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Todas as respostas são dadas no enunciado da prova, nos espaços reservados para o 

efeito. 

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas devem ser apresentadas de forma clara e legível. As respostas ilegíveis 

ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Na prova, vais encontrar: 

• itens em que tens espaço para apresentar a resposta; nestes itens, se apresentares 

mais do que uma resposta a um mesmo item, só a primeira será classificada; 

• itens em que tens de colocar “X” no quadrado correspondente à opção que 

considerares correta; nestes itens, se assinalares mais do que uma opção, a resposta 

será classificada com zero pontos; 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. Sempre que precisares de alterar ou de anular uma 

resposta, mesmo nos itens em que a resposta é assinalada com “X”, risca, de forma 

clara, o que pretendes que fique sem efeito. 

Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar a(s) página(s) 

com linhas em branco que se encontra(m) no final da prova. Neste caso, deves 

identificar claramente o item a que serefere a tua resposta. 

A folha de rascunho que te for fornecida não pode, em caso algum, ser entregue para 

classificação. 

Apenas o enunciado da prova será recolhido. 

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 

 



Prova 51 2.ª F. • Página 3/12 

 

Grupo I 

PARTE A 

Lê o texto com atenção.  

A MANIA DAS PRESSAS 

 Era uma vez três cágados. Iam para uma festa. O pai um pouco mais à frente, 

a mãe logo a seguir e o filho atrás da mãe. Quem os visse, de longe, diria que era 

um comboio de mercadorias ou de cágados, parado. Enganava-se. Os cágados 

andam devagar, mas andam. 

 - Falta muito para chegarmos? - perguntou, a certa altura, o filho. 

 - Falta pouco - respondeu a mãe. 

 E continuaram a caminhar em silêncio. 

 Dois meses depois, tornou o filho: 

 - Naturalmente, a festa já começou... Ou acabou... 

 - Fazes-me perder a paciência - irritou-se o pai. - A festa é só para o ano. 

 - Já podias ter dito - rabujou a mãe. - Escusávamos de ir nesta correria. 

 - Tu sabes que eu gosto de sair sempre com bastante antecedência - 

sentenciou o pai. 

 Continuaram a caminhar calados, por mais quatro meses. Iam os três 

cágados muito certinhos, na sua marcha forçada, quando a mãe gritou: 

 - Ai, que cabeça a minha! Esqueci-me da prenda em casa. 

 - É no que dão as pressas... - ralhou o pai, muito, muito, muito aborrecido. - 

Nesse caso temos de voltar para trás. E não pode haver demoras. 

 Sete meses depois, chegaram a casa. O pai olhou para o calendário, fez 

várias contas de cabeça e decidiu, depois de regressarem à rua: 

 - Estamos atrasadíssimos. A única solução é metermo-nos num táxi. 

 E o cágado pai, num gesto decidido, mandou parar uma tartaruga livre que ia 

a passar. 

                                                                António Torrado, Conto Contigo, Civilização 

 

Vocabulário: 

Com antecedência (l.12) – Antes do tempo marcado, adiantado 

Sentenciar (l.13)  – dizer, emitir a sua opinião 
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Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 

1. Indica quais são as personagens do texto que acabaste de ler. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Assinala com X a única opção correta em cada uma das alíneas. 

2.1. Quem visse os três cágados de longe “diria que era um comboio de mercadorias”. 

Porquê? 

        Porque os três iam muito devagar. 

        Porque os três iam de comboio. 

        Porque os três iam em fila. 

        Porque os três eram parecidos uns com os outros. 

2.2. Das frases seguintes, assinala a que não faz parte da situação inicial desta história. 

       O pai ia à frente. 

       Os três cágados iam a uma festa. 

       Seis meses depois voltaram para trás. 

       Os cágados andavam devagar. 

2.3. Quanto tempo andaram os cágados, desde que partiram até chegarem de novo a casa? 

       Seis meses. 

       Quatro meses. 

       Um ano. 

       Treze meses. 

 

 

 

 

 

 

A transportar 

 

COTAÇÕES 
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2.4. Assinala duas características do pai cágado. 

      Era lento e tinha sempre paciência. 

      Gostava de sair muito tempo antes e era o mais lento de todos. 

      Era lento e rabugento. 

      Era decidido e impaciente. 

3. Concordas com o título do texto? Justifica a tua resposta. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Lê os provérbios seguintes e escreve aquele que consideras conter a moralidade da 

história. Justifica a tua escolha. 

Quem tudo quer, tudo perde. 

Devagar se vai ao longe. 

Mais vale só do que mal acompanhado. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Numera as afirmações seguintes, de acordo com a ordem dos acontecimentos narrados. 

Segue o exemplo. 

a) Para chegar a tempo à festa, a família apanhou um táxi.  

b) Depois de seis meses de caminhada, a mãe apercebeu-se que não tinha a prenda.  

c) A família dos cágados ia para uma festa. 1 

d) Caminhavam silenciosos e devagar.  

e) Apesar de irritado, o pai disse que tinham de voltar a casa.  

f) Como ainda faltava muito tempo para a festa, a mãe achou que iam depressa.  

 

 
 

A transportar 

 

TRANSPORTE 
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PARTE B 

Lê o texto biográfico de António Torrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Agora, preenche a grelha com as informações fornecidas no texto. 

