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O exame consta de seis perguntas de 2,5 valores: a 1ª de compreensão do texto oferecido em cada caso e de 
desenvolvimento dum tema ou temas ao texto vinculado. A 2ª e a 3ª de aspetos gramaticais. A 4ª e a 5ª de 
desenvolvimento dum tema nos termos em que lhe são indicados. A 6ª de elaboração duma situação comunicativa. 
Leia atentamente as perguntas e escolha QUATRO DELAS PARA RESPONDER. Se responder mais perguntas das 
permitidas, só serão corrigidas as quatro primeiras respondidas. 
 
PERGUNTA 1. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais abaixo lhe são 
formuladas.     
 

 Portugal é o país europeu que sente mais insegurança na Internet e são os jovens dos 18 aos 21 anos que menos se 
preocupam  com os seus dados pessoais, concluiu um estudo europeu divulgado esta sexta-feira. 

 No âmbito do Dia da Internet Segura, que se assinala na terça-feira, a Intrum, especialista na indústria de serviços de 
gestão de crédito, divulgou o Relatório de Pagamentos do Consumidor Europeu, que recolheu dados de 24.398  consumidores 
em 24 países europeus, tendo sido feitas em Portugal 1.000 entrevistas. O relatório coloca Portugal no primeiro lugar da tabela 
dos países europeus mais preocupados com a possibilidade de os seus dados pessoais poderem cair nas mãos erradas quando 
fazem compras online. Este sentimento é partilhado por 76% dos inquiridos portugueses, valor superior à média europeia que 
se situa nos 50%, enquanto o país que se sente mais seguro na Internet é a República Checa com uma percentagem  de 35%. 

 No entanto, 85% dos portugueses inquiridos afirma nunca ter sido vítima de fraude com o cartão de crédito no último 
ano, o que demonstra que, apesar de os portugueses estarem bastante preocupados com os seus dados, grande parte nunca 
sofreu qualquer tipo de fraude online, refere o relatório. Os dados mostram também que os portugueses com idades entre os 
18 e os 21 anos preocupam-se menos com o uso indevido dos seus dados pessoais na Internet (68%) comparativamente com as 
restantes faixas etárias. 

 O relatório europeu foi divulgado a propósito do Dia da Internet Segura, uma iniciativa anual que promove a 
consciencialização em torno do uso seguro, ético e responsável da Internet. A Intrum refere ainda que o uso da Internet é 
utilizado cada vez mais no dia-a-dia, com tarefas que para muitos já são automáticas, como o comprar  online. 

Adaptado de https://www.publico.pt 

 
 
 
1.1. Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.    (0,5 valores)  
1.2. Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: “Relatório”, “erradas”, “inquiridos”, “refere”, 
“faixas”.     (0,10 valores por palavra)  
1.3. Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto ou inspirados por ele (100 palavras aprox).    (1,5 
valores)  
 
 
 
 
PERGUNTA 2. Escreva a frase proposta em pretérito perfeito e plural, segundo o seguinte modelo: Ela come aqui  --› 
Elas comeram aqui. 
 

Vai levar o móvel através do terreno chão porque é fácil a deslocação por ele: quer ver o cão antes de se deitar      
(2,5 valores) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PERGUNTA 3. Escreva a frase em passado, segundo o seguinte modelo: Ela morará  perto--› Ela morou perto. 
 

Serão  muitas pessoas as que dirão que não quererão ir ao encontro. Ele trará essa notícia e irá logo contá-la aos 
amigos. Terá oportunidade de ficar calado mas não o fará.”Enganar-te-ás!”; dir-lhe-ei eu. Poderá ser inútil mas 
haverá que tentá-lo; e ele, ao menos, virá cedo... 

 
 
PERGUNTA 4. Desenvolva um dos dois temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou diálogo com um 
amigo/uma amiga):  (Número mínimo de palavras recomendado: 150)  (2,5 valores) 
 
4.1.  Aspetos culturais dum ou de vários países de língua portuguesa 
4.2. A minha visão do mundo da língua portuguesa. 
 
 
PERGUNTA 5. Desenvolva um dos dois temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou diálogo com um 
amigo/uma amiga):   (Número mínimo de palavras recomendado: 150)  (2,5 valores) 
 
5.1. A Galiza e a Lusofonia. 
5.2. O meu contato com a língua portuguesa. 
 
 
PERGUNTA 6. Escolha uma das situações comunicativas e elabore o diálogo que se poderia estabelecer entre as 
pessoas que nele intervêm. Cada interveniente deve falar três vezes e/ou o texto ter 45 palavras no mínimo.    (2,5  
valores) 
 
6.1. Três amigas conversam sobre o futuro ecológico do planeta Terra. Têm opiniões mesmo contrárias. Uma delas 
tenta finalmente fazer uma proposta conciliadora das diferentes posições. 
 

6.2. Uma turista pede a você informações sobre ruas e cinemas ou espetáculos na sua cidade. Em algum caso, você 
desconhece a resposta e pede ajuda a uma pessoa que passa ao seu lado. 
 


