1415. Aponte quais os motivos, devidamente explicados, que teriam levado os
Portugueses a esta conquista.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

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. Sem contar o enredo de Antígona, comente as decisões tomadas pelas
personagens. Poderiam ter decidido de outro modo? Fundamente a sua resposta.
2. A partir da sua leitura do ensaio de Oscar Wilde, caracterize a noção de arte
defendida pelo autor.
3. Muitos textos literários e de ficção mostram as consequências das acções das
personagens. Como se posiciona Kafka, na Metamorfose, perante essa tradição?

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

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.

Iª Parte
Responda a uma das seguintes questões:
1. Exponha o panorama evolutivo da história das relações entre Africanos e Portugueses
nos séculos XV a XVII recorrendo aos 4 tópicos seguintes:
1.ocupação litorânea; 2. rede de transporte de escravos do interior para o litoral de África;
3. relacionamento entre os régulos africanos e os comerciantes portugueses; 4. tráfico de
escravos para a Europa e para a América.

2. Analise o excerto abaixo transcrito comentando as questões políticas e económicas,
históricas e culturais aí subjacentes.
Na sua resposta não se esqueça de contextualizar os aspectos fundamentais para
compreender a evolução do domínio colonial em África neste período cronológico.
“Num império desarticulado e fragilizado em extremo, ferido, além do mais, pela crise de
legitimidade provocada pela mudança de regime, com o poder entregue em várias
possessões a juntas locais, os primeiros cuidados dos governos liberais, mal extinta ainda
a guerra civil, dirigiram-se naturalmente à reforma da administração colonial, com o
duplo objectivo de a tornar compatível com os princípios do novo sistema e de reforçar a
soberania da metrópole no conjunto dos domínios”1.

1

In O Imperio Africano 1825-1890 (coord. De Valentim Alexandre e Jill Dias) Nova História da Expansão
Portuguesa, Lisboa, 1998, p. 49.

IIª Parte
Responda a uma das seguintes questões:
2

1. Leia e comente a seguinte afirmação de Fernando Cristovão , referindo-se ao

conceito de Lusofonia e ao seu uso no contexto pós-colonial, nomeadamente na
estruturação das relações entre os países africanos de língua oficial portuguesa e
Portugal:
“Porque a etimologia não é tudo, o uso semântico da palavra deu nome aos laços
existentes, uns fortes outros débeis, entre a antiga Metrópole e os novos países
independentes e regiões, que falam ou falaram a língua comum, exprimindo tradições e
valores que também foram comuns durante séculos.”
(CRISTOVÃO, 2005: 652)
2. Considere a seguinte afirmação de Maria Helena Mira Mateus3:
“Toda a cultura é uma confluência de culturas, em que os rastos deixados pela história se
encontram sedimentados em camadas mais ou menos superficiais. E a língua é, sem
dúvida, um magnífico repositório dessas memórias”.

(MATEUS, 2002: 25)
Comente a afirmação acima transcrita, falando sobre a história e o impacto das migrações
oriundas do continente africano, em especial na cultura e na língua portuguesa, em
Portugal.

2

In AAVV, Dicionário Temático da Lusofonia. Lisboa: Texto Editores e Associação de Cultura Lusófona,
p. 652.
3
In “Unidade e diversidade da Língua Portuguesa”, A face exposta da Língua Portuguesa. Lisboa:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de Junho de 2020

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.
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.

Leia atentamente as duas questões e responda a ambas em não mais de 35 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 do uso da língua.
1. Em Cine-Scapes: Cinematic Spaces in Architecture and Cities (2013: 13),
Richaed Koeck nota que a imagem em movimento é um meio que se relaciona
com os espaços que filma e isto é particularmente notório na relação cinemacidade, pois desde cedo na História do Cinema são muitos os filmes que registam
o espaço urbano a partir das lentes e olhares atentos dos cineastas.
Concorda com esta afirmação? Como a entende? Tendo em conta esta relação,
fundamente a sua opinião dando, sempre que possível, exemplos de como o cinema e a
cidade estão intimamente ligados.
2. Leia com atenção o seguinte excerto e comente-o criticamente. Procure evocar a
sua experiência de espectador para questionar e revelar de que maneira as artes
performativas podem convocar a “participação” do público.
É possível compreender os espectáculos?
No que se refere aos processos de produção de sentido nos espectáculos (…), o
espectador não está distanciado, antes está envolvido neles como participante.
Mesmo quando se distancia “interiormente”, recostado na cadeira, entediado, ou
até de olhos fechados, ou quando manifesta o seu distanciamento tecendo
comentários trocistas em voz alta, ele continua a participar, intervindo na
autopoiese do circuito retroactivo. Enquanto permanecer naquele espaço, ele não
pode deixar de participar. A distância que lhe é possível manter quando observa
um quadro ou ouve ler uma poesia, neste caso, está-lhe vedada.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

