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INTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
UCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas ellas en portugués. 

ICACIÓN: Calificación sobre 10. Las preguntas 1 y 2 se calificarán entre 0 y 1. Las preguntas 3 y 4 entre 

 y la pregunta 5 entre 0 y 4. TIEMPO: 90 minutos. 

PERGUNTAS 

 

 

1. Resuma o conteúdo do  texto  focando os pontos principais. 

 

2. Dê um sinónimo para cada uma das palavras: segura, viral, amoroso,  

famosa. 

 

3.  Reescreva as seguintes frases com o verbo entre parênteses  fazendo as 

alterações necessárias: 

a) Hoje eles ………………………………… (continuar) a apoiar este tipo de 

casos. 

b) Ontem eu  …………………………………. (agradecer) a um cidadão que 

……………. (interessar-se) pela saúde do animal. 

 

4.  Mude as seguintes frases, a primeira para a voz ativa e a segunda para a 

voz passiva:  

a) O animal foi visto por um veterinário e devolvido ao seu habitat 

natural. 

b) A Comissão de Trânsito deixou uma mensagem no seu perfil a informar 

o destino deste amoroso animal. 
 

5.   As Folivoras, como o seu nome indica,  são animais que se alimentam de 

folhas de algumas árvores . Também são conhecidas como preguiças 

porque costumam dormir catorze horas por dia e são lentas em terra. 

Vivem penduradas com as suas garras  aos ramos das árvores altas. Com 

estas informações  e as fornecidas no texto, dê a sua opinião sobre este 

animal em geral e  sobre o caso exposto no texto. Redija uma composição 

de aproximadamente 15 linhas. 
 

 

 

Preguiça resgatada numa autoestrada. 

Na passada sexta-feira, a Comissão de Trânsito de Quevedo, no Equador, 

teve um pedido de socorro diferente do habitual. Tudo porque uma 

Folivora, também conhecida como preguiça ou bicho-preguiça, assustou-

se ao tentar atravessar uma autoestrada e agarrou-se ao separador como 

forma de se sentir segura. 

As imagens do momento do resgate foram partilhadas no Facebook da 

Comissão de Trânsito. O animal foi visto por um veterinário e devolvido 

ao seu habitat natural. 

Esta história com final feliz tornou-se viral e um pouco por todo o mundo 

surgiram mensagens que elogiavam a ação da polícia local. Do Twitter aos 

meios de comunicação internacionais, a preguiça de Quevedo 

transformou-se em sensação da Internet. 

A Comissão de Trânsito deixou uma mensagem no seu perfil a informar o 

destino deste amoroso animal: "Obrigado a todos pela vossa 

preocupação. Informamos que a preguiça resgatada pelos nossos polícias 

foi vista por um veterinário que constatou que se encontrava em 

condições de regressar ao seu habitat. Agradecemos a todas as pessoas 

que estavam interessadas na saúde do animal. Continuaremos a apoiar 

este tipo de casos, com a colaboração dos cidadãos". Depois de devolver 

o animal à floresta, a Comissão fez um novo comunicado: "A preguiça 

mais famosa do momento encontra-se feliz no seu habitat. Obrigado a 

todos pela preocupação". 
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