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Pegatina del Estudiante

 

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 de este examen: 

• 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:

 Parte 1: Lectura – 5 puntos. 
 Parte 2: Gramática – 3 puntos.
 Parte 3: Escritura – 2 puntos. 
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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:

A União Europeia comprometeu-se a vacinar 70% dos adultos contra a covid-19 até ao final do Verão,
dez  meses após a chegada das primeiras doses.  Portugal  está  no bom caminho para  cumprir  este
objetivo?  E  os  outros  países?  Veja  aqui  a  evolução  da  vacinação  em todos  os  países  com dados
disponíveis.

Até ao momento, já foram administradas 837.887 doses da vacina contra a covid-19 em Portugal, de
acordo  com o  contador  do  site  do  Serviço  Nacional  de Saúde (SNS),  e  2,59% dos portugueses já
receberam as  duas  doses  da  vacina  –  ou  seja,  estão  completamente  vacinados  contra  a  covid-19.
Estamos neste momento na primeira fase de vacinação. 

Portugal é o 26º país com a maior taxa de doses administradas por 100 habitantes do mundo. Com o
atual ritmo de vacinação, Portugal ocupa o 7º lugar na lista de países europeus mais bem posicionados
para cumprir o objetivo da União Europeia. Mesmo assim, Portugal precisa de triplicar a atual capacidade
de vacinação para ter toda esta população vacinada antes do final do Verão.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) estima que seja necessário que 67%
da população tenha alguma forma de proteção contra o vírus para que seja atingida a imunidade de
grupo. Já a Organização Mundial da Saúde aponta este valor para entre os 65% e os 70%.

De acordo com os últimos dados recolhidos pelo "Our World in Data", da Universidade de Oxford, que
está  a  monitorizar  os  dados  de  vacinação  divulgados  por  cada  país,  Israel  é  o  país  com a  maior
percentagem de população vacinada. Os últimos dados indicam que, em Israel, 38,07% da população já
está completamente vacinada e 53,87% já recebeu uma ou mais doses da vacina.

Portugal ocupa a 19ª posição na lista de países com maior percentagem de população que recebeu pelo
menos uma dose. De acordo com os últimos dados, 5,63% da população portuguesa já recebeu pelo
menos uma dose da vacina. Portugal está 3,69 pontos percentuais acima da taxa de vacinação da União
Europeia.

PÚBLICO PT. “Como está a correr a vacinação da covid-19?”. Publicado em: 27 de Fevereiro de 2021.
Adaptado.

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. [   ] Portugal está na lista dos 10 países europeus mais bem posicionados para cumprir o objetivo de 
vacinação contra a covid-19 até ao final do Verão.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

b. [   ] A imunidade de grupo só será atingida quando mais de 70% da população adulta esteja 
completamente vacinada antes do final do Verão.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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

a. Qual é a posição de Portugal na lista mundial de doses administradas por cada cem pessoas?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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b. Quem recolhe os dados de percentagem de população vacinada a nível mundial?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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

a. « ... já foram administradas 837.887 doses da vacina contra a covid-19...» (paragrafo 2)

______________________________________________________________________________________

b. « ... que está a monitorizar os dados de vacinação divulgados...» (paragrafo 5)

______________________________________________________________________________________

PARTE 2: GRAMÁTICA

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

2.1. Sem ___________ nem menos, decidiu viajar para a Europa.

a. [     ] nada

b. [     ] mas

c. [     ] mais

2.2. ___________ o televisor ligado, para te informares dos últimos acontecimentos.

a. [     ] Mantenha

b. [     ] Mantém

c. [     ] Mantende

2.3. Este aluno é ________ gentil ________ aplicado.

a. [     ] tão / do que

b. [     ] menos / quanto

c. [     ] tão / quanto

2.4. O office-boy entregou _______ funcionária os documentos. 

a. [     ] à

b. [     ] há

c. [     ] a 

2.5. Não havia programa que ___________ o povo, após o último noticiário.

a. [     ] entretesse

b. [     ] entretivesse

c. [     ] entretenha
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2.6. Aquelas flores são para _________.

a. [     ] mim

b. [     ] eu

c. [     ] meu

PARTE 3: ESCRITURA

3. Escreva uma redação de 100 palavras mínimo sobre o tema proposto (2 pontos):

A última vez que você esteve doente. Descreva os sintomas que você sentiu e os principais cuidados que 
foram tomados para o tratamento da doença.
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HOJA PARA REALIZAR UN BORRADOR O ESQUEMA DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

SELECCIONADAS (SU CONTENIDO NO ES EVALUABLE) 
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