Prova Específica de Estudos Asiáticos

____________________________________________________________
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.

ESTUDOS ASIÁTICOS
Áreas científicas da prova:
Geografia da Ásia - Parte I
História da Ásia/História das Relações Euro-Asiáticas – Parte II

PARTE I
(GEOGRAFIA DA ÁSIA)

Ásia Central
Cidades Portuárias Asiáticas: Passado e Presente
Índico e Pacífico Asiático

Responda apenas a UMA das duas questões:
1. Analise a emergência da dinastia Yuan (sécs. XIII-XIV) desde a unificação interna
mongol até ao domínio da China e expansão na Ásia Oriental
2. Refira as principais características dos impérios marítimos e coloniais europeus na
Índia (sécs. XV-XX)

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

Ásia Oriental: Passado e Presente
Ásia do Sul e Índico
Relações Europa-Ásia Oriental

Responda apenas a UMA das duas questões:

1. Refira os principais aspectos das relações internacionais e interculturais China-JapãoCoreia (sécs. XVI - XXI)
2. A Ásia Oriental desde o séc. XIX até ao presente passou por diversos processos de
modernização, que implicaram uma adaptação de estruturas político-sociais e económicas
ocidentalizadas, com ritmos e intensidades diversas. Refira as principais características
deste processo, tendo em consideração os diferentes contextos e espaços geográficos.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

Prova Específica de Estudos Clássicos
(Latim e/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.

1

OBSERVAÇÃO

Avaliar a posse de conhecimentos específicos, na área 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.

2

Iª PARTE – LÍNGUA LATINA
Sem abastança de bens materiais, o poeta Marcial orgulha-se da riqueza do seu
talento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper,
sed non obscurus nec male notus eques,
sed toto legor orbe frequens et dicitur “Hic est”,
quodque cinis paucis, hoc mihi uita dedit.
At tua centenis incumbunt tecta columnis
et libertinas arca flagellat opes,
magnaque Niliacae seruit tibi glaeba Syenes,
tondet et innumeros Gallica Parma greges.
Hoc ego tuque sumus: sed quod sum, non potes esse;
tu quod es, e populo quilibet esse potest.
Marcial, Epigramas, V, 13

Vocabulário:
arca, ae – arca
Callistratus, i – Calístrato (nome grego, que sugere a
condição de liberto deste homem abastado)
centeni, ae, a – cem
cinis, eris – cinza; morte
columna, ae – coluna
dico, is, ere, dixi, dictum – dizer
do, as dare, dedi, datum – dar
eques, itis – cavaleiro
fateor, eris, fateri, fassus sum – confessar
flagello, as, are, aui, atum – flagelar; comprimir
frequens, entis – frequente; com frequência
Gallicus, a, um – da Gália; gálico
glaeba, ae – gleba; terra
grex, gregis – rebanho
hic, haec, hoc – este, esta, isto
hic – aqui
incumbo,is,ere,incumbui,incubitum – apoiar-se sobre
innumerus, a, um – inumerável
lego, is, ere, legi, lectum – ler

libertinus, a um – de [escravo] liberto
magnus, a, um – grande
male – mal
Niliacus, a, um – do Nilo
notus, a, um – conhecido
obscurus, a um – ignorado; desconhecido
opes, um – riquezas
orbis, orbis – mundo
Parma, ae – Parma (cidade da Gália)
paucus, a um – pouco
pauper, eris – pobre
populus, i – povo
possum, potes, posse, potui – poder
quilibet, quaelibet, quodlibet – qualquer um
seruio, is, ire, iui/ii, itum – estar ao serviço
de; estar à disposição de (+ dativo)
Syene, es – Siene (cidade egípcia)
tectum, i – tecto
tondeo, es, ere, totondi, tonsum – tosquiar
totus, a um – todo
uita, ae – vida

