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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Durante uma hora, 96 cidades vão estar às escuras em defesa do planeta.

Iniciativa Hora do Planeta decorre a nível mundial. Em Portugal, monumentos e edifícios públicos 
vão ficar às escuras. Pelo menos 96 cidades portuguesas vão apagar as luzes de monumentos e 
edifícios públicos durante uma hora, este sábado, em defesa da sustentabilidade do planeta. Durante 
a Hora do Planeta, como é conhecida a iniciativa que se assinala a sua terceira edição em Portugal,  
vai haver ainda uma mega aula de ioga que decorre em simultâneo em nove municípios.

A ação ambiental, que teve início em Sydney, na Austrália, em 2007, vai ocorrer em todo o mundo,  
e  em Portugal  tem confirmada a  adesão de quase 100 cidades.  A organização internacional  de 
conservação da natureza World Wide Fund (WWF), principal mentora da iniciativa, apela ainda aos 
cidadãos de todos os países a ficarem às escuras entre as 20h30 e as 21h30.

Em Lisboa, a escuridão vai tomar conta do Santuário do Cristo Rei e da Ponte 25 de Abril, e de 
monumentos como a Torre de Belém, o Padrão das Descobertas ou o Mosteiro dos Jerónimos. No 
resto  do país,  aderem à Hora do Planeta  os  palácios  de Monserrate,  em Sintra,  o  Mosteiro  da 
Batalha, o Castelo de Pombal, a Caravela de Lagos, o Castelo de Santa Maria da Feira ou o Castelo  
de Bragança.

Além dos interruptores desligados, em Lisboa, Cascais, Oeiras, Santarém, Coimbra, Évora, Aveiro, 
Tomar, Portalegre e Batalha a população vai ser convidada a participar numa mega aula de ioga que 
vai acontecer à luz das velas.

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:

http://www.wwf.pt/o_que_fazemos/hora_do_planeta/hora_do_planeta_20142/
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Em Lisboa, por exemplo, a aula, que necessita de inscrição, vai decorrer no jardim da Tapada das 
Necessidades. Durante a tarde deste sábado, há aqui ainda ações de animação, com demonstrações 
de produtos sustentáveis e massagens. Em 2013, a Hora do Planeta foi comemorada por mais dois 
mil milhões de pessoas, em 154 países, segundo a WWF.

(Adaptado do diário Público)

1.- Após a leitura do texto, indique o argumento que justifica que as seguintes frases são verdadeiras o 
falsas. Não serão pontuadas respostas com apenas indicação de “verdadeiro” e “falso”. (2 valores)

A) Em Portugal, a Hora do Planeta vai efetuar-se unicamente na cidade de Lisboa.
B) A União Europeia apela aos cidadãos de todos os países a ficarem às escuras.

2.-  Baseando-se no conteúdo do texto,  responda às  seguintes  perguntas em suas  propias  palavras. 
(2 valores)

A) Onde e quando foi celebrada a primeria Hora do Planeta?
B) Quais são as animações previstas para celebrar a Hora do Planeta?

3.- Encontre no texto um sinónimo para cada uma destas palavras ou expressões (2 valores): 

a) Ao mesmo tempo
b) Penumbra 
c) Apagados
d) Celebrada
4.- Escolha a resposta correta (3 valores):

4.1. No deserto da Califórnia esta a ser ... um programa de turismo.
a) tido
b) encontrado
c) desenvolvido

4.2. Escolha a frase correta:
a) Eu gosto muito ao cinema de ir
b) Eu gosto muito de ir ao cinema
c) Muito gosto eu ao cinema de ir

4.3. ... Pedro foi ... cozinha .... a mesa .... o jantar.
a) O / à / por / ao
b) Ele / há / pôr / para
c) O / à / pôr / para

4.4. Este vestido é ... de mais, vai até aos pés.
a) largo
b) comprido
c) grande

4.5.  Se chover este fim de semana eu ... ... à praia
a) não vou
b) jamais vou 
c) vou não
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4.6.  Sempre que me emprestam um livro eu ... 
a) depois de lê-lo empresto 
b) leio e dou empresto
c) devolvo-o depois do ler

5.- Escreva um breve ensaio (100 palavras) sobre um dos seguintes temas (1 valor):
• Que tipo de livro gosta de ler e qual foi o último livro que leu?
• Resuma as suas últimas férias de verão.
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