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Este exame tem duas opções. Deve responder a uma delas. 
 
Não esqueça 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 
 

Fenprof ameaça Estado com tribunal por causa do amianto nas 
escolas 

Sindicalistas exigem conhecer lista completa dos estabelecimentos de ensino de 

onde a substância cancerígena ainda não foi removida 

 

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) ameaça apresentar queixa 

contra o Estado português junto das instâncias comunitárias e avançar com uma 

acção em tribunal por haver "centenas de escolas" ainda com amianto. 

 

Num comunicado divulgado esta terça-feira, a Fenprof garante que apresentará 

uma queixa na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu se, até ao fim do 

mês, "não estiverem assumidos compromissos pelos governos, da República e 

regionais, no sentido de dar cumprimento não apenas à lei nacional, mas também 

às directivas emitidas pela União Europeia". Em causa está a não remoção de 

amianto das escolas, substância cancerígena e que está proibida por lei. 

 

No seu comunicado, os dirigentes sindicais dos professores lembram que a lei 

que impõe a remoção do amianto em locais públicos tem três anos. E acusam o 

Governo de "continuar a desrespeitar o que estabelece a lei", o que pode implicar 

"graves prejuízos para a saúde de centenas de milhar de portugueses". 

  

2014



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 

2014ko EKAINA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

JUNIO 2014 

 PORTUGESA PORTUGUÉS 
 

 

 

1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responder às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 
 

1. O que é que preocupa à Fenprof? 
2. O que pretende fazer a Fenprof para mudar a situação? 
3. Que prazo dá o sindicato às autoridades portuguesas para assumir os 

compromissos de cumprimento da legislação em matéria de amianto? 
4. O governo tivera tempo para cumprir a legislação sobre o amianto? 

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

1. A Fenprof apenas ameaça ao Estado português com leva-lo a juízo a 
causa da presença de amianto nas escolas. 

2. O estado ainda não ofereceu a lista de todas as escolas onde até agora há 
amianto.  

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

1. Remover 
2. Queixa 
3. Apenas 
4. Impor 

 
4. Composição 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas (3 pontos) 
 
Acha que as instituições europeias podem ajudar a que os estados cumpram as 
legislações que não estão a cumprir? 
 
Além do amianto, também as antenas de telefonia celular são responsabilizadas 
pelo aumento de câncer nas escolas. Acha que as instituições estatais estão a 
protegerem a saúde dos meninos? 
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OPÇAO B 

Cadeira de rodas portuguesa move-se com um piscar de olhos 

A cadeira de rodas inteligente desenvolvida pelo laboratório do Instituto de 

Engenharia de Sistemas e Computadores (Inesc-Tec) pode ser acionada por um 

simples piscar de olhos. Esta tecnologia revolucionária poderá melhorar a 

qualidade de vida de pessoas com paralisia cerebral ou vítimas de consequências 

graves de um acidente vascular cerebral (AVC), por exemplo. 

 

A cadeira adapta-se a utilizadores com diferentes graus de deficiência, pode ser 

conduzida com um joystick, mas também através de comandos de voz, 

movimentos de cabeça ou expressões faciais, como piscar os olhos. 

 

O projeto, coordenado pelo investigador do Inesc Luís Paulo Reis, foi 

desenvolvido ao longo de seis anos em parceria com as universidades de Aveiro 

e do Minho, da Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Instituto Politécnico 

do Porto e da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, que se disponibilizou 

para ajudar nos testes. 

 

Como não existe mercado, em Portugal, para a produção industrial desta cadeira, 

os investigadores procuram parceiros estrangeiros, a nível europeu e brasileiro, 

com capacidade para investirem nesta inovação portuguesa. 

O Inesc quer fazer da área da saúde a sua prioridade. Para isso, juntou uma 

equipa de investigadores e criou o Centro para a Investigação em Engenharia 

Biomédica. Encontrar parceiros no mercado externo será essencial para garantir o 

sucesso do laboratório. 
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responder às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 
 

1. Para quem foi desenvolvida a cadeira de rodas? 
2. A cadeira foi desenhada para um tipo de paciente concreto? 
3. O projeto foi levado a termo apenas por instituições científicas? 
4. Como querem financiar a produção os investigadores? 

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

 
1. A cadeira aciona-se apenas com um piscar de olhos. 
2. A cadeira foi desenvolvida para a sua comercialização no mercado 

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

1. Desenvolver 
2. Acionar 
3. Parceria 
4. Disponibilizar-se 

 
4. Composição 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas (3 pontos) 
 
Acha que países pequenos como o Portugal podem desenvolver produtos 
inovadores que sejam comercializados a nível global? 
 
Qual é a importância da investigação biomédica na nossa sociedade? 
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PORTUGUÉS 

OPÇAO A 

Fenprof ameaça Estado com tribunal por causa do amianto nas escolas 
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. 

 O que é que preocupa à Fenprof? 
A presença de amianto em muitas escolas em Portugal.   

 O que pretende fazer a Fenprof para mudar a situação? 
Apresentar uma queixa perante as instituições europeias pela não remoção do 
amianto nas escolas que está prevista nas diretivas da União Europeia. 

 Que prazo dá o sindicato às autoridades portuguesas para assumir os 
compromissos de cumprimento da legislação em matéria de amianto? 
Até o fim do mês.  

 O governo tivera tempo para cumprir a legislação sobre o amianto? 
Sim, posto que a lei já foi promulgada há três anos.  

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

 A Fenprof apenas ameaça ao Estado português com leva-lo a juízo a causa da 
presença de amianto nas escolas. 
Falso. Também quer apresentar queixas na Comissão Europeia e no Parlamento 
Europeu. 

 O estado ainda não ofereceu a lista de todas as escolas onde até agora há 
amianto.  
Verdadeiro. Se os sindicalistas exigem conhecer a lista e porque ainda não foi 
disponibilizada.  

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

Remover: retirar, tirar, eliminar  
Queixa: protesto, reclamação 
Apenas: somente, exclusivamente 
Impor:  dispor, mandar, ordenar 

 
4. Composição 
Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto 
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OPÇAO B 

Cadeira de rodas portuguesa move-se com um piscar de olhos 
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 

 Para quem foi desenvolvida a cadeira de rodas? 
Para pessoas com paralisia cerebral ou vítimas de acidentes cerebrais graves. 

 A cadeira foi desenhada para um tipo de paciente concreto? 
Não. Pode ser utilizada por doentes com diferentes graus de deficiência. 

 O projeto foi levado a termo apenas por instituições científicas? 
Não. Também participou a Associação do Porto de Paralisia Cerebral. 

 Como querem financiar a produção os investigadores? 
Com ajudas de parceiros europeus ou brasileiros. 

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

 A cadeira aciona-se apenas com um piscar de olhos. 
Falso. Pode-se acionar coa voz, com um joystick ou com gestos. 

 A cadeira foi desenvolvida para a sua comercialização no mercado português.  
Falso. A cadeira foi desenvolvida para um mercado internacional, porque o 
mercado português e pequeno de mais para a sua produção industrial.   

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

Desenvolver:  criar 
Acionar:  pôr em ação 
Parceria:   sociedade, colaboração  
Disponibilizar-se:  estar pronto a  

 
4. Composição 
Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto 
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