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ENTRANCE EXAMINATION, 2012

M.Phil. PORTUGUESE

[ Field of Study Code : PRTP (133) 1

Time Allowed : 3 hours Maximum Marks : 70

Responda, em Portugues, a apenas uma pergunta de cads Grupo

GRUPO-I

1. Escreva sobre um dos seguintes temas (em 600 palavras aproximadamente) : 15

(a) 0 papel dos Brics na economia mundial.

(b) A toxicodependencia a um dos problemas sociais mais graves da nossa
sociedade.

(c) Consequencias ambientais da industrializacao na India.

GRUPO-II

2. Responda, de forma clara e concisa, a uma das seguintes questoes : 15

(a) Indique a importancia da Revolucao de 5 Outubro (1910) na histbria politica de
Portugal.

(b) 0 Sebastianismo foi um movimento puramente mistico-secular. Justifique.

(c) A partir do seculo XVI, a historia da lingua portuguesa deixa de decorrer
exclusivamente no territdrio europeu. Comente.

GRUPO --1II

Responda a uma das seguintes questoes :

3. Indique a irnportancia da revista Presenga na histdria literaria de Portugal. 20

4. Quais sao as principais caracteristicas do lirismo camoniano? 20
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ENTRANCE EXAMINATION, 2011

PORTUGUESE
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M.Phil.

Field of Study Code PRTP (133) ]

Time Allowed : 3 hours

v

Maximum Marks : 70

Responda , em Portugu6s , a apenas uma pergunta de cads Grupo

GRUPO--I

1. Escreva sobre um dos seguintes temas (em 600 palavras aproximadamente) : 15

(a)

(b)

Deve-se promover as relacoes de cooperagAo econ6mica , tecnica-cientifca e

cultural entre a India e o Brasil.

As alterapOes climaticas sao um problems ambiental urgente.

(c) Consegti6ncias socials da expansao industrial na India.

GRUPO--II

2. Responds, de forma clara e concisa , a uma das seguintes questoes

(a) Descreva a fonnagao da lingua portuguesa.

(b) 0 Neoclassismo em Portugal desenvloveu -se de modo muito proprio . Justifique.

(c) Indique a import&ncia da Revolugao dos Cravos na historia de Portugal.

15

0

GRUPO -III

Responds a uma das seguintes questoes

3. Os Lusiadas 6 uma epopeia dos Descobrimentos . Comente. - 20

4. Indique a razao .da popularidade da revista literaria Presenga no s6culo XX. 20

GRUPO-IV

Responda a uma das seguintes .questoes

5. Faga uma redaccao sobre a literature portuguesa de viagem.
20

6. Descreva, de forma clam e concisa, o movimento cultural portugue
1912 no Porto. s que surgiu em

20
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ENTRANCE EXAMINATION, 2010

M.Phil.

PORTUGUESE

I Field of Study Code : PRTP (133) 1

Time Allowed : 3 hours.

To+.P Pa.* U : q

Maximum Marks : 70

Responda, em Portugues, a apenas uma pergunta de cada Grupo

GRUPO-I

1. Escreva sobre urn dos seguintes temas (em 600 palavras aproximadamente) : 15

(a) Deve-se parar o consumo de drogas e Alcool agora.

(b) Promover uma educaSAo pare preservar o meio ambiente.

(c) A interrupGao do crescitnento da populacAo mondial pode ser urn aurdlio

importante na luta contra o aquecimento global.

GRUP0-1I

2. Responds , de forma clara e concisa , a uma das seguintes questoes : 15

(a) 0 Estado Novo foi tambem chamado salazarismo , em rferencia a Antonio de
Oliveira Salazar, o seu fundador e Ilder. Justifique.

(b) Indique alguns aspectos arabes da lingua portuguesa.

(c) Escreva sobre A Primeira Republica (1910-1926) e o anticlaricalism de Teofilio

Braga.

GRUPO-III

Responds a uma das seguintes questoes

3. Escreva breve e claramente sobre a influencia do Racionalismo na obra 0 Verdadeiro
Metodo de Estudar, de Luis Antonio Verney. 20

4. 0 livro Menina e Moca e a mais tipica da mentalidade portuguesa . Justifjque. 20



GRUPO---N

Responda a tuna das seguintes queatbea :

S. Faca uma redacpao sobre os heteronimos de Fernando Pessoa.

6. Qual eram os maiores objectivos d'As Confereacia do Casino? Descreva -os de forma
concisa.

20

20
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M.Phil. 7ORTUOUESE

( Field of St y Code : PRTP (169)

Time Allowed : ^ hours

1. Escreva sobre um dos\4guintes temas (em 60/ palavras aproximadamente) :

Indique, de form( cl ra e concisa, as fiyfalidades principais da ONU.

educacao

2. Responds, de Orma tiara e concis$, a i^wna dal seguintes questbes : 15

(a) A Consti icao de 1976 foi docum to muito importante na construgao da
democr cia em Portugal. J stifique.

(b) Escrev sobre as reform pombalinas.

