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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
 

1. El alumno dispone de dos opciones (A y B). Debe escoger sólo una de ellas. 
2. Lea todo el texto cuidadosamente. 
3. Lea atentamente todas las preguntas de la prueba. 
4. Proceda a responder en lengua portuguesa a las preguntas en el orden en que están planteadas. 
 

 CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará de 0 a 3 puntos. Las preguntas 2 y 3 se calificarán de 0 a 2 puntos.La 
pregunta 4 se calificará de 0 a 3 puntos. 
 
 TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 
OPÇÃO A 

 
Em tempos de crise tudo conta para conseguir ultrapassar as dificuldades. A revista francesa "Marianne" 

deixa uma sugestão: comer insetos. 
A ideia é, para a maior parte das pessoas, repugnante. No entanto, os insetos cozinhados são um tipo de 

alimentação popular em países da Ásia, da África e da América do Sul. A popularidade deste tipo de alimentação 
é tanta que, em média, cada pessoa ingere 500 gramas de insetos por ano, diz a revista. 

A "Marianne" apresenta vários motivos que podem fazer as pessoas começarem a olhar de maneira 
diferente para os insetos. A explosão demográfica, a malnutrição e a agricultura, que não consegue produzir o 
suficiente, tornam os insetos mais rentáveis. O facto de estes terem também bastantes proteínas, serem uma 
fonte de ferro, ricos em vitaminas e multiplicarem-se facilmente faz com que sejam alimentos a considerar. 

Num mundo ocidental onde o número de obesos cresce, a procura por alimentos sem gordura é uma 
prioridade para quem não quer ganhar peso. Ora, os insetos contêm pouca gordura. Além disso, produzem 100 
vezes menos gases com efeito de estufa do que um bovino. 

"Vamos chegar à altura em que um Big Mac (hamburguer do Macdonalds) vai custar 120 euros e um Big 
Bug (significa inseto em português) custará 12 euros. Ou então vamos ter mais pessoas a comer insetos do que 
carne", afirmou à revista francesa o entomologista (especialista em insetos) holandês Arnold van Huis. 

    
Expresso, Maio de 2012. 

 
PERGUNTAS 

 
1. Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
Deve justificar a sua resposta com frases do texto. 

a) Segundo a revista francesa "Marianne", todas as pessoas comem insetos. 
b) Todos os asiáticos consideram repugnante comer insetos. 
c) Segundo o entomologista Arnold van Huis, o consumo de insetos vai superar o consumo de carne. 

 
2. Indique:  

a) Sinónimos das palavras ultrapassar, repugnante, ingere e obesos. 
b) Antónimos das palavras popular, ricos, obesos e cresce. 

  
3. Reescreva as seguintes frases no pretérito imperfeito: 
 

a) “A explosão demográfica, a malnutrição e a agricultura, que não consegue produzir o suficiente, 
tornam os insectos mais rentáveis.” 

b) “Os insetos contêm pouca gordura.” 
 
4. Considera a hipótese de vir a comer insetos? Acha que o mundo ocidental estaria preparado para mudar 
tão radicalmente os seus hábitos alimentares? Redija uma composição com aproximadamente 15 linhas, 
onde expresse a sua opinião sobre este assunto. Fundamente, cuidadosamente, o seu ponto de vista. 



 
 
 
 

 
OPÇÃO B 

 
 
 

Numa semana, crianças e estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e outras áreas de saber, 
ganham novas competências. Aos mais pequenos transmite-se a mensagem de que “o hospital não é sinónimo de 
dor, mas sim um local onde as pessoas vão quando estão doentes, para serem tratadas por um conjunto de 
profissionais sempre dispostos a ajudar”, pormenoriza a entrevistada.  
 

O Hospital da Bonecada destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 7 anos, que 
podem ir a este hospital através da escola ou com os pais. Chegados ao Hospital da Bonecada há seis “áreas” 
por onde passar. 
 

