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Este exame tem duas opções. Deve responder a uma delas. 
 
Não se esqueça de incluir o código em cada uma das folhas de exame. 
 

A presente prova consta dum texto e quatro itens. Leia com atenção o texto e 
responda aos itens que se seguem de acordo como as indicações que lhe 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 
 

Quercus queixa-se a Bruxelas por causa do ruído 

Portugal não está a cumprir a legislação europeia sobre o ruído, denuncia a 

associação ambientalista Quercus. 

Muitos mapas estratégicos de ruído e planos de acção ambos previstos por uma 

directiva comunitária de 2002, ou não estão feitos ou não foram comunicados à 

Comissão Europeia, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, citados 

pela Quercus. 

Os ambientalistas enviaram esta segunda-feira uma queixa à Comissão Europeia, 

denunciando a situação. 

Entre as cidades que, nos termos da lei europeia, deviam ter mapas estratégicos 

e planos de acção para o ruído, Porto, Matosinhos, Amadora, Oeiras e Odivelas 

estão em falta, segundo a Quercus. Faltam também mapas e planos para 

ferrovias, estradas e aeroportos. 

“O ruído tem sido um problema sistematicamente esquecido pelas autoridades 

competentes e ignorado pela população nas cidades portuguesas”, diz a 

associação ambientalista, num comunicado. “No último trimestre de 2012, várias 

medições de ruído realizadas pela Quercus em cinco pontos críticos da cidade de 

Lisboa evidenciaram níveis acima dos valores considerados de referência para a 

proteção para a saúde humana”, completa a organização. 
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1. Perguntas de compreensão geral  (4 pontos) 
Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras. 
 

• Qual é o objeto da denúncia da Quercus? 
• O que é a Quercus? 
• Ante que instituição foi efetuada a denúncia? 
• Que resultados obtiveram as pesquisas sobre o ruído da Quercus em 

Lisboa? 
 
2. Verdadeiro ou falso  (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas. 
 

• Portugal está a cumprir a legislação europeia em termos de poluição 
sonora. 

• Em Portugal não há uma grande sensibilidade em proteção contra o ruído 
na população.  

 
3. Vocabulário  (1 ponto) 
Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões: 
 

• Ambientalista 
• Em termos de 
• Esquecido 
• Acima 

 
4. Composição (3 pontos) 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas: 
 

• Acha que na União Europeia há uma legislação ambiental efetiva? 
• Considera que vivemos numa sociedade barulhenta? 
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OPÇAO B 

 
Expressões faciais de emoção são inatas 

Um estudo americano sugere que as expressões faciais utilizadas para 
demonstrar emoções são inatas ao ser humano, e não aprendidas ao longo da 
vida como se acreditava.  

Segundo avança a BBC, os cientistas da Universidade de São Francisco 
analisaram 4.800 fotografias de atletas de judo cegos e com visão normal tiradas 
em cerimónias de entrega de medalhas.  

Segundo os pesquisadores, tanto os atletas com deficiência visual como os de 
visão normal exibiam as mesmas expressões faciais quando chegavam em 
primeiro lugar.  

Expressões faciais bastante similares também foram observadas entre os que 
perderam as competições. Conclui o estudo que os vencedores mostravam 
frequentemente uma alegria natural com a vitória.  

Já os que ficaram em segundo lugar curvavam o lábio inferior para cima ou 
produziam um “sorriso social”, que envolve apenas um movimento da boca 
indicando mais superficialidade do que espontaneidade.  

«Isto sugere que algo genético é a fonte das expressões faciais de emoção», 
disse o autor do estudo, professor Matsumoto, à BBC.  

«A correlação entre as expressões faciais dos indivíduos de visão perfeita e as 
dos deficientes foi quase perfeita».  

Ainda segundo Matsumoto, o “sorriso social” ou a curvatura dos lábios para 
demonstrar emoções negativas pode ter sido um mecanismo desenvolvido pelos 
humanos ao longo da evolução para evitar gritos, ataques corporais ou ofensas. A 
pesquisa foi publicada no “Journal of Personality and Social Psychology”.  
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1. Perguntas de compreensão geral  (4 pontos) 
Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 
 

• Qual é o objeto do estudo publicado no “Journal of Personality and Social 
Psychology”? 

