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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder en PORTUGUÉS a las cuestiones de la opción elegida. 

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:  90 minutos. 

 

OPÇÃO A 
 

O número de feridos provocados pela queda de um meteoro hoje a cerca de 80 quilómetros da cidade de 
Tcheliabinsk, nos montes Urais, na Rússia, aumentou para 1200, tendo entre 34 e 112, consoante as fontes, 
necessitado de internamento, informou a agência Ria Novosti. Entre os feridos, mais de 200 são crianças. 

A queda do meteoro, que segundo a agência espacial russa se desintegrou ao entrar na atmosfera terrestre a 
uma velocidade de 30 quilómetros por segundo, danificou mais de três mil edifícios residenciais em seis cidades dos 
Urais, sobretudo vidros partidos. 

Serguei Smirnov, cientista do Observatório de Pulkovski (São Petersburgo), afirmou que o peso do meteoro 
devia ser de várias toneladas. "Tratou-se de uma bola muito brilhante, muito visível no céu da manhã, um objecto com 
uma massa bastante grande, de muitas dezenas de toneladas", precisou o cientista, numa entrevista à televisão 
russa. 

As autoridades locais encerraram as escolas e os jardins de infância por terem ficado com os vidros das 
janelas partidos. "Hoje, em Tchilabinski, a temperatura é de 18 graus Celcius negativos, por isso decidimos encerrar 
todas as escolas e infantários", anunciou Guennadi Onischenko, dirigente dos serviços sanitários da Rússia. 

Os cientistas não excluem a possibilidade de uma nova queda de meteoros noutras regiões da Rússia ocorrer 
na noite de sexta para sábado. Cientistas russos citados pela rádio Komkersant FM consideraram que a queda do 
meteoro nos Urais não está ligada ao asteróide que hoje ao final da tarde (hora de Lisboa) irá passar próximo da 
Terra, mas não excluem a ocorrência de chuvas de meteoros noutras regiões da Rússia. 

 

 (Expresso, fevereiro de 2013) 
PERGUNTAS 

 
1. 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:  

a) Diferentes fontes apresentaram informações muito diferentes quanto ao número de feridos que 

necessitaram de internamento. 

b) A declaração do dirigente dos serviços sanitários da Rússia vem confirmar que as escolas e os jardins de 

infancia foram encerrados devido a danos materiais provocados pela queda do meteoro. 

c) O meteoro que caiu na Rússia era um fragmento do asteróide que passou próximo da Terra no mesmo 

dia.  

2.  

a) Indique um antónimo para cada uma das seguintes palavras: “visível” e “excluem” 

b) Construa uma frase na qual empregue a palavra “massa”.  

 

3. Complete os espaços com os verbos indicados entre parêntesis no tempo e no modo verbal adequados: 

a) Se os cientistas ___________ (conseguir) prever a queda do meteorito talvez não tivesse havido tantos 

estragos. 

b)  Os cientistas sabem que um dia, um meteorito muito maior do que aquele que atingiu a Rússia, _______ 

(cair) sobre a Terra. Porém, esperam que isso só aconteça daqui a muito tempo. 

 
4. O que é que faria se soubesse que um meteoro 100 vezes maior do que aquele que atingiu a Rússia estava 

prestes a cair na Terra? Apresente a sua resposta a esta pergunta num texto com aproximadamente 15 

linhas. 
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OPÇÃO   B 
 

 

Se não é um caso inédito, é pelo menos raro. O português Daniel Rodrigues pode bem ser o 
primeiro fotógrafo desempregado e sem máquina fotográfica a vencer um prémio do World Press Photo 
(WPP). Aos 25 anos, o jovem de Famalicão acaba de vencer na categoria "vida quotidiana" com uma 
imagem de crianças guineenses a jogar futebol num campo de terra. ”Este prémio veio mesmo em boa 
altura. Sinto que não perdi a esperança. Sinto-me muito feliz, como é óbvio. Sempre foi um sonho de 
criança na minha vida ganhar um World Press Photo, mas nunca imaginei que fosse possível", conta 
Daniel Rodrigues à Renascença. Por outro lado, não deixa de sublinhar a ironia: "Sinto-me um bocado 
revoltado, porque estou desempregado, estou sem máquina fotográfica, sem trabalho, e acabo por 
ganhar um dos prémios mais prestigiados do mundo. É um bocado ironia". 

Como está desempregado, Daniel Rodrigues vai regressar temporariamente à Guiné-Bissau  já 
a 7 de Março, depois de novo convite da instituição que acompanhou em 2012. Desta vez, vai sem 
máquina, que nem o prémio de 1.500 euros chega para comprar. Caso não apareça trabalho 
entretanto, admite emigrar.  
 Por agora, o fotojornalista volta à pequena aldeia de Dulombi como voluntário, esperando que corra a 
notícia do prémio World Press Photo e que surjam assim novas propostas de trabalho. "Isto voltou a 
trazer-me a esperança de que talvez consiga alguma coisa e possa voltar à área do fotojornalismo. 
Sempre foi uma paixão." 
 

(http://rr.sapo.pt) 
 
 

PERGUNTAS 
 

 
1. O texto que acabou de ler relata-nos uma situação deveras irónica. Explique porquê.  

 
2. As frases que se seguem contêm erros. Identifique-os e corrija-os, reescrevendo as frases 

na sua forma correcta: 

 
a) O mais recente vencedor do World Press Photo na categoría “vida quotidiana” nunca há 

pegado numa máquina fotográfica antes de tirar a fotografia que valeu-lhe o referido prémio.  

b) Daniel Rodrigues considera a hipótese de imigrar caso não consiga arranjar um emprego em 

Brasil. 

 

3. Reescreva as seguintes frases no plural:  

 

a) “Este prémio veio mesmo em boa altura.” 

b) “Sinto-me um bocado revoltado, porque estou desempregado, estou sem máquina 

fotográfica, sem trabalho, e acabo por ganhar um dos prémios mais prestigiados do 

mundo.” 

 
4. Imagine que um amigo cego lhe pedia para descrever uma fotografia (poderá escolher a 

fