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PORTUGUÉS II 
 

Resolución del ejercicio 
 
OPCIÓN A 

 

1. Segundo o texto, qual o peso da classe média 
portuguesa no conjunto do país? 

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, o peso global da classe média no mais atinge o oitenta por cento da população, 
o que parece corresponder com um país desenvolvido. As políticas públicas de redistribuição da 
riqueza fizeram com que a diferencia entre aqueles que mais têm e aqueles de que menos 
dispõem seja mínima. Significa, também, que o grau de atenção pública é também muito alto, o 
que não deixará de estar relacionado, certamente, com o pagamento dos impostos. 

2. Segundo o texto, quando é que começou a 
declinar o peso total do operariado em 
Portugal? 

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 

O texto fixa tal declínio nos fins do século XX, coincidindo com a quebra do paradigma ao 
nível mundial. As sociedades em conjunto nada têm a ver desde o início do novo milénio. Em 
Portugal, que assentou até aos fins do século em estrutuas productivas ainda quase oitocentistas, 
tem vindo a mudar de forma significativa o seu sistema productivo de modo tal que hoje 
podemos falar de uma sociedade construída desde o conhecimento e não força física do 
trabalho. 

3. Quais as novas profissões em destaque? 

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 

O texto fala em trabalhadores por conta própria, o que parece estar de acordo à nova 
organizaçao social e laboral. Cada vez mais, os trabalhadores deixam de procurar no Estado 
uma segurança laboral para a vida. Bem pelo contrário. Incentivados quer pelo desemprego 
produto da crise financiera internacional, quer a través das novas necessidades sociais 
veiculadas desde as empresas, as pessoas buscam cada vez mais soluções laborais que lhes 
permitam gerir de forma autónoma as suas vidas, onde a família ocupa um lugar privilegiado. 

4. Como vê o seu futuro sob o ponto de vista 
profissional? Redija um texto subordinado ao 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  
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tema em apreço com uma extensão máxima 
de entre 100 a 120 palavras. 

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 

Com muitas dúvidas e incertezas. Não pelo facto de vir a cair no desemprego, uma das coisas 
mais terríveis que podem acontecer na vida das pessoas, mas porque o reconhecimento laboral 
no ámbito da educação é mínimo. Os professores tratam de gerir com humor uma realidade que 
é, por vezes, insustentavel. Não é que eu deseje um agradecimento reverencial face ao meu 
trabalho mas, simplesmente, poder desenvolvê-lo com uma certa tranquilidade, certa de não ter 
de estar na obrigação de provar aquilo que nunca aconteceu. Estou convicta de não ser esta a 
melhor maneira de construir um sistema educativo que dê resposta aos desafios sociais, sob 
pena de virmos criar profissionais titulados mas incompetentes. 
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OPCIÓN B 
 

1. Qual o ambiente que o texto descreve como 
carácterístico da cidade? 

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 

O ambiente que se está a descrever no texto corresponde a um dia laboral numa cidade grande. 
É a alusão às enormes filas de carros para chegar ao destino, isto é, ao emprego, e as filas para 
voltar a casa depois de um dia intenso, justificam a ideia de esta caracterização da cidade. Em 
cidades mais pequenas estas questões existem também, mas são bem melhor geridas. 

2. Qual a atitude das pessoas perante esse 
ambiente que se descreve? 

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 

O texto indica uma enorme indiferença das pessoas entre elas. Não é falta de sensibilidade 
perante as situações que afetam os nossos semelhantes, mas uma organização do dia caótica e 
apressada que faz com que percamos toda e qualquer humanidade. Para além disto, é de 
salientar o barulho, os gritos, que fazem com que a nossa qualidade de vida se veja seriamente 
ressentida. 

3. O texto indica uma diferencia muito clara 
entre os dias da semana. Qual? 

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 

O texto diferencia muito claramente enttre os dias laborais, os dedicados aos empregos, de 
segunda a sexta, dos dias não laborais que, em muitos casos, costumam ser sábados e domingos. 
Mas isto, nem sempre é assim. Para já, isto pode servir para os empregos burocráticos, onde as 
pessoas trabalham para a função pública. Já assim nãoa contece em empregos onde se trabalha a 
turnos, que supõem horários noturnos e durante os fins de semana. Também não acontece com 
as chamadas profissões liberais, de advogados ou professores, não raro sendo que parte do 
trabalho tenha de ser desenvolvido também durante estes dias e noites. 

4. Sente-se identificado? É a sua vida semanal 
semelhante à descrita no texto? 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%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 
contenidos sintáctico-discursivos: 2 
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Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Sinto-me identificada apenas em parte. Eu vivo e desenvolvo a minha vida laboral numa cidade 
pequena e por isso com uma quantidade de barulho pequena. Mas vivo parte do ano numa outra 
cidade maior, capital do Estado, que partilha parte das características descritas no texto. Vejo as 
filas enormes de carros entre as 8 e 9’30 da manhã; vejo-as de novo desde às 7 da tarde até às 8. 
Mas, felizmente vejo também o esforço das pessoas por se relacionarem de uma maneira 
afetuosa com os colegas de trabalho e as pessoas que se encontram ao lado. Não há quem não 
deseje um bom dia, um feliz fim de semana, um descanso reparador. A cidade faz-nos 
desumanos? Não acredito. Para demonstrar falta de sensiblidade não é necessário sair fora da 
cidade.  

 
 
 