(c) Coni me alguns aspects arabes e judaicos da ltura Portuguesa.

3. Escrev breve a claram to sobre o Renascimento Protugues. \ 10

4. A Per grinapdo b uma Aatira corrosiva pela qual Fernao Mendes Pinto denuncia as
insti icoes political religiosas de Portugal, no seculo dezasseis. Justifique. 10

GRUPO-IV

5. Fags uma redacCl(o sobre as heteronimos de Fernando Pessoa. 10

6. Indique a razao da popularidade da revista liter" Presence no secuto XX. 10

U
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ENTRANCE 'EXAMINATION, 2012

I M.Phil. PORTUGUESE

[ Field of Study Code : PRTP (133)

Time Allowed : 3 hours Maximum Marks : 70

Responda , em Portugu@s, a apenas uma pergunta de cada Grupo

GRUPO-I

1. Escreva sobre um dos seguintes temas (em 600 palavras aproximadamente) : 15

(a) 0 papel dos Brics na economia mundial.

(b) A toxicodependencia @ um dos problemas socials mais graves da nossa
sociedade.

(c) Consequ@ncias amblentais da industrializacao na India.

GRUPO-II

2. Responds, de forma clara a concisa, a uma das seguintes questoes : 15

(a) Indique a importancia da Revolugao de 5 Outubro(1910) na historia politica de
Portugal.

(b) 0 Sebastianismo fbi um movimento puramente mistico-secular. Justifique.

(c) A partir do s@culo XVI, a histdria da lingua portuguesa deixa de decorrer
exclusivamente no territorio europeu. Comente.

GRUpo-III

Responds a uma das seguintes questoes :

3. Indique a importancia da revista Presenca na historia literaria de Portugal. 20

4. Quaffs sao as principals caracteristicas do lirismo camoniano? 20
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PORTUGUESE ^Q ^^(/J •

M.Phil.

( Field of Study Code : PRTP (133) 1
0@5

Time Allowed : 3 hours Maximum Marks : 70

Responds, em Portugues , a apenas uma pergunts de cada Grupo

GRUao--I

1, Escreva sobre um dos seguintes terms (em 600 palavras aproximadamente) : 15

(ai Deve-se prom over as relagoes de cooperac&o economica, teccnica-clentifica e

cultural entre a India e 0 Brasil.

(b) As alteracoes climaticas sao um problems ambiental urgente.

(c) Consegfftnclas socials da expansao industrial na India.

GRUPO-II

2. Responda , de forma clara a concisa , a uma das seguintes questoes : 15

(a) Descreva a fonnagao da lingua portuguesa.

(b) 0 Neoclassismo cm Portugal desenvloveu-se do modo muito proprio. Justifque.

(c) Indique a importancia da Itevoluggo dos Cravos ns historia do Portugal.

GRUPO-111

Responds a uma das seguintes questoes :

3. Os Lustadas 6 uma epopeia dos Descobrirnentos . Comente. 20

4. Indique a razao .da popularidade da revista liter8ria Presenya no aeculo XX. 20
GRUPo-N

Responds a uma das seguintes .questoes

5. Fags urns redactao sobre a literature portuguesa do viagem.

6. Descreva , do forma clara a concisa, 0 movimento cultural portugues quo surgiu em
1912 o Pn orto.

20

20
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ENTRANCa EXAMINATION, 2010

M.Phil.

PORTUGUESE

[ Field of Study Code : PRTP (133) ]

71me Allowed : 3 hours Maximum Marks. 70

Responds, em Portuguts , a apenas uma pergtmta de cads Orupo

GRUPO-I

1. Escreva . sobre um dos seguintes temas (em 600 palavras apreximadamente) : Is

(a) Deve-se parer o consumo de drops e alcool . agora.

(b) Promover uma educago pare preservar o meio ambiente.

(c) A interrupgAo do crescimento da populapao mundial pode ser um auxilio
importante na Jute contra o ayuecimento global.

GRUP0 11

2. Responds , de forma clara e conclsa, a tuna das seguintes questocs : 15

(a) 0 Estado Novo foi tambem chamado salazarismo , em rferencia a Antonio de
Oliveira Salazar, o seu fundador e Ilder. Justilique.

(b! Indique alguns aspectos erabes da lingua portuguesa.

(c) Escreva sobre A Primeira Republics (1910-1926) e o anticlaricslism de Teoflio
Braga.

GRUPO-III

Responds a uma des seguintes questoes

3. Escreva breve e claramente sobre a inlluencia do Racionaliamo na obra O Verdadeiro
ketodo de Estudar, de Luis Antonio Verney. 20

4. 0 livro Menina e Moca e a mail tipica da mentalidade portuguesa. Justifique. 20
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GRUro--IV

Responds a unia das seguintes questOes :

5. Fags uma redacgao sobre os heterbnimos de Fernando Pessoa. 20

6. Qual cram as maiores objectivos d'As Conferencia do Casino? Descreva -os de forma.
concisa. 20
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