
1 

    

Comissão de Exames de Admissão  
EXAME DE PORTUGUÊS II - 2022 

1. A prova tem a duração de 120 minutos e contempla 38 questões; 
2. Confira o seu código de candidatura; 
3. Para cada questão assinale apenas a alternativa correcta;  
4. Não é permitido o uso de qualquer dispositivo electrónico (máquina de calcular, telemóveis, etc.). 

 

PARTE I 
 

Agricultura 
 

A agricultura compõe o sector primário da economia, tornando-se uma prática primordial para o desenvolvimento das 
sociedades. 

A agricultura é uma prática económica que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a 
subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em 
outros campos da actividade económica. Trata-se de uma das formas principais de transformação do espaço geográfico, sendo 
uma das mais antigas práticas realizadas na história. 

A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil anos, tendo sido desenvolvida durante 
o período Neolítico, sendo um dos processos constitutivos das primeiras civilizações, uma vez que todos os agrupamentos 
humanos já encontrados praticavam algum tipo de manejo e cultivo dos solos. 

Em tempos pretéritos, a humanidade era essencialmente nómada. Com o passar do tempo, foram sendo desenvolvidas 
as primeiras técnicas de cultivo, elaboradas a partir do momento em que o homem percebeu que algumas sementes, quando 
plantadas, germinavam e que animais poderiam ser domesticados. Com isso, observou-se um lento processo de sedentarização 
das práticas humanas, fruto das novas técnicas sobre o uso e a apropriação do meio natural. Nascia a agricultura e, com ela, 
desenvolviam-se as primeiras civilizações. 

Portanto, podemos perceber que no meio rural sempre foi a actividade económica mais importante para a constituição e 
manutenção das sociedades. Quando as técnicas agrícolas permitiam a existência de um excedente na produção, iniciavam-se as 
primeiras trocas comerciais. Assim, é possível concluir que, inicialmente, todas as práticas rurais e urbanas subordinavam-se ao 
campo. 

No entanto, com o advento da industrialização e da modernidade, essa concepção foi gradualmente se alterando. Cada 
vez menos as cidades dependiam do campo e cada vez mais o campo dependia das cidades. As práticas agrícolas, mais 
modernas, mecanizaram-se e passaram a depender das indústrias para o desenvolvimento do meio técnico. 

Com o passar das três revoluções industriais, a prática da agricultura actual fundamenta-se em procedimentos 
avançados, que denotam uma nova característica para o espaço geográfico, classificado como meio técnico-científico 
informacional. Hoje, existem técnicas avançadas em manejo dos solos e máquinas que realizam o trabalho de dezenas ou até 
centenas de trabalhadores numa velocidade maior, além de avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia. Isso 
significa que as práticas agrícolas cada vez mais se subordinam à ciência e à produção de conhecimento. 

Mas é importante salientar que não há somente técnicas modernas sobre o meio rural. Podemos dizer que os diferentes 
tipos de avanços coexistem no espaço rural, embora as grandes e mais desenvolvidas propriedades ocupem a maior parte do 
espaço. Existem sistemas agrícolas modernos ao mesmo tempo em que existem formas de cultivo tradicionais, como a agricultura 
orgânica, a itinerante e a de jardinagem. 

A importância da agricultura é, assim, indiscutível, pois é a partir dela que se produzem os alimentos e os produtos 
primários utilizados pelas indústrias, pelo comércio e pelo sector de serviços, tornando-se a base para a manutenção da economia 
mundial. 

Rodolfo F. Alves Pena 
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/agricultura.htm  

 
Leia atentamente o texto e as questões e, de seguida, assinale a alternativa de resposta correcta. 
 
1. No texto que acabou de ler, dois termos-chave destacam a agricultura como alavanca de desenvolvimento económico das 

sociedades. Esses termos são: 
A) Primário e primordial.  B) Prática e económica. C) Industrialização e modernidade. D) Ciência e técnica. 

 

http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/agricultura.htm%2019.12.2021
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2. Morfologicamente, esses termos-chave destacados na questão 1 são, nomeadamente:  
A) Substantivo e verbo. B) Substantivo e adjectivo. C) Substantivo e substantivo. D) Adjectivo e adjectivo.   

 
3. Segundo o texto, a história da agricultura desenvolveu-se no período Neolítico. Este período corresponde, concretamente: 
A) À idade da pedra. B) Ao período do desenvolvimento da comunicação oral e escrita. 
C) Ao período moderno. D) Ao período do sedentarismo e da produção agrícola.  
 
4. De acordo com o texto, as primeiras civilizações tiveram como uma das bases de sua constituição:   
A) A caça. B) A indústria C) A agricultura.  D) A recolecção. 
 