 

Naturalidade e ano de nascimento 

 

 

Profissões 

 

 

Idade do autor quando publicou o 
primeiro livro 

 

Prémios recebidos (2) 

 

 

Nome de duas obras 

 

 

 

7. Que outras atividades tem, António Mota, para além da escrita? Onde? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

A transportar 

 

TRANSPORTE 

 

 

António José Freire Torrado nasceu em Lisboa em 1939. É um dos nossos melhores 

escritores. É também poeta, dramaturgo, ficcionista, novelista, professor, contador de 

histórias, jornalista, autor de manuais escolares… 

Publicou o primeiro livro aos 18 anos e não mais parou, tendo já mais de cem obras 

editadas. 

É mais conhecido como escritor de livros para crianças. Ganhou vários prémios, 

destacando-se, em 1980, o prémio Calouste Gulbenkian de livros para crianças, em 

1984, o prémio de Teatro Infantil da Secretaria de Estado da Cultura e em 1988, o 

Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças. 

É professor na Escola Superior de Teatro e Cinema e dramaturgo na Companhia de 

Teatro da Comuna em Lisboa. 

Entre outras obras escreveu: O Mercador de Coisa Nenhuma, A Nuvem e o Caracol; 

Conto Contigo; Ler, Ouvir e Contar, A Donzela Guerreira, Teatro às Três Pancadas. 
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GRUPO II 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são 

dadas. 

1. Assinala com um X, em cada coluna, a palavra que pertence à classe gramatical nela 

indicada.  

NOME ADJETIVO PRONOME ADVÉRBIO PREPOSIÇÃO 

muito me tu nesta táxi 

era aborrecido voltar sabes em 

cágados sua tartaruga prenda certinhos 

forçada e bastante devagar passar 

 

2. Completa cada uma das frases seguintes com a forma do verbo apresentado entre 

parênteses, no tempo e modo indicados. 

Presente do Indicativo 

Os três cágados ____________________ (ir) a uma festa. 

Pretérito Perfeito do Indicativo 

A mãe ______________________ (esquecer-se) da prenda em casa. 

Futuro do Indicativo 

No próximo ano ____________________ (chegar) ao seu destino. 

3. Transcreve do texto uma frase no discurso direto. 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A transportar 

 

TRANSPORTE 
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4. Escreve no plural a seguinte frase: 

“ E o cágado mandou parar uma tartaruga livre que ia a passar.” 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Seleciona adequadamente as conjunções que te são apresentadas e completa o 

seguinte texto, de acordo com a narrativa. Não poderás repetir nenhuma palavra. 

 

mas, e, porque, para, quando, se, ou 

 

________________ a mãe gritou, o pai ficou muito aborrecido _______________ ralhou  

com ela, _______________ estavam atrasados _______________ irem à festa.  

_______________ a mãe não se tivesse esquecido da prenda, teriam chegado a tempo. 

6. Indica a função sintática dos grupos sublinhados. 

a) O pai consultou o calendário. 

b) Os cágados seguiram devagar. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transportar 

 

TRANSPORTE 

 

 



Prova 51 2.ª F. • Página 9/12 

 

GRUPO III – ESCRITA 

Imagina a continuação e o final da história que acabaste de ler. 

Escreve um texto narrativo no qual relates o que aconteceu a estas personagens, na 

segunda parte desta viagem. Conta as peripécias do percurso, o que encontraram quando 

chegaram. Podes introduzir outras personagens. 

O teu texto deve: 

-  ter um título adequado; 

-  ter momento(s) de descrição; 

-  incluir um momento de diálogo; 

            -  ser correto e bem estruturado; 

            -  ter um mínimo de 100 e um máximo de 150 palavras. 

 Não assines o teu texto. 

Observações relativas ao Grupo III: 

1. Considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco (exemplo 

inscreve-te até às 18.30 – quatro palavras. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

A transportar 

 

TRANSPORTE 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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TRANSPORTE 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

FIM 

 

Esta página só deve ser utilizada se quiseres completar ou emendar 

qualquer resposta. 

Caso a utilizes, não te esqueças de identificar claramente o item a que se 

refere cada uma das respostas completadas ou emendadas. 

 

A transportar 

 

TRANSPORTE 
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COTAÇÕES 

GRUPO I 

1.   ………………………………………………………………………        4 pontos 

2.1.       ………………………………………………………………………        3 pontos 

2.2.       ………………………………………………………………………        3 pontos 

2.3.       ………………………………………………………………………        3 pontos 

2.4.       ………………………………………………………………………        3 pontos 

3.   ………………………………………………………………………        5 pontos 

4.   ………………………………………………………………………        5 pontos 

5.   ………………………………………………………………………      10 pontos 

6.   ………………………………………………………………………      10 pontos 

7.   ………………………………………………………………………        4 pontos 

                                                                                                   _______________ 

                                                                                                            50 pontos 

GRUPO II 
1.    ………………………………………………………………………        5 pontos 

2.    ………………………………………………………………………        6 pontos 

3.    ………………………………………………………………………        4 pontos 

4.    ………………………………………………………………………        4 pontos 

5.    ………………………………………………………………………        5 pontos 

6.    ………………………………………………………………………        6 pontos 

                                                                                                     _________________ 

                                                                                                                    30 pontos 

GRUPO III 
…………………………………………………………………………………     20 pontos 

                                                               TOTAL …………………….......   100 pontos 


