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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2020-2021 

 
Materia: Lengua Extranjera-Portugués Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN  
  
El examen consta de 3 bloques de preguntas. El primero de ellos tiene una valoración máxima de 4 puntos. Consta de 2 textos con sus 
correspondientes grupos de 8 preguntas, de los cuales el estudiante ha de elegir un grupo y responder a 5 preguntas. Cada pregunta está 
valorada en 0,8 puntos. 
En el segundo bloque, cuya valoración máxima es de 3 puntos, se presentan 8 preguntas para escoger la opción correcta. El estudiante debe 
responder a 4 de ellas, valoradas con 0,75 puntos cada una. 
El tercer bloque presenta dos propuestas de las que el estudiante debe realizar una. Cada propuesta consta de 3 opciones para elegir una. La 
puntuación máxima de este bloque es de 3 puntos. 
 
Es obligatorio responder a cuestiones de cada bloque para llegar a la puntuación máxima del examen (10). Las respuestas a todos los 
ejercicios deberán ser realizadas en portugués. 
 
Observación importante: en ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas para cada bloque de preguntas. Para la 
corrección se seguirá el orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Solo si el estudiante ha tachado alguna de ellas, 
se entenderá que la pregunta no debe ser corregida; en ese caso, se le corregiría, además, aquella que ocupase el correspondiente y lógico lugar 
de la tachada, siempre y cuando pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta. 

 
BLOCO 1- Responda a 5 das perguntas que se oferecem sobre UM dos textos propostos: [4 valores]   
Texto 1   

Mais da metade da moda barata produzida é descartada em menos de um ano 
A cada segundo, depositamos em aterros ou incineramos o equivalente a um camião de lixo cheio de têxteis. Menos 
de 1% do material usado para produzir vestuário é reciclado e transformado em roupas novas. Estas são algumas das 
conclusões do relatório da Fundação Ellen MacArthur sobre o impacto e o futuro da moda. 
“A indústria têxtil de hoje em dia está assente num modelo linear obsoleto de usa-faz-descarta e é extremamente 
esbanjadora e poluidora”, declarou Ellen MacArthur, presidente da fundação com o seu nome, acrescentando que o 
relatório “apresenta uma visão ambiciosa de um novo sistema, com base nos princípios da economia circular que 
oferece benefícios à economia, sociedade e ao ambiente”. Desde o séc. XX, as roupas têm sido cada vez mais 
encaradas como produtos descartáveis e a indústria tornou-se altamente globalizada, o que significa que os artigos 
são frequentemente concebidos num país, fabricados noutro e comercializados em todo o mundo, a um ritmo cada 
vez mais acelerado. Esta tendência acentuou-se ainda mais nos últimos 15 anos, com o aumento da procura por 
parte de uma classe média em crescimento e o surgimento da “fast fashion”, fenómenos que levaram à duplicação da 
produção durante este período de tempo. Atualmente, o crescimento da produção está intrinsecamente associado ao 
declínio da utilização de cada artigo, o que leva a uma quantidade incrível de desperdício. Estima-se que mais de 
metade da produção da moda rápida seja descartada em menos de um ano e que o número médio de vezes que uma 
peça de roupa é usada tenha caído 36% nos últimos 15 anos. “A indústria têxtil depende sobretudo de recursos não 
renováveis –98 milhões de toneladas, no total, por ano–, incluindo petróleo para produzir fibras sintéticas, fertilizantes 
para cultivar algodão e químicos para produzir, tingir e finalizar fibras e têxteis”, explica o relatório. “A produção têxtil 
também usa cerca de 93 mil milhões de metros cúbicos de água anualmente, contribuindo para problemas em regiões 
onde a água escasseia”, escreveram os autores do trabalho. “Com os seus baixos níveis de utilização e baixos níveis 
de reciclagem, o atual sistema linear e esbanjador é a principal causa desta pressão imensa e crescente nos 
recursos.”                                                                                                      https://www.theuniplanet.com/2020 
 

1. Que fez com que a produção têxtil se tenha duplicado nos últimos 15 anos? 
2. Porque a indústria têxtil não é compatível com um uso responsável da água? 
3. Qual é o destino da moda que é descartada? 
4. Porque diz Ellen Macarthur que a indústria têxtil não é sustentável? 
5. Porque a indústria têxtil está hoje muito globalizada? 
6. Que analisa o relatório da Fundação Ellen MacArthur? 
7. De que depende a indústria têxtil? 
8. Qual é a alternativa para solucionar o problema que apresenta o relatório? 
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Texto 2   

