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(den kommer først på portugisisk, og så på norsk)

Sobre a cadeira POR1101

Esta  cadeira  corresponde  a  um primeiro  nível  de  gramática  portuguesa  a  nível  universitário.  Por
semana está dividida numa aula teórica de 45 minutos, e uma aula prática de uma hora e meia. São 14
semanas, o que corresponde a 42 horas (porque os quartos de hora de intervalo contam para a UiO). A
primeira aula é de apresentação e a última de revisões, o que significa que são dadas 12 aulas de
matéria.  Além de um trabalho de qualificação, obrigatório,  em que os alunos escrevem sobre uma
localidade lusófona, todas as semanas têm exercícios gramaticais, uma redação para fazer, e perguntas
de interpretação em relação a um texto que depois é usado na aula prática. Todos estes exercícios são
opcionais.

Sobre o exame em geral

O exame tem quatro partes diferentes: perguntas de compreensão de um texto, perguntas gramaticais
sobre esse mesmo texto, uma redação em português de cerca de 100 palavras, e perguntas gramaticais
independentes.

Nas perguntas de compreensão do texto,  a ênfase é na compreensão e na explicação e formulação
adequadas. Sobretudo a última pergunta,  de discussão, pretende ver a que ponto o aluno consegue
exprimir opiniões próprias, e defendê-las. Evidentemente que a correção do português usado também é
avaliada. O repetir o texto em vez de explicar por suas próprias palavras ou dizer coisas que não são o
que se perguntou são provas de falta de compreensão e devem ser, portanto, penalizadas.

As perguntas gramaticais sobre o texto pretendem medir a compreensão dos fenómenos linguísticos
ensinados na cadeira, e constituem tradicionalmente a parte mais difícil do exame. Os alunos têm de
demonstrar compreensão dos fenómenos,  conhecer a terminologia,  e aplicar o seu conhecimento a
casos concretos.

Na redação,  pretende-se avaliar  a  facilidade  de redação em português,  de construção de um texto
apropriado e de discutir ou contar algo. São de preferir e/ou valorizar textos mais complexos mesmo
que com mais erros gramaticais, do que uma série de frases banais e curtas mesmo sem erros.

Finalmente, as perguntas gramaticais independentes são uma forma de avaliar o aluno na maioria dos
fenómenos gramaticais ensinados, através de exercícios simples de reescrita ou de escolha de palavras
a incluir. São a parte comparativamente mais fácil de todo o exame, e que apenas exige ter treinado este
tipo de exercícios antes.

Exame de 2020

As respostas às perguntas de interpretação são apenas, naturalmente, indicativas, exceto nos casos em
que a pergunta se reporte a informação veiculada pelo texto.
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1. O texto é sobre as vantagens de cooperar numa sociedade, estudadas de forma académica usando um
programa de computador que simula formas de reagir.
2. O dilema do prisioneiro é uma pergunta sobre como agir sem conhecer o comportamento dos outros.
As opções são cooperar ou atacar, mas o resultado depende da ação do outro.
3. Parece-me que são pessoas interessadas em ciência, mas sem serem especialistas.
4. Exemplos de respostas: Assume-se que o prisioneiro não conhece suficientemente o outro para poder
prever qual a sua resposta; assume-se que a polícia não mente, dizendo, por exemplo, que o outro
prisioneiro disse algo que não foi o caso.
5. Por este exemplo parece que sim, que se consegue explicar um código moral pela vantagem ao longo
do tempo.

1. jogarem, em em vez de jogarem o Dilema do Prisioneiro uma única vez e o sujeito é dois jogadores
2. dizendo (verbo dizer), supondo (verbo supor), mantendo (verbo manter)
3. começava por
4. denunciar, mantiver, acontecer, mantiverem
5. O agente da polícia disse ao prisioneiro que ele tinha duas escolhas: ou denunciava o amigo, dizendo
que a droga era dele, ou mantinha a versão de que não sabiam nada sobre a droga. (E que) Se ele
denunciasse o cúmplice e o cúmplice mantivesse a versão, ele ficava livre e o outro apanhava cinco
anos de cadeia.  Se acontecesse o oposto,  ele  apanhava cinco anos e  o outro saía  livre.  Se ambos
mantivessem a versão, cada um apanhava um ano de cadeia por roubar o carro.

Parte C. Gramática (as soluções estão todas no Inspera)

1) 
tenho visto
chegarem
soubesse
vier
veio
sabia
dou / vou dar / darei
falarmos

2) venha
possa
fiquemos
gostem
esteja
ganhasse
sejas / seja / és / é
saia
fazemos / fizemos

3) automática e espontaneamente
lenta e exaustivamente
interna e externamente
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terna e dolorosamente
cultural e politicamente

4) tudo / algo / muito
nada
tudo
ninguém / nenhum
ninguém / nada
nenhuma / alguma
alguns / muitos

16 dava
17 começou
18 andavam
19 comprei
20 gostava
21 elegeu
22 foi
23 era
24 estava
25 cantava

NORSK:

Om emnet POR1101

Dette emnet svarer til et første universitetsnivå i portugisisk grammatikk. Det har bestått av en time (45
minutter) teori og en og en halv time øvelse i uka. I 14 uker, til sammen 42 timer (fordi pausen på ett
kvarter teller på UiO). Den første timen er en presentasjon av emnet, og den siste er bare en repetisjon.
Derfor  er  det  bare  12  uker  som  utgjør  det  egentlige  kurset.  I  tillegg  til  en  obligatorisk
kvalifiseringsoppgave,  der  studentene  skriver  om  et  sted  i  den  portugisisktalende  verden,  har
studentene kunnet øve på grammatikkoppgaver, svare på spørsmål om ukens tekst, og skrive en stil
hver uke. Alle disse øvelsene er frivillige.

