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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.

PERGUNTA 1. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais abaixo lhe são
formuladas.
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Um fiscal afecto à Reserva do Niassa foi gravemente ferido com projéctil de uma arma de fogo, na segunda-feira (08
de março), durante uma perseguição a um grupo de caçadores furtivos que abateram um elefante. Foi o 135ª abatido
desde Janeiro de 2017. Um destacamento da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) foi destacado para reforçar a luta
contra os furtivos. O facto foi confirmado pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de
Moçambique (PRM), no Niassa, Alves Mate. Este não soube especificar o tipo de arma usada pelos supostos caçadores
furtivos. Contudo, a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) queixa-se do facto de os predadores de
elefantes, principalmente, na Reserva do Niassa, usarem, com frequência, armas automáticas nas suas operações de
caça, enquanto os fiscais recorrem a fisgas e outros instrumentos rudimentares. O guarda fiscal baleado estava afecto
ao bloco 4 daquela área protegida, onde se encontrava na companhia de três colegas. Soube-se de uma outra fonte
que os presumíveis caçadores furtivos não só abateram um elefante, como também apoderaram-se das respectivas
pontas de marfins. Mate disse que os malfeitores continuam a monte e não precisou a identidade da vítima, que
segundo ele contraiu ferimentos graves numa das pernas. “Está internada no Hospital de Lichinga”. Alves Mate
acrescentou que as autoridades policiais estão a trabalhar no sentido de deter os meliantes para que sejam
responsabilizados pelos seus actos. Entretanto jornalistas souberam que desde a semana passada um destacamento
da UIR está no distrito de Mecula para reforçar a luta contra os caçadores furtivos. Refira-se que entre Janeiro e
Dezembro de 2017 pelo menos 134 elefantes foram abatidos por caçadores furtivos na Reserva do Niassa, elevando
para 356 paquidermes mortos no ano passado em Moçambique.
Adaptado de http://www.verdade.co.mz
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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: “furtivos”, “abateram”, “rudimentares”,
“presumíveis”, “malfeitores”. (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. Coloque as seguintes frases no infinitivo pessoal, quando for pertinente e com as transformações
necessárias, segundo o seguinte modelo: (2,5 valores)

Para que escrevas bem, deves fazer os trabalhos na casa. ---------> Para escreveres bem, deves fazer os trabalhos na
casa.
É fundamental que compreendas as instruções.
É pena que não haja aulas hoje.
Para que faças o trabalho, é necessário internet.
É importante que revejam a matéria diariamente.
Sem que saibam o custo do curso, não encomendem os livros.
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PERGUNTA 3. Reescreva as seguintes frases no pretérito imperfeito do indicativo segundo o seguinte modelo: (2,5

valores)

Eu passo sempre as férias na Ericeira. ----------> Eu passava sempre as férias na Ericeira.
De manhã, vamos para a praia. Lá, temos os nossos amigos e alguns familiares. Enquanto os meus pais conversam
com todas as pessoas que conhecem, eu dou uma volta pela praia.
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)
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4.1. A minha visão do mundo da língua portuguesa.

4.2. A minha viagem, real ou imaginada, ao Brasil.

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. Galiza e a Lusofonia.
5.2. A lingua portuguesa no mundo.
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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 estudantes conversam sobre a sua entrada na universidade. Falam das disciplinas que fazem parte do seu
plano curricular, das propinas, dos preços das residências e das refeições da cantina.
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6.2. Três amigas conversam sobre as férias que passaram em Portugal. Falam dos meios de transporte que usaram,
dos hotéis onde se hospedaram, dos monumentos que viram e dos preços das entradas dos museus.

