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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. 
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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.  
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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 
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1. Identifique o caso e a função sintática de: 
 

a) Callistrate (verso 1) 

b) toto orbe (verso 3) 

c) paucis (verso 4) 

d) tua tecta (verso 5) 

e) libertinas opes (verso 6) 

f) magna glaeba (verso 7) 

g) Niliacae Syenes (verso 7) 

h) innumeros greges (verso 8) 

i) Gallica Parma (verso 8) 

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) 

b) pauper (verso 1) 

c) obscurus (verso 2) 

d) eques (verso 2) 

e) toto (verso 3) 

f) frequens (verso 3) 

g) cinis (verso 4) 

h) paucis (verso 4) 

i) uita (verso 4) 

j) columnis (linha 5) 

l) libertinas (verso 6) 

m) flagellat (verso 6) 

n) magna (verso 7) 

o) seruit (verso 7) 

p) glaeba (verso 7) 

q) tondet (verso 8) 

r) innumeros (verso 8) 

s) greges (verso 8) 

t) potes (verso 9) 

u) populo (verso 10) 
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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 se 
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 há 
organizações sacerdotais (como os flâmines e os pontífices) e divindades (como Jano, os 
Penates, os Lares) estritamente romanos, desde cedo os deuses itálicos se identificam, na 
maioria, aos gregos”.  

Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, II volume – 
Cultura Romana, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 37 

 Identifique as divindades gregas e romanas pressupostas no passo transcrito.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

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 

15 de maio de 2021 
 

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) 

 

No século XV, os Portugueses iniciaram a Expansão Marítima. 

— Explique os condicionalismos que levaram Portugal a iniciar os Descobrimentos. 

 

 
Grupo II 

(1x100 pontos) 

 

Comente a seguinte frase atendendo à especificidade das fontes utilizadas pela 

Arqueologia: “Um sítio arqueológico é uma zona descontínua e delimitada onde seres 

humanos viveram, trabalharam ou aí tiveram qualquer atividade – e onde indícios físicos 

resultantes dessas atividades podem ser recuperados por arqueólogos”. (Feder, 1997, p. 

42.) 

 



 
 
 

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

15 de maio de 2021 
 
 

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. Como se justifica, no Ménon, a asserção de que “toda a indagação e todo o 

conhecimento são apenas rememoração”? 

2. O que quer dizer Oscar Wilde quando afirma que “uma das maiores tragédias da 

[sua] vida foi a morte de Lucien de Rubempré”? 

3. Comente o seguinte excerto das Viagens na minha terra: “Da bela igreja gótica, 

fizeram uma arrecadação militar; andou a mão destruidora do soldado quebrando 

e abolando esses monumentos preciosos, riscando com a baioneta pelo verniz 

mais polido e mais respeitado desses jazigos antiquíssimos: os lavores mais 

delicados esmoucou-os, degradou-os. Levantaram as lajes dos sepulcros; e ao som 

da corneta militar acordaram os mortos de séculos, cuidando ouvir a trombeta 

final... Decididamente vou-me embora, não posso estar aqui, não quero ver isto.  

Não é horror que me faz, é náusea, é asco, é zanga”. 

 
 



 
 
 

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

4 de maio de 2019 
 
 

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 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.Nos séculos XVI-XVII, a presença europeia, em particular luso-asiática, teve como 
pontos chave cidades portuárias como Goa, Malaca, Macau e Nagasaki. A consolidação 
desta presença dependia, em grande medida, da integração em circuitos mercantis 
asiáticos.  

Identifique e caracterize as redes de intercâmbio comercial e a tipologia de produtos 
transaccionados no contexto da integração dos europeus neste espaço interno asiático. 

 

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.Enuncie características do desenvolvimento industrial e científico na Ásia Oriental no 
contexto das relações com o Ocidente (sécs. XIX – XXI) 

 

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

 

 

 

 
 



 
 
 

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

15 de maio de 2021 
 
 

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. Como se justifica, no Ménon, a asserção de que “toda a indagação e todo o 

conhecimento são apenas rememoração”? 

