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PORTUGUÉS II 
 

Resolución del ejercicio 
 
OPCIÓN A 

 

1. Quais as razões para o medicamento em 
apreço vir a ser retirado do mercado? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Pelo que é exposto no texto, pelos vistos, o medicamento a que se faz referência, o Zyban, que 
está destinado às pessoas deixarem de fumar ou, ao menos, controlarem melhor este costume, 
está a causar mortes. Todavia, as razoões não parecem estar claras, visto não se poder 
estabelecer uma relação nítida causa-efeito, entre as mortes e o consumo do medicamento. 

2. Existem organismo públicos que garantam a 
distribuição e venda de medicamentos? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Existem sim, existem organismos oficiais que têm como objectivo garantir que os 
medicamentos dispensados à população são seguros e não têm risco nenhum para os doentes. O 
texto fala no Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed), em Portugal, mas 
parecem existir organismo semelhantes em outros países europeus, como a Grã-Bretanha, e a 
Alemanha. De facto, no texto fala-se da agência alemã que alertou para a situação. Tudo isto 
demonstra o interesse dos poderes públicos por tratarem da segurança dos seus cidadãos. 

3. Segundo a protagonista, qual o estado de 
ânimo do Joaquim? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Os adjetivos e as passagens que descrevem o estado de ânimo do Joaquim evidenciam tristeza. 
Assim, por exemplo, a personagem encontra-se longe das pessoas suas amadas e conhecidas, 
também não acompanhado ou em companhia de outras, mas sozinho. Por outro lado, também 
não ajuda o ambiente que o acompanha. No texto fala-se de uma cidade «feia». Outras 
referências, de caráter dramático, evidenciam esta tristeza, como o facto de descrever o quartel 
como uma prisão ou o uso do adjetivo «desanimado» por Emília para aludir à impressão que 
tem dele através da leitura de uma carta. 

4. Identifica-se com o exposto no texto? Tem de 
tomar mediamentos? Redija um texto 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  
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subordinado ao tema em apreço com uma 
extensão máxima de entre 100 a 120 palavras. 
(4 puntos) 

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 
contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Felizmente, até agora nunca tive de tomar mediamentos pois como se costuma dizer, a minha 
saúde é de “ferro”. Mas isso, ultimamente, ferro, é que me tem vidno a faltar. Isto tem a ver com 
questões femininas que fazem que no consumo habitaul dos alimentos não consiga repor aquele 
que perco habitualmente. É por isso que tenho estado a tomar comprimidos. Outro comprimido 
agora obrigado faz referência ao meu déficit de vitamina D, ou seja, a vitamina do sol. Dito com 
palavras mais prosaicas: devo é tomar o sol porque é obrigação marcada pelo médico. Devo ir 
de férias, sem dúvida. Felizmente, nunca senti a tentação de fumar. Isso nunca me aconteceu. 
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OPCIÓN B 
 

1. A que estação do ano poderia corresponde o 
tempo climatérico descrito no texto? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Segundo o texto, estamos a falar de um dia “cinzento e húmido”, com “nuvens negras”, vento barulhento, 
“trovões”, “relâmpagos”, “raios”. Tudo parece indicar um dia outono ou inverno, ou até, um dia de fim de 
primavera, em que é muito habitual a chuva. Não parece, certamente, um dia de verão, com sol, calor e 
brisa suave. Mas o facto de indicar que a acção se desenvolve às seis da tarde, faz-me pensar que será 
certamente um dia feio da primavera, em que ainda há sol, pouco, sim, mas há. Assim não seria se fosse 
inverno, quando às cinco já começa a luz a fugir. 

2. A personagem realiza uma viajam até à casa 
familiar. Apartir do descrito no texto, saberia 
dizer qual o meio de transporte utilizado? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Segundo o texto, a personagem deve estar a se deslocar até a casa familiar de comboio ou, 
então, num veículo qualquer. A personagem não é ela a guiar, visto explicar que acordou do 
sonho e ver, de repente, a aldeia onde a família viveu. Significa isso que pode fazer a viagem 
descontraídamente, sem dar maior atenção ao veículo, tendo apenas de esperar até chegar ao 
destino. 

3. Qual a reacção da personagem à chegada a 
casa? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 
Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 
Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Não existem muitos datos que nos permitam descrever ao pormenos as impressões do narrador 
aquando à chegada da casa familiar, situada numa aldeia. Os poucos elementos de que dispomos 
indicam uma certa saudade na sequência sistemática dos acontecimentos, com indicação dos 
adjectivos para os descrever: abre o portão, que é pesado e de ferro; caminha pelo jardim, que 
tem terra e cheira a causa de estar molhada; as portas das janelas são brancas; a paredes são 
rosbustas e de granito. A casa está habitada, porque é obrigado a bater à porta. Personagem 
sente felicidade: chegou a casa. 

4. Já lhe aconteceu alguma coisa de semelhante? 
Tem família longe do seu lugar de residência 
habitual? Redija um texto subordinado ao 
tema em apreço com uma extensão máxima 
de entre 100 a 120 palavras. 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 40%  
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Extensión (100-120 palabras) y uso de los 
contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Infelizmente, a minha família está longe de mim. Não muito longe, mas o suficiente para a não 
poder ver todos os dias, e nem sequer todas as semanas ou meses. Trabalho numa cidade que 
não é a minha cidade-berço. Apesar de que estou aí há muitos anos, as minhas estruturas sociais 
continuam a ser precárias. Não tenho amigos para descontrair e já me habituei a fazer uma vida 
solitária. Não é que me custe, mas às vezes preferia ter à família e os amigos perto de mim. 
Tudo muda quando saio da cidade e vou para onde está a minha família, ou até para uma outra 
cidade com amigos. A minha vida é muito diferente: consigo combinar para almoçar, ou jantar, 
e sempre tenho quem venha comigo ao teatro. 

 
 
 


