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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y 
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
 

OPCIÓN A 
 

Tóquio, a cidade mais honesta do mundo? 
 
 Já viu uma nota no chão e decidiu ficar com ela? Em Portugal, "achado não é 
roubado", mas na capital japonesa, a cultura é bem diferente: em 2016, os cidadãos 
devolveram 3670 milhões de ienes (mais de 30 milhões de euros) encontrados às autoridades. 
 Não bastando a cortesia de se devolver o dinheiro misterioso, na maioria das vezes o 
numerário regressa mesmo a casa. Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, citada pela 
Bloomberg, cerca de 75% do dinheiro (22,5 milhões de euros) foi restituído a quem o perdeu. 
O valor tem vindo a crescer gradualmente desde 2009, ano em que as devoluções não 
chegavam aos 3 mil milhões de ienes, ou cerca de 24,6 milhões de euros. 
 A entrega de dinheiro encontrado às autoridades é obrigatória por lei, mas os 
japoneses fazem-no por boa educação. O professor Toshinari Nishioka, da Universidade de 
Estudos Internacionais de Kansai, na prefeitura japonesa de Osaka, explica que os princípios 
nipónicos são marcados por uma educação que começa cedo. “As escolas japonesas oferecem 
aulas sobre ética e moralidade, os estudantes aprendem a imaginar os sentimentos de quem 
perdeu os seus bens ou dinheiro”, afirma o antigo polícia. 
 Se, durante três meses, ninguém reclamar o que perdeu, quem achou o dinheiro tem 
direito a ele. E, mesmo que o verdadeiro dono apareça, a lei concede ao "bom samaritano" 
entre 5% e 20% do valor encontrado. 

 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Comprensión de textos. 

1.1. Explique, por palavras suas, de que comportamento dos cidadãos de Tóquio fala a notícia. 
(2 puntos) 

1.2. Segundo o que leu, quais são os motivos deste comportamento dos japoneses? (2 puntos)  

1.3. Explique o significado das expressões "achado não é roubado" e "bom samaritano". (2 
puntos) 

 
2. Producción de textos. 

Escreva um texto para deixar como comentário na página web do jornal em que dê a sua 
opinião sobre este comportamento. (4 puntos) 
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OPCIÓN B 
 
 Mesmo considerando outros determinantes de saúde, como o género, a idade, o nível 
de educação, o estatuto de migrante, o país de origem ou a crença religiosa, o grupo de 
investigadores da Universidade de Gante, na Bélgica, verificou que os voluntários têm 
significativamente mais saúde do que os não-voluntários. Na verdade, têm tanta saúde como 
alguém cinco anos mais novo e consegue encontrar melhores empregos. Esta é uma das 
conclusões de um novo estudo, que analisou dados de mais de 40 mil pessoas, espalhadas por 
29 países europeus, incluindo Portugal. 
 Esta relação poderá estar associada indiretamente, segundo explicam, ao salário que os 
voluntários recebem, já que os dados também revelaram que estes têm um salário mais alto do 
que os não voluntários. Para além desta, os investigadores ainda apresentam três outras 
explicações possíveis para esta relação positiva entre o voluntariado e um melhor estado de 
saúde. A primeira diz que o voluntariado pode melhorar o acesso a recursos psicológicos 
(como a autoestima) e sociais (como a integração social e acesso a informação), tendo ambas 
um impacto positivo na saúde. A segunda explicação sugere que o voluntariado, ao melhorar 
a atividade física e cognitiva, pode proteger as pessoas do declínio funcional e da demência 
quando forem mais velhas. A última hipótese apresentada pelos autores do estudo associa esta 
relação a uma descoberta neurocientífica, que revela que o voluntariado liberta hormonas 
como a ocitocina e a progesterona, ambas capazes de regular o stress e a inflamação. 
 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Comprensión de textos. 

1.1. Explique, por palavras suas, o que estudou o grupo de investigação belga e qual foi o 
resultado. (2 puntos) 

1.2. Indique sucintamente e por palavras suas as explicações sugeridas pelos investigadores. 
(2 puntos) 

1.3. Explique o significado das palavras "voluntário" e "voluntariado" no texto. (2 puntos) 

 
2. Producción de textos. 

Escreva um texto com a sua opinião para deixar como comentário na página web do jornal 
que publicou a notícia. (4 puntos) 
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