3

1. Identifique o caso e a função sintática de:
a) Callistrate (verso 1)

f) magna glaeba (verso 7)

b) toto orbe (verso 3)

g) Niliacae Syenes (verso 7)

c) paucis (verso 4)

h) innumeros greges (verso 8)

d) tua tecta (verso 5)

i) Gallica Parma (verso 8)

e) libertinas opes (verso 6)

j) quod (verso 9)

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

l) libertinas (verso 6)

b) pauper (verso 1)

m) flagellat (verso 6)

c) obscurus (verso 2)

n) magna (verso 7)

d) eques (verso 2)

o) seruit (verso 7)

e) toto (verso 3)

p) glaeba (verso 7)

f) frequens (verso 3)

q) tondet (verso 8)

g) cinis (verso 4)

r) innumeros (verso 8)

h) paucis (verso 4)

s) greges (verso 8)

i) uita (verso 4)

t) potes (verso 9)

j) columnis (linha 5)

u) populo (verso 10)

4

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

1. “A lenda dos primeiros tempos de Roma está (...) repleta de «sinais» que os historiadores
atuais tentam decifrar. Seja qual for a origem das diferentes lendas (o rapto das Sabinas, o crime
de Tarquínio, a luta dos Horácios e Curiácios e muitas outras), quer se trate de recordações de
factos reais, de velhos rituais interpretados ou de vestígios ainda mais antigos, provenientes de
teogonias esquecidas, estes relatos refletem outras tantas convicções profundas, atitudes
determinantes para o pensamento romano.”
Pierre Grimal, A Civilização Romana, Lisboa, Edições 70, 2001, p. 20

Resuma duas das muitas histórias associadas aos primeiros tempos de Roma,
comentando o seu significado na construção da versão lendária a que Grimal se
refere.

2. “Desde muito cedo a helenização se verifica, e com tal profundidade que o que entendemos
por Cultura Romana não mais se pode desligar daquele fenómeno – embora tenha de
reconhecer que, mais do que de imitação, se deve falar de assimilação criadora (...).
É curioso notar que o processo se verifica também no campo religioso. Efetivamente, se
organizações sacerdotais (como os flâmines e os pontífices) e divindades (como Jano,
Penates, os Lares) estritamente romanos, desde cedo os deuses itálicos se identificam,
maioria, aos gregos”.

se
há
os
na

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.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

Prova Específica de Estudos Comparatistas
____________________________________________________________
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 as três questões apresentadas e responda apenas a DUAS delas. Cada resposta
deverá ter uma extensão de 30 a 40 linhas. Cada resposta tem a cotação de 100 valores. 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. Elabore um texto em que estabelece relações a nível temático e formal entre uma
literária e uma obra artística do âmbito da pintura, música ou cinema.

2. A tradução de um texto literário implica sempre uma perda relativamente ao
original. Concorda? Elabore um breve texto crítico apoiado em exemplos
específicos.

3. Desenvolva um breve ensaio comparando duas obras literárias tomando um dos
seguintes temas como ponto de contacto: a) diferenças culturais; b) o papel da
mulher; c) representação da crime.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

Prova Específica de Estudos de Cultura e Comunicação

____________________________________________________________
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 I
(ATENÇÃO: Deve responder apenas a uma das seguintes questões até um máximo de
quarenta linhas.)
1. Com base nas perspetivas dos autores que considerar mais pertinentes, como define o
conceito de cultura nas suas diferentes conceções?
Cotação: 100 valores.
2. Como entende a relação entre o estudo da cultura e o estudo da comunicação no
âmbito de um quadro social em constante mudança? Ilustre a sua argumentação com as
perspetivas dos autores que considerar mais pertinentes.
Cotação: 100 valores

Grupo II
(ATENÇÃO: Deve responder apenas a duas das seguintes questões até um máximo de
vinte linhas.)
3. Enuncie as principais diferenças na categorização da cultura popular e da cultura
erudita.
Cotação: 50 valores
4. Problematize o papel das novas tecnologias nas alterações de consumo dos média.
Deve ilustrar a sua resposta com recurso a exemplos específicos.
Cotação: 50 valores
5. Problematize o papel do estudo da cultura em determinados períodos históricos para
uma análise cultural do presente.
Cotação: 50 valores
6. Como entende a análise da imagem e a cultura visual na produção de conteúdos para
diferentes plataformas de comunicação?
Cotação: 50 valores

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

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. Sem contar o enredo de Antígona, comente as decisões tomadas pelas
personagens. Poderiam ter decidido de outro modo? Fundamente a sua resposta.
2. A partir da sua leitura do ensaio de Oscar Wilde, caracterize a noção de arte
defendida pelo autor.
3. Que valor encontra na história da ciência para a história geral da humanidade?
Exemplifique com casos discutidos por Allen G. Debus na obra “O Homem e a
Natureza no Renascimento”.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

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.

