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TEXTO 

VIAJANDO DE PÓLO A PÓLO PELO CONTINENTE AMERICANO .  

Treze meses e meio depois o português Idílio Freire chegou a Ushuaia no Chile pondo termo à 
aventura de atravessar o continente americano de bicicleta. 
 
A chegada estava prevista só para meados de outubro, mas Idílio Freire chegou um mês antes à 
"cidade mais austral do Mundo", terminando uma viagem que começou no dia 24 de Julho do 
ano passado em, Inuvik, no Canadá. 
 
"Não era um sonho, era somente o desejo de viver a vida com intensidade, para além do 
quotidiano", refere. 
 
O fim da viagem ficou marcada por um problema na bicicleta que obrigou Idílio a levá-la à mão 
durante os últimos 14 quilómetros. Um esforço adicional dado que os últimos 50 quilómetros já 
tinham sido difíceis. Além disso, "os últimos 50 quilómetros do último dia foram percorridos 
numa estrada completamente nevada. Para trás ficaram 342 dias gastos a pedalar e 70 a visitar 
locais, cidades e pessoas. 
 
De regresso a Lisboa, marcado para dia 22, Idílio prefere ainda não pensar como vai ser esse 
regresso.  
 
A viagem de pólo a pólo de Idílio começou no Canadá passou pelos Estados Unidos, México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, 
Bolívia e Argentina e Chile. 

In www.dn.pt (adaptado) 
 

 

I - Depois de ler atentamente o texto indique se cada uma das afirmações é verdadeira (V) ou 
falsa (F): 

 
1- Devido às condições climatéricas, a chegada à meta atrasou-se, relativamente ao que 

estava previsto. 
(0,5 punts) 

2- A realização desta viagem representou para a Idílio Freire a concretização de um sonho. 
          (0,5 punts) 

3- Este aventureiro partiu de Portugal no dia 24 de Julho.  
          (0,5 punts) 

4- A chegada à meta não pôde ser feita a pedalar. 
(0,5 punts) 
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II-  Indique um sinónimo para cada uma das palavras sublinhadas, mantendo o seu sentido 
inicial, de acordo com o seu contexto. 

 
1- Treze meses e meio depois o português Idílio Freire chegou a Ushuaia no Chile 

pondo termo à aventura de atravessar o continente americano de bicicleta. 
(0,5 punts) 

 
2- (…) era somente o desejo de viver a vida com intensidade (…) 

(0,5 punts) 
  

III-  Complete as seguintes frases preenchendo os espaços em branco com uma palavra que 
permita formar uma frase com sentido. 
 
  1- Este aventureiro português ___________________ treze meses e meio para realizar 
esta travessia. 

 (0,5 punts) 
  2- Os últimos cinquenta quilómetros desta aventura não foram nada ______________.  

 (0,5 punts) 
 
IV-  Desenvolva os seguintes temas numa resposta de 100 palavras cada uma, aproximadamente. 
 

1- Se pudesse desfrutar de um ano livre, que viagem ou projecto é que gostaria de 
empreender?  

(3 punts) 

 
 2- Na sua opinião, acha que a aventura contada no texto acima transcrito está ao alcance 
da maioria das pessoas? Justifique a sua resposta.  

     (3 punts) 
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La puntuació de cada pregunta és la que ve indicada a l’enunciat: 0,5 punts per a 
cadascuna de les respostes objectives i 3 punts per a cadascuna de les altres dues, de 
resposta oberta. 
 
En aquest últim grup de respostes l’avaluació tindrà en compte quatre paràmetres: 
interpretació de la qüestió, aplicació de vocabulari, aplicació gramatical i coherència de 
la resposta. 
 
L’examen s’ha de redactar en llengua portuguesa. 
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I - Depois de ler atentamente o texto indique se cada uma das afirmações é verdadeira (V) ou 
falsa (F): 

1- Devido às condições climatéricas, a chegada à meta atrasou-se, relativamente ao que 
estava previsto  

 FALSA 
(0,5 punts) 

2- A realização desta viagem representa para a Idílio Freire a concretização de um sonho. 
 FALSA     

      (0,5 punts) 
3- Este aventureiro partiu de Portugal no dia 24 de Julho.  
 FALSA 

          (0,5 punts) 
4- A chegada à meta não pôde ser feita a pedalar. 
 VERDADEIRA 

(0,5 punts) 
           

II-  Indique um sinónimo para cada uma das palavras sublinhadas, mantendo o seu sentido 
inicial, de acordo com o seu contexto. 
 

1- Treze meses e meio depois o português Idílio Freire chegou a Ushuaia no Chile 
pondo FIM à aventura de atravessar o continente americano de bicicleta. 

(0,5 punts) 
 

2- (…) era SÓ / APENAS  o desejo de viver a vida com intensidade (…) 
(0,5 punts) 

 
III-  Complete as seguintes frases preenchendo os espaços em branco com uma palavra que 
permita formar uma frase com sentido. 
 
  1- Este aventureiro português GASTOU/ DEMOROU / TARDOU  treze meses e meio 
para realizar esta travessia. 

 (0,5 punts) 
  2- 2- Os últimos cinquenta quilómetros desta aventura não foram nada FÁCEIS.  
 
IV-  Desenvolva os seguintes temas numa resposta de 100 palavras cada uma, aproximadamente. 

1- Se pudesse desfrutar de um ano livre, que viagem ou projecto é que gostaria de 
empreender?  
 
 RESPOSTA OBERTA 

(3 punts) 

 2- Na sua opinião, acha que esta aventura está ao alcance da maioria das pessoas? 
Justifique a sua resposta.  
 
  RESPOSTA OBERTA 

     (3 punts) 