Alminnelig om eksamen

Eksamenen består av fire ulike deler: Spørsmål om forståelse av en tekst, spørsmål om grammatikk
med utgangspunkt i den samme teksten, en kort stil på portugisisk på cirka 100 ord, og spørsmål om
grammatikk i alminnelighet.

Ved spørsmålene om tekstforståelse ligger vekten på å forstå og på å forklare på dekkende måte. Særlig
det siste spørsmålet er for å se i hvilken grad studenten er i stand til å uttrykke egne meninger og å
forsvare dem. Men det blir naturligvis også vurdert hvor riktig den portugisiske språkbruken er. Å
gjenta teksten i stedet for å forklare innholdet med egne ord eller å si ting som det ikke spørres etter, er
tegn på manglende forståelse og trekker ned.

De grammatiske spørsmålene med tilknytning til teksten skal måle forståelsen av de språklige trekkene
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som det har blitt undervist om på emnet, og utgjør tradisjonelt den vanskeligste delen av eksamen.
Studentene må vise at de forstår de grammatiske fenomenene, kan terminologien, og bruke innsikten
sin i konkrete tilfeller.

Når det gjelder stilskriving, er formålet å vurdere hvor godt studentene skriver portugisisk, hvordan de
er i stand til å bygge opp en passende tekst og å drøfte eller fortelle noe. Mer komplekse tekster – selv
med grammatiske feil – vurderes høyere enn en serie med enkle og korte setninger, selv om de er
feilfrie.

De grammatiske spørsmålene som ikke er direkte knyttet til  teksten, er en måte å vurdere hvordan
studenten mestrer de fleste grammatiske trekkene som det har blitt gitt undervisning i. Det skjer i form
av enkle omskrivingsøvelser eller fylle ut riktig ord. Dette er den forholdsvis letteste delen av hele
eksamenen, siden den bare forutsetter at en har fulgt med på slike øvelser før. 

Eksamen våren 2020

Det fins naturligvis ikke noen faste svar på alle de spørsmålene som gjelder forståelse – med unntak av
dem som gjelder særskilte opplysninger som er gitt i teksten. Mulige svar:

1. O texto é sobre as vantagens de cooperar numa sociedade, estudadas de forma académica usando um
programa de computador que simula formas de reagir.
2. O dilema do prisioneiro é uma pergunta sobre como agir sem conhecer o comportamento dos outros.
As opções são cooperar ou atacar, mas o resultado depende da ação do outro.
3. Parece-me que são pessoas interessadas em ciência, mas sem serem especialistas.
4. Exemplos de respostas: Assume-se que o prisioneiro não conhece suficientemente o outro para poder
prever qual a sua resposta; assume-se que a polícia não mente, dizendo, por exemplo, que o outro
prisioneiro disse algo que não foi o caso.
5. Por este exemplo parece que sim, que se consegue explicar um código moral pela vantagem ao longo
do tempo.

Grammatiske svar:

1. jogarem, em em vez de jogarem o Dilema do Prisioneiro uma única vez e o sujeito é dois jogadores
2. dizendo (verbo dizer), supondo (verbo supor), mantendo (verbo manter)
3. começava por
4. denunciar, mantiver, acontecer, mantiverem
5. O agente da polícia disse ao prisioneiro que ele tinha duas escolhas: ou denunciava o amigo, dizendo
que a droga era dele, ou mantinha a versão de que não sabiam nada sobre a droga. (E que) Se ele
denunciasse o cúmplice e o cúmplice mantivesse a versão, ele ficava livre e o outro apanhava cinco
anos de cadeia.  Se acontecesse o oposto,  ele  apanhava cinco anos e  o outro saía  livre.  Se ambos
mantivessem a versão, cada um apanhava um ano de cadeia por roubar o carro.

Parte C. Gramática (Svarene står i Inspera og blir vurdert automatisk)

1) 
tenho visto
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chegarem
soubesse
vier
veio
sabia
dou / vou dar / darei
falarmos

2) venha
possa
fiquemos
gostem
esteja
ganhasse
sejas / seja / és / é
saia
fazemos / fizemos

3) automática e espontaneamente
lenta e exaustivamente
interna e externamente
terna e dolorosamente
cultural e politicamente

4) tudo / algo / muito
nada
tudo
ninguém / nenhum
ninguém / nada
nenhuma / alguma
alguns / muitos

16 dava
17 começou
18 andavam
19 comprei
20 gostava
21 elegeu
22 foi
23 era
24 estava
25 cantava
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