Grupo 1 – A Filosofia e o seu sentido (100 pontos)
Responda apenas a duas perguntas (50 pontos por pergunta).

1. “– Mas diz-me, Sócrates, como concilias isso – a interdição de exercer a violência
sobre si e o desejo que o filósofo tem de seguir aquele que morre? (...)
– Bom, nesse assunto também falo apenas pelo que ouço dizer; e o que eventualmente me
chega aos ouvidos, nenhum escrúpulo me impede de o repetir; até porque talvez nada seja
tão apropriado para aquele que vai partir para o Além como reflectir e discorrer sobre o
significado dessa viagem e o que imaginamos que seja. De resto, que outra coisa
poderíamos fazer até que o Sol se ponha?” (…)
“A verdadeira prática da filosofia é um treino para a morte e para estar morto. Assim
sendo, chegado o momento da morte, seria absurdo que o filósofo lamentasse e se
insurgisse contra aquilo em relação ao qual se preparara e procurara.”
(Platão, “Fédon”, 61 c-e, 64a).
Comente o excerto transcrito, esclarecendo qual o sentido e o propósito da filosofia, no
entender de Platão (pela voz de Sócrates).

2. O “Fédon”, de Platão, é um famoso diálogo sobre a imortalidade da alma. Que
argumentos são invocados a favor desta? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos
dessa argumentação?

3. Tendo em conta os autores que leu, para além de Platão, descreva uma ou várias
concepções diferentes, mas igualmente relevantes, sobre a natureza da Filosofia.

Grupo 2 – A Filosofia e as suas questões (as questões do conhecimento; as questões
da ética) – 100 pontos

1. “Penso, logo existo” é uma das frases mais conhecidas do “Discurso do Método”, de
Descartes. O que significa esta expressão e qual a sua importância na história da
filosofia? (50 pontos)

2. “Age como se a máxima da tua acção devesse tornar-se, através da tua vontade, numa
lei universal.” (...) “Age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como
na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente
como meio.” [Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, trad. port., p. 89; p.
134].
Comente os excertos, destacando os principais elementos da doutrina ética kantiana.

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS
20 de junho de 2020

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 I (Responda apenas a uma das duas questões deste grupo)
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 entre, pelo
menos, 1128 e 1179.
1.2: Em 2015 comemoraram-se os 600 anos da conquista de Ceuta pelos Portugueses em
1415. Aponte quais os motivos, devidamente explicados, que teriam levado os
Portugueses a esta conquista.

GRUPO II (Responda apenas a uma das duas questões deste grupo)
2.1: Entre 1580 e 1640, Portugal foi governado pela dinastia dos Habsburgos. Durante
este período, houve algumas formas de oposição interna à governação filipina.
Dê exemplos de algumas destas formas de oposição.
2.2: Por volta 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 por «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
20 de junho de 2020

Prova Específica de Língua Portuguesa

____________________________________________________________
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
Leia atentamente o seguinte texto (excerto de “A história de Listo Mercatore”, de
Gonçalo M. Tavares):

