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PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
1.

This paper consists of 6 pages. Please check that your question paper is complete.

2.

Answer ALL questions in the Answer Book.

3.

All questions must be answered in Portuguese.

4.

Number your answers exactly as the questions are numbered.

5.

Start each section on a new page.

6.

It is in your own interest to write legibly and to present your work neatly.
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SECÇÃO A

REDIGIR UM TEXTO NARRATIVO/DESCRITIVO
EXPRIMINDO OPINIÕES, IDEIAS E SENTIMENTOS

PERGUNTA 1
Preste atenção aos seguintes textos:
LARA:
"É através das línguas que conhecemos outras culturas, outros saberes, outras tradições,
outras realidades que, por vezes, na nossa cultura desconhecemos. Considero necessário
que se ensine línguas na escola porque, muitas vezes, julgamos as pessoas de forma
errada só por falarem outra língua."
MBALI
"As línguas são importantes para o nosso futuro. Se quero arranjar um bom emprego, eu
tenho de saber várias línguas. Atualmente, quem não sabe línguas tem mais dificuldade
em entrar no mercado de trabalho. Vivemos num mundo global, não é? Saber línguas é
como adquirir a chave para abrir uma porta."
VITOR
"As línguas são importantes para passarmos férias no estrangeiro. Ajudam-me a perceber
melhor outros povos, a comunicar via Internet. Permitem-me entender os costumes de
um país e o que é importante para o seu povo e assim, quebrar barreiras entre os povos.
A comunicação é mais fácil e fomenta a tolerância."
[Na Onda do Português 3, Lidel (textos adaptados)]

Com qual destas opiniões concorda mais? Diga porquê e indique quais são, para
si, as vantagens de aprender línguas. E, que línguas considera importante
aprender?
Apresente a sua opinião num texto bem estruturado com cerca de 200 palavras.
(Pontue o seu texto corretamente, divida-o em parágrafos e tome atenção à
ortografia, conjugação de verbos, entre outros aspetos linguísticos. Expresse-se
claramente.)
30 marks
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SECÇÃO B

REDIGIR UM TEXTO INFORMATIVO

PERGUNTA 2
Redija uma pequena mensagem de cerca de 50 palavras para cada uma das
situações abaixo. Deve prestar atenção à estrutura, ao conteúdo e destinatário da
sua mensagem. Expresse-se claramente, escrevendo frases completas e
corretamente construídas.
2.1

2.2

Imagine que um amigo seu tem problemas de saúde, excesso de peso e
não presta atenção à sua alimentação. Que conselhos lhe daria? Envie-lhe
uma pequena mensagem eletrónica.

(10)

"Vavó já sabia Delfina tinha-lhe posto aquela chapada na cara. Mas como, então?
Quem podia lhe contar? Ninguém assistiu. Só se foi mesmo Fina que passou ali na
cubata."
Vavó Xixi e Seu Neto Zeca Santos

Recorde o episódio a que o texto acima faz referência. Delfina passou
mesmo na cubata e deixou um bilhete para Zeca. Que lhe diria ela nesse
bilhete? Redija-o.
2.3

(10)

Preste atenção ao seguinte inquérito à qualidade (Pizzeria Delícia):
Muito
satisfeito

Satisfeito Insatisfeito

SERVIÇO
Receção / Acolhimento
Atendimento / Simpatia
Tempo de espera

X
X
X

PRODUTO
Confeção
Temperatura
Relação qualidade / preço
HIGIENE
Limpeza das instalações

Muito
insatisfeito

X
X
X

X

SEJA FRANCO. DÊ-NOS A SUA OPINIÃO E COMO MELHORAR
Se o espaço não for suficiente, use o verso.

Imagine que tinha sido você a preencher o inquérito acima. Tal como
pedido, dê a sua opinião à Pizzeria Delícia e sugira como este
estabelecimento pode melhorar.

