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PORTUGUÉS
O exame consta de seis perguntas de 2,5 valores cada: a 1ª e a 2ª de compreensão do
texto oferecido em cada caso e de desenvolvimento de um tema ou temas ao texto
vinculado. A 3ª e a 4ª de aspetos gramaticais. A 5ª e a 6ª de desenvolvimento de um
tema nos termos em que lhe são indicados. Leia atentamente as perguntas e escolha
QUATRO DELAS PARA RESPONDER.
PERGUNTA 1. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais
abaixo lhe são formuladas.
O partido EFF, terceiro maior da oposição, vandalizou ontem mais de 30 farmácias em
cinco províncias sul-africanas, devido a uma controversa publicidade que qualifica negativamente
a carapinha1.
Em Joanesburgo, a polícia disparou balas de borracha contra os “boinas vermelhas”
liderados pelo líder Julius Malema e o seu vice-presidente Floyd Shivambu, que ocuparam vários
centros comerciais na capital sul-africana vestindo camisetes da campanha antirracismo ‘Black
Lives Matter’. Em Alberton, os membros do Economic Freedom Fighters (EFF), incendiaram
uma loja num centro comercial enquanto que um outro, no município de Emalahleni foi atacado
com dispositivos incendiários de fabrico caseiro.
Há também notícias de distúrbios por membros do EFF na cidade de Witbank, junto à
fronteira com Moçambique.
A empresa indicou em comunicado que há protestos em 37 lojas da rede Clicks em todo o
país, sendo que sete ficaram destruídas. A “Clicks condena veementemente a violência de
qualquer tipo ou intimidação de funcionários e seus clientes”, referiu hoje o grupo retalhista,
acrescentando que vai avançar para a Justiça “contra os perpetradores e aqueles que procuram
incitar a violência ou prejudicar nossos clientes e as nossas lojas”.
O EFF exige o encerramento total das operações do grupo retalhista Clicks, que acusa de
descrever o cabelo de duas mulheres negras como sendo “seco e danificado” e “crespo e opaco”,
enquanto que o cabelo das mulheres brancas foi rotulado como “cabelo fino e liso” e “cabelo
normal”, refere o partido.“Não existe qualquer forma de ordem judicial ou intimidação que nos
impeça de protestar contra o racismo”, declarou um dirigente do EFF.
O ex-líder do principal partido de oposição Aliança Democrática (DA, na sigla em
inglês), Mmusi Maimane, apelou na rede social Twitter que “os sul-africanos repensem como
resolver conflitos e construir a África do Sul que todos merecemos” face aos protestos.
Adaptado de https://zambeze.info/?p=14359
1. “Cabelo muito crespo e denso, comum em pessoas negras”. carapinha, in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, https://dicionario.priberam.org/carapinha

1.1. Intitule o texto e elabore uma síntese dele. (0,5 valores)
1.2. Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: vandalizou, loja, fabrico,
intimidação, impeça. (0,10 valores por palavra)
1.3. Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto ou inspirados por ele (Número de
palavras recomendado: 150). (1,5 valores)

PERGUNTA 2. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais
abaixo lhe são formuladas.
Na semana passada, os dois maiores líderes mundiais falaram de maneiras diferentes. Por
um lado, Xi Jinping, chefe de 1,3 bilhão de cidadãos do seu país. Por outro, o Papa Francisco,
guia espiritual de 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo. São oriundos de polos opostos do
planeta, e também em posições filosóficas e ideológicas antagónicas. O primeiro é chinês,
comunista e marxista. O segundo é argentino, cristão e idealista. Ambos concordam, no entanto,
sobre a necessidade de o mundo voltar a um caminho que o conduza à paz e à harmonia, que nos
permita superar os graves problemas que afligem a humanidade.
Ao participar da 75ª Assembleia Geral da ONU, Xi foi claro ao rejeitar que um país
pretenda aproveitar-se do sofrimento alheio e permanecer “de braços cruzados perante os
infortúnios alheios”.
O presidente chinês apelou para a compreensão de que a diversidade do planeta é uma
força poderosa, que pode levar os cidadãos ao progresso, desde que seja preservada a condição
humana de todas as civilizações.
Do mesmo modo, em sua nova encíclica “Fratelli Tutti” (“Todos os Irmãos”), Francisco
exorta o mundo a “reabilitar a política” para enfrentar a pandemia e “possibilitar o
desenvolvimento de uma comunidade mundial”, afirmando que “o mercado simplesmente não
resolve tudo”. Pelo contrário, ele acredita que a especulação financeira “causa estragos no
mundo”.
O Papa perguntou-se: “o que algumas expressões como democracia, liberdade, justiça,
unidade significam hoje? Foram adulteradas e desfiguradas para serem usadas como instrumento
de dominação, como títulos vazios e conteúdos que podem servir para justificar qualquer ação”.
Ele conclui com uma forte crítica ao mercado, que, segundo ele, é uma solução mágica
para todos os problemas, “embora mais uma vez queiram que acreditemos neste dogma da fé
neoliberal”, e afirma que esta proposta nada mais é do que “um pensamento pobre e repetitivo,
que sempre propõe as mesmas receitas diante de qualquer desafio que surja”.
Adaptado de https://www.cartamaior.com.br/
2.1. Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.(0,5 valores)
2.2. Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: apelou, desde que,
encíclica, estragos, receitas. (0,10 valores por palavra/expressão)
2.3. Desenvolva algum assunto vinculado ao texto ou inspirado por ele. (Número de palavras
recomendado: 150). (1,5 valores)
PERGUNTA 3. Escreva a frase proposta no singular, quando for pertinente, segundo o seguinte
modelo: Elas estão aqui --› Ela está aqui. (2,5 valores
Vieram sempre. Nunca deram problemas. Tiveram atenções. Fizeram tudo bem. E quiseram
oferecer-nos os lápis prontos para serem usados.
PERGUNTA 4. Selecione 4 destas expressões: porque; apesar de; quando, se; no entanto, logo que
e 1 forma em futuro de cada um destes verbos: fazer, querer, ir e ser e componha frases
gramaticalmente corretas combinando uma das expressões com uma das formas verbais
selecionadas, seguindo este modelo: Só / comer: “hoje só comerei maçãs”. (2,5 valores)
PERGUNTA 5. Desenvolva um dos dois temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou
diálogo com um amigo/uma amiga): (Número de palavras recomendado: 150). (2,5 valores)
5.1. Língua e cultura de países africanos de língua portuguesa .
5.2. A minha visão da língua portuguesa.
PERGUNTA 6. Desenvolva um dos dois temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou
diálogo com um amigo/uma amiga): (Número de palavras recomendado: 150). (2,5 valores)
6.1. Aspetos culturais de um ou de vários países de língua portuguesa.
6.2. O meu contato com a língua portuguesa