De Listo Mercatore se podem relatar duas vidas: uma, a mais longa, é também a
mais vazia: viver só por fora, nas mercadorias e na ambição direccionada para o ouro.
Desta primeira vida o nome: Mercatore; vender caro o que antes foi comprado barato.
Esta a única filosofia. A ética da aparência, da riqueza a qualquer custo.
A segunda vida da sua vida começou depois de um encontro fortuito com
Diógenes, o Cínico, conhecido filósofo que jamais se sentia intimidado por alguém. É
contado por Píndaro a este propósito que chegando Alexandre – o Grande – à cidade do
filósofo pediu que o levassem até ele pois dele conhecia as ideias e admirava-as. Com a
sua imponente comitiva (como lembra Maquiavel: o poder naqueles tempos avaliava-se
pela poeira levantada pelos acompanhantes de um homem), Alexandre, o Grande,
deparou com Diógenes sentado no chão, exercendo, absorto, a sua preguiça. Depois de
uma pausa solene, e saindo do meio dos seus subservientes acompanhantes, Alexandre
dirigiu-se a Diógenes e proclamou:
– Estás perante o grande Alexandre; o que lhe tens a dizer?
Diógenes, o filósofo, olhou para Alexandre, o Grande, e respondeu:
– Não se importa de se desviar um pouco. É que me está a tapar o sol.
Ficou célebre a réplica de Diógenes. Não é único mas é raro: a filosofia afirmar a
sua autoridade diante do poder.
(Só mais um acrescento, para concluir a história. Alexandre engoliu a afronta e
calou-se. Mais: terá dito, umas horas depois, à sua comitiva:
– Se eu não fosse Alexandre, o grande, queria ser Diógenes.
História admirável, de facto: o poder com inteligência para reconhecer a audácia
da sabedoria; mesmo assim, ninguém maior do que o espelho: a inalcançável vaidade da
espada.)
Mas desviámo-nos em demasia. Esta é a biografia de Listo Mercatore. Da
importância de Diógenes para a mudança de rumo desta vida, falaremos mais adiante. Por
agora, olhemos de novo para a riqueza e também para a culpa que ela parecia trazer:
desconforto num corpo demasiado bem tratado.
Assim acontecia com Mercatore. De manhã enganava, à tarde vendia elogios a
quem ainda lhe podia oferecer poder ou ouro, mas, à noite, com a falta de luz vinha
também a falta de certezas.
Um exemplo: um sonho: Listo Mercatore foge dos seus inimigos, dos homens a
quem enganou nos negócios; e entra, assustado, em casa do único amigo que lhe resta.
Aí, tem uma surpresa. O seu amigo não o pode receber e inúmeros funcionários
pedem dados, confirmações:

– Que pretende do seu amigo? Tem audiência?
Listo olha para trás e vê os inimigos prestes a alcançá-lo. É aí que acorda.
Gonçalo M. Tavares, “A história de Listo Mercatore”, in Histórias Falsas. 7.ª ed.,
Alfragide, Caminho, 2014, pp. 31-33.
Responda às questões:
1. Que significa, neste texto, “o poder naqueles tempos avaliava-se pela poeira
levantada pelos acompanhantes de um homem”?
(Cotação: 20 pontos)
2. Do ponto de vista linguístico, parece estranho que se diga exercer a sua preguiça
(“exercendo, absorto, a sua preguiça”). Que efeito surte, aqui, este desvio?
(Cotação: 20 pontos)
3. Esperaríamos que, em lugar de “Não se importa de se desviar um pouco.”, se
lesse “Não se importa de se desviar um pouco?”. Em que medida é que a
pontuação utilizada é relevante?
(Cotação: 20 pontos)
4. Observe o contraste assim criado: “De manhã enganava, à tarde vendia elogios a
quem ainda lhe podia oferecer poder ou ouro, mas, à noite, com a falta de luz
vinha também a falta de certezas.” Que sugerem estas palavras?
(Cotação: 20 pontos)
5. Tendo em conta o texto transcrito, comente o “sonho” de Listo Mercatore.
(Cotação: 20 pontos)

PARTE II
Leia atentamente o texto que se apresenta em seguida e responda às questões.
Lisboa é, desde janeiro, a Capital Verde Europeia 2020 e muitos são os eventos
pensados – entre exposições, conferências, festas e atividades – para o celebrar. Com
foco em Lisboa, como não podia deixar de ser, mas projetado para se alargar a outras
zonas do país, o programa é vasto, envolve dezenas de parceiros e não esquece ninguém,
desde crianças a idosos.
Esta é a primeira vez que uma cidade do sul da Europa recebe o prémio e não há como
contestar a justeza da decisão. Isto porque o galardão não foi entregue a Lisboa por esta

ser a cidade europeia mais sustentável de todas, mas porque foi a que mostrou ter
evoluído em todas as doze áreas-chave avaliadas pelo júri, entre as quais se contam a
energia, a água, a mobilidade, os resíduos, a qualidade do ar ou o ruído.
Desde 2010 que, todos os anos, é atribuída a chancela de Capital Verde Europeia a uma
cidade diferente da UE. Para o merecer, a metrópole tem de mostrar consistência nos
resultados ambientais alcançados, provar que está comprometida em atingir metas de
sustentabilidade ainda mais ambiciosas e tem de ser vista como um modelo para inspirar
outras cidades.
(Adaptado de Observador, 12 de março de 2020, https://observador.pt)

