
 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 

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 

 

(1x100 pontos) 

 

Caracterize as principais linhas de orientação política de D. Afonso V no século XV. 
 

 
Grupo II 

(1x100 pontos) 

 

Discuta qual a relevância da Arqueologia para o estudo do passado humano apresentando 

as correlações disciplinares com as ciências sociais e humanidades, ciências da terra e 

ciências da vida. 

 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de Maio de 2022 
 
 

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: 

• A estruturação do discurso 

• A capacidade de expressão escrita 

• A correcção linguística 

• A pertinência e a coerência das ideias apresentadas 

• A capacidade de reflexão e análise 

 
 
 



 
 

 

Elabore um comentário de cerca de uma página, devidamente estruturado e 

fundamentado, sobre DUAS das seguintes questões: 

 

1. Explique que raciocínios faz Descartes para chegar à seguinte conclusão: 

“conheço manifestamente que nada pode ser percebido por mim com mais 

facilidade e mais evidência do que o meu espírito”. 

2. Comente a seguinte afirmação de Miguel Tamen: “A única palavra difícil de 

interpretar no título de A cidade e as serras é a conjunção «e».” 

3. Comente a seguinte afirmação de Max Weber: “Só a especialização rigorosa é 

capaz de dar ao estudioso o sentimento de que, em toda a sua vida, somente nessa 

ocasião poderá ter alcançado algo de duradouro.” 

 
 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 
 

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. Na introdução a New Approaches to Cinematic Space, Filipa Rosário e Iván 
Villarmea Álvarez afirmam o seguinte:  
 

“[...] thanks to cinema we can see and feel – and sometimes even 
understand – that which escapes us, whether people or places, ideas or 
emotions, distant or recent pasts, and especially all those simultaneous 
presents that already have become past.” (2019: 1).    

 
Concorda com esta afirmação? Como a entende? Tendo em conta esta relação, 
fundamente a sua opinião dando, sempre que possível, exemplos que ilustrem a 
afirmação   

 
 

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 produzir “acontecimentos”. 
 

A abolição de fronteiras entre as várias artes, repetidamente proclamada e 
observada por artistas, críticos e estudiosos de arte e filósofos a partir dos 
anos 60 do século XX, pode ser definida como uma viragem performativa. 
Sejam as artes visuais, a música, a literatura ou o teatro, todas tendem a 
concretizar-se em espectáculos. Em vez de criarem obras de arte, os 
artistas passam a produzir, cada vez mais, acontecimentos, que os 
envolvem não apenas a eles, mas também aos receptores – observadores, 
ouvintes, espectadores.  
 
Erika Fisher-Lichte, Estética do Performativo, trad. Manuela Gomes. Lisboa: Orfeu 
Negro, 2019: 34 (2004). 

 
 

 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 
 

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. 

 

 



 
 

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

PARTE II 
       (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 aspectos relevantes dos processos migratórios asiáticos (sécs. XIII - XXI). 
 
 

PARTE III 
(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. Desde o séc. XIX até ao presente séc. XXI a Ásia Oriental é confrontada com modelos 
de desenvolvimento originados no mundo ocidental. Caracterize os processos de 
modernização na China e no Japão, nas suas semelhanças e diferenças, bem como nos 
seus ritmos e distintas conjunturas históricas. 
 

2. Refira os principais aspectos das relações internacionais e interculturais China-Japão-

Coreia (sécs. XVI - XXI) 



 

 

 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 

 
 
 

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. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Parte I 
 
Considere o seguinte excerto: 
«As identidades nacionais estão sendo “homogeneizadas”? A homogeneização cultural é 
o grito angustiado daqueles que estão convencidos de que a globalização ameaça solapar 
as identidades e a “unidade” das culturas nacionais. Entretanto, como visão do futuro das 
identidades num mundo pós-moderno, este quadro, da forma como é colocado, é muito 
simplista, exagerado e unilateral» (Hall, 2014: 45) 

Desenvolva a crítica de Stuart Hall à visão de futuro das identidades. A perspetiva de 
Hall é compatível com as reflexões sobre cultura, identidade e globalização elaboradas 
por Zygmunt Bauman? Justifique a sua resposta e posicione-se sobre o tema. Responda 
em, no máximo, 40 linhas. (Cotação: 100 pontos). 