2. Comente o seguinte excerto das Viagens na minha terra: “Da bela igreja gótica, 

fizeram uma arrecadação militar; andou a mão destruidora do soldado quebrando 

e abolando esses monumentos preciosos, riscando com a baioneta pelo verniz 

mais polido e mais respeitado desses jazigos antiquíssimos: os lavores mais 

delicados esmoucou-os, degradou-os. Levantaram as lajes dos sepulcros; e ao som 

da corneta militar acordaram os mortos de séculos, cuidando ouvir a trombeta 

final... Decididamente vou-me embora, não posso estar aqui, não quero ver isto.  

Não é horror que me faz, é náusea, é asco, é zanga”. 

3. Partindo da leitura da obra de Carlos Fiolhais e Décio Martins, refira-se ao valor 

da experiência e da experimentação para a revolução científica dos séculos XVI e 

XVII, fornecendo exemplos nesse sentido. 

 



 
 
 

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

15 de maio de 2021 
 

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. Os lançados foram agentes económicos fundamentais na integração das 
mercadorias da costa da Guiné nos circuitos comerciais atlânticos ao longo dos  
séculos XVI e XVII. 

Tendo como ponto de partida esta afirmação, explique a função dos lançados na região 
da costa da Guiné, não se esquecendo de referir, para além do seu papel de intermediários 
comerciais, as suas relações com as autoridades locais e com as mulheres africanas, bem 
como a evolução da sua presença neste espaço africano. 

 

 
2. Desenvolva as ideias-chave mencionadas no texto de Valentim Alexandre1, que 

expressam a influência de que a presença portuguesa em África teve no Portugal 
oitocentista. 
 
 

“Podemos dizer que a questão colonial esteve no cerne do problema de fundo da vida 
política de Portugal oitocentista: o da identidade e do destino de um país que, desfeito o 
império luso-brasileiro, tinha dificuldade em encontrar um lugar e uma função no 
concerto das nações. Por isso mesmo, todas as correntes do nacionalismo português se 
defrontaram, de uma ou outra forma, com a opção ultramarina.”  
 

(ALEXANDRE, 1998: 120) 
 
 
 

 
 

 
 

                                                
1 O Império Africano 1825-1890, coord. de Valentim Alexandre e Jill Dias, Lisboa, ed. 
Estampa, 1998, p. 120 
 
 



 
 
 

IIª Parte  
 
Responda a uma das seguintes questões: 
 
 

1. Leia e comente a seguinte afirmação de Lola Geraldes Xavier2, referindo-se ao 
que a autora designa como “a falácia da cultura em comum”, explicitando em que 
medida isso afeta a perceção da diversidade cultural existente nos países de língua 
portuguesa: 

 
“No que aqui nos diz respeito, a falácia da cultura em comum, se, por um lado, a 
realidade da globalização em que vivemos tende a uniformizar alguns aspectos culturais, 
por outro, os contextos históricos e geográficos contribuem para a peculiaridade de cada 
cultura. Não podemos esquecer, no entanto, a variedade interna de cada cultura. 
Facilmente se chega à constatação de que há muitos Moçambiques, Portugais, Brasis, 
Angolas, etc. Quando os europeus chegaram à África ou à América-latina, estas já se 
mostravam híbridas e múltiplas. O surgimento de um novo sujeito cultural africano ou 
brasileiro forma-se, depois, através do diálogo ‘Eu-Outro’ e entre duas temporalidades: o 
passado autóctone e o presente africano-ocidental e brasileiro-ocidental e entre duas 
temporalidades: o passado autóctone e o presente africano-ocidental e brasileiro-
ocidental.” 

 
(XAVIER, 2008: 1) 

 
2. Considere a seguinte afirmação de Inocência Mata3: 

“(...) Hoje a questão do eurocentrismo põe-se nos estudos pós-coloniais porque ela 
pressupõe a necessidade de descolonização teórica; põe-se também quando se estudam 
objetos estéticos de espaços periferizados – as literaturas ou as artes plásticas, por 
exemplo –: a ideia que parece prevalecer é a de que a boa obra literária é aquela que não 
se detém no local, a “literatura sem chão”, como uma vez afirmei (Mata, 2007). Põe-se 
ainda, e de forma mais premente, porque não apenas a montante (escrever para ser lido e 
ser legível no Ocidente) como ainda a jusante (ler com “os olhos do império”, na 
expressão de Mary Louise Pratt) (...)”. 

