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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. 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.     
 

O Governo do Zimbabwe proibiu esta terça-feira a exploração de todas as minas nas 
reservas naturais, depois de advogados ambientais terem tomado medidas legais para impedir 
uma empresa chinesa de abrir uma mina de carvão no maior parque protegido do país. 

O Governo tinha permitido à companhia mineira chinesa Tongmao Coal Company 
explorar carvão em Hwange, a mais importante reserva no país, que acolhe mais de 45 mil 
elefantes e numerosos animais selvagens, incluindo rinocerontes-negros. 

Na segunda-feira, a Associação de Advogados Ambientais do Zimbabwe (ZELA) 
apresentou uma petição argumentando que “a operação de uma mina num parque natural 
protegido infringe o dever constitucional de prevenir a degradação ecológica e promover a 
conservação” do ambiente. 

O Governo recuou hoje na intenção e proibiu todas as minas nas reservas, “com efeito 
imediato”, anunciou num comunicado. 

“Estão a ser tomadas medidas para cancelar todas as autorizações concedidas para 
perfuração nos parques nacionais”, refere a nota hoje divulgada. 

Os advogados alegaram que as operações representariam “um risco irreversível de 
degradação ecológica, com perda irremediável de espécies animais e vegetais e redução do 
habitat para muitas espécies raras, incluindo o rinoceronte-negro, pangolim, elefante e cães 
selvagens”. 

Segundo a ZELA, “o turismo de safaris e o uso ecologicamente sustentável deste 
recurso, que representa uma fonte de rendimento vital para a população local, seria dizimado e 
a maior colónia de mamíferos do mundo destruída”. 

Como, de acordo com os advogados, a exploração mineira era “iminente”, pediram ao 
tribunal que proibisse “urgentemente” tanto a empresa chinesa como a entidade 
governamental que supervisiona as actividades mineiras do país “de provocar a ruína do 
outrora imaculado Hwange Park”. 

Adaptado de https://zambeze.info/?p=14404 
 

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: “exploração”, “recuou”, 

“raras”, “iminente”, “outrora”.     (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)  
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PERGUNTA 2. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais 
abaixo lhe são formuladas.     

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), pediu aos países ricos para que partilhem a 

vacina com os mais pobres, a fim de proteger melhor a saúde global. 

"Quanto mais tempo levarmos a garantir a imunização global, mais oportunidades daremos 

ao vírus de sofrer mutações que possam escapar à eficácia das vacinas", enfatizou, defendendo que os 

países devem partilhar as vacinas logo após imunizarem os mais vulneráveis e os profissionais de 

saúde. 

"O número de vacinados contra a covid-19 já superou o número de novas infeções em todo o 

mundo. É uma conquista notável em tão pouco tempo, mas a maioria das doses foram distribuídas em 

poucos países. Mais de três quartos dos vacinados estão em apenas 10 países, que respondem por 60% 

do PIB mundial. Em quase 130 países, mais de 2,5 biliões de pessoas ainda não receberam uma única 

dose", frisou em conferência de imprensa. 

Além disso, o responsável pediu às empresas farmacêuticas que colaborassem entre si para 

conseguir uma "fabricação em massa de vacinas". 

"Aplaudimos os fabricantes que se comprometeram, por exemplo, a vender as suas vacinas a 

um determinado custo. Mas os fabricantes podem fazer mais. Encorajamos todos os fabricantes a 

partilhar as informações da vacina com a OMS mais rapidamente para que possamos revê-las e 

incluí-las na lista de autorização de uso de emergência", apelou. 

Já Maria Ven Kerkhove, líder de doenças emergentes da OMS, salientou a "redução da 

incidência em muitos países" e pediu aos governos para darem apoio financeiro a quem está de 

quarentena. 

Adaptado de dn.pt 
2.1. Intitule o texto e elabore uma síntese dele.    (0,5 valores)  

2.2. Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: “garantir”, “vulneráveis”, 

“encorajamos”, “partilhar”, “revê (rever)”.     (0,10  valores por palavra)  

2.3. Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto ou inspirados por ele. (Número de palavras 
recomendado: 150).    (1,5 valores)  
 
PERGUNTA 3.  Corrija, trasncrevendo-o, o seguinte texto: 
Habia tempo que não via o Luís nem os irmãos dele; eram úteis sempre os seus conselhos, bons de 
recever. Se puder, iria sempre com ele.  
Lembro eles vires com os operários pelos caminhos para serem contratados pelos patrãos. Faciam muito 
trabalho e pouco rendemento económico tiravam daquela explotação. Vinham de coche, com o motor 
rangendo; tudo era tristeça. (2,5 valores) 
 
PERGUNTA 4. Coloque nas frases propostas as formas verbais pertinentes conforme o seguinte 
modelo: Se tu (achar) a solução, eu (ficar) feliz ------› Se tu achares a solução, eu  ficarei feliz. 
(2,5 valores) 
 
Se tu (ir) à praia, eu (ter) muito gosto em (acompanhar) a tua mãe;e, se tu (querer) eu (fazer) por viajar 
contigo amanhã. Se elas (concorda), claro! (Dar)te o colar nesse dia.  
 
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. Variação sociolinguística do português lusitano e do português brasileiro. 
 
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 mínimo de palavras recomendado: 150)  (2,5 valores) 

6.1. Aspetos sociolinguísticos do português em África e/ou no Brasil./ 

6.2. A minha viagem, real ou imaginada, a Portugal. 