5. No trecho “Com isso, observou-se um lento processo de sedentarização das práticas humanas,...” a palavra sublinhada 

significa: 
A) Praticar a agricultura. B) Intensificar a prática da agricultura. 
C) Fixar a agricultura no mesmo lugar.  D) Industrializar a agricultura. 
 
6. O processo de sedentarização foi motivado: 
A) Pela descoberta das sementes. B) Pelo desenvolvimento das primeiras civilizações. 
C) Pelo facto de a humanidade ser nómada. D) Pela descoberta das primeiras técnicas de agricultura.   
 
7. O significado das palavras sublinhadas na frase “No entanto, com o advento da industrialização e da modernidade, essa 

concepção foi gradualmente se alterando.” é: 
A) Saída e evolução. B) Ida e desenvolvimento. C) Surgimento e progressivamente. D) Começo e sempre. 
 
8. O presente texto, quanto ao tipo, é: 
A) Expositivo-explicativo. B) Expositivo-argumentativo.  C) Narrativo. D) Descritivo. 
 
9. O título do texto lido serve para: 
A) Nomear o texto após sua produção. B) Sugerir o sentido do mesmo. 
C) Despertar o interesse do leitor para o tema. D) Anunciar o tema tratado no texto.  
 
10. Na estrutura do texto, o segmento “... que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a 

subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários 
em outros campos da actividade económica.” é: 

A) Expositivo. B) Argumentativo. C) Explicativo. D) Expositivo-explicativo.  
 
11. No 4º parágrafo do texto, explica-se: 
A) O conceito das técnicas de agricultura. B) O surgimento das primeiras civilizações.  
C) O surgimento da agricultura.   D) A relação da agricultura com a actividade económica. 

 
12. No segmento textual “A importância da agricultura é, assim, indiscutível,...”, o sujeito enunciador: 
A) Defende a importância da agricultura. B) Reafirma a importância da agricultura.  
C) Discute a importância da agricultura. D) Refuta a importância da agricultura. 

 
13. O último parágrafo do texto tem, essencialmente, a intenção de comunicação de:  
A) Apresentar a ideia-chave transmitida no texto. B) Confirmar o tipo de texto que é. 
C) Confirmar a ideia-chave anunciada no texto.  D) Explicar o objectivo da agricultura em Moçambique. 
 
14. O uso da palavra sublinhada no excerto “...essa concepção foi gradualmente se alterando.” É uma estratégia discursiva de: 
A) Ocultação do sujeito.  B) Supressão de texto. C) Redução do texto. D) Expansão do texto.   
 
15. O excerto “...essa concepção foi gradualmente se alterando.” corresponde essencialmente a uma frase na forma: 
A) Enfática. B) Passiva de ser.  C) Passiva. D) Negativa. 

 
16. O tempo verbal predominante no texto e a melhor justificação do uso desse tempo verbal corresponde à opção: 
A) Presente do indicativo, uma vez que exprime acções que decorrem no momento de enunciação. 
B) Presente do indicativo, uma vez que se refere a factos que são tidos como verdadeiros por parte de quem os anuncia.  
C) Pretérito perfeito, uma vez que anuncia factos ocorridos no passado. 
D) Pretérito imperfeito, uma vez que anuncia factos ocorridos num passado contínuo em relação ao momento de enunciação.  
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17. As palavras sublinhadas na frase “Em tempos pretéritos, a humanidade era essencialmente nómada.”, morfologicamente, 

são: 
A)  Advérbio, Preposição e adjectivo.  B) Preposição, Adjectivo e advérbio. 
C) Preposição, Substantivo e Adjectivo.   D) Adjectivo, Substantivo e advérbio. 

 
18. Na passagem textual “...podemos perceber que no meio rural [a agricultura] sempre foi a actividade económica mais 

importante para a constituição e manutenção das sociedades.”, as palavras sublinhadas, morfologicamente, são: 
A) Pronome relativo, advérbio de modo e adjectivo. B) Conjunção integrante, advérbio de tempo e adjectivo.  
C) Conjunção conclusiva, adjectivo e substantivo. D) Pronome relativo, adjectivo e substantivo. 
 
19. As palavras sublinhadas no segmento textual “A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil anos, 

tendo sido desenvolvida durante o período Neolítico”, morfologicamente, são: 
A) Determinante e substantivo. B) Advérbio e adjectivo. 
C) Pronome demonstrativo e advérbio.  D) Pronome indefinido e advérbio de tempo. 
 