        (MATA, 2014: 34) 

 
Comente a afirmação acima transcrita, falando sobre a importância da 

“descolonização” teórica, nomeadamente no estudo da literatura e da sua relação com os 
estudos africanos. 

                                                
2 “Sobre a polifonia cultural de língua portuguesa”, E-cadernos do CES, 2, 2008. DOI: 
https://doi.org/10.4000/eces.1296. 
3 “Estudos pós-coloniais: desconstruindo genealogias eurocêntricas”, Civitas, 2012, 27-42. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2014.1.16185. 
 



 
 
 

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

15 de maio de 2021 
 
 

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) 
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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 – No século XV, os Portugueses iniciaram a Expansão Marítima. 

      – Explique os condicionalismos que levaram Portugal a iniciar os Descobrimentos. 

 

1.2 – Caracterize as principais linhas de orientação política de D. Afonso V. 

  

 

 

Grupo II 
(Das DUAS questões seguintes responda apenas a UMA) 

 
(1x100 pontos) 

 

2.1 – Explique a ação do Marquês de Pombal para articular os diversos sectores da 

economia em Portugal. 

 

2.2 – Caracterize as consequências da Revolução de 1820 para o Brasil e para Portugal. 
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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: 
 
 

Já me aconteceu imaginar a vida acrobática e centrífuga de um poliglota. Suponho 
o seu dia a dia animado por um ininterrupto movimento de deslocações, transmutações, 
permutas e exaltantes caçadas de equivalências, sob o signo da afinidade. Vive das 
significações suspensas, da fascinação dos sons que convergem e divergem – e há nele 
decerto um desespero surdo, pois que na desunião dos idiomas busca a unidade 
improvável. Multiplicando as operações de propiciação da unidade, ele caminha 
irradiantemente para a dispersão. Descentraliza-se. Existe em estado de Babel. O seu 
pensamento, partindo do hebraico, dá um salto quase místico no latim e cai de cabeça 
para baixo no grego antigo. É um aventureiro completamente perdido, o meu poliglota 
cheio de malícias linguísticas. Faz disparates destes: verte de náuatle para esquimó, 
emocionando-se em banto e pensando em chinês, um texto que o interessou por qualquer 
ressonância árabe. Também pega na palavra “cravo” e tradu-la para quinze línguas. O 
cravo é cada vez menos cravo. É uma colorida e abstrata proliferação sonora. Então ele 
junta ao cravo aramaico o adjetivo turco “branco”. Encontra-se neste momento em plena 
vertigem paranóica-idiomática. É um perfeito irrealista – e eu amo-o, à distância. 

Quanto a mim, não sei línguas. Trata-se da minha vantagem. Permite-me verter 
poesia do Antigo Egipto, desconhecendo o idioma, para o português. Pego no Cântico 
dos Cânticos, em inglês ou francês, como se fosse um poema inglês ou francês, e, 
ousando, ouso não só um poema português como também, e sobretudo, um poema meu. 
Versão indireta, diz alguém. Recriação pessoal, diz alguém. Diletantismo ocioso, diz 
alguém. Não digo nada, eu. Se dissesse, diria: prazer. O meu prazer é assim: 
deambulatório, ao acaso, por súbito amor, projetivo. Não tenho o direito de garantir que 
esses textos são traduções. Diria: são explosões velozmente laboriosas. O meu labor 
consiste em fazer com que eu próprio ajuste cada vez mais ao meu gosto pessoal o clima 
geral do poema já português: a temperatura da imagem, a velocidade do ritmo, a 
saturação atmosférica do vocábulo, a pressão do adjetivo sobre o substantivo. […] 
 
Herberto Helder, “(o bebedor noturno)”, in Photomaton & Vox. 6.ª ed., Porto, Porto 
Editora, 2015, pp. 68-69.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. À luz deste texto, comente a escolha dos adjetivos «acrobática» e «centrífuga» 
para caracterizar a vida de um «poliglota». (20 pontos) 
 

 
2. Como entender, na caracterização dessa vida, a referência a um possível 

«desespero surdo»? (20 pontos) 
 

 
3. Que significa, aqui, a frase «existe em estado de Babel»? (20 pontos) 

 
 

