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PORTUGUÉS 
 

OPÇÃO A 

 
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, em estreita colaboração com os 

Agrupamentos de Escolas do concelho, está a implementar junto das crianças e jovens um 
projecto educativo com recurso a jogos de tabuleiro como ferramenta lúdico -pedagógica com o 
objectivo de potenciar a aquisição de competências -chave que combinem conhecimentos, 
capacidades e atitudes adequadas a um determinado contexto.  

Os jogos funcionam como sistemas de aprendizagem baseados em regras, em que os 
jogadores participam activamente, desenvolvendo o pensamento estratégico, a resolução de 
problemas, a busca do conhecimento e aprendem a respeitar e aceitar a opinião das outras 
pessoas. Permitem também o desenvolvimento de competências sociais, cognitivas e morais, 
possibilitando a aquisição de conhecimentos a quem joga, estabelecer vínculos e, sobretudo, 
criar espaços de cooperação e de comunicação, estabelecendo cumplicidades que permitem 
melhorar a socialização. 

Esta metodologia pode ser adoptada como estratégia para tornar a apren dizagem mais 
divertida, podendo mesmo, de forma estruturada, complementar conteúdos curriculares.  

Adaptado de correiodominho.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 expressões ou palavras: 

  “Câmara Municipal”, “implementar”, “vínculos” 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

 Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto. Ou escreva sobre a sua vida no liceu, como preferir. 

 QUARTA PERGUNTA (2,5 valores) 

-Escreva a frase proposta em futuro, utilizando a forma verbal correta segundo o seguinte modelo: Eu como aqui ---› Eu comerei 
aqui. E utilize outras palavras ou frases de significado igual ou similar para as expressões em carregado: 

Além disso, eu tenho coisas a dizer; porque não podemos aturar a situação. Fazemos, no entanto, tudo para mudar. 
Força jamais é bastante: assim há possibilidades de triunfo. 

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

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

a) O mundo de língua portuguesa.  

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

c) A minha visão do mundo da língua portuguesa 

  Opção B: 

Redija um texto, sobre o assunto que desejar, que inclua, ao menos:  
a) quatro destas expressões: “Se fores à praia”  “fazermos isso”; “houver”; “fizerem”; “termos”, “andarem”. 
e  

 b) quatro destes substantivos ou adjetivos na sua forma de plural: têxtil, sal, limão, fácil, aldeão, animal. 



 

Proba de Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade 

XUÑO 2019 

Código: 65 

 

PORTUGUÉS 
 

OPÇÃO B 

 
A humanidade está a falhar na proteção da biodiversidade pondo em causa a capacidade do mundo em 

produzir alimentos, de acordo com o primeiro estudo da ONU sobre plantas, animais e microrganismos, que fazem 

parte das ementas dos seres humanos, citado pelo jornal britânico The Guardian. 

O alerta foi emitido pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla original) depois de 

cientistas terem descoberto evidências de que os sistemas naturais de sustentação que alimentam a dieta humana estão a 

deteriorar-se por todo o mundo, enquanto fazendas, cidades e fábricas devoram a terra e bombeiam produtos químicos. 

O abastecimento mundial de alimentos está sob "uma ameaça severa" com a perda de biodiversidade. Nas últimas duas 

décadas, aproximadamente 20% da superfície da terra tornou-se menos produtiva, relata o relatório, apresentado esta 

sexta-feira. 

Muitas espécies que estão indiretamente envolvidas na produção de alimentos, como aves que comem pragas 

das culturas e árvores de mangue que ajudam a purificar a água, são menos abundantes do que no passado, observou o 

estudo, que reuniu dados globais, trabalhos académicos e relatórios dos governos de 91 países. 

Constatou-se que 63% das plantas, 11% das aves e 5% dos peixes e fungos estão em declínio. Os 

polinizadores, que fornecem serviços essenciais para três quartos das plantações do mundo, estão também sob ameaça. 

Para além do bem documentado declínio de abelhas e outros insetos, o relatório observou que 17% dos polinizadores de 

vertebrados, como morcegos e aves, estão ameaçados de extinção. 

Adaptado de https://www.dn.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 expressões ou palavras: 

  “biodiversidade”, “pondo em causa”,  “ementas”, “relatório”, “declínio”, “extinção”. 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

 Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto 

 QUARTA PERGUNTA (2,5 valores) 

-Escreva em passado o texto seguinte, segundo o modelo ocorrerá  --------› ocorreu 

Quererão navegar. O mar estará complicado o dia todo; e eles não saberão contornar esses problemas. Irá a Maria ao 
resgate. A Maria terá a habilidade de os conduzir a porto seguro; e aprenderão, de vez, que não deverão fazer mais essas 
estupidezes: andarão aflitos por uns dias. Tu quererás ir com eles mas terás que tomar cuidado. 

 

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

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

a) O mundo de língua portuguesa.  

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

c) A minha visão do mundo da língua portuguesa 

  Opção B: 

Redija um texto, sobre o assunto que desejar, que inclua, ao menos:  
a) quatro destas expressões: “Se fores à praia”  “fazermos isso”; “houver”; “fizerem”; “termos”, “andarem”. 
e  

 b) quatro destes substantivos ou adjetivos na sua forma de plural: têxtil, sal, limão, fácil, aldeão, animal. 

https://www.dn.pt/

