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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 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. 

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:

As regiões separatistas reconhecidas pela Rússia

Esta segunda-feira, a Rússia decidiu reconhecer como países independentes as autoproclama-
das repúblicas de Donetsk e de Lugansk, cujas capitais estão ocupadas por forças pró-russas
desde 2014. Putin decidiu ainda enviar o que classificou como "forças de manutenção de paz"
para estas áreas. 

Donetsk e Lugansk são duas províncias que integram o território ucraniano do Donbass e que se
situam na sua região leste, junto à fronteira com a Federação Russa. Parte destes territórios es-
tava sob ocupação de separatistas pró-russos. 

Esta independência, apontam alguns observadores e temem vários países, serviu meramente
como pretexto para uma eventual incursão militar russa em território ucraniano.

Forças de manutenção de paz

Durante semanas, Vladimir Putin garantiu que o destacamento de 150 mil soldados russos e de
colunas com tanques e camiões se destinava apenas à realização de exercícios militares. Vários
países ocidentais acusaram o Presidente russo de planear uma invasão ao país vizinho. Esta
quinta-feira, os ataques foram maioritariamente dirigidos a alvos militares, mas há relatos de que
também atingiram zonas civis, tendo já sido confirmada a existência de vítimas mortais.

Vários países, com destaque para os EUA, foram deixando avisos quanto às verdadeiras inten-
ções do Presidente russo. As imagens recolhidas pelos satélites também não deixavam dúvidas.

No final de Dezembro, Putin prometeu que dez mil soldados seriam desmobilizados, justificando
a presença deste contingente com a realização de exercícios militares pontuais nas regiões da
Crimeia, Krasnodar e Rostov, sob controlo russo. Os países ocidentais apontaram o dedo ao
Presidente russo, acusando-o de estar a planear uma invasão da Ucrânia. Putin reclamou a li-
berdade de movimentar as suas tropas no que considera ser território russo.

De acordo com o Global Fire Power, uma análise estatística anual às forças militares de vários
países, a Rússia tem actualmente o segundo exército mais poderoso em todo o mundo, apenas
atrás dos Estados Unidos. Por sua vez, a Ucrânia ocupa o 22.º lugar deste ranking e as diferen-
ças entre as duas forças militares são bastante acentuadas.

Enquanto a Rússia tem aproximadamente 850 mil militares em actividade, a Ucrânia tem menos
de um quarto desse valor – 200 mil militares. A Rússia tem cinco vezes mais tanques do que a
vizinha e 11 vezes mais caças militares.

PÚBLICO PT. “Rússia invade a Ucrânia”. Publicado em: 24 de Fevereiro de 2022. 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. [   ] Donetsk e Lugansk são províncias separatistas ocupadas por forças pró-russas desde 2014
que integram território ucraniano.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b. [   ] A incursão militar russa em território ucraniano até o momento há provocado ataques 
somente em bases militares e sem a confirmação de vítimas mortais.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

a. Quais são as diferenças das forças militares entre Ucrânia e Rússia? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b. O que Putin classificou como "forças de manutenção de paz"?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

a. « ... serviu meramente como pretexto para uma eventual incursão militar...» (paragrafo 3)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b. « ... prometeu que dez mil soldados seriam desmobilizados...» (paragrafo 6)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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PARTE 2: GRAMÁTICA

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

2.1. Giovana era a aluna _____ inteligente de sua turma.

a. [     ] mas

b. [     ] nada 

c. [     ] mais

2.2. _________ - se muitos carros este mês. (pretérito - perfeito do indicativo)

a. [     ] Vendeu

b. [     ] Vendia 

c. [     ] Venderam

2.3. Mário é ________ estudioso ________ seu irmão.

a. [     ] tão / menos que

b. [     ] menos / quanto

c. [     ] mais / que

2.4. _____ várias diferenças entre “saber fazer” e “fazer”.

a. [     ] há

b. [     ] à

c. [     ] a 

2.5. Se _________ a matéria, eu responderia corretamente.

a. [     ] sabendo

b. [     ] soubesse

c. [     ] soubemos

2.6. Não conseguiremos encontrar ____________estimados professores, pois eles já não 
trabalham mais aqui.

a. [     ] aqueles

b. [     ] estes

c. [     ] esses
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PARTE 3: ESCRITURA

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

Descreva como as redes sociais afetaram nossas vidas. Aspectos positivos e negativos.
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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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