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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. 

Indicaciones específicas: 
 Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. Lea una segunda vez y conteste a las 

preguntas. 
 Todas las contestaciones deberán ser en portugués aplicando el acuerdo ortográfico en vigor. Por favor, 

escriba en modo legible. 
 No se puede utilizar diccionario ni ningún otro tipo de material.
 Al final del examen hay un espacio reservado como borrador para anotaciones personales de los alumnos. No 

se corregirá nada de su contenido. 
 Calificación  : 

o Parte 1: LECTURA – 5 puntos. 

o Parte 2: GRAMÁTICA – 3 puntos. 

o Parte 3: ESCRITURA – 2 puntos. 

Calificación

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

cabecera del examen:
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PARTE 1: LECTURA

1. Leia atentamente o texto e responda às questões a seguir:

Um britânico que vive em Wuhan, na China, onde o novo coronavírus foi pela primeira vez
identificado e onde está o foco do surto, decidiu experimentar “um remédio antiquado, mas
que parecia funcionar”. O remédio era uma mistura de whisky e mel, ao qual ele atribui a sua
recuperação.

Porém, não só o álcool não constitui cura comprovada para o novo coronavírus, como se
apresenta  como  contra-indicado,  uma  vez  que  promove  a  desidratação  do  organismo,
quando se pretende exatamente o oposto.

Paralelamente, começaram a surgir na Internet outras “receitas milagrosas” contra o novo
coronavírus para o qual, vale a pena sublinhar, não há até agora qualquer cura.

Outro  conselho  é  o  consumo  de  uma  tigela  de  água  de  alho.  O  alho  é  efetivamente
conhecido  pelas  suas  propriedades  terapêuticas.  Contudo,  não  há  nenhuma  evidência
científica de que o alho tenha o poder de destruir  o novo coronavírus ou de diminuir  as
possibilidades de contágio.

Duas das mais perigosas são as que associam a cura do ao uso de loló (um estupefaciente
que resulta de uma mistura de éter e clorofórmio) ou de cocaína. O rumor surgiu em várias
publicações nas redes, adulteradas para se assemelharem a uma notícia de televisão, e não
tem qualquer base científica.

A doença Covid-19 é caracterizada por tosse seca, febre, fadiga e dificuldades respiratórias,
sendo que o quadro clínico pode assemelhar-se ao de uma gripe comum, podendo ocorrer a
falência de órgãos. As pessoas infetadas recebem sobretudo cuidados de saúde para aliviar
ou tratar os sintomas, o que, como numa gripe, inclui manterem-se hidratadas.

De momento, observa-se que o vírus é muito contagioso, foram identificados 89.197 casos
de Covid-19, a maioria na China, e registados 3048 óbitos — o que representa, para já, uma
taxa de mortalidade de 3,4%. No entanto, também há números animadores: mais de 45 mil
pessoas  (mais  de  50%)  que  apanharam  o  vírus  já  se  livraram  dele  e  apresentam-se
totalmente recuperadas.

PÚBLICO PT.  “Do alho à cocaína:  as falsas curas que a Internet  apresenta para o novo coronavírus”.
Publicado em: 24 de Março de 2020. Adaptado.
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1.1. Assinale as afirmações verdadeiras [V] ou falsas [F] e exemplifique com uma frase do texto que 
justifique a sua escolha (2 pontos):

a. [    ] O álcool promove a desidratação do organismo, por isso é contra-indicado para aliviar ou tratar os 
sintomas do novo coronavírus.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________

b. [    ] A Internet foi inundada com soluções caseiras e eficazes contra o novo coronavírus para o qual a 
cura inclui manter-se muito hidratado.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________

1.2. De acordo com o texto acima, responda às seguintes perguntas com as suas próprias palavras 
(2 pontos):

a. Quais são os sintomas da doença Covid-19?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________b. Quais são as duas receitas caseiras mais perigosas que a Internet 
apresenta para o novo coronavírus?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________

1.3. Explique com suas próprias palavras o significado das expressões do texto que estão 
sublinhadas abaixo (1 ponto):

a. « ... onde está o foco do surto...» (paragrafo 1)

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________

b. « ... o rumor surgiu em várias publicações nas redes...» (paragrafo 5)

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________

PARTE 2: GRAMÁTICA

2. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas das frases (3 pontos):

2.1. Esta política econômica é ___________ perversa ___________ ineficiente.

a. [    ] tão / do que

b. [    ] menos / quanto

c. [    ] tão / quanto
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2.2. ___________ - se estes apartamentos.

a. [    ] alugava

b. [    ] alugam

c. [    ] aluga

2.3. Ele saiu cedo de casa, ___________ o congestionamento o atrasou.

a. [    ] pois

b. [    ] mas

c. [    ] mais

2.4. As amigas foram informadas de que as críticas foram _________ indulgentes _________ rapaz.

a. [    ] bastante / para com o

b. [    ] meias / ao

c. [    ] muito / pelo

2.5. Se nos ___________ a fazer um esforço conjunto, teremos um país sério.

a. [    ] propusemos

b. [    ] propusermos

c. [    ] propormos

2.6. _______ dois meses da promoção, pediu demissão da empresa onde trabalhava. 

a. [    ] à

b. [    ] há

c. [    ] a

PARTE 3: ESCRITURA

3. Leia a introdução antes de escrever uma redação de 100 palavras mínimo sobre o tema proposto:

Um  procedimento  muito  utilizado  pelo  candidato  que  tenha  intenção  de  se  colocar  à
disposição  da  empresa  para  ocupar  uma  vaga  é  escrever  uma carta  de  apresentação.
Vamos simular a solicitação de um posto de trabalho. Imagine que viu um anúncio de oferta
de emprego para um posto como professor em uma escola de idiomas. Nessa situação
formal de comunicação escrita, como você se candidataria a tal oferta de emprego?

 Escreva uma carta formal para se candidatar a uma oferta de emprego como professor duma 
escola de línguas (2 pontos)
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CARA PARA ANOTACIONES Y BORRADORES. Puedes utilizar esta hoja como borrador. Lo que se indica
en ella no será corregido por el profesor.
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