
 

Proposta de Resolução 

Exame Nacional de Língua Portuguesa 

3.º Ciclo do Ensino Básico -2007 

Prova 22 – 1.ª Chamada 
 

I GRUPO 

 

Cenários de resposta possível: 

 

1. “Cerca de cinquenta anos, atarracado, magro, tudo nele era limpo, mas velho e 

cheio de remendos” 

2. Três reacções: indignação, inquietação, ira... 

3. A sua discrição e tranquilidade; o facto de ter apanhado uma folha de jornal do 

chão para ler... 

4. Impedir a entrada e permanência de certas pessoas de acordo com o seu aspecto 

e com as suas atitudes. 

5. Tristeza: “O azul-claro dos olhos embaciou-se-lhe”; ou “Concluiu ele, em tom 

baixo e magoado”, ... 

Humor e ironia: “com a placidez de quem, por mera distracção, se dispõe a 

aprender mais um dos confusos costumes da cidade” e “ -Aqui para nós, também 

me não parecem lá grande coisa”. 

6. F/ V/ F/ V/ V/ F 

7. Sábado e Domingo 

8. Fornecer alimentos aos mais necessitados 

9. Resposta aberta, respeitando a intenção comunicativa, de acordo com a 

criatividade do aluno. 

 

II GRUPO 

 

1. Contudo; enquanto; ou; portanto 

2. assim que ela entrou no café; mal ela chamou o empregado; quando ela pediu 

água para o cão. 



3. a) Vocativo     

b) Predicativo do Sujeito      

c) Atributo 

4. As notícias do dia tinham sido lidas pelo Eduardo. 

 

III GRUPO 

 

Resposta aberta de acordo com as orientações enunciadas: 

- Identificação da pessoa 

- Circunstâncias em que a conheceu 

- Primeiras impressões 

- Descrição física e psicológica 

- Em que é diferente ou especial, razões de admiração 

 

      COMENTÁRIO: 

 

Trata-se de uma prova que avalia correctamente as seguintes competências 

prescritas no currículo do ensino básico: (a) leitura literária e escrita curta, (b) leitura 

não literária, com perguntas de escolha múltipla, (c) gramática e (d) escrita de resposta 

de desenvolvimento. Na avaliação desta última competência afigura-se pouco correcta a 

explicitação de instruções que, na verdade, são o objecto da avaliação: organizar ideias, 

exprimi-las correctamente, rever e corrigir o texto. Além da oralidade, também ficou de 

fora a avaliação de conhecimentos sobre obras literárias que fazem parte dos conteúdos 

dos programas. 
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