
 

    

     
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
 
Assignatura/Asignatura PORTUGUÈS / PORTUGUÉS   
  
Convocatòria/Convocatoria 
 

2008-09 Barem/Baremo 
 

 10 punts/puntos 60 minuts/minutos

   
Indicacions/Indicaciones 
 
Llegiu amb deteniment, almenys dues voltes i sense ajuda de diccionari, el text i contesteu a continuació en portuguès 
les 6 preguntes en el full de respostes. Disposeu d’una hora per a fer-ho. 
 
Lea con detenimiento al menos dos veces, y sin ayuda de diccionario, el texto y conteste a continuación en portugués a 
las 6 preguntas en la hoja de respuestas. Dispone para ello de una hora. 
 
 
 
Texto 
 

Eu amo o meu marido. De manhã à noite. Mal acordo, ofereço-lhe café. Ele suspira exausto da noite 
sempre maldormida e começa a barbear-se. Bato-lhe à porta três vezes, antes que o café esfrie. Ele grunhe com 
raiva e eu vocifero com aflição. Não quero o meu esforço confundido com um líquido frio que ele tragará 
como me traga duas vezes por semana, especialmente no sábado.  

 
Depois arrumo-lhe o nó da gravata e ele protesta por consertar-lhe unicamente a parte menor da sua 

vida. Rio para que ele saia mais tranquilo, capaz de enfrentar a vida lá fora e trazer de volta para a sala um pão 
sempre quentinho e farto. 

 
Ele diz que sou exigente, fico em casa lavando a louça, fazendo compras, e por cima reclamo da vida. 

O que mais quer, mulher, não lhe basta termos casado em comunhão de bens? E dizendo que eu era parte do 
seu futuro, que só ele porém tinha o direito de construir, percebi que a generosidade do homem habilitava-me a 
ser apenas dona de um passado com regras ditadas no convívio comum.  

 
Ele não precisava agradecer. De tal modo atingira a perfeição dos sentimentos, que lhe bastava 

continuar na minha companhia para querer significar que me amava, eu era o mais delicado fruto da terra, uma 
árvore no centro do terreno da nossa sala, ele subia na árvore, ganhava-lhe os frutos, acariciava a casca, 
podando os seus excessos.Assim fui aprendendo que a minha consciência que está a serviço da minha 
felicidade ao mesmo tempo está a serviço do meu marido. Não posso reclamar. Todos os  dias o marido 
contraria a versão do espelho. E também evita falar do meu corpo, que se alargou com os anos, já não visto os 
modelos de antes. Sou grata  pelo esforço que faz em amar-me. Ah, sim, eu amo o meu marido. 
 

[Nélida Piñón, 1980]
Preguntas 
 
1.- Ponha um título ao texto (0´50 pontos). 
2.- Qual é o tema do texto? (0´50 pontos). 
3.- Faça um resumo do texto. Empregue até sessenta palavras (2 pontos). 
4.- Dê a sua opinião acerca da incorporação da mulher ao mundo laboral atual. Utilize no mínimo cento e 
cinquenta palavras (5 pontos). 
5.- Escreva o nome de dez elementos do interior duma casa (1 ponto). 
6.- Escreva sinónimos das seguintes palavras: marido, continuar, tranquilo, regra, felicidade (1 ponto). 
 
 