O Feito com Alma quer ser uma montra para quem põe a mão na massa 
Em plena pandemia, o site Feito com Alma, criado por Mafalda Matias e Miguel Ferrão, quer promover os produtores 
e profissionais mais pequenos, apresentando a sua história. Aqui, “tudo é feito com dedicação” e não há “produtos 
industrializados”. O projeto nasceu com o mesmo propósito que uniu Mafalda Matias, consultora de marketing de 29 
anos, e Miguel Ferrão, gestor de frotas com 39 anos: ajudar a valorizar os produtores e os comerciantes únicos, que 
“põem a mão na massa”. Com a pandemia, muitos produtores tiveram de fechar as suas lojas físicas, ficando assim 
impedidos de vender os seus produtos e, para muitos, o site Feito com Alma foi uma porta para que pudessem 
continuar a sua rotina. Os dois amigos conheceram-se nos escuteiros da Sertã, em Castelo Branco, e logo 
perceberam que queriam criar um projeto que “fizesse a diferença”. “Eu fui chefe da Mafalda e desde logo percebi que 
ela complementava o meu pensamento”, conta Miguel. Concluíram que “não existia um site onde se pudesse 
encomendar um produto ou um serviço e realmente se conhecesse a pessoa que estava por detrás desse trabalho”, 
explica Mafalda. E é aqui que o Feito com Alma é diferente. “No nosso site e no nosso trabalho existe a valorização 
da pessoa e do seu produto. O cliente sabe o nome do produtor, a sua história e como é que o produto é feito, tendo 
a garantia que tudo é feito com dedicação e que não é um produto industrializado”, ressalva a criadora. No fundo, é 
um catálogo em que se pode perceber o que torna um produto valioso. Por agora, há dois tipos de ofertas: os 
produtores e os profissionais. Os produtores são todos os comerciantes e criadores de peças únicas “que podem 
vender um produto local (característico de uma determinada região), um produto artesanal (feito à mão) ou um 
produto considerado original –uma peça que não é 100% produzida à mão, mas com um toque único do produtor, por 
exemplo, o trabalhar do vidro ou o estampar de uma camisola–”, explicam os fundadores. A outra vertente são os 
profissionais que podem usar o site para mostrar que tipo de serviços oferecem, detalhar os procedimentos e 
combinar com o cliente a melhor abordagem para o trabalho.  
                                                                                                                               Sara Xavier Nunes www.publico.pt  20/02/2021 
 

1. O que é que levou os dois amigos a criar o site? 
2. O que possibilita aos profissionais o site Feito com Alma? 
3. Que tipo de produtos podemos encontrar no site Feito com Alma? 
4. Porque é que o projeto Feito com Alma faz a diferença? 
5. Quais eram as atividades profissionais dos criadores do projeto? 
6. Que faz com que um produto seja considerado original para poder ser vendido no site? 
7. Porque os clientes sabem que os produtos vendidos no site não são industrializados? 
8. Quais foram as consequências da pandemia nos produtores? 

 
BLOCO 2 - Responda a 4 das seguintes perguntas indicando a opção correta em cada uma. 
[3 valores] 

2.1. a) O site foi acedido por milhares de pessoas. 
       b) O site foi acesso por milhares de pessoas. 
       c) O site foi aceso por milhares de pessoas.  
 
 
2.2. a) Ainda podemos ir ao cinema, apesar que seja tarde.  
       b) Ainda podemos ir ao cinema, apesar de for tarde. 
       c) Ainda podemos ir ao cinema, apesar de ser tarde. 

        
 

2.3. a) Embora todos gostem dessa camisola, ninguém a vai comprar. 
       b) Embora todos gostem dessa camisola, ninguém vai compra-la. 
       c) Embora todos gostem dessa camisola, ninguém vai-a comprar. 

 
 
2.4. a) O pai daquele menino salvou os miudos que andavam a nadar na praia. 
       b) O pai daquele menino salvou aos miúdos que andavam a nadar na praia.  
       c) O pai daquele menino salvou os miúdos que andavam a nadar na praia. 
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2.5. a) Ele constrói uma casa perto da lagoa. 
       b) Ele construi uma casa perto da lagoa. 

                   c) Ele constróe uma casa perto da lagoa. 
 

 
2.6. a) Avisa o pai no caso de estiveres em casa cedo, que ele está à tua espera . 
       b) Avisa o pai no caso de estares em casa cedo, que ele está à tua espera. 
       c) Avisa o pai no caso de estejas em casa cedo, que ele está à tua espera. 
 
 
2.7. a) Oxalá houvera menos secas, mas as alterações do clima provocam que não chova. 
       b) Oxalá houvesse menos secas, mas as alterações do clima provocam que não chova, 
       c) Oxalá havesse menos secas, mas as alterações do clima provocam que não chova. 
 

 
2.8. a) Antes de o André começar a escola, precisa de sapatos novos. 
       b) Antes do André começar a escola, precisa de sapatos novos. 
       c) Antes que o André começar a escola, precisa de sapatos novos. 
 

 
 

BLOCO 3 - Escolha UMA das seguintes propostas de expressão escrita. [3 valores] 
 
   1. Escreva uma composição sobre um destes três assuntos. A composição deve ter um mínimo de 
80 palavras     
 
             1.1. Viajar com segurança quando as restrições de mobilidade acabarem. 
             1.2. Vantagens e desvantagens da docência online. 
             1.3. Vegetarianismo e veganismo. 
 
   2. Escolha uma das situações e elabore o diálogo que se poderia estabelecer entre as pessoas 
que intervêm. O diálogo deve ter, no mínimo, dez falas, cumprindo o objetivo comunicativo indicado 
[fórmulas para cumprimentar/despedir não serão levadas em conta, bem como intervenções de 
"sim", "não"]. 

 
2.1. Você e um/a amigo/a decidiram experimentar o novo restaurante de comida vegana 
que abriu na cidade. Peça ajuda ao empregado em relação com as propostas da ementa e 
comunique as escolhas. 
2.2. A sua namorada/O seu namorado conta-lhe que o seu pai tem Covid 19. Telefone a  
perguntar como está o pai. 
2.3. O seu pai explica que hoje vai chegar muito tarde a casa e pede-lhe para ser você a 
tomar conta do jantar para si e para os seus irmãos. 
 
 
 
 

 




