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Portuguès 
Solucions 

Model 2. Opció A 

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

1- Devemos consumir pelo menos cinco gramos de sal por dia. (0,5) FALSA 
2- Para além do sódio, a maioria das pessoas deve diminuir também o consumo de 

Potássio. (0,5) FALSA  
 

II- Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões: 
1- Resposta semi-oberta (0,5) (Tópicos: problemas de hipertensão e cardiovasculares) 

 
2- Resposta semi-oberta (0,5) (Tópicos: controlar o consumo de sal para que seja 

inferior ao dos adultos, para evitar doenças adultas em adulto) 
 
III-  1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto original no texto:  
  1.1.-Costume (0,5) _______________________ 

1.2.-Juntamos  (0,5) _______________________ 
2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 

contexto inicial no texto: 
  2.1.- Pior (0,5) _______________________ 
  2.2.- Aumentar (0,5) _______________________ 
 
IV- 1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 
     
           Antigamente, a maioria das pessoas consumia sódio a menos e tinha falta de potássio 
 
 2- Feijão (L.2) (0,5) 
 _________________________________ 
  
 3- Recomendação. (L.13) (0,5) 
 _________________________________ 
 
 4- Elabore uma questão que possa ter como resposta a seguinte afirmação: 
 O potássio encontra-se em alimentos como o feijão e as ervilhas.  

Onde / em que alimentos é que se encontra o potássio? (0,5) 
  
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1-  A- Deixo 
 2-  C- Tenho  
 
VI-  RESPOSTA OBERTA 
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Model 2 - B 

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

3-  O estudo a que se refere o texto foi realizado apenas em Portugal. (0,5) Falsa 
4-  Os Portugueses dizem que usam o Smartphone ao jantar para verem o correio 

electrónico.  (0,5) Verdadeira 
 

II- Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões: 
3- De acordo com os dados apresentados, o Smartphone tornou-se já num bem 

imprescindível para os portugueses. Justifique a sua resposta usando palavras suas? 
(0,5 Resposta Oberta – SIM + argumentos 
 

4- Em relação ao contexto europeu, e no âmbito do uso dos smartphones, o que é que 
mais preocupa os portugueses? E porquê. (0,5) Resposta Oberta – uso da banca 
on-line + argumentos 

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

1.2.- espalhou-se / estendeu-se (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.- Terminou (L.4) (0,5)  
  2.2.- Descansados, sossegados (L.27) (0,5)  
 
IV-  1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 

 Segundo o estudo do ano passado, 62% dos portugueses confessavam usar o telefone 
durante o jantar, sendo que 65% destes utilizadores faziam-no para consultar o email 

 
 2- Europeias (L.13) (0,5) 
 3- Telemóveis (L.16) (0,5) 
 4- Podemos dizer que as compras na Internet não constituem Nenhuma / uma das 
grandes preocupações para os utilizadores portugueses. 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1- C- Tenho (0,5   

2- B- Passamos(0,5) 
 

VI- De acordo com a sua perspectiva, acha que esta relação com os smartphones pode afectar 
realmente os comportamentos quotidianos das pessoas? Justifique a sua resposta.  
 
 Resposta Oberta. (3) 
 