4. Tendo em conta todo o texto transcrito, comente o final do 1.º parágrafo: «É um 
perfeito irrealista – e eu amo-o, à distância.» (20 pontos) 
 

 
5. No 2.º parágrafo, que relação é estabelecida entre «traduções» e «explosões 

velozmente laboriosas»? (20 pontos) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARTE II 
 

 
A gota 

 

Após os bombardeamentos, a cidade ruiu, pedra sob pedra. O que antes era chão é agora 
um imenso tapete de cinzas. Por entre ruínas, nem gente, nem bicho, nem planta. Resta 
um único sinal de vida: Dona Teófila e o seu marido, Diamantino. Vivem no que restou 
da antiga casa, sobrevivem do que sobrou na velha despensa. Todas as manhãs, dona 
Teófila pede ao marido que vá conferir as reservas de comida, as latas de conserva, os 
sacos de arroz, os garrafões de água. E o marido, que é cego, sorri, complacente, e faz de 
conta que cumpre com o que lhe foi mandado. 
 
Ao fim da tarde, quando o calor amaina, o casal sai dos seus escombros privados e 
atravessa em silêncio a defunta paisagem. Com passo trémulo, Diamantino empurra a 
cadeira de rodas, guiado pelas instruções murmuradas com firmeza pela esposa. 
Protegida por um sombreiro, a velha senhora vai sentada como se as ruínas fossem o seu 
reino, a cadeira fosse o seu trono, e Diamantino fosse o seu povo. 
 
– Devagar, Diamantinho – comanda Teófila. E acrescenta – Estás farto de saber que esta 
poeira é um veneno – O marido não percebe nada do que ela diz, as palavras dela 
enroscam-se no tecido da máscara que lhe cobre o rosto. A própria voz de Teófila lhe 
parece estranha, depois de atravessar o pano que ela teima em usar sobre a boca e o nariz. 
Desde os bombardeamentos que não chove, nem sopra a mais ténue brisa. Os sulcos das 
rodas e as pegadas de Diamantino são o único desenho vivo sobre a perpétua poeira dos 
escombros. Acontece como na superfície lunar: toda a pegada se torna eterna. 
 
O percurso é o mesmo de sempre: dirigem-se às ruínas da casa dos vizinhos, os Pimentas. 
Ali se senta Dona Teófila numa mutilada sombra enquanto vai desatando falas, como se 
alguém escutasse do outro lado do muro. E vai revelando, num longo rosário, peripécias e 
segredos do marido. Aos poucos, ali se desfiam lembranças de uma vida conjugal que o 
próprio Diamantino desconhecia. Até que, cansado de tanto esperar, o homem a faz 
regressar à realidade. (...) 
 

(Mia Couto, crónica publicada na VISÃO 1463, 18 de março de 2021) 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Reescreva as seguintes frases, substituindo as sequências sublinhadas por outras que 

permitam manter a mesma informação. (20 pontos) 

 

(a) Após os bombardeamentos, a cidade ruiu, pedra sob pedra. 

(b) Ao fim da tarde, quando o calor amaina, o casal sai dos seus escombros privados. 

(c) Com passo trémulo, Diamantino empurra a cadeira de rodas.  

(d) Aos poucos, ali se desfiam lembranças de uma vida conjugal que o próprio 

Diamantino desconhecia. 

(e) O casal sai dos seus escombros privados e atravessa em silêncio a defunta paisagem. 

 

2. Selecione, do excerto seguinte, quatro palavras simples e construa, para cada uma 

delas, duas palavras derivadas. (20 pontos) 

 

Desde os bombardeamentos que não chove, nem sopra a mais ténue brisa. Os sulcos das 

rodas e as pegadas de Diamantino são o único desenho vivo sobre a perpétua poeira dos 

escombros. Acontece como na superfície lunar: toda a pegada se torna eterna. 

 

3. Nas seguintes frases, substitua os grupos de palavras sublinhados pelas formas de 

pronome pessoal adequadas. Reescreva as frases procedendo às alterações que considere 

necessárias. (20 pontos) 

 

(a) Diamantino costumava empurrar a cadeira de rodas. 

(b) Todas as manhãs, dona Teófila pede ao marido que confira as reservas de comida. 

