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

Curso 2019-2020 

 

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 2 puntos, se presentan 8 preguntas para escoger la opción correcta. El estudiante debe 
responder a 4 de ellas, valoradas con 0,5 puntos cada una. 
El tercer bloque presenta dos propuestas, de 4 puntos cada una, 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 4 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:  
 
Texto 1  [4 valores]   

Economia da partilha 
Naquele espaço, onde o mundo se liga a qualquer hora do dia e da noite, foi surgindo, muito naturalmente, uma nova 
economia, chamada “da partilha”. Começou sem sede de lucro, com o “velhinho” Couchsurfing, um site através do 
qual uma pessoa pode ficar a dormir no sofá de um estranho, gratuitamente, como forma barata de conhecer uma 
nova cidade. Mas de repente… os taxistas estão na rua a “caçar” motoristas da Uber e os hotéis tremem com o 
imenso negócio do alojamento local disponível no Airbnb. São serviços à medida da geração Y, que não gostam de 
acumular, mas de partilhar ou alugar. Uma sondagem recente da Universidade de Harvard mostra que 51% dos 
jovens entre os 18 e os 29 anos não apoia o sistema capitalista. “O digital acabou com a rede de clubes de vídeo e a 
Kodak deixou de ser relevante. Já a economia da partilha é disruptiva, sim, mas o Airbnb não vai fazer com que os 
hotéis desapareçam nem a Uber vai acabar com os táxis. Estão é a obrigá-los a mudar. Os setores mais tradicionais 
da economia têm de se adaptar”, refere Rui Ventura, presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de 
Marketing. Os balcões das instituições bancárias tornam-se obsoletos com esta geração que já só usa o netbanco, os 
agentes de seguros estão em vias de extinção e podemos até questionar, com a evolução do e-commerce, o tempo 
de vida de algumas lojas físicas de equipamentos eletrónicos ou de vestuário. Mas as questões que a geração Y 
coloca ao mercado estão para lá da simples migração dos negócios para o digital. O sucesso de uma startup como a 
portuguesa Chic by Choice, por exemplo, que aluga vestidos de luxo, deve-se a esta característica de valorizarem a 
experiência, sem sentirem necessidade de serem donos do vestido. Querem “passar por isso” e não “ter isso”. “Ter 
por ter” não faz sentido nenhum para Mafalda Maya, 31 anos, joalheira de formação e de profissão. “Não quero que o 
meu armário tenha peças que eu não use”, sublinha. Não está “agarrada” às prestações do banco para pagar casa, 
não tem carro nem pensa vir a ter, não tem cartão de crédito e resistiu a endividar-se com um microcrédito para abrir 
o seu atelier, em Lisboa.                                                                                           

                                                                                                                   http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2016-09-23 
 

1. Quais são os setores da economia que deverão adaptar-se aos novos hábitos de 
consumo? 
2. Que oferecia o site Couchsurfing? 
3. Continuam os jovens a ir ao banco para tratar assuntos relacionados com o seu dinheiro? 
4. Qual é a explicação do sucesso da Chic by Choice? 
5. A "economia da partilha" vai fazer desaparecer os táxis? 
6. Qual é o resultado do estudo realizado pela Universidade de Harvard? 
7. Segundo o texto, quais são os gostos da conhecida como "geração Y? 
8. A que atividade profissional se dedica Mafalda Maia? 
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Texto 2   [4 valores]   
 

Fruta Feia já tirou duas mil toneladas do lixo e entregou um milhão de euros aos agricultores 
O projeto Fruta Feia evitou que, nos seis últimos anos, duas mil toneladas de frutas e legumes fossem parar ao lixo 
somente devido à sua aparência, colocando nas mãos dos 235 agricultores parceiros cerca de um milhão de euros. 
Em declarações à Lusa, Isabel Soares, mentora da cooperativa Fruta Feia explicou que chegar a este número em 
seis anos de existência do projeto significa que este é “um modelo que funciona e que conseguiu, baseado na 
responsabilidade do consumidor, salvar duas mil toneladas [de alimentos] do lixo”. “Significa que já não é só uma 
ideia, só uma vontade de alguém de fazer alguma coisa para contrariar o desperdício alimentar devido à aparência”, 
afirmou, acrescentando também que os recursos naturais, por detrás da produção — solos, água, mão de obra – 
também estão a ser poupados. Isabel Soares lembrou que a fruta que não era aproveitada e ficava a apodrecer nos 
solos resultava em emissões com gases de estufa e que o projeto foi igualmente importante, neste sentido, para 
a “redução das alterações climáticas ao contribuir para a redução desses gases”. A cooperativa Fruta Feia, que tem 
235 agricultores como parceiros, resulta de uma ideia de Isabel Soares para aproveitar cerca de um terço da fruta e 
vegetais que os supermercados desperdiçam por considerarem que não têm o aspeto perfeito que os consumidores 
procuram ou o calibre necessário. Quando arrancou, em 2013, a Fruta Feia abastecia 120 consumidores e salvava do 
lixo, por semana, cerca de 400 quilos. Seis anos depois, fazem parte do projeto 235 agricultores, tira do lixo 
semanalmente 15 mil quilos, conta com 5.500 associados e tem uma lista de espera de 15 mil pessoas. Neste 
momento trabalhamos com 235 produtores. Se, no início, foi dar uma esperançazinha a esses poucos agricultores, 
hoje em dia, é uma economia alternativa através da qual podem escoar o que não conseguem no mercado 
convencional”, adiantou. “Gente bonita come fruta feia” é o lema do projeto desde o primeiro dia, um projeto que 
pretende associar “bons ideais às pessoas que estão dispostas a comer” esta fruta não normalizada, para evitar o 
desperdício alimentar, concluiu Isabel Soares.      
                    https://observador.pt/2020/01/21/fruta-feia-ja-tirou-duas-mil-toneladas-do-lixo-e-entregou-um-milhao-de-euros-aos-agricultores/ 
 