 
Parte II 
 
Considere o seguinte excerto: 
«Nada ficou a salvo da revolução da comunicação, desde a relação homem/mulher à 
família e às crianças, do trabalho à habitação, da educação aos lazeres. A comunicação 
tornou-se, na sociedade aberta, a possibilidade de requestionar tudo, começando pelas 
ideologias e as representações. É também a valorização de tudo o que é mobilidade, 
velocidade e mudança.» (Wolton, 2006: 23) 

Como Wolton caracteriza a comunicação neste início de século? Analise o excerto acima 
à luz do atual cenário mediático, marcado pelo desenvolvimento das tecnologias digitais. 
Responda em, no máximo, 40 linhas. (Cotação: 100 pontos). 
 
Referências: 

Hall, S. (2014[1992]). A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (T.T.Silva e G.L.Louro, trads.). Rio de 
Janeiro: Lamparina. 

Wolton, D. (2006). É Preciso Salvar a Comunicação (I.G.Magalhães, trad.). Casal de Cambra: 
Caleidoscópio. 

 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 

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. 



 
 

Iª PARTE 

 

Responda às duas perguntas. 

 

1. A Europa é um continente com uma população envelhecida. A maior parte dos 

países europeus tem níveis de fecundidade tão baixos que já não é possível 

assegurar a substituição das gerações. Por outro lado, os europeus vivem cada vez 

mais anos. Um dos desafios decorrentes deste envelhecimento é o de assegurar a 

sustentabilidade dos sistemas de segurança social. De modo a mitigar a situação, 

os governos dos países europeus têm adotado várias medidas ao nível da 

fecundidade, das migrações e da aposentação.  

 

Elenque três medidas e comente criticamente os seus efeitos na manutenção da 

sustentabilidade dos sistemas de segurança social. 

Cotação: 50 valores 

 

2. A Declaração Schuman foi proferida pelo ministro francês dos Negócios 

Estrangeiros, Robert Schuman, a 9 de maio de 1950. Nela se propunha a criação da 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) com vista a instituir um mercado 

comum do carvão e do aço entre os países fundadores. A CECA (membros 

fundadores: França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e 

Luxemburgo) foi a primeira de uma série de instituições europeias supranacionais que 

deram origem à atual União Europeia.  

(adaptado de europa.eu) 

 

Aponte as principais razões que estiveram na base da criação da referida instituição 

europeia. 

Cotação: 50 valores 

 



 
2ª PARTE 

 

Responda a duas das questões seguintes: 

 

1. Segundo o sexto relatório do Painel Intergovernamental para as alterações 

climáticas, a temperatura média do ar na Terra aumentou cerca de 1ºC desde que 

há registos. No entanto, esse aumento, bem como os fenómenos meteorológicos 

extremos associados, não têm uma distribuição espacial uniforme.  

Descreva diferentes consequências regionais do aquecimento global, tomando como 

exemplos, o norte e o sul da Europa. 

Cotação: 50 valores 

2. A guerra da Ucrânia relançou o conceito de “Eurásia”, como um continente único, 

compreendendo a Europa e a Ásia. Já antes, autores como Johnson, Haarmann, 

Johnson & Clawson (2016), consideram que a Federação Russa, a Bielorrúsia, a 

Ucrânia, a Arménia, a Geórgia e o Azerbeijão, que antes faziam parte da extinta 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, integram a “Eurásia do Norte”. 

 

É mais correto falar em Eurásia, como um único continente, ou em Europa e Ásia, com 

tradições históricas e culturais distintas?   

Cotação: 50 valores 

 

3.  “O objetivo do Congresso [de Viena] era redesenhar o mapa político da Europa 

de forma a atender ao equilíbrio de forças e à necessidade de uma estabilidade 

durável. Os homens de estado que se reuniram em Viena não representavam 

qualquer interesse associado à ideia de soberania nacional, nascida no espírito da 

Revolução Francesa, nem os sentimentos nacionalistas estimados pela vontade de 

conquista de Napoleão. Apelavam à calma, à ordem e ao equilíbrio propício às 

monarquias tradicionais”. 
Henri Wesseling, Les Empires Coloniaux Européens 1815-1919, Paris, Gallimard, 2011, p. 142. 



 
 

Apresente, de forma sumária, os objetivos do Congresso de Viena. 

Cotação: 50 valores 

 

 

4. “Por outro lado, não se pode olvidar que a globalização também tem trazido a 

ressurreição e a metamorfose das nações, comummente em nome de passados 

reais ou imaginados, como se as reações aos sentimentos contemporâneos de 

insegurança existencial as fizessem renascer como as mais confiáveis pátrias 

protetoras. E tem de ser frisado que, nunca como depois da II Guerra até ao final 

do séc. XX, se criaram tantos Estados-nação no mundo, incluindo no espaço 

europeu”. 
Fernando Catroga, Ensaio Respublicano, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011, p. 134. 

 

Explique a reconfiguração dos Estados europeus entre 1989 e 2008. 

