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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas ellas en 
portugués. 
TIEMPO: 1 hora.. 
CALIFICACIÓN: Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura al final 
de cada una de ellas. 
___________________________________________________________________________ 

 
A inscrição da dieta mediterrânica na lista do Património Imaterial 

da UNESCO, abre oportunidades e cria obrigações. O que está previsto na 
documentação entregue na UNESCO é que sejam tomadas medidas de 
salvaguarda deste património pelos sete países envolvidos na candidatura.  

O diretor do Programa Nacional para a Promoção  da Alimentação 
Saudável, e que esteve envolvido na preparação da candidatura, defende 
que a partir de agora se deveria avançar para medidas muito práticas. Em 
primeiro lugar, “a identificação de práticas alimentares ligadas à dieta 
mediterrânica que estão dispersas” –ou seja, um inventário nacional do que 
existe realmente a nível de produtos, técnicas de confeção, de produção, de 
conservação. 

O coordenador da candidatura explica que “a realização de 
inventários nos países e a existência de planos de salvaguarda” são duas 
das condições impostas pela UNESCO. No caso de Portugal, existe um 
plano nacional de inventário de todo o património imaterial, da 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura. O Museu de Tavira 
está a fazer esse trabalho a nível local e outras regiões poderão tomar essa 
iniciativa. 

Quanto ao plano de salvaguarda que envolve todos os países, está 
agora a ser discutido entre os vários representantes. Não se trata apenas de 
alimentação, sublinha o referido coordenador, mas sim de um estilo de 
vida. “Não sei se isto está muito claro para as pessoas, mas o que a 
UNESCO inscreve é o modelo cultural que passa pelas comunidades, pela 
partilha da mesa, pelas festividades”. 

 
(A. Prado Coelho, in O Público, 8 de dezembro de 2013; texto 

adaptado) 
 

 
PERGUNTAS 

 
1.- Após a leitura atenta do texto, refira sucintamente (máximo 
de 3-4 linhas) qual o assunto tratado. (2) 
 
2.- Após a leitura do texto, assinale se as afirmações que se 
seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique cada 
resposta com uma frase do texto. (2) 

a. Em Portugal já foi feito o inventário de todo o património 
imaterial 

b. O que a UNESCO inscreve é a alimentação 
mediterrânica 

3.- Escreva quatro frases, diferentes das do texto, com cada 
uma das seguintes palavras: “dieta”, “países”, “património”, 
“salvaguarda” (uma destas palavras em cada frase). (2) 
 
4.- Reescreva as seguintes frases no pretérito perfeito simples 
do indicativo: 

a. “”A inscrição da dieta mediterrânica na lista do 
Património Imaterial  da UNESCO abre oportunidades 
e cria obrigações” 

b. “O coordenador da candidatura explica que ‘a 
realização de inventários nos países e a existência de 
planos de salvaguarda’ são duas das condições 
impostas”(2) 

 
5.- Algumas pessoas maltratam o mundo como se houvesse 
outro lugar para viver. Redija um texto de aproximadamente 15 
linhas sobre a destruição do nosso planeta e sobre o muito que 
já foi feito para evitá-la. (2) 



 
 
 

PORTUGUÉS 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 
 
Las cinco preguntas se calificarán con un máximo de dos puntos cada una de ellas. 
 
Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (respetando la variedad ortográfica de la lengua 
portuguesa del alumno) y la propiedad de expresión en la respuesta. 

 