1. Nas seguintes frases, substitua os grupos de palavras sublinhados pelas formas de
pronome pessoal adequadas, como no exemplo apresentado. Reescreva as frases
procedendo às alterações que considere necessárias.
Exemplo: O prémio foi atribuído a Lisboa. > O prémio foi-lhe atribuído.
(a) O projeto vai incluir muitos parceiros.
(b) Os eventos planeados envolverão toda a população.
(c) Ninguém contesta a justeza da atribuição deste prémio a Lisboa.
(d) Lisboa tem o mérito de ter evoluído em várias áreas importantes.
(e) A programação também é dirigida a crianças e idosos.

2. Em cada um dos itens que se seguem, escolha a opção que permite completar a frase
de uma forma correta.
2.1. O prémio Capital Verde Europeia 2020 foi atribuído pela UE
(A)
(B)
(C)
(D)

á cidade de Lisboa.
à cidade de Lisboa.
há cidade de Lisboa.
hà cidade de Lisboa.

2.2. Lisboa mostrou ter evoluído em várias áreas:
(A)
(B)
(C)
(D)

trata-se de áreas relacionadas com o ambiente.
tratam-se de áreas relacionadas com o ambiente.
trata-se de áreas relacionadas ao ambiente.
tratam-se de áreas relacionadas ao ambiente.

2.3. Ao longo do ano e em diferentes zonas do país,
(A) irão haver diversos eventos.
(B) irá haver diversos eventos.
(C) irão a ver diversos eventos.
(D) irá a ver diversos eventos.
.
2.4. A atribuição do prémio a Lisboa deveu-se ao facto
(A)
(B)
(C)
(D)

da cidade ter mostrado resultados ambientais consistentes.
da cidade ter mostrado ambientais resultados consistentes.
de a cidade ter mostrado resultados ambientais consistentes.
de a cidade ter mostrado ambientais resultados consistentes.

3. 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.
A história do galardão, leva-nos a Talin capital da Estónia, onde, em maio de 2006, um
conjunto de 15 cidades europeias, em parceria com a Associação de Cidades da Estónia,
levou a cabo uma iniciativa ambiental que sentia como necessária. A premissa de que
partiram era simples, mas exigente: é a garantia de um ambiente de elevada qualidade
que constitui, a chave para o desenvolvimento económico e social sustentável e
equilibrado da UE. Dado que dois terços dos cidadãos europeus vivem hoje em zonas
urbanas facilmente se compreende a lógica que presidiu ao acordo.
(Adaptado de Observador, 12 de março de 2020, https://observador.pt)
4. As sequências abaixo são agramaticais, isto é, não respeitam a sintaxe do português, e,
por isso, aparecem assinaladas com um asterisco. Na folha de prova, escreva versões
corrigidas (gramaticais) de cada uma destas sequências, tão próximas quanto possível do
original.
(a) *Deve existir condições objetivas para a atribuição do prémio.
(b) *Ninguém discordou com a decisão de atribuir o prémio a Lisboa.
(c) *As doze áreas-chave que são avaliadas pelo júri têm todas a haver com o
ambiente.
(d) *As condições que as cidades precisam para serem premiadas são determinadas
pela UE.
(e) *Lisboa foi uma das cidades que recebeu o prémio.

5. Identifique e caracterize o tipo de relação semântica (ou relação de sentido) que se
estabelece entre as palavras sublinhadas em cada uma das frases em seguida
apresentadas:
(a) Foi justa a atribuição do prémio a Lisboa, pois o galardão valoriza o esforço das
cidades relativamente a questões ambientais.
(b) Os eventos englobam todas as pessoas, sem esquecer as crianças.
(c) Lisboa poderá ser vista como um modelo na Europa.
(d) A programação dos eventos também engloba jovens e idosos.
6. Indique um verbo que se relacione morfologicamente com as palavras apresentadas a
seguir, identificando o processo de formação de palavras envolvido:
(a) verde
(b) programa

