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VARIANTA 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
a. Leia o poema de Fernando Pessoa e responda, de f orma completa e bem estruturada ao 
item enunciado:   
O poeta é um fingidor 
Finge tão completamente  
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 
 
E os que lêem o que escreve 
Na dor lida sentem bem, 
Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm. 
 
E assim nas calhas de roda 
Gira a entreter a razão,  
Esse comboio de corda 
Que se chama coração. 

(Fernando Pessoa, in Presença, nº36, Novembro de 1932) 
Redija um texto expositivo (20-25 línhas) no qual a presente linhas fundamentais de leitura 
do poema de Fernando Pessoa. O texto deve incluir: 

• uma parte introdutória, em que indique o enquadramento do poema na obra de Fernando 
Pessoa e em que refira, com base no seu conhecimento da obra, as principais 
características; 

• uma parte de desenvolvimento, em que explicite o tema do poema e os três tipos de dor 
que são referidas no texto; 

• uma parte final, na qual indique uma figura de estilo utilizada e a sua expressividade; 
b. Os graus dos adjectivos; formas regulares e irre gulares; formas analíticas e sintéticas. 
c. Selecione a opção que permite obter a afirmação correcta. 
Considerando a frase : „A Ana confirmou ao Pedro qu e, no dia anterior, tinha participado 
no concurso da biblioteca.”, uma representação corr ecta, em discurso directo da fala da 
Ana é 
1. – “ Sim, Pedro, hoje participei no concurso da biblioteca.” 
2. – “ Pedro, confirmo-te que, ontem, ela participou no concurso da biblioteca.” 
3. – “ Sim, Pedro, ontem participei no concurso da biblioteca.” 
4. – “ Pedro, confirmo-te que, hoje, participo no concurso da biblioteca.” 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte)  

Construa uma sequência didática a partir do tema “A  viagem”. 
Respeitando a sucessão lógica das etapas no process o de ensino / aprendizagem, 

proponha cinco atividades para trabalhar o conteúdo  linguístico e comunicativo deste tema. 
Especifique o nível do público e as competências vi sadas, os objetivos gerais e específicos, 
os recursos didáticos e as técnicas de avaliação. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 