20. O processo de formação da palavra sublinhada no enunciado “ A agricultura é uma prática económica que consiste no uso 

dos solos para o cultivo de vegetais …”, é:  
A) Derivação por sufixação. B) Composta por justaposição.  
C) Derivação regressiva.  D) Composta por aglutinação. 
 
21. Os morfemas constituintes da palavra “humanidade” são os seguintes: 
A) Huma+ni+da+de, isto é, radical + sufixo+ sufixo+sufixo. 
B) Humani+dade, isto é, radical + sufixo.  

C) Huma+nidade, isto é, radical + sufixo.  
D) Hu+manidade, isto é, prefixo+radical. 

 
22. Na frase “....a prática da agricultura actual fundamenta-se em procedimentos avançados”, o tipo de sujeito que ocorre é: 
A) Composto. B) Simples.  C) Colectivo. D) Subentendido. 
 
23. A função sintáctica da palavra sublinhada na frase “...essa concepção foi gradualmente se alterando.” é: 
A) Nome predicativo de sujeito. B) Complemento circunstancial de lugar. 
C) Complemento indirecto. D) Complemento circunstancial de modo.  
 
24. A palavra sublinhada na frase “.... a prática da agricultura actual fundamenta-se em procedimentos avançados” tem a função 

sintáctica de: 
A) Sujeito. B) Complemento indirecto. 
C) Complemento directo.  D) Complemento circunstancial de modo. 
 
25. No segmento “a prática da agricultura actual fundamenta-se em procedimentos avançados, que denotam uma nova 

característica para o espaço geográfico” o tipo de verbo que ocorre na primeira oração é. 
A) Verbo intransitivo. B) Verbo transitivo indirecto.  C) Verbo transitivo directo. D) Verbo transitivo directo e 

indirecto. 
 
26. No segmento textual “A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil anos, tendo sido desenvolvida 

durante o período Neolítico.”, o morfema sublinhado é: 
A) Um pronome relativo.  B) Uma conjunção subordinativa integrante.  
C) Uma conjunção subordinativa consecutiva. D) Uma conjunção subordinativa causal. 
 
27. A divisão da frase “A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil anos e foi desenvolvida durante 

o período Neolítico.” em orações é: 
A) 1ª ORAÇÃO - A história da agricultura sugere que + 2ª ORAÇÃO - esta prática existe há mais de 12 mil anos e + 3ª 

ORAÇÃO – foi desenvolvida durante o período Neolítico. 
B) 1ª ORAÇÃO - A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil anos, + 2ª ORAÇÃO – e foi 

desenvolvida durante o período Neolítico. 
C) 1ª ORAÇÃO - A história da agricultura sugere + 2ª ORAÇÃO - que esta prática existe + 3ª ORAÇÃO - há mais de 12 mil 

anos, + 4ª ORAÇÃO – e foi desenvolvida durante o período Neolítico. 
D) 1ª ORAÇÃO - A história da agricultura sugere + 2ª ORAÇÃO - que esta prática existe há mais de 12 mil anos + 3ª ORAÇÃO 

– e foi desenvolvida durante o período Neolítico. 
 

http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
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28. A classificação das orações presentes na frase “A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil 

anos e foi desenvolvida durante o período Neolítico.” é, respectivamente, a seguinte: 
A) Subordinante, subordinada relativa e subordinada copulativa.  
B) Subordinante, subordinada temporal e coordenada copulativa. 
C) Principal, subordinada integrante, subordinada temporal e coordenada copulativa. 
D) Principal, subordinada integrante e coordenada copulativa.   

 
29. Na frase “Com o passar das três revoluções industriais, a prática da agricultura actual fundamenta-se em procedimentos 

avançados...”, a forma verbal encontra-se no tempo e modo: 
 
A) Presente simples do Conjuntivo.    B) Presente simples do Indicativo.  
C) Pretérito imperfeito do Conjuntivo.   D) Pretérito imperfeito do Indicativo. 
 
30. A frase “A história da agricultura sugere que esta prática existe há mais de 12 mil anos, tendo sido desenvolvida durante 

o período Neolítico.” é do tipo e formas: 
A)Tipo interrogativo e formas negativa, activa e enfática. B) Tipo declarativo e formas negativa, activa e enfática. 
C) Tipo declarativo e formas afirmativa, activa e neutra.  D) Tipo imperativo e formas activa, passiva e enfática. 
 

PARTE II 
Leia com atenção o texto II. 
 
TEXTO II 
 
Mãe negra 
Embala o seu filho 
E esquece  
Que o milho já a terra secou 
Que o amendoim ontem acabou.  
 