1. Quem é que recebeu cerca de um milhão de euros graças ao projeto Fruta Feia? 
2. Quem é Isabel Soares? 
3. Quais são os recursos naturais que estão a ser poupados? 
4. Por que razão os supermercados deseperdiçam um terço da fruta e dos vegetais? 
5. O que é que provocava a fruta que se deixava apodrecer nos solos? 
6. Em que ano começou o projeto Fruta Feia? 
7. Quantos quilos tira do lixo o projeto Fruta Feia por semana? 
8. Qual é o lema do projeto? 

 

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

2.1. a) O Amazonas é responsável por um quinto das águas doces levadas aos oceanos. 
       b) O Amazonas é responsável em um quinto das águas doces levadas aos oceanos. 
       c) O Amazonas é responsável ao um quinto das águas doces levadas aos oceanos. 
        
 
2.2. a) Adoro roupa nova, seja qual seia o seu tecido. 
       b) Adoro roupa nova, seja qual for o seu tecido. 
       c) Adoro roupa nova, seja qual fosse o seu tecido. 
 
        
2.3. a) Quando se têm tendências violentas, o objetivo é controlá-las. 
       b) Quando se têm tendências violentas, o objetivo é controlar-las. 
       c) Quando se têm tendências violentas, o objetivo é controla-las. 
 

 
2.4. a) Para tivermos uma vida saudável é preciso praticar desporto. 
       b) Para tenhamos uma vida saudável é preciso praticar desporto. 
       c) Para termos uma vida saudável é preciso praticar desporto.  
 

https://observador.pt/2020/01/21/fruta-feia-ja-tirou-duas-mil-toneladas-do-lixo-e-entregou-um-milhao-de-euros-aos-agricultores/
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                      2.5.  a) Apesar desso, seria bom conseguirem o apoio do Governo. 

       b) Apesar disso, seria bom conseguirem o apoio do Governo. 
       c) Apesar diso, seria bom conseguirem o apoio do Governo. 
 

 

2.6. a) Embora as medidas entrem em vigor, não vão acabar com os problemas. 

       b) Embora as medidas entrassem em vigor, não vão acabar com os problemas. 

       c) Embora as medidas entrarem em vigor, não vao acabar com os problemas. 

 

 
2.7. a) Se os alugueres fossem mais baratos, as pessoas teriam menos problemas. 

       b) Se os alugueres foram mais baratos, as pessoas teriam menos problemas. 

       c) Se os alugueres fossem mais baratos, as pessoas terão menos problemas. 

 

 
2.8. a) Serão expulsados os estudantes que não respeitem as regras. 

       b) Seram expulsos os estudantes que não respeitem as regras. 

       c) Serão expulsos os estudantes que não respeitem as regras. 

 
 

BLOCO 3 - Escolha UMA das seguintes propostas de expressão escrita.  
 

   1. Escreva uma composição sobre um destes três assuntos. A composição deve ter um mínimo de 
80 palavras [4 valores]     
 

1.1. As tecnologias estão a mudar as nossas vidas.  
1.2. Gostava de ir viver para uma cidade maior? 
1.3. Prefere fazer as compras online ou ir à loja física? 

 
   2. Escolha uma das situações e elabore o diálogo que se poderia estabelecer entre as pessoas 
que intervêm. Cada interveniente deve falar, no mínimo, três vezes, cumprindo o objetivo 
comunicativo indicado [fórmulas para cumprimentar/despedir não serão levadas em conta como 
intervenções]. [4 valores] 

 
2.1. Você tem um problema de alergia. Está a realizar o tratamento indicado pelo 
especialista médico, mas o problema continua. Ligue para o consultório médico para marcar 
uma consulta.   
 
2.2. Você está em viagem de finalistas com a sua turma. Chegam ao hotel e há um 
problema: não funciona a wifi. Na receção, explique a situação. 
 
2.3. Em casa com um amigo/uma amiga. Você quer ver um jogo de futebol na televisão, 
mas o seu amigo/a sua amiga quer jogar Play Station. 

 