Cotação: 50 valores. 

 
 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de Maio de 2022 
 
 

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: 

• A estruturação do discurso 

• A capacidade de expressão escrita 

• A correcção linguística 

• A pertinência e a coerência das ideias apresentadas 

• A capacidade de reflexão e análise 

 
 
 



 
 

 

Elabore um comentário de cerca de uma página, devidamente estruturado e 

fundamentado, sobre DUAS das seguintes questões: 

 
1. Identifique o debate cosmológico europeu do século XVII e refira-se ao 

contributo português para essa discussão. 

2. Explique que raciocínios faz Descartes para chegar à seguinte conclusão: 

“conheço manifestamente que nada pode ser percebido por mim com mais 

facilidade e mais evidência do que o meu espírito”. 

3. Comente a seguinte afirmação de Miguel Tamen: “A única palavra difícil de 

interpretar no título de A cidade e as serras é a conjunção «e».” 

 

 
 

 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 
 

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) 
 
 
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). (50 pontos) 
 
 
2. 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. (50 
pontos) 
 
 
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. “Uma acção praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito que com ela 
se quer atingir, mas na máxima que a determina: não depende, portanto da realidade do 
objecto da acção, mas somente do princípio do querer segundo o qual a acção, abstraindo 
de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada; […] dever é a necessidade de 
uma acção por respeito à lei […] ora, se uma acção realizada por dever deve eliminar 
totalmente a influência da inclinação e com ela todo o objeto da vontade nada mais resta 
à vontade que a possa determinar do que a lei moral. […] todos os conceitos morais têm a 
sua sede e origem completamente a priori na razão; […] é exactamente na pureza da sua 
origem que reside a sua dignidade para nos servirem de princípios práticos supremos.” 
[Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, trad. port., p. 56; 132-133]. 
 
Comente os excertos, destacando os principais elementos da doutrina ética kantiana. (50 
pontos) 

 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

7 de maio de 2022 
 

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 

 

(Das DUAS questões seguintes responda apenas a UMA) 
(1x100 pontos) 

 
1.1 – Caracterize as principais linhas de orientação política de D. Afonso V no século 

XV. 
 

1.2 – Explique as razões que estiveram na base do Tratado de Santo Ildefonso de 1777. 
  

 
GRUPO II 

 
(Das TRÊS questões seguintes responda apenas a UMA) 

(1x100 pontos) 
 

2.1 – Explique as razões do Marquês de Pombal para a condenação das famílias dos 
Aveiros e dos Távoras. 

 
2.2 – Avalie as consequências da proclamação em 1815 do Brasil como Reino Unido a 
Portugal pelo regente D. João. 
 

2.3 – Caracterize as principais razões da Revolução Liberal do Porto. 
 



 
 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA 
DO ENSINO SUPERIOR DE MAIORES DE 23 ANOS 

2022 
 
 

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. Nas artes que se realizam em Portugal no largo tempo dos reinados de D. Manuel I e de seu 

filho D. João III podemos encontrar um conjunto de características muito interessantes do 

encontro entre os mundos que se conhecem e aqueles que se descobrem. O equilíbrio entre 

influências artísticas europeias, de Norte a Sul, entre cronologias de produção, do tardo 

gótico ao maneirismo, aliadas ao conhecimento de estéticas e materiais diferentes, como a 

porcelana, a laca ou o marfim, permitem a construção de um discurso ideológico e 

identitário muito moderno e interessante. Comente ilustrando o seu raciocínio com 

exemplos.   

 

2. A ourivesaria do século XVI em Portugal tem um conjunto de características, em que se 

aliam a funcionalidade, a estética e a técnica, que a tornam particularmente ilustrativa do 

hibridismo de soluções decorativas e formais utilizadas no Portugal da época, tanto nas 

peças sacras como na dita ourivesaria de aparato, de uso civil. Comente. 
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____________________________________________________________ 
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: 
 
 
AMANHÃ ACONTECEU... 
 
Que é notícia? 
 
Um hoje que nunca é hoje, 
um amanhã que é já ontem 
entre ontens que se perdem 
no anteontem dos anos 
no tresantontem dos lustros… 
 
Que é notícia? 
 
Amanhã acontecido, 
notícia é sempre um depois, 
é um a viver vivido… 
 
Que é notícia? 
Notícia é devoração! 
Aí vai ela pela goela 
que há-de engolir tudo e todos! 
Aí vai ela, lá foi ela! 
 
Nem trabalho de moela 
retém notícia… 
 
Notícia sem coração! 
 
Que é notícia? 
 
