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OPÇÃO A  
 

 O exercício é sempre delicado: destacar os progressos realizados nas últimas décadas no que diz respeito ao 
desenvolvimento humano no nível global, e ao mesmo tempo alertar sobre os novos perigos que o ameaçam. No "Relatório do 
Desenvolvimento Humano 2016", apresentado nesta terça-feira, 21 de março, em Estocolmo, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) tenta dar conta, na justa medida, das duas coisas. 
 "Temos que mirar nos avanços para encorajar aqueles que tomam iniciativas e adotam boas políticas públicas, por 
exemplo, mas é preciso assinalar os riscos significativos, os elementos de ruptura”, explica Magdy Martínez-Soliman, Subsecretário 
Geral das Nações Unidas e Administrador Assistente do PNUD. “É preciso reconhecer que, para um grande número de pessoas, a 
globalização é um fracasso”. 
 Os autores lembram, primeiramente, os inegáveis progressos em termos de desenvolvimento humano alcançados nos 
últimos 25 anos: recuo da mortalidade infantil em mais de 50%, com 43 mortes por mil nascimentos em 2015 contra 91, em 1990; 
redução da pobreza extrema, com a saída de um bilhão de pessoas da categoria, redução na incidência do vírus da AIDS, da 
malária e da tuberculose, entre outros: "mudanças fundamentais são possíveis”, lembra o PNUD. 
 Mas estes progresso não conseguem esconder as novas ameaças. "Alguns desafios permanecem (as privações), outros 
se agravam (as desigualdades), e outros surgem (os extremismos violentos), mas a maioria se reforça mutuamente”, escrevem os 
autores. “As mudanças climáticas, por exemplo, comprometem a segurança alimentar, e a rápida urbanização marginaliza os 
pobres das cidades." 
 Os desafios permanecem, portanto, colossais. Mas, globalmente, o principal risco em 2016 parece ter sido o aumento da 
violência, marcada por conflitos regionais, mas também as tensões intranacionais. "O mecanismo de exclusão mais direto é, sem 
dúvida, a violência. Ela pode ser motivada pela consolidação do poder político, pela proteção do bem-estar das elites, pelo controle 
da distribuição dos recursos, pela tomada de territórios e de recursos e pela promoção de ideologias baseadas na supremacia de 
uma identidade e de um conjunto de valores", escreve o PNUD. 

Adaptado da http:/ / w w w .cartam aior.com .br/  

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes palavras: 

“encorajar”, “recuo”, “desafios”. 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Dê a sua opinião sobre algum ou alguns dos assuntos focados no texto. 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

-Coloque as seguintes frases em plural, quando for pertinente, segundo o seguinte modelo:   Ele comeu muito ----› Eles comeram muito 

Ela veio de longe, para tu puderes passear com o teu cão, como fez no passado verão. E deixou o seu querido lápis como testemunha de 
amor de irmã. 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

a) A Galiza e a Lusofonia.  

b) Aspetos culturais de um ou de vários países de língua portuguesa. 

c) A minha visão do mundo da língua portuguesa 

 

SEXTA PERGUNTA (1valor)  

De que duas classes de ambiente no trabalho falam Francisco e Inês? 
Indique três objetos passíveis de reutilização referidos por Francisco e Inês. 
Que “aspeto fundamental” indica Francisco? 
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 A extensão de gelo polar dos oceanos Árctico e Antárctico atingiu mínimos recordes a 13 de Fevereiro, perdendo o 
equivalente a uma área maior do que o México, informou nesta quarta-feira a agência espacial norte-americana NASA. 

 O gelo polar totaliza actualmente 16,21 milhões de quilómetros quadrados, menos dois quilómetros quadrados do que a 
extensão mínima de gelo registada em média, para os dois oceanos, no período 1981-2010.  A 13 de Fevereiro, o gelo no conjunto 
dos oceanos Árctico e Antárctico alcançou a sua menor extensão desde que os satélites começaram a transmitir dados, em 1979. 
Segundo cientistas da NASA, o gelo árctico, no hemisfério Norte, atingiu em 7 de Março a sua menor extensão para o Inverno, 
época propícia para o gelo aumentar e chegar ao seu ponto máximo anual. No hemisfério Sul, onde agora é Verão, o gelo 
antárctico recuou para a sua mais reduzida extensão para a época em 3 de Março. 

 Para a NASA, no caso do oceano Antárctico, são dados surpreendentes após décadas de crescimento moderado de gelo. 
“Há uma grande variação anual no gelo dos oceanos Árctico e Antárctico, mas, em geral, até ao ano passado, a tendência no 
Antárctico era haver mais gelo”, assinalou a investigadora Claire Parkinson, citada em comunicado do Centro Espacial Goddard, da 
NASA. 

 Este Inverno, uma combinação de factores – temperaturas mais elevadas do que o normal, ventos desfavoráveis e 
tempestades – travou a expansão da superfície de gelo no Árctico. No oceano Árctico, as temperaturas caem no Outono e no 
Inverno, com o gelo a crescer e a atingir a sua extensão máxima anual normalmente em Março, depois de um período de recuo, no 
Verão. Ao contrário, na região antárctica, o nível máximo de gelo acontece em Setembro e o mínimo em Fevereiro. 

. 

(adaptado https://www.publico.pt) 

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: 

“propícia”, “hemisfério”, “recuou”, “após”, “travou”, “atingir”. 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto. 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

-Escreva a frase proposta em presente, utilizando a forma verbal correta, em futuro, segundo o seguinte modelo: Eu estive lá ------› Eu estarei 
lá.  

Trouxe o livro e  fiz o correto; ninguém veio recolhê-lo. Pôde ser doutro modo mas foi assim. Quis colocar alternativas mas não tive 
oportunidade. Fui rápido demais... 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

a) Unidade e diversidade da língua portuguesa.  

b) Aspetos culturais de um ou de vários países de língua portuguesa. 

c) Viagens que eu gostaria de realizar; lugares onde o  português é falado pela população que quereria visitar. 

 

SEXTA PERGUNTA (1valor)  

De que duas classes de ambiente no trabalho falam Francisco e Inês? 
Indique três objetos passíveis de reutilização referidos por Francisco e Inês. 
Que “aspeto fundamental” indica Francisco? 
 


