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O exame consta de seis perguntas de 2,5 valores: a 1ª e a 2ª de compreensão do texto oferecido em cada caso e de 
desenvolvimento dum tema ou temas ao texto vinculado. A 3ª e a 4ª de aspetos gramaticais. A 5ª e  a 6ª de 
desenvolvimento dum 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.     
 
É o mais completo retrato feito sobre os adolescentes portugueses, sob a chancela da Organização Mundial da Saúde. 
Chama-se Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) e nele participam 44 países. Em Portugal é realizado desde 
1998, e a ritmo quadrienal, pela equipa Aventura Social, da Faculdade de Motricidade Humana. E os resultados de 
2018, divulgados esta quarta-feira, refletem as impressões de 6.997 jovens do 6º, 8º e 10º anos, provenientes de 42 
agrupamentos de escolas, sobre assuntos tão diversos como a família, a escola, a sexualidade, a saúde, o consumo de 
substâncias, a participação social, os tempos livres, as amizades e as plataformas digitais.  
Em 2018 houve pontos positivos, como “a abertura dos adolescentes à diversidade e aos outros”, uma orientação 
diferente da que se sente noutros pontos da Europa e do mundo. Há um esboço “demasiado ligeiro”, diz a psicóloga, 
“de interesse por um estilo de vida ativo”. Há um esforço para uma alimentação saudável que está equilibrado a nível 
das famílias e desequilibrado no que toca às refeições nas escolas. Há jovens a consumir menos tabaco e drogas.  
E há - do outro lado do espelho – um desinteresse generalizado dos jovens face à participação social e à cidadania 
ativa, uma escassa perceção do seu papel enquanto agentes de mudança, “queixas de mal-estar físico e exaustão”, 
problemas de sono, poucas noções de profilaxia sexual, manutenção dos comportamentos autolesivos, 
descontentamento com a escola. Existem igualmente “percentagens baixas mas alarmantes, como a que diz respeito 
ao aumento de jovens que referem ir para a cama ou para a escola com fome.”  

Adaptado de https://expresso.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: “motricidade”, “esboço”, “refeições”, 
“exaustão”, “profilaxia”.     (0,10  valores por palavra)  
1.3. Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto ou inspirados por ele.    (1,5 valores)  
 
PERGUNTA 2. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais abaixo lhe são 
formuladas.     
 
O comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smaïl Chergui, lamentou hoje a "progressão do terrorismo" na 
região do Sahel, apelando para uma resposta conjunta na luta contra as suas causas, nomeadamente económicas e 
políticas. "O terrorismo está em progressão", disse Chergui durante uma conferência de imprensa na capital da 
Etiópia, onde prossegue hoje a 32ª cimeira da União Africana.  
Evocando particularmente o caso do Burkina Faso, o diplomata adiantou que o país é confrontado "quase diariamente 
com ataques criminosos e terroristas". "Os movimentos terroristas multiplicam-se, afectando as populações civis e as 
instituições do país", acrescentou. "O Sahel vive uma situação sem precedentes em matéria de desafios de 
segurança", sublinhou. "É preciso não só uma resposta militar e de segurança, mas também assegurar que ninguém é 
deixado para trás em termos de desenvolvimento, de compromisso político e de justiça", sustentou, sublinhando a 
importância de promover o emprego entre os jovens. Chefes de Estado e de Governo dos 55 países da União Africana 
cumprem hoje o segundo e último dia de cimeira, em Adis Abeba. No domingo, durante a sua intervenção na abertura 
da cimeira, o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres lembrou que os países africanos fornecem 
quase metade de todas as tropas de paz da ONU e reconheceu o sacrifício de soldados africanos na missão da União 
Africana na Somália, na força conjunta do G5, que combate o terrorismo na região do Sahel, e na Força-Tarefa 
Conjunta Multinacional na Bacia do Lago Chade, criada para restaurar a segurança em áreas afectadas pelo grupo 
terrorista Boko Haram. O secretário-geral da ONU defendeu que "para serem totalmente eficazes, essas operações 
precisam de mandatos robustos do Conselho de Segurança e financiamento previsível e sustentável, incluindo 
contribuições fixas".  

Adaptado de https://expressodasilhas.cv 
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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: “apelando”, “nomeadamente" “conferência de 
imprensa”, “evocando”, “fornecem”.     (0,10  valores por palavra)  
2.3. Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto ou inspirados por ele. (Número mínimo de palavras 
recomendado: 125).    (1,5 valores)  
 
PERGUNTA 3. Reelabore o texto a seguir fazendo como no exemplo:     
Ela nunca vem à biblioteca, ela faz a composição escrita nas aulas> Elas nunca vêm às bibliotecas, elas fazem as 
composições escritas nas aulas. 
A viagem com o meu irmão foi maravilhosa. Perto do hotel ouvia-se a voz de um homem que vendia na feira. O 
cheiro, a luz..., tudo era novo. Só não foi útil o mapa, usava para tudo o telemóvel. A emoção era tão forte, que o meu 
coração batia muito rápido.     (2, 5 valores) 
 
PERGUNTA 4. Reelabore o texto a seguir fazendo como no exemplo:     
O Pedro e a Ana leram um livro> O Pedro e a Ana leem um livro. 
Eu trouxe na minha mala um presente e dei-to. Tu agradeceste, disseste em voz alta “obrigado” com expressão de 
alegria. Mesmo assim, ninguém na sala veio ver o que era aquilo. Fui tímida demais para avisar os outros. Eles tiveram 
que adivinhar logo depois.     (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 mínimo de palavras recomendado: 150)  (2 valores) 
 
5.1. A cultura dum ou vários países de língua portuguesa.  
5.2. A minha viagem, real ou imaginada, a Portugal. 
 
PERGUNTA 6. 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 valores) 
 
6.1. Galiza e a Lusofonia. 
6.2. A lingua portuguesa no mundo.    
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