• Que metodologia empregaram para fazer o estudo? 
• Havia diferenças relevantes entre as expressões das pessoas com 

deficiências visuais e as pessoas com visão normal dependendo se 
ganhavam ou não? 

• Que conclusões tiraram os autores do estudo? 
 
2. Verdadeiro ou falso  (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  
 

• Os atletas que não ganharam os combates sorriam dum jeito espontáneo. 
• O “sorriso social” é um mecanismo evolutivo para evitar a agressividade.  

 
3. Vocabulário (1 ponto) 
Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões  
 

• Acreditar 
• Segundo 
• Apenas 
• Pesquisa 

 
4. Composição (3 pontos) 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas. 
 

• Acha que as pessoas deficientes têm suficientes facilidades para praticar o 
desporto? 

• Os nossos gestos revelam sempre as nossas emoções ou há também a 
possibilidade de esconder o que sentimos na nossa linguagem corporal? 
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OPÇAO A 

Quercus queixa-se a Bruxelas por causa do ruído 

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 o objeto da denúncia da Quercus? 

A poluição acústica em Portugal.   
• O que é a Quercus? 

É uma associação ambientalista. 
• Ante que instituição foi efetuada a denúncia? 

Ante a Comissão Europeia. 
• Quais resultados obtiveram as pesquisas sobre o ruído da Quercus em Lisboa? 

Após de medir o ruído em cinco pontos críticos da cidade, os valores obtidos 
foram superiores dos recomendados para a saúde humana.  

 
2. Verdadeiro ou falso  (2 pontos) 
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  
• Portugal está a cumprir a legislação europeia em termos de poluição sonora. 

Falso. Segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, Portugal nem fez 
mapas estratégicos de ruído nem planos de ação, e caso os ter feito, não os tem 
enviado à Comissão Europeia. 

• Em Portugal não há uma grande sensibilidade em proteção contra o ruído na 
população.  
Verdadeiro. O texto diz que a população tem ignorado o problema do ruído. 

 
3. Vocabulário (1 ponto) 
Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões: 
 

Ambientalista: ecologista 
Em termos de: em matéria de 
Esquecido:  não lembrado 
Acima:  superior 

 
4. Composição (3 pontos) 
Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto  
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OPÇAO B 

Expressões faciais de emoção são inatas 

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 o objeto do estudo publicado no “Journal of Personality and Social 

Psychology”? 
As expressões faciais das pessoas e o fato de poderem ser inatas ou culturais.   

• Que metodologia empregaram para fazer o estudo? 
Compararam fotografias de atletas de judo cegos com pessoas de visão normal 
tiradas após os combates, quando recebiam as medalhas. 

• Havia diferenças relevantes entre as expressões das pessoas com deficiências 
visuais e as pessoas com visão normal dependendo se ganhavam ou não? 
Não, as expressões de alegria eram idênticas nos ganhadores e também 
bastante similares nos que perderam. 

• Que conclusões tiraram os autores do estudo? 
Que as expressões de emoção têm uma base genética 
 

2. Verdadeiro ou falso  (2 pontos) 
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  
• Os atletas que não ganharam os combates sorriam dum jeito espontáneo. 

Falso. Apenas curvavam os beiços num sorriso social. 
• O “sorriso social” é um mecanismo evolutivo para evitar a agressividade.  

Verdadeiro. O professor Matsumoto indicou que era um mecanismo desenvolvido 
para evitar gritos, ataques e outras situações desagradáveis.  

 
3. Vocabulário (1 ponto) 
Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 
 

Acreditar:  crer, dar crédito 
Segundo:  conforme, consoante 
Apenas:  somente, exclusivamente 
Pesquisa:  investigação, indagação  

 
4. Composição (3pontos) 
Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto 
 

2015


	Portugues_junio_criterios.pdf
	Quercus queixa-se a Bruxelas por causa do ruído
	Expressões faciais de emoção são inatas




