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Este exame tem duas opções. Deves responder a uma delas. 
 
Não esqueças incluir o código em cada uma das folhas de exame. 
 

A presente proba consta dum texto e quatro itens. Lê com atenção o texto e 
responde aos itens que se seguem de acordo como as indicações que te são 
dadas, tendo sempre em conta a informação contida no texto. A cotação total 
dos itens menciona-se em cada um deles. 
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OPÇAO A 
 

Revista americana Forbes chama atenção para o fenômeno Michel Teló 

O cantor Michel Teló foi assunto da revista americana Forbes nesta quinta-feira (29). 
No artigo, o brasileiro recebeu o título de fenômeno da Internet por conta do hit “Ai 
Se Eu te Pego”, que já foi visto mais de 94 milhões de vezes no Youtube. Segundo a 
publicação, a música é uma das mais tocadas nas rádios de todo o mundo e a 
primeira mais baixada no iTunes em Portugal, Espanha, Alemanha, Polônia, 
Argentina, Chile, Colômbia e Peru. 

A revista define Teló como um artista talentoso e “superstar” brasileiro. Além disso, 
cita fãs famosos do cantor, como o tenista Rafael Nadal, que comemorou sua vitória 
na Copa Davis cantando a música; o astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que 
dançou a coreografia em comemoração a um gol em outubro, e os jogadores de 
basquete do Denver Nuggets, que fizeram um vídeo publicado no site oficial da 
NBA. 

De acordo com a Forbes, Teló está preparando a versão em inglês de “Ai Se Eu te 
Pego” e a lançará em sua turnê européia, que contará com 12 shows em sete 
países. Além disso, a revista citou o sucesso de Paula Fernandes, que fará parceria 
com Taylor Swift em janeiro, e de Luan Santana, que também planeja carreira 
internacional. 
 
Segundo a publicação, os astros da música brasileira, principalmente os sertanejos, 
estão em um bom momento. Por fim, o artigo conta com o vídeo do hit de Michel 
Teló e diz que só o tempo dirá se o cantor vai conseguir fazer carreira além das 
fronteiras sul-americanas, mas que, por hora, o mundo quer "pegá-lo". 
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 

Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 
 

 Por que é que o Michel Teló tem sido considerado um fenômeno? 

 Qual é a relação do Michel Teló com o desporto? 

 O Michel Teló é o único cantor brasileiro de sucesso internacional citado pela 
Forbes? 

 O artigo da revista Forbes acha que o sucesso internacional do Michel Teló 
tem futuro? 

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 

Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  
 

 O artigo da revista Forbes fala da qualidade musical de Michel Teló. 

 Segundo a Forbes, os artistas brasileiros têm um sucesso internacional.  
 
3. Vocabulário 

Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 
 

Pegar 
Além 
Parceria 
Por fim 

 
4. Composição 

Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois temas 
(3 pontos) 
 

Gostas da MPB (Música Popular Brasileira)? 
  
A música é importante na tua vida? 
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OPÇAO B 

O lugar da mulher 

 Monteiro de Castro, o mais recente cardeal português, afirmou que a família devia 
ser mais apoiada para que as mães pudessem estar mais tempo em casa. 

Devo dizer que concordo, em boa parte, com aquilo que defende Monteiro de 
Castro: as famílias não são suficientemente apoiadas. Pelo contrário, são 
constantemente agredidas, especialmente por este governo, em que, curiosamente, 
os católicos até estarão em maioria. 

É claro que há quem considere que palavras como “agressão” ou “exploração” são 
demasiado fortes. Acredito, no entanto, que retirar direitos ou reduzir salários ou 
aumentar impostos são medidas cuja designação mereceria palavras cuja 
intensidade deveria ir além daquelas. 

De um clérigo católico de 73 anos, no entanto, seria difícil esperar mais do que a 
defesa conservadora de que o lugar da mulher é em casa ou que cabe à mulher o 
papel de educar os filhos. Monteiro de Castro já não terá condições para perceber 
que muitos homens sentem hoje como fundamento da sua vida a paternidade, o que 
não significa pôr em causa o papel de nenhuma mãe. Monteiro de Castro já não 
conseguirá perceber que há homens e mulheres competentes e amantíssimos a 
educar filhos sem a presença de um cônjuge. Monteiro de Castro dificilmente 
entenderá que a realização pessoal de pais e mães não se confina à sua condição 
de progenitores. É natural que assim seja: Monteiro de Castro está no topo da 
hierarquia da Igreja Católica. 
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 

Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 
 

 Qual é a função principal da mulher segundo o cardeal Monteiro de Castro? 

