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OPÇÃO A 
 Sacos que se fragmentam em microplásticos (oxo-degradáveis) vão ser proibidos a partir de Janeiro. Os que 

são mais resistentes deverão, também nessa altura, ficar mais caros. As metas do Governo passam ainda por garantir 

que em 2021 as garrafas de plástico tenham tara retornável. 

Pratos, talheres, palhinhas, palhetas para o café, copos e cotonetes. Se forem de plásticos e pensados para usar 

apenas uma vez, estes produtos vão desaparecer das prateleiras dos supermercados até ao segundo semestre de 2020. O 

Governo quer antecipar em, pelo menos, meio ano a directiva europeia que impõe o fim da comercialização de certos 

descartáveis até 2021. 

Além de desaparecerem das lojas, trata-se também do fim da loiça descartável de plástico na restauração e 

noutros locais públicos – algo que já acontece nos serviços e repartições da administração pública, proibidas de comprar 

descartáveis desde o início do ano. 

O cumprimento desta directiva fará também com que desapareçam os sacos de plástico oxo-degradáveis, ainda 

usados em alguns hipermercados. Apesar do nome, estes não se degradam facilmente, fragmentando-se antes em 

pequenos pedaços (microplásticos) que são facilmente assimiláveis pelo meio ambiente e muito difíceis, senão 

impossíveis, de remover.  

O uso destes sacos, que têm um aditivo químico que acelera a degradação, não será hoje tão frequente como há 

uma década, quando foram apresentados por uma parte da indústria como uma solução ecológica para o uso de plástico 

e adoptados em vários hipermercados com o selo “100% biodegradáveis”. Um estudo do Departamento de Ambiente do 
Reino Unido pôs isso em causa, em 2010, ao concluir que os oxo-degradáveis não trazem vantagens ambientais. 

Demoram muito tempo a degradar-se e não servem nem para compostagem nem para reciclagem, criando confusão no 

consumidor 

Adaptado de 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 palavras: 

  “altura”, “copos”, “prateleiras”, “descartáveis”, “pôs isso em causa”, “compostagem”. 
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

 Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto. 

 QUARTA PERGUNTA (2,5 valores) 

-Escreva o texto seguinte utilizando outras palavras ou  frases de significado igual ou similar para as expressões em carregado 
(pode alterar a ordem de palavras e frases ou os modos verbais, se o precisar): 

Era tempo de ir embora. As aulas, todavia, iriam continuar. Mas estávamos cansados demais; daí que ninguém dissesse nada e 
caminhássemos tranquilamente. Nunca víramos aquilo. Saímos e, quando estávamos chegando à estrada, alguém gritou. 
Apesar disso, continuamos e apanhamos o autocarro. Além disso, estávamos com fome. 

 

 QUINTA PERGUNTA (2’5 valores) Escolha uma destas duas opções: 

  Opção A: Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

a) Galiza e a Lusofonia.  

b) Aspetos sociais e/ou culturais dum ou de vários países de língua portuguesa. 

c) A minha visão do português e do  mundo de língua portuguesa 

  Opção B: Redija um texto, sobre o assunto que desejar, que inclua, ao menos, oito destes substantivos ou 
adjetivos na sua forma de plural: 

 cão, aceitável, casal, útil, ação, têxtil, aldeão; irmã; viagem, total, lápis. 
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OPÇÃO B 

  A edição mais recente do estudo “Homofobia de Estado” (2017), da ILGA, traça o quadro jurídico mundial das relações 
homossexuais, revelando que estas deixaram de ser penalizadas nos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer no que toca a proteção e reconhecimento. Em junho de 2019, Angola já 
tinha legalizado a Associação Íris Angola, que defende a causa LGBT. 

Com a aprovação do novo Código Penal de Angola, deixou de haver ordenamentos jurídicos dos países lusófonos que 
ordenem a detenção de quem tenha relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. As novas regras não apenas descriminalizam 
estas relações como criminalizam a discriminação em função da orientação sexual. Estas penas podem ir até dois anos e inclui-se 
aqui a discriminação laboral. 

Em Moçambique, em 2014, o parlamento aprovou uma lei que aboliu as disposições que criminalizavam as relações 
homossexuais (constavam do Código Penal português de 1886). Esta lei entrou em vigor em 2015, mas desde 2007 que havia uma 
lei que oferecia proteção no emprego. 

Em Cabo Verde, as relações homossexuais foram despenalizadas em 2004. O Código Laboral de 2008 proíbe os 
empregadores de pedirem informações sobre a vida sexual dos funcionários e sanciona os despedimentos baseados na 
orientação sexual. 

Na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, quase não há medidas de proteção ou de reconhecimento, razão pela qual 
as medidas legislativas se resumem quase exclusivamente à descriminalização. 

Na Guiné Equatorial, não há disposições legais específicas sobre atos sexuais consensuais entre adultos do mesmo sexo. 
A Constituição do Brasil não contém qualquer proibição explícita baseada na orientação sexual, embora haja jurisdições 

dentro do país que o fazem.No Brasil, muitas das medidas de penalização ou despenalização das relações entre pessoas do 
mesmo sexo são tomadas ao nível estadual. 

Em Portugal, as relações homossexuais foram despenalizadas com a revisão do Código Penal de 1983. Em 2005, a 
Constituição estabeleceu a igualdade e a não discriminação em função da orientação sexual. Em 2009, o Código do Trabalho 
passou a proteger a orientação sexual e a identidade de género no acesso ao trabalho. Em 2017, a orientação sexual passou a ser 
encarada como um fator agravante nos casos de homicídio. Também foi tipificado enquanto crime a incitação ao ódio homofóbico. 
Em 2010, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2016, os casais de pessoas do mesmo sexo passaram a 
ter os mesmos direitos de adoção que os casais de pessoas de sexos diferentes.  

Adaptado de https://www.cartamaior.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: 

  “jurídico”, “contudo”, “discriminação”, “aboliu”, “despedimentos”, “encarada”. 
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

 Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto. 

 QUARTA PERGUNTA (2,5 valores) 

-Escreva o texto seguinte em passado, segundo o modelo ocorre ----› ocorreu, e utilizando outras palavras ou  frases de significado 
igual ou similar para as expressões em carregado: 

Será uma jornada dura; teremos que fazer trabalho bastante para atingirmos os objetivos. Na verdade, vimos para isso. 
Queremos, porém, conservar-nos fortes para o dia seguinte. Talvez seja melhor esperar mas não há tempo para pensá-lo. 
 

 QUINTA PERGUNTA (2’5 valores) Escolha uma destas duas opções: 

  Opção A: Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

a) Galiza e a Lusofonia.  

b) Aspetos sociais e/ou culturais dum ou de vários países de língua portuguesa. 

c) A minha visão do português e do  mundo de língua portuguesa 

  Opção B: Redija um texto, sobre o assunto que desejar, que inclua, ao menos, oito destes substantivos ou 
adjetivos na sua forma de plural: 

 cão, aceitável, casal, útil, ação, têxtil, aldeão; irmã; viagem, total, lápis. 


