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Portuguès
Model 1. Solucions

Opció A
I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira (V)
ou Falsa (F)
1- Apesar do avanço da internet e das novas tecnologias, os portugueses continuam a
preferir a televisão à internet. (0,5) FALSA
2- A internet está a tornar-se cada vez mais frequente na vida de todos os portugueses,
independentemente da sua idade ou da sua condição social. (0,5) FALSA
II- Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões:
1- De acordo com o texto, de que forma os portugueses estão a integrar o uso das novas
tecnologias na sua vida diária? (0,5)
Resposta semi-oberta – (Tópicos: realização de muitas das tarefas quotidianas
a partir de internet como: ler os jornais, falar com os amigos, consultar a nossa conta
bancária ou passar algum tempo de lazer)
2- Por que motivo, ou motivos, as pessoas de idade estão a aderir cada vez mais ao uso
das novas tecnologias? (0,5)
Resposta semi-oberta – (Tópicos: o desenvolvimento tecnológico e a
simplificação dos aparelhos))

III1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu
contexto original no texto:
1.1.- alterou (L.1) (0,5) MODIFICOU
1.2.- Cerca (L.22) (0,5) PERTO

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu
contexto inicial no texto:
2.1.- apagar (L.3) (0,5) ACENDER
2.2.- Velhos (L.24) (0,5) NOVOS
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IV1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo às
devidas alterações. (0,5)

A idade dos utilizadores deixou de ter um tecto, hoje, o digital é uma forma de lazer para todas
as idades e estratos sociais.
No futuro, A idade dos utilizadores DEIXARÁ de ter um tecto, AMANHÃ, o digital
SERÁ uma forma de lazer para todas as idades e estratos sociais

2- Indique a forma de plural de esteve (L. 5) (0,5)
ESTIVERAM

3- Indique a forma de feminino, singular, de digitais (L. 11) (0,5)
DIGITAL

3- Formule uma pergunta que possa ter como resposta a seguinte afirmação:

Actualmente, os ‘tablets’ e os ‘smartphones’ são os dispositivos mais usados para estar
‘online’. (0,5)
QUAIS SÃO, ACTUALMENTE, OS DISPOSITIVOS MAIS USADOS PARA ESTAR
“ONLINE”?

V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia
correta:
1-

A- Cazador

2-

A- Irão

B- Cassador

C- Caçador

B- Iram

(0,5)
C- Irau

CAÇADOR
(0,5)

IRÃO

VI- Há quem defenda que a vida do homem contemporâneo está já totalmente condicionada pelo
uso da internet? De acordo com o seu ponto de vista, crê que esta afirmação é correta ou, pelo
contrário, é exagerada. Justifique devidamente a sua resposta. (aproximadamente 120 palavras)
Resposta Oberta. (3)

Pàg. 2 / 5

Convocatòria
2015

Portuguès
Model 1. Solucions

Opció B
I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é
Verdadeira (V) ou Falsa (F)
1- Atualmente, os cinemas vendem menos entradas que os museus (0,5) FALSA
2- As exposições temporárias constituem um forte elemento na captação de
visitantes para os museus. (0,5) VERDADEIRA
II- Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões:
1- Resposta Oberta (Tópicos: O NÚMERO DE VISITANTES DOS MUSEUS
TEM VINDO A CRESCER DE MANEIRA ACENTUADA)
2- Resposta Oberta (Tópicos: O AUMENTO DO NÚMERO DE MUSEUS E
IMPORTANCIA DOS MUSEUS COMO PONTO DE INTERESSE PARA OS
TURISTAS.
III1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o
seu contexto original no texto:
1.1.- Relevância (L.17) (0,5) IMPORTÂNCIA
1.2.- Lembro (L.25) (0,5) RECORDO

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o
seu contexto inicial no texto:
2.1.- Recentes (L.5) (0,5) ANTIGAS
2.2.- Mostram (L.27) (0,5) ESCONDEM
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IV1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e
procedendo às devidas alterações. (0,5)

Eu gostava de ir ver essa exposição no domingo, estou muito interessado em saber
mais sobre o trabalho deste pintor. Queres ir comigo?

Ela GOSTAVA DE IR VER ESSA EXPOSIÇÃO NO DOMINGO, ESTÁ MUITO
INTERESSADA EM SABER MAIS SOBRE O TRABALHO DESSE PINTOR. QUERES IR
COM ELA?

2- Indique a forma de plural de captação (L. 24) (0,5)
CAPTAÇÕES

3- Indique a forma de feminino, singular, de Culturais (L.25) (0,5)
CULTURAL

4- Formule uma pergunta que possa ter como resposta a seguinte frase:
Houve 12 milhões de espectadores de cinema em 2014, segundo os números divulgados
pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). (0,5)
SEGUNDO OS DADOS DIVULGADOS PELO ICA, QUANTOS MILHÕES DE
ESPECTADORES É QUE HOUVE EM 2014?

V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a
ortografia correcta:
1-

A- iniciar

B- eniciar

C- einiciar

(0,5) INICIAR

2-

A- comença

B- começa

C- comessa (0,5) COMEÇA

VI- A última década tem sido marcada por grandes transformações a nível tecnológico e
que podem acabar por alterar a dinâmica das nossas sociedades. Na sua opinião, crê que
os museus podem vir a pôr em risco a presença de espectadores nas salas de cinema. (3)
(aproximadamente 120 palavras)

Resposta Oberta. (3)
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