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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. De acordo com o texto, o Jornal The Guardian destaca Braga por ser uma das 
cidades mais recentes de Portugal. (0,5) Falsa 

2. De acordo com a Jornalista, Braga é uma cidade que convida a andar a pé. (0,5) 
Verdadeira 

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

1. Qual foi o motivo exacto que levou a jornalista do jornal The Guardian a visitar 
Braga? (0,5) 

RESPOSTA OBERTA - Tópicos: para saber, em primeira mão a razão pela 
qual a cidade de Braga foi eleita, em 2012, como a Capital Europeia de Juventude 

 
2. Indique dois motivos que levaram o Jornal The Guardian a dar este destaque à 

cidade de Braga (0,5) 
RESPOSTA OBERTA - Tópicos: a oferta cultural; o convívio intergeracional, 
o facto de a cidade convidar a andar a pé, os hostels da cidade 

 
III-  1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto original no texto:  
  1.1.- seleccionada (L.9) (0,5) escolhida / eleita 

1.2.- andar (L.27) (0,5) caminhar 
 

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto inicial no texto: 
  2.1.- antigos (L.21) (0,5) modernos / novos 
  2.2.- vastas (L.27) (0,5) limitadas / reduzidas / escassas  
 
IV-  1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 
 Antigamente, víamos como esta cidade convidava a andar a pé, com as suas ruas 
arranjadas e os seus bancos de jardim em cada praça, e como as pessoas a saboreavam, com 
gosto! 
 2- jornais (0,5) 
 3- adolescente (0,5) 
 4- Coloque a seguinte frase na negativa: 
 A cidade não convida a andar a pé nem os cidadãos respondem. (0,5) 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1-  A- começo  (0,5 __________________ 
 2-  C- fizeram  (0,5) ___________________ 
 
VI- Imagine que um amigo pretende fazer uma viagem, como confia no seu critério, escreve-lhe 
para que lhe diga qual é a sua cidade preferida. Elabore um texto em que, para além de indicar a 
sua escolha, nos dará os respectivos motivos dessa eleição. (3) (aproximadamente 120 palavras) 
 
VI-  RESPOSTA OBERTA 
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Model 2. Opció B 

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

1. O Carro sem conductor já circula pelas ruas das nossas cidades. (0,5) Falsa 
2. De acordo com o texto, a experiência deixou os mentores do projecto bastante 

satisfeitos. (0,5) Verdadeira 
 

II- Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões: 
1. Para os responsáveis por este projecto, quais são as principais vantagens do carro 
sem conductor face ao conductor humano? (0,5) 

Resposta Oberta.- Tópicos: Contrariamente ao conductor humano, o carro sem 
conductor nunca se distrai nem se cansa. 
 

2. Depois de ler o texto, podemos dizer que este projecto está já terminado? Justifique a 
sua resposta. (0,5) 

Resposta Oberta.- Tópicos: Não, porque há ainda muitos problemas para 
solucionar. 

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

1.2.- definido (0,5) 
 

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto inicial no texto: 
  2.1.- escondidos (0,5)  
  2.2.- idênticos / semelhantes / iguais (0,5)  
 
IV-  1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 
 No futuro, todos poderemos ver como a viatura fará um percurso previamente 
estabelecido e abrandará em situações de perigo. 

 2- Responsáveis (0,5) 
 3- Situação (0,5) 

 
4- Coloque a seguinte frase na negativa: 

Os carros usados nos testes do Google não têm sensores nem sistema de GPS (0,5) 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1-  C- viagem  (0,5  
 2-  C- molham  (0,5)  
 
VI- Qual é a sua opinião sobre esta evolução da indústria automóvel? Crê que ela vai trazer 
benefícios para a vida das nossas cidades, ou poderá afectar a nossa qualidade de vida? Escreva 
um texto em que apresente a sua opinião, assim como os argumentos que o levam a defender 
essa posição. (3) (aproximadamente 120 palavras) 
 
Resposta Oberta. (3) 