(c) Dona Teófila pediu ao marido que lhe trouxesse a cadeira de rodas. 

(d) Dona Teófila e Diamantino seguirão a mesma rotina todos os dias. 

 

 



 
4. O excerto que se apresenta em seguida foi manipulado de forma a conter problemas 

de pontuação. Identifique os problemas e justifique, para cada caso, a sua inadequação. 

(20 pontos) 

 

(a) O que antes era chão, é agora um grande tapete de cinzas. (1.º parágrafo) 

(b) E o marido que é cego sorri, complacente, e faz de conta que cumpre com o que lhe 

foi mandado. (1.º parágrafo) 

(c) Ao fim da tarde quando o calor amaina o casal sai dos seus escombros privados e 

atravessa em silêncio a defunta paisagem. (2.º parágrafo) 

(d) Devagar Diamantinho – comanda Teófila. (3.º parágrafo) 

(e) O percurso é o mesmo de sempre: dirigem-se às ruínas da casa dos vizinhos os 

Pimentas. (5.º parágrafo) 

 

5. Em cada um dos itens que se seguem, escolha a opção que permite completar a frase 

de uma forma correta. (20 pontos) 

 

5.1. O texto de Mia Couto apresentado 

       (a) tem a haver com a solidão. 

       (b) tem haver com a solidão. 

       (c) tem a ver com a solidão. 

 

5.2. O casal retratado no texto 

       (a) agia como se a vida normal continuásse. 

       (b) agia como se a vida normal continuasse. 

       (c) agia como se a vida normal continua-se. 

 

5.3. Diamantino nunca discordava  

       (a) com o que a sua mulher lhe dizia. 

       (b) o que a sua mulher lhe dizia. 

       (c) do que a sua mulher lhe dizia. 



 
 

5.4. O casal não discutia 

       (a) e cumpria a mesma rotina todos os dias. 

       (b) e cumpriam a mesma rotina todos os dias. 

       (c) e cumprião a mesma rotina todos os dias. 

 

5.5. Este texto relata a vida de duas pessoas 

       (a) cuja a cidade foi destruída por bombardeamentos. 

       (b) cuja cidade foi destruída por bombardeamentos. 

       (c) cuja cidade delas foi destruída por bombardeamentos. 
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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 
 
Considere o seguinte excerto: 

« (…) We use the word culture in these two senses: to mean a whole way of life – the 
common meanings; to mean the arts and learning – the special processes of discovery and 
creative effort. Some writers reserve the word for one or other of these senses; I insist on 
both, and on the significance of their conjunction. The questions I ask about our culture 
are questions about our general and common purposes, yet also questions about deep and 
personal meanings. Culture is ordinary, in every society and in every mind. » (Williams 
apud Barker and Jane, 2016: 46-47) 
[Tradução livre: Nós utilizamos a palavra cultura nestes dois sentidos: para significar um modo de vida 
como um todo – o sentido mais comum; para significar as artes e a aprendizagem – processos especiais de 
descoberta e esforço criativo. Alguns escritores reservam a palavra para um ou outro desses sentidos; eu 
insisto em ambos e no significado da sua conjunção. As questões que faço sobre a nossa cultura são 
questões sobre propósitos gerais e comuns, mas também questões sobre significados pessoais e profundos. 
A cultura é algo comum, ordinário, em todas as sociedades e em todas as mentes.] 

 
Reflita sobre o conceito de cultura articulado por Raymond Williams. Em que linha de 
pensamento ele se filia? Como se diferencia dos demais conceitos de cultura? De que 
modo é possível conjugar as duas visões propostas por Williams? O que ele quer dizer 
quando afirma que a cultura é algo comum, ordinário? Responda em, no máximo, 40 
linhas. (Cotação: 100 pontos). 
 
Parte II 
 
Considere o seguinte excerto: 
«Naquilo que diz respeito às identidades, essa oscilação entre tradição e tradução (que 
foi rapidamente descrita antes, em relação à Grã-Bretanha) está se tornando mais 
evidente num quadro global. Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que 
não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que 
retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o 
produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais 
comuns num mundo globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era da 
globalização, como estando destinada a acabar num lugar ou noutro: ou retornando a suas 
“raízes” ou desaparecendo através da assimilação e da homogeneização. Mas esse pode 
ser um falso dilema.» (HALL, Stuart (2014). A identidade cultural na pós-modernidade 
(trad. T. T. Silva e G. L. Louro). Rio de Janeiro: Lamparina: 52). 

