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Estructura y optatividad 
La prueba se compone de 2 partes: I. Comprensión escrita y II. Producción escrita. 
En la Parte I deberá seleccionar 1 texto y responder a las 3 preguntas sobre este. 
En la Parte II deberá seleccionar 1 de las cuestiones. 
 
 

PARTE I. COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Elija una opción (Texto A o Texto B). Responda a las 3 preguntas de la opción elegida. 
 

TEXTO A 
 

Num mundo em mudança, as mudanças nem sempre são bem aceites. A igualdade como ideal 
tem 230 anos contados a partir da Revolução Francesa, mas, como prática, é ainda e apenas, 
uma ideia. Num Portugal que não é monocromático, a pedagogia da cor é uma Escola com 
muito insucesso. Vem isto a propósito da agitação em torno de episódios de discriminação 
recentes. Recentes, mas velhos de décadas, num país em que preto é cor de viuvez, de perda, 
de luto e de luta. Falar de discriminação, de racismo, de xenofobia, de misoginia, de sexismo 
ou de homofobia é trazer à tona uma sociedade plena de imperfeições. Uma sociedade que 
permanece radicalmente inculta e afastada dos ensinamentos científicos do nosso tempo. Uma 
sociedade que resiste à mudança. Uma sociedade que tem ainda um sentimento de perda de 
um império que nunca, verdadeiramente nunca, existiu. Uma sociedade que nunca 
compreendeu o século XX enquanto tempo de emancipação e de liberdade para os povos não 
Europeus. Uma sociedade que bate no peito, mas não assume a sua quota parte de culpa nessa 
ode à desgraça que permitiu a escravatura e o tráfico negreiro. Uma sociedade que luta há 500 
anos para não integrar os ciganos que, resilientes, se mantêm por aqui. Uma sociedade que 
manteve ardentes atos de fé nas principais praças das nossas cidades e campos de desterro em 
vários continentes. Uma sociedade que nega o seu racismo endógeno, mas segrega, separa e 
exclui a diferença, os diferentes. 

(Público, adaptado) 
 
Preguntas del TEXTO A. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
CE.A.1. Exponha, por suas palavras, qual é o assunto desenvolvido no texto. (2 puntos) 

 
CE.A.2. Explique qual é o motivo, segundo o texto, que leva ao autor a falar desse assunto. 
(2 puntos) 

 
CE. A.3. Esclareça o sentido no texto da frase “num Portugal que não é monocromático” (2 
puntos).   
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TEXTO B 
 

 "O mais provável era teres sido delinquente ou assassinado." Não sei quantas vezes 
ouvi isto durante a adolescência. Dezenas, talvez centenas. A sentença nunca me espantou, 
porque a infância já me tinha mostrado o que a vida era: a minha primeira memória de vida é 
o momento em que eu e a minha mãe fugimos da casa onde vivíamos com o meu pai. 

Vi-o bater na minha mãe por inúmeras vezes, antes e depois da fuga, fosse em casa ou 
no meio da rua. Cheguei a ser raptado por ele numa noite de Natal. Uma tarde, o meu pai 
mostrou-me uma arma e disse que a ia utilizar para matar a minha mãe. Eu tinha quatro anos. 
A minha infância foi passada nisto: um medo constante e absoluto pela chegada da fúria e da 
morte, que nos parecia inevitável. 

Hoje, fico a tremer sempre que ouço ou vejo violência em meu redor. Fico paralisado, 
a morrer de medo, como se o meu subconsciente voltasse a tocar uma gravação do que nos 
aconteceu nos meus primeiros anos de vida. A violência doméstica está-me no sangue, e o 
trauma também. Valeu-me uma depressão agressiva nos últimos anos da adolescência ("A 
culpa foi tua, ele só ficou assim depois de nasceres", diziam-me algumas velhinhas incautas e 
que mal sabiam do que falavam), que ainda tem sequelas ligeiras. 

 
(N. Nunes, Público) 

 
Preguntas del TEXTO B. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
CE.B.1. Explique, por palavras suas, como foi a infância do autor. (2 puntos) 
 
CE.B.2. Explique como se encontra na atualidade o autor. (2 puntos) 
 
CE.B.3. Explique o sentido no texto da expressão "está-me no sangue". (2 puntos) 
  
 
 

PARTE II. PRODUCCIÓN ESCRITA 
 

Desarrolle una de las dos propuestas: 
 

PE. A.  Considera que na sociedade atual há comportamentos discriminatórios? Escreva uma 
mensagem para um foro em que responda a esta questão. Justifique e dê algum exemplo. 
 
PE. B. Escreva uma carta a uma pessoa amiga em que fale da sua infância. 
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