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ANEXO II 
 

PROVA MODELO 
 
 

Prova Escrita de Acesso aos Mestrados em Ensino  
 

Duração: 90 minutos  
Tolerância: 30 minutos  

julho de 2015 
 
 

Bloco I 
 

Leia com atenção o texto seguinte:  
 

Chiúme, 20.11.71 
 

Meu querido amor 
 
Sábado, e sem notícias. O melhor é desesperar de esperar. Mas o que também me custa é pensar que 

as minhas cartas para aí terão um atraso muito grande. Confio que não estejas preocupada. 
Começam febris idas e vindas: para a semana, suponho que de hoje a oito dias, começa a tal operação 

de que te falei, flechas, páras, o diabo. Só quero que me não arranjem muitas chatices e não me roubem muito 
tempo, de que preciso para a história. 

Agora, com as chuvas, não calculas a quantidade de insectos que andam por toda a parte, rastejando, 
pulando, marchando, voando. Louva-a-Deus enormes, feitas de arame, com quase um palmo de comprimento, 
borboletas nocturnas de todos os tipos, algumas gordas e verdes, absolutamente repelentes, formigas de asas, 
mosquitos, pequeninos bichos sem classificação com uma irresistível tendência para se nos meterem nos 
buracos do nariz, estranhas aranhas voadoras, sei lá. As lagartixas e lagartas que abundam pelas paredes, mesmo 
nas dos quartos, andam completamente loucas com a súbita variedade do menu. Isto é uma terra de excessos 
de toda a ordem. Nada tem medida nem contenção: um bocado como a minha louca prosa, em que se cosem 
feridas com tiras de solda. 

Já perdi entretanto as esperanças de falar para a televisão no Natal do soldado*, e de dizer adeus até ao 
meu regresso: os tipos não se atrevem a vir tão longe, o que eu compreendo muito bem … E tudo continua no 
ramerame do costume, que os acidentes brutais interrompem de quando em quando. Mas até isso, com o 
tempo, deixa de ser surpresa ou indignação: aceita-se com o fatalismo que aqui se aprende, feito de muita 
angústia e de muito sofrimento banalizados e tornados quotidianos e familiares. Pode-se viver em plena paz 
com o medo e o horror e suportá-los ambos sem dificuldades de maior. É uma questão de nos tornarmos de 
pedra. 

Como está a bonita e adorada e querida filha do meu coração? Amanhã faz 5 meses. Deve estar uma 
esbelta senhora, cheia de pretendentes expeditivos. Quando eu voltar ponho toda esta malta na ordem, a coice. 
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E tu, meu amor? Como estás tu? Saudades minhas? Gosto sempre tudo tudo tudo de ti. És tão bonita! 
A falta que tu me fazes! Quando quando quando? 

Milhões de beijos e todo o amor do mundo. 
António 
Até ao fim do mundo. 
 

António Lobo Antunes, D’este viver aqui neste papel descripto. Cartas da guerra, Publicações Dom 
Quixote, 2005 

 
*Referência ao programa da RTP com esse nome; os repórteres da televisão iam a alguns destacamentos 

militares, os soldados formavam uma fila e passavam o microfone de uns para os outros; diziam o seu nome, 
mandavam saudades às famílias e acabavam com «adeus, até ao meu regresso». 

 
 
 
Responda às questões que se seguem, de acordo com as indicações fornecidas e o sentido do texto: 
 
1. Identifique o tema e o assunto do texto. 

2. Selecione dos segundo e terceiro parágrafos do corpo do texto as informações referentes à 
contextualização política e histórica. 

3. Num texto que não exceda as 100 palavras, resuma os três primeiros parágrafos da carta de António 
Lobo Antunes. 

4. Interprete a expressão «Até ao fim do mundo», tendo em conta que o locutor se encontra numa 
situação de guerra.  

 
 

Bloco II 
 

 “Entendo que os escritores, como todos os artistas, podem e devem contribuir para a solução dos 
problemas sociais, sobretudo nestes momentos, em que todas as actividades intervêm, mais do que nunca, no 
destino da Humanidade”. 

Soeiro Pereira Gomes 
10 de Fevereiro de 1943, Entrevista a “O Primeiro de Janeiro” 

 
 
 

De forma argumentada (uso obrigatório de pelo menos três argumentos), desenvolva, num texto 
constituído por cerca 250 a 300 palavras, o tópico do excerto. Relacione-os com problemáticas da educação, 
da empregabilidade, dos conflitos internacionais, entre outras. 
 
 