Cão perdeu-se! Porque não? 
Cão achou-se! Ainda bem! 
Ainda melhor, por sinal, 
se o cão perdido e o achado 
forem um só e o mesmo 
“lidos” no mesmo jornal! 
 
Que é notícia? 
 
Damos notícia um ao outro 

do nosso interesse comum. 
Fui Cavalheiro amanhã. 
Ontem Senhora serás. 
Como eu não há nenhum!... 
 
Que é notícia? 
Quando o primeiro tortulho 
se abre no céu (silhueta 
que em símbolo se tornará) 
onde estou, estouvava eu? 
Estava com a tia Henriqueta… 
 
Que é notícia? 
Fechada para balanço, 
tia Queta dormitava. 
Com a folhinha nos joelhos, 
do tortulho, que treslera, 
já em feto se engelhava… 
 
Que é notícia? 
Das convulsões deste mundo 
dava meu pai a versão: 
– Aititla por toda a Europa… 
O guarda-roupa, meu filho, 
varia, a tragédia não… 
 
Que é notícia? 
O bom do velhote ia 
na terceira dentição… 
 
Que é notícia? 
 
Alcatruz que se abalança 
a tornar à sua água? 
Já o de Éfeso sabia: 
não se molha duas vezes 
o lenço na mesma mágoa… 
 
Que é notícia? 
Notícia em primeira mão 
na minha mão infantil: 
o papagaio empinado 



 
no claro céu da manhã, 
meu jornal publicado 
por cima de tanto afã… 
 
Mas terá sido notícia? 
 
Que é notícia? 

 
Nota: v. 33, tortulho: cogumelo. 
 
Alexandre O’Neill, De ombro na 
ombreira (1969), in Poesias Completas. 
5.ª ed., Lisboa, Assírio & Alvim, 2007, 
pp. 261-263. 

 
 
 
Responda às seguintes questões: 
  

1. Ao longo deste poema, vai sendo repetida uma pergunta. Encontra para ela 
resposta(s) simples? Justifique a sua leitura. 

 
2. Tendo em conta todo o texto, que significado atribui ao verso “Notícia sem 

coração!”? 
 
3. Repare no verso 36 (“onde estou, estouvava eu?”). Como entender este jogo de 

palavras? 
 

4. A “versão” paterna das “convulsões deste mundo” condensa-se num aforismo: “O 
guarda-roupa […] / varia, a tragédia não”. Que significará essa sentença? 

 
5. Comente os versos 54-58, prestando desde logo especial atenção à rima que liga 

“água” e “mágoa”. 
 
 

PARTE II 
 

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

 
Direitos humanos em tempos de incerteza 

 
O pior inimigo dos direitos humanos no século XXI é constituído por uma 

conceção estreita e antropocentrista de humanismo.  
A principal ameaça que impende hoje tanto sobre a Humanidade como sobre os 

direitos individuais de cada cidadão resulta do inaudito e incontrolado poder 
tecnocientífico acumulado. É um poder que escapa ao controlo democrático, 
encontrando-se nas mãos de uma minoria ambiciosa, disseminada pelas sete partidas 
geográficas, económicas e ideológicas do mundo. O humanismo grosseiro (no fundo, um 
pseudo-humanismo) é geralmente a sua marca distintiva comum. Em nome do papel 
central do Homem, estes fundamentalistas do “humanismo integral” devastam os 
recursos naturais, derrubam e queimam as florestas, arrasam os habitats de milhares e 



 
milhares de espécies que connosco compartilham esta delicada habitação planetária, 
contaminam a água e o ar, envenenam as cadeias alimentares, deixam atrás de si a marca 
do deserto e da devastação.  

É esta mesma criminosa ideologia, falsamente antropocentrista, que cria 
megalópoles em que ninguém pode viver com decência, que arrasta milhões e milhões de 
crianças para a escravidão de um trabalho precoce, ou para as dependências e a 
mendicidade, promovendo a rutura das comunidades e dos seus valores.  

No século XXI, que começou de forma tão aziaga e violenta para os direitos 
humanos, se quisermos que estes sobrevivam ao risco de uma nova era das trevas, então 
as sociedades politicamente organizadas terão de caracterizar-se pelo respeito profundo 
pela sustentabilidade ecológica, ambiental e climática do Planeta, porque só essa 
sustentabilidade poderá garantir a base vital em que repousam os direitos das gerações 
futuras. O mesmo significa garantir as condições indispensáveis de paz e segurança para 
que também os vindouros possam prosseguir a marcha, tantas vezes terrível, mas 
igualmente fascinante, da continuação inventiva da viagem história da nossa espécie 
neste magnífico orbe de Água e Terra que é a nossa única e hospitaleira casa em todo o 
Cosmos. 
(Adaptado de Viriato Soromenho-Marques. Publicado originalmente no Diário de 
Notícias, n.º 54665, Lisboa, 10 de dezembro de 2018. Disponível em: https://www.dn.pt) 
	
 
1. Reescreva as seguintes frases retiradas do texto, substituindo as palavras sublinhadas 
por outras que permitam manter a mesma informação.  
 
