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O samaritano da comida 
António Costa Pereira, comandante da TAP1, realizou o seu maior voo: aproveitar os 
alimentos atirados para o lixo. Relato de uma aventura de quase três anos. 
Ficou chocado quando soube que, diariamente, entre 35 mil e 50 mil refeições, servidas 
por empresas de catering em cantinas, têm como destino o lixo. Logo ele, o mais velho de 
nove irmãos, que se habituou a não desaproveitar nada, muito menos comida, “os meus 
pais foram donos de restaurantes”, conta, “o que sobrava era, sempre, oferecido.” 
Numa altura em que a pobreza e as carências alimentares aumentam no nosso país, o 
comandante não conseguiu ficar quieto. Queria arranjar forma de aproveitar as sobras que 
ficam nas panelas e nos tabuleiros das cozinhas [Atenção: não se está a falar de restos (os 
pratos).] 
Agiu sozinho, “vergonha”, diz, “é não fazer nada para mudar a situação.” Não estava à 
espera de tanta turbulência, durante o percurso. 
Passou a aproveitar as tribunas dos leitores de órgãos de comunicação social. Ganhou 
alguma notoriedade, mas sem a relevância de que precisava. Lembrou-se, então, da 
ferramenta ao dispor de qualquer cidadão: lançar uma petição pública. Em Julho último, 
alojou uma página na Net para recolher assinaturas e, desta forma, levar o caso ao 
Parlamento. Mas não ficou por aqui, desatou a contactar com entidades, todos o apoiaram.  
A turbulência tornou-se, por fim, menos intensa. O comandante mostra-se convicto de 
que está a ser atingida a velocidade de cruzeiro, “era meu dever, como cidadão, ajudar. A 
minha missão está prestes a terminar – cabe agora às autarquias seguir o caminho.” Que 
afinal não era assim tão complicado. 

In www.Visão.pt
 
I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira 
(V) ou Falsa (F) 

1-  António Costa tem oito irmãos. (0,5) _______________________ 
2-  António Costa teve esta ideia em conjunto com os seus colegas da TAP. (0,5) 

_______________________ 
 

II-  Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões: 
1- Qual foi a ideia que teve este cidadão? (0,5) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
2- Pôr em prática a sua ideia, foi um processo fácil? Justifique a sua resposta. (0,5) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           
1 TAP- sigla de Transportes Aéreos de Portugal 
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III-  1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto original no texto:  
 
  1.1.- Atirados (L.3) (0,5) _______________________ 

 
1.2.-Lembrou-se (L.15) (0,5) _______________________ 
 

3- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto inicial no texto: 
 

  2.1.- Aumentam  (L.8) (0,5) _______________________ 
 
  2.2.- Terminar (L.21) (0,5) _______________________ 
 
 
IV-     

1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 
 

 Em Julho último, alojou uma página na Net para recolher assinaturas. 
 No próximo Verão, ____________________________________________________ 
 
 2- Indique a forma de plural de “país” (L.8) (0,5) 
 _________________________________ 
  
 3- Indique a forma de feminino, singular, de “cidadão” (L.20) (0,5) 
 _________________________________ 
 
 4- Coloque a seguinte frase na negativa: 
 O que sobrava era sempre oferecido. (0,5) 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1-    A- Pensao  B- Pensau C- Pensam   (0,5)   ___________________ 
 
 2-   A- Passamos B- Pasamos C- Pazamos (0,5) ___________________ 



 

VI- De acordo com a sua perspectiva, crê que a internet, e as redes sociais, em particular, podem 
ser um factor importante para pôr em prática acções de solidariedade social. Justifique a sua 
resposta (em aproximadamente 120 palavras).(3) 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Custam 30 mil euros e as baterias não duram 200 quilómetros.  
Os primeiros carros eléctricos chegam a Portugal já este ano e prometem ser uma opção 
mais amiga do ambiente e económica. Os fabricantes falam num novo paradigma que irá 
provocar a primeira revolução na indústria automóvel pela primeira vez em 100 anos. 
Eléctricos, semi-eléctricos ou híbridos, todas as modalidades de carros prometem ser mais 
económicas. No entanto, os modelos até agora apresentados são mais caros - custam na 
ordem dos 30 mil euros - e a autonomia em estrada é muito baixa. 
Ninguém sabe se os carros eléctricos vão ser a solução contra a total dependência do 
petróleo. Mas certo é que quase todos os fabricantes mundiais estão a apostar neste novo 
segmento. Renault, Nissan, Mitsubishi, Audi, Ford, Peugeot e Volkswagen (VW) são 
algumas das grandes marcas que já revelaram os seus protótipos movidos a energia 
eléctrica, através de baterias de iões de lítio. Os construtores acreditam que dentro de dois 
anos estes carros vão começar a acelerar pelas estradas da Europa e representar uma 
alternativa aos motores de combustão (diesel ou gasolina). 
Carlos Ghosn, presidente-executivo (CEO) da aliança Renault Nissan, defende que "este é 
o momento certo para lançar estes veículos que não emitem CO2 e não fazem ruído" e 
que, na sua opinião, devem ser "automóveis de massas, a um preço que todos podem 
pagar." 
No entanto, as vantagens defendidas pelos fabricantes correm o risco de esbarrar nas 
necessidades dos consumidores. No topo das preocupações está a autonomia das baterias, 
que em alguns modelos é apenas de 20 quilómetros e raramente supera os 160 
quilómetros 
 

In http://economico.sapo.pt/noticias 
 

 
I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira 
(V) ou Falsa (F) 

1-  Sabemos já que os carros eléctricos vão ser a solução contra a dependência do 
petróleo. (0,5) _______________________ 

2-  Praticamente todos os fabricantes mundiais de automóveis estão já a apostar neste 
tipo de automóvel. (0,5) _______________________ 

 
II-  Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões: 

1- Actualmente, quais são os principais motivos que impedem que o carro eléctrico 
não seja mais procurado pelo consumidor? (0,5) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

43535892 
Aferrau una etiqueta identificativa 

amb codi de barres 
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2- Segundo os construtores, a chegada destes automóveis às nossas estradas é 

iminente? Justifique a sua resposta. (0,5) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
III-  1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto original no texto:  
 
  1.1.- Opção (L.2) (0,5) _______________________ 
 

1.2.-Apenas (L.21) (0,5) _______________________ 
 

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto inicial no texto: 
 
  2.1.- Novo (L.3) (0,5) _______________________ 
 
  2.2.- Caros (L.6) (0,5) _______________________ 
 
 
IV-     

1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 

 
 Os primeiros carros eléctricos chegam a Portugal este ano. 
 ____________________________________________________ no próximo ano. 
 
 2- Indique a forma de plural de “automóvel” (L.8) (0,5) 
 _________________________________ 
  
 3- Indique a forma singular de “preocupações” (L.20) (0,5) 
 _________________________________ 
 
 4- Coloque a seguinte frase na negativa: 
 Haverá  automóveis eléctricos para todos. (0,5) 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1-    A- Peço  B- Pesso C- Pezo   (0,5)   ___________________ 
 2-   A- Nai            B- Nãe  C- Nem  (0,5) ___________________ 



 

 
VI- No texto afirma-se que Carlos Ghosn crê que estamos no momento certo para o lançamento 
dos veículos eléctricos. De acordo com a sua perspectiva, crê que ele tem razão? Justifique a sua 
resposta (em aproximadamente 120 palavras). (3) 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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