 Como é que o governo está a agredir as famílias portuguesas segundo o 
autor do texto? 

 Qual visão da função das mulheres pode-se esperar dum clérigo católico? 

 Segundo o autor, a educação das crianças é só tarefa da mulher? 
 

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 

Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

 

 O autor do artigo concorda com Monteiro de Castro em que as mulheres 
devem estar mais tempo na casa. 

 O cardeal percebe que os pais e mães tenham outras prioridades além da 
educação das crianças.  

 
3. Vocabulário 

Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 
 

Concordar 
No entanto 
Perceber 
Topo 

 
4. Composição 

Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois temas 
(3 pontos) 
 

Concordas em que a principal tarefa da mulher é a educação das crianças?  
 
O que tu pensas da educação monoparental? 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

PORTUGESA / PORTUGUÉS 

OPÇAO A 
 

Revista americana Forbes chama atenção para o fenômeno Michel Teló 

1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 

Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

 Por que é que o Michel Teló tem sido considerado um fenômeno? 
Pelo seu hit “Ai se eu te pego”, que foi visto 94 milhões de vezes no youtube e o 
mais baixado em I-Tunes em muitos países.   

 Qual é a relação do Michel Teló com o desporto? 
Muitos desportistas, como Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo ou a equipa de 
basquete Denver Nuggets são fãs de Michel Teló. 

 O Michel Teló é o único cantor brasileiro de sucesso internacional citado pela 
Forbes? 
Não. A revista cita Paula Fernandes e Luan Santana. 

 O artigo da revista Forbes acha que o sucesso internacional do Michel Teló tem 
futuro? 
O artigo diz que ainda não se pode saber se o seu sucesso tem futuro além dos 
países sulamericanos. 

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 

Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

 O artigo da revista Forbes fala da qualidade musical de Michel Teló. 
Falso. O artigo fala apenas do sucesso de Michel Teló na internet e da sua 
popularidade. 

 Segundo a Forbes, os artistas brasileiros têm um sucesso internacional.  
Verdadeiro. Forbes considera que os artistas brasileiros, principalmente os 
sertanejos, têm uma boa acolhida a nível internacional. 

 
3. Vocabulário 

Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 
 
Pegar: agarrar 
Além disso: aliás, além do mais 
Parceria: colaboração  
Por fim: finalmente, em conclusão  
 
4. Composição 

Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto 
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OPÇAO B 
 

O lugar da mulher 

1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 

Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

 Qual é a função principal da mulher segundo o cardeal Monteiro de Castro? 
Ficar na casa a educar os filhos. 

 Como é que o governo está a agredir as famílias portuguesas segundo o autor 
do texto? 
Reduzindo salários e retirando direitos. 

 Qual visão da função das mulheres pode-se esperar dum clérigo católico? 
Uma visão tradicional, entregues a tarefa da educação das crianças. 

 Segundo o autor, a educação das crianças é só tarefa da mulher? 
Não. O autor considera que para muitos homens a paternidade é uma 
experiência fundamental é que educam as suas crianças dum jeito óptimo, 
mesmo sós. 

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 

Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

 O autor do artigo concorda com Monteiro de Castro em que as mulheres devem 
estar mais tempo na casa. 
Falso. O autor concorda em que as famílias deveriam ser mais ajudadas pelo 
governo, mais acha que o problema não é que as mais devam ficar na casa. 

 O cardeal percebe que os pais e mães tenham outras prioridades além da 
educação das crianças.  
Falso. O autor diz que o cardeal, pela sua visão conservadora, não consegue 
perceber que haja mães e pais que procurem a sua realização pessoal além da 
educação dos meninos. 

 
3. Vocabulário 

Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 
 

Concordar: estar de acordo 
No entanto: assim mesmo 
Perceber: entender, compreender 
Topo: cimo, parte mais alta 

 
4. Composição 

Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto 