(a) O pior inimigo dos direitos humanos no século XXI é constituído por uma conceção 
estreita e antropocentrista de humanismo.  
 
(b) A principal ameaça que impende hoje tanto sobre a Humanidade como sobre os 
direitos individuais de cada cidadão resulta do inaudito e incontrolado poder 
tecnocientífico acumulado. 
 
(c) É um poder que escapa ao controlo democrático, encontrando-se nas mãos de uma 
minoria ambiciosa, disseminada pelas sete partidas geográficas, económicas e ideológicas 
do mundo. 
 
(d) Em nome do papel central do Homem, estes fundamentalistas do “humanismo 
integral” devastam os recursos naturais (…). 
 
 
2. Reformule o terceiro parágrafo do texto, iniciando-o com o verbo no Imperfeito do 
Indicativo. Proceda aos ajustes necessários para manter a coesão em termos dos tempos 
verbais. 
 
 
 



 
3. Em cada um dos itens que se seguem, escolha a opção que permite completar a frase 
de uma forma correta. 
 
3.1. Um grupo de fundamentalistas  
 
(A) ameaçam o mundo inteiro, pelo que podem haver prejuízos muito graves para todo o 
Planeta. 
(B) ameaça o mundo inteiro, pelo que podem haver prejuízos muito graves para todo o 
Planeta. 
(C) ameaça o mundo inteiro, pelo que pode haver prejuízos muito graves para todo o 
Planeta. 
(D) ameaçam o mundo inteiro, pelo que pode haver prejuízos muito graves para todo o 
Planeta. 
 
3.2. O futuro da nossa espécie 
 
(A) depende das medidas que tomar-mos e do respeito pelas outras espécies que habitão o 
Planeta. 
(B) depende das medidas que tomarmos e do respeito pelas outras espécies que habitam o 
Planeta. 
(C) depende das medidas que tomarmos e do respeito pelas outras espécies que habitão o 
Planeta. 
(D) depende das medidas que tomar-mos e do respeito pelas outras espécies que habitam 
o Planeta. 
 
3.3. A sustentabilidade ecológica, ambiental e climática 
 
(A) é uma condição necessária para garantir que os vindouros sintam-se em segurança, 
embora seja necessário que estes continuem essa luta. 
(B) é uma condição necessária para garantir que os vindouros sintam-se em segurança, 
embora será necessário que estes continuem essa luta. 
(C) é uma condição necessária para garantir que os vindouros se sintam em segurança, 
embora será necessário que estes continuem essa luta. 
(D) é uma condição necessária para garantir que os vindouros se sintam em segurança, 
embora seja necessário que estes continuem essa luta. 
	
3.4. O fim dos direitos humanos 
 
(A) estará eminente se não optarmos por respeitar a Terra, que é a nossa casa no Cosmos. 
(B) estará iminente senão optarmos por respeitar a Terra, que é a nossa casa no Cosmos. 
(C) estará iminente se não optarmos por respeitar a Terra que é a nossa casa no Cosmos. 
(D) estará eminente senão optarmos por respeitar a Terra que é a nossa casa no Cosmos. 
 
 
 



 
4. Considere a frase apresentada em seguida, que é ambígua, isto é, tem mais de uma 
interpretação possível. Diga em que consiste a ambiguidade e construa uma paráfrase 
para cada um dos significados que a frase pode ter. 
 

 
O Diário de Notícias publicou vários artigos escritos por Viriato Soromenho-
Marques nos últimos anos. 

 
 
 
5. O pequeno texto que se segue apresenta alguns problemas de pontuação. Identifique-
os, justificando a sua inadequação. 
 

A ideia de desenvolvimento sustentável assenta num conjunto de medidas 
destinadas a alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e o 
respeito pelo ambiente. Com efeito proteger os recursos naturais, é um fator 
determinante para a continuidade da espécie humana que depende do meio para 
subsistir. Apesar de esta questão ter vindo a ser muito discutida nas últimas 
décadas ainda há um longo caminho a percorrer. 
 
 
 

6. Indique um verbo que se relacione morfologicamente com as palavras apresentadas a 
seguir, identificando o processo de formação de palavras envolvido:  
 
(a) central 
(b) floresta 
 