Ela sonha mundos maravilhosos  
Onde o seu filho irá à escola  
À escola onde estudam os homens 
 

 
Mãe negra  
Embala o seu filho  
E esquece 
Os seus irmãos construindo vilas e cidades 
Cimentando-as com o seu sangue  
Ela sonha mundos maravilhosos  
Onde o seu filho correria na estrada  
Na estrada onde passam os homens  
 

 

 
Mãe negra 
Embala o seu filho 
E escutando  
A voz que vem do longe  
Trazida pelos ventos  
 
Ela sonha mundos maravilhosos  
Mundos maravilhosos  
Onde o seu filho poderá viver.  
 

(Kalungano) 
31. O texto que acaba de ler é de autoria de Kalungano, pseudónimo de:  
A) Mia Couto. B) Agostinho Neto. C) Sérgio Vieira. D) Marcelino dos Santos. 
 
32. O título do poema em análise é: 
A) Mãe Negra. B) Grito da mãe negra. C) Sonho da mãe negra. D) Vida da mãe negra. 

 
33. A escrita literária de Kalungano tem influência dos movimentos literários: 
A) Da Negritude e do Pan-Africanismo.  B) Do Neorealismo e do Romantismo. 
C) Do Realismo e do Pan Africanismo. D) Do Pan-Africanismo e do Realismo. 
 
34. Kalungano enquadra-se na geração da poesia: 
A) Da geração do jornal «O Brado Africano». 
B)  De Combate. 

 

C) Do movimento CONCP (Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas). 
D) Lírica da geração da Casa dos Estudantes do Império. 

 
35. A repetição da expressão “Mãe negra” no início dos versos do poema em análise é um recurso estilístico designado: 
A) Ironia. B) Metáfora. C) Anáfora.  D) Sinédoque.  
 
36. Do ponto de vista icónico, o poema em análise caracteriza-se por apresentar:  
A) Estrofes simples, com versos livres. B) Estrofes compostas, com versos livres.  
C) Estrofes livres, com versos livres. D) Parágrafos e períodos. 
 

http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/neolitico.htm
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PARTE III 
 
Leia atentamente os parágrafos abaixo e responda às questões que se seguem: 
 

(1) O mangal é utilizado pela população como material de construção e como lenha, aparentemente ainda de uma maneira 
sustentável. Mas, a pesca de subsistência é intensiva e potencialmente destrutiva para os recifes de coral. Portanto, o 
impacto humano sobre os recursos destas ilhas tende a crescer, tal é o caso da pesca da holotúria que diminuiu porque o 
recurso foi explorado intensivamente, incluindo com equipamento de mergulho, por pescadores vindos de fora.  

(2) Muitas das ilhas da parte norte do Arquipélago das Quirimbas estão cobertas por bosques com árvores de altura superior 
a 7 metros, havendo, porém, ilhas que apenas têm areia. Na parte sul do Arquipélago, as ilhas Matemo, Ibo e Quirimba 
são habitadas e modificadas pela acção humana.  

(3) A Ilha do Ibo tem a maior floresta de mangal, cuja área é duas vezes maior que a da parte terrestre da ilha. Na área 
terrestre há campos cultivados e casas de habitação. A Ilha Quirimba está plantada com coqueiros. De um modo geral, 
as ilhas habitadas têm vastas áreas plantadas com vegetais.  

(4) O Arquipélago das Quirimbas é uma extensa cadeia de 27 ilhas coralinas ao longo da costa norte de Moçambique, sendo 
algumas delas simples atóis superficiais.  

(5) Este arquipélago estende-se ao longo de 130 quilómetros, entre os distritos continentais de Palma e de Quissanga, e, 
pela sua dispersão, está dividido entre 4 distritos administrativos: Mocímboa da Praia, Palma, Quissanga e Ibo. 
Entretanto, nem todas as ilhas têm população humana. Esta concentra-se apenas nas ilhas providas de água doce. Em 
todos os casos, a densidade populacional é baixa.  

In Moçambiente: Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. nº 37, 

Agosto/Setembro de 2000, pp.9/10 (Adaptado).  
 

37. Assinale a opção correcta, indicando a ordem dos parágrafos que forma um texto com sentido. 
A) (3), (4), (5), (2), (1) 
B) (2), (5), (3), (1), (4) 
C) (4), (5), (2), (3), (1)   
D) (5), (3), (4), (1), (2) 
 
38. Escolha o título que melhor se adequa ao poema: 
A. Arquipélago das Quirimbas – Património Natural Mundial. 
B. Ilhas Quirimbas, um dos Patrimónios Mundiais da Natureza.  
C. Arquipélago das Quirimbas – Património Mundial da Natureza. 
D. Quirimbas – um dos sete locais proposto Património Natural Mundial.  
 

Fim 