Reflita sobre a posição adotada por Hall sobre o conceito de identidade. Como podemos 
pensar o dilema, a que o autor se refere, tendo em conta o atual cenário mediático, 
mercado pelo avanço das tecnologias digitais? Fundamente sua resposta. Responda em, 
no máximo, 40 linhas. (Cotação: 100 pontos). 
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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. 



 
 
 

IIª PARTE 

(PERGUNTAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM A ÁREA CIENTÍFICA) 

 
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). 
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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. 



 
 
 

 

 

 

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

 

 

1. A arte do tempo de D. Manuel I corresponde a um período da História de Portugal 

extremamente significativo no que concerne a novas experiências formais, construtivas e 

ideológicas. A Arte Manuelina, oscilando entre o tardo gótico peninsular e o Renascimento à 

italiana com influências flamengas e peninsulares constrói o seu discurso ideológico de 

modo identitário, revelando um monarca esclarecido e atento ao valor da Arte como símbolo 

de Poder. Comente. 

 

2. A escultura em talha em Portugal assume uma notável originalidade conceptual, formal e 

simbólica. À cenografia do culto e à narratividade da pintura, seja sobre tela seja sobre 

azulejo, assim como ao valor invocativo e exemplar da imaginária de vulto, a talha 

acrescenta o sentido feérico e simbólico da refulgência do ouro contribuindo para uma 

encenação litúrgica que apela tanto à alma quanto aos sentidos. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Iª PARTE 

 

Responda às duas perguntas. 

 

1. Os níveis de fecundidade na Europa atingiram valores muito reduzidos e em 

todos os países o índice sintético de fecundidade está abaixo de 2,1 filhos por 

mulher em idade fértil, valor mínimo para assegurar a substituição das gerações. 

Até mesmo as políticas pró-natalistas de países como a França, Suécia ou 

Noruega parecem não resultar. Estudos recentes preconizam que a partilha das 

licenças de parentalidade de forma mais equitativa, e com carácter obrigatório, 

entre pais e mães poderão contribuir para níveis de fecundidade mais elevados. 

 

Comente esta opção de política promotora da natalidade em detrimento de licenças de 

maternidade mais longas. 

Cotação: 50 valores 

 

2. “A 9 de Maio de 1950, Robert Schuman, o ministro francês dos Negócios 

Estrangeiros, fez uma proposta surpreendente de agregar a produção de carvão e 

aço na Europa.” 
Dedman, Martin J., The Origins and Development of the European Union 1945-2008. A History 

of European Integration, 2º ed., Routledge, 2011, p. 51. 

 

Caracterize o contexto da proposta, os objetivos e o alcance da mesma. 

Cotação: 50 valores 

 

2ª PARTE 

 

Responda a duas das questões seguintes: 

 

1. 

Uma das características mais interessantes das paisagens na Europa é a sua enorme 

diversidade, que resulta da relação entre as condições naturais e a ação do homem ao 

longo do tempo. Redija um pequeno texto sobre a forma os como os fatores físicos, o 



relevo, o clima, a vegetação e os recursos naturais contribuem para a diversidade das 

paisagens. 

Cotação: 50 valores 

 

2. 

A Europa é um continente? Ou constitui uma península da Ásia, como alguns 

defendem? Na realidade, pode-se viajar de carro de Lisboa, Portugal, a Naukan, na 

Federação Russa, onde a Ásia quase toca a América. Mas um europeu ou um asiático 

têm a mesma identidade? Muito possivelmente, nem um português a residir na China se 

sentirá no seu continente natal, nem um chinês em Portugal se sentirá no “seu” 

continente. Não por acaso, existe uma União “Europeia”.  

Se há assunto que não é linear, é a discussão em torno da individualidade geográfica e 

da identidade europeia.  

 

Comente, de forma fundamentada, a afirmação acima. 

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, as causas da Revolução Francesa e 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 posição do autor tendo em consideração a reconfiguração dos Estados 

europeus entre 1989 e 2008. 

Cotação: 50 valores. 