Em primeiro lugar a educação, “um local neutro, pois ainda não há pessoas de bata branca nem objectos 
estranhos. Cabe aos estudantes tranquilizar as crianças, explicar o que se segue e é feita, também, uma primeira 
abordagem ao boneco”. Daqui seguem para o consultório onde a criança explica o que aconteceu ao seu boneco 
e o estudante ouve, “juntos observam, utilizando algum material médico, como estetoscópio, martelo de reflexos, 
otoscópio o boneco. Cabe ao estudante prescrever outros tratamentos, nomeadamente de enfermagem e 
fisioterapia”. 
 

A seguir faz-se uma incursão pelo consultório do dentista para apreender alguns conceitos de higiene 
oral. A quarta “área” é o bloco operatório onde, conta Carolina Pinheiro, “ocorre um ‘sono mágico’ para que, 
quando acordarmos, estejamos melhores. Aqui também se ensina a importância do lavar as mãos, das máscaras, 
das toucas”. 
 

Depois da cirurgia, a sala de tratamentos para fazer radiografias, o penso, explica-se a importância da 
fisioterapia. A viagem ao Hospital da Bonecada termina com a nutrição, onde se transmite “a importância de uma 
alimentação saudável e prevenção da obesidade”. 
 

www.cienciahoje.pt (texto adaptado) 
 

 
 

PERGUNTAS 
 
 

1. Atribua um título ao texto que acabou de ler e resuma-o em, aproximadamente, 5 linhas. 
 

2. Indique o nome de, pelo menos, oito utensilios médicos. 
 

3. Reescreva as frases seguintes 
 

a) começando com “Se…”: 
Aos mais pequenos transmite-se a mensagem de que “o hospital não é sinónimo de dor”, 
assim eles não têm medo de ir ao médico. 

b) começando com “A partir do próximo ano…”:  
Aqui também se ensina a importância do lavar as mãos, das máscaras, das toucas. 

 
4. Quando era criança, tinha medo de ir ao hospital? Relate, num texto de aproximadamente 15 linhas, um 

episódio marcante que tenha passado numa instituição de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PORTUGUÉS 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
 

La prueba consistirá en la comprensión y desarrollo de preguntas a partir de un texto en 
lengua portuguesa estándar y sobre temas de interés general. 
 Cada repertorio o examen consta de dos textos con sus correspondientes 
cuestionarios (Opção A,  Opção B) escritos en portugués. El estudiante deberá escoger 
y responder en lengua portuguesa a una de las dos opciones,  sin ayuda de diccionario. 
El texto tendrá una extensión de alrededor de 250 palabras y  su comprensión no exigirá 
conocimientos especializados ajenos a la materia de la prueba. 
 Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (respetando la variedad de la lengua 
portuguesa del estudiante) y la propiedad de expresión en la respuesta. 
 
 Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos 
 
-La pregunta 1 deberá calificarse de 0 a 3 puntos 
-La pregunta 2 se calificará de 0 a 2 puntos 
-La pregunta 3 se calificará de 0 a 2 puntos 
-La pregunta 4 se calificará de 0 a 3 puntos 
 
 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto medir la capacidad de comprensión lectora  y 
la capacidad de expresión del estudiante. El resumen o pequeña síntesis debe recoger, 
lo más fielmente posible,  la historia o situación que se presenta. 
 
Pregunta 2.-  Mediante esta pregunta se testan los conocimientos gramaticales de la 
lengua portuguesa  en sus aspectos léxicos y semánticos.  Serán propuestas algunas 
cuestiones vinculadas al texto. 
Pueden formularse así: 
Explique o sentido no texto das seguintes frases ou palabras. 
 
Pregunta  3.-  Mediante esta pregunta se comprueban los conocimientos gramaticales 
de la lengua portuguesa  en sus aspectos morfológicos y sintácticos. Se presentarán 
oraciones con huecos que el alumno deberá completar. También se presentarán 
oraciones para ser transformadas. 
 
Pregunta 4. Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración del discurso 
por parte del estudiante. Será propuesta la realización de una composición sobre un 
asunto vinculado al contenido del texto, en aproximadamente 15 líneas.  

 
 

 


