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O exame consta de seis perguntas de 2,5 valores: a 1ª de compreensão do texto oferecido em cada caso e de 
desenvolvimento dum tema ou temas ao texto vinculado. A 2ª e a 3ª de aspetos gramaticais. A 4ª e a 5ª de 
desenvolvimento dum tema nos termos em que lhe são indicados. A 6ª de elaboração duma situação comunicativa. 
Leia atentamente as perguntas e escolha QUATRO DELAS PARA RESPONDER. Se responder mais perguntas das 
permitidas, só serão corrigidas as quatro primeiras respondidas. 
 
 
 
PERGUNTA 1. Em relação ao seguinte texto, responda às três alíneas a ele vinculadas que mais abaixo lhe são 
formuladas.     
 

O dérbi de benjamins entre o Sporting e Benfica, da 13.ª jornada campeonato distrital de Lisboa de futsal, ficou 
marcado por um gesto de fair-play de um jogador dos “leões”, que mereceu o cartão branco mostrado pelo 
árbitro. 
O árbitro da partida assinalou uma grande penalidade por alegada mão de um jogador dos “encarnados”, que 
dizia que o corte tinha sido efetuado com a cabeça. Um jogador do Sporting acabou por confirmar ao árbitro 
que o adversário tinha razão e não jogou a bola com a mão. 

O árbitro da partida reverteu a decisão e mostrou ao jogador dos “leões” o cartão branco, um recurso para 
enaltecer atos e comportamentos corretos, assinalando o gesto de fair-play. 

O encontro entre o Sporting e o Benfica, disputado no Pavilhão João Rocha, terminou com a vitória do Sporting 
por 1-0. 

Adaptado de https://www.publico.pt/  

 
 
 
1.1. Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.    (0,5 valores)  
1.2. Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: “grande penalidade”, “alegada”, “reverteu”, “ 
cartão” , “ enaltecer”   (0,10 valores por palavra)  
1.3. Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto ou inspirados por ele (100 palavras aprox).    (1,5 
valores)  
 
 
 
 
PERGUNTA 2. Reescreva as seguintes frases no pretérito perfeito do indicativo segundo o seguinte modelo (2,5 
valores): 
Eu rio muito. ----------> Eu ri muito.  

Sabemos bem a lição. Não temos dúvida e sim a certeza de que nada fazemos o devido. É preciso conservar a 

calma e, por isso, trazemos bons resultados 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PERGUNTA 3. Coloque as seguintes frases em infinitivo pessoal, quando for pertinente e com as transformações 
necessárias, segundo o seguinte modelo (2,5 valores):  
Para que escrevas bem, deves fazer os trabalhos na casa. ---------> Para escreveres bem, deves fazer os trabalhos na 

casa. 

É bem importante que saibamos o que acontece. 

Que eles façam o seu trabalho é o melhor conselho que podes dar-lhes. 

Não é preciso que venhas hoje. Mas que eu possa vir é questão de tempo. 

Para que ela tenha a certeza, é bom que a ajudes. 

 
 
 
PERGUNTA 4. Desenvolva um dos dois temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou diálogo com um 
amigo/uma amiga):  (Número mínimo de palavras recomendado: 150)  (2,5 valores) 
 
4.1. A minha visão do mundo da língua portuguesa. 
4.2. Aspetos da sociedade e/ou da cultura de Portugal.  
 
 
 
PERGUNTA 5. Desenvolva um dos dois temas seguintes na forma que desejar (ensaio, carta ou diálogo com um 
amigo/uma amiga):   (Número mínimo de palavras recomendado: 150)  (2,5 valores) 
 
5.1. A Galiza e a Lusofonia.  
5.2. A viagem que quero fazer pelo Brasil. 
 
 
PERGUNTA 6. Escolha uma das situações comunicativas e elabore o diálogo que se poderia estabelecer entre as 
pessoas que nele intervêm. Cada interveniente deve falar três vezes e/ou o texto ter 45 palavras no mínimo.    (2,5  
valores) 
 
6.1. Dois amigos falam das suas experiências no verão passado; perguntam-se por lugares, atividades, encontros, etc. 
 
6.2. Vai comprar maçãs. Descreva ao empregado o tamanho e classe que pretende e o orçamento de que dispõe; 
finalmente, sai com um kilo de bananas e satisfeita/o. 
 