(10)

30 marks
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SECÇÃO C

LINGUAGEM EM CONTEXTO

PERGUNTA 3

REFORMULAÇÃO
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Imagine que está a passar férias em Portugal, na cidade de Aveiro. O roteiro que
programou está refletido no seguinte texto – leia-o com atenção:
PARA OS AMANTES DA AVENTURA AO AR LIVRE
Se gostas de aventura com natureza à mistura, pega na bicicleta e parte à descoberta de
Sever do Vouga. A paisagem é bonita e convida ao desporto. Agarra nas tuas sapatilhas e no
fato de banho ou nos calções e atreve-te!
Situada no distrito de Aveiro, a localidade de Sever do Vouga é rica em património, festas
populares e artesanato, como é o caso da cestaria, da tecelagem, dos trabalhos em linho ou
da tanoaria (arte de fazer pipas, tonéis).
Mas é sobretudo pela sua beleza natural (o rio, as quedas de água e a vegetação) que este
concelho é conhecido. Entre as várias atividades que tens para fazer, propomos-te conhecer
este mundo natural em cima de uma Bicicleta Todo-o-Terreno.
O Desafio
Se aceitas o desafio, a aldeia de São Tiago é o ponto de partida para a tua aventura. Deves ir
com alguém mais experiente. Não faltam empresas com programas já organizados. Leva
roupa desportiva e prática, tens de levar as cotoveleiras, as joelheiras e o capacete próprio. E
pronto… Respira fundo e segue o orientador. Ao longo do rio Mau, tens um paraíso natural à
tua espera. Aproveita para fazer um piquenique. Preparas umas sandes e uns sumos e
almoças lá, à sombra e com vista, enquanto conversas com os teus amigos. Um luxo.
A Caminho da água
Depois continua o percurso em direção à cascata do rio. Podes sempre tomar um "duche" na
cascata, principalmente no verão, altura em que as águas estão mais quentes. Continuas a
pedalar e quando dás por ti já estás quase de volta ao ponto de partida. Descansas e
recuperas o fôlego. E, depois de repousado, podes sempre partir à descoberta das maravilhas
da "Veneza portuguesa", como é conhecida a cidade de Aveiro.

[Na Onda do Português 2, Lidel Editora]
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Escreva um e-mail ao seu amigo, contando-lhe o que tem feito, que locais tem
visitado, que aventuras tem tido ...
O texto que escrever deve conter cerca de 150 palavras. Não se esqueça que não
se deve desviar da informação fornecida no texto acima; preste atenção aos
aspetos linguísticos e gramaticais do seu texto e expresse-se com clareza.
[20]
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PERGUNTA 4
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REDIGIR UM TEXTO A PARTIR DE APONTAMENTOS
BÁSICOS

Recebi um convite para ir ao 'Rock in Rio', que se realiza no próximo ano em Lisboa (sim,
leste bem – Lisboa, Portugal, imagina!!). Já ouviste falar deste festival? O que é? Manda-me
informação ...
Responda à mensagem (acima) do seu amigo dando-lhe toda a informação que
ele quer acerca do festival de música 'Rock in Rio'.
Apoie-se nos apontamentos abaixo para escrever o seu texto, que deve conter
cerca de 150 palavras. (Preste atenção à gramática e línguagem, escreva frases
corretas; a pontuação é importante, bem como a divisão em parágrafos).
ROCK IN RIO











considerado o maior festival de música do planeta
idealizado por empresário Roberto Medina
realizado pela primeira vez em 1985 – Rio de Janeiro (recebeu cerca de 1,5
milhões de pessoas; maior palco do mundo construído até então – 5 mil m²
edicões realizadas até agora: 6 no Brasil, 7 em Portugal, 3 em Espanha, 1 EUA
2004: primeira edição fora do Brasil (em Lisboa)
objectivo do Rock in Rio: não apenas festival de música, mas ...
ajudar organizações que apoiam crianças com dificuldade económica
e
promover a proteção do meio ambiente
2001: Rock in Rio contribui com mais de 2 milhões de dólares para a fundação
Viva Rio e para a Unesco – foram construídas 70 salas de aula, 35 salas de
informática, mais de 3 mil jovens puderam completar a educação básica
e
plantadas milhares de árvores no recinto onde festival se realizou
2018: VIII edição do Rock in Rio – Lisboa

[20]
40 marks
Total: 100 marks
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