
Tópicos de correção prova 91 (9º ano)

(Segundo a versão de trabalho do IAVE)

I GRUPO

1.1-B

1.2-C

1.3-A

1.4-D

2-   B

3-Recorrendo  à  comparação,  no  segmento  «viajando  como  se  estivesse  num  campo  de
batalha (em que os inimigos são os restantes passageiros)» (linhas 4 e 5), o autor sugere que
alguns utentes manifestam comportamentos agressivos e uma atitude de desrespeito pelos
outros passageiros.

II GRUPO

Texto A

1. Os passageiros do elétrico apresentam as seguintes reações ao assobio do «homem do
chapéu coçado»: 

• «as pessoas começavam a olhar umas para as outras à socapa» (linha 6); 

• «um ou outro cavalheiro levantava os olhos do jornal» (linha 7); 

• «um ou outro cavalheiro franzia a testa» (linha 7); 

• «um ou outro cavalheiro fitava com dureza o homem» (linhas 7 e 8); 

• a senhora opulenta «nem se atrevia a olhar para lado nenhum, vexadíssima» (linhas 9 e
10); 

• uma criança «interessou-se tanto pelo homem que começou a bater palmas» (linhas 23
e 24); 

• «Os cavalheiros tinham esquecido os jornais» (linhas 38 e 39); 

• «Algumas senhoras sorriam» (linha 39). 

Nota 1 – Serão igualmente consideradas corretas as respostas que recorram a paráfrases.
Nota 2 – Aos alunos são exigidos apenas três exemplos das reações dos passageiros.



2. Os  adultos  reprovam,  silenciosamente,  um  comportamento  que  se  desvia  das  normas
convencionais, sobretudo, por ter lugar num espaço público; a criança, por outro lado, reage
com espontaneidade e bate palmas para demonstrar o seu agrado.

3. O relato dos acontecimentos que decorrem no elétrico é interrompido no momento em que
a «senhora nova e bonita» recorda a sua infância, motivada pela reação da filha ao assobio do
«homem do chapéu coçado».

Texto B1

4.1-Embora não sentisse  dor  pela  perda,  a  mulher  do  Fidalgo chorou  a  morte  do marido
apenas para corresponder às expectativas e às convenções sociais.

4.2-Nos versos 3 e 4, o Diabo, insinuando precisamente o contrário do que diz, ridiculariza os
argumentos  e  a  credibilidade  do  Fidalgo.  Na  verdade,  a  mulher  do  Fidalgo  não  estaria
desgostosa com a morte do marido.

Texto B2

4.1-A Ama está  preocupada com o que as pessoas («a  vizinhança»)  poderão pensar  se se
aperceberem do seu  comportamento  adúltero.  Por  essa  razão,  tenta  que  a  presença  dos
amantes seja discreta, ocultando-os e impedindo-os de fazerem barulho.

4.2-A presença das duas figuras masculinas, Lemos e Castelhano, produz um efeito cómico (de
situação), visto que a Ama é visitada simultaneamente pelos dois amantes, o que a coloca
numa situação de grande embaraço, por ter de os ocultar um do outro e da vizinhança.

GRUPO III

1-

A- Modificador (do grupo verbal)

B- Modificador do nome restritivo

C- Predicativo do sujeito

2-Embora ao longo da vida tenha feito grandes viagens, nunca andei de avião.

3.1- Quem já fez esta viagem de comboio de Lisboa para faro deseja repeti-la (B)

3.2-Depois de uma viagem com  tanta turbulência, atrasarmo-nos é um mal menor(D)

3.3-Se tiveres comprado o bilhete com antecedência , não esperarás na fila (A)

4-Derivação não afixal ou derivação regressiva.

GRUPO IV

Dada a natureza deste item, não é apresentado cenário de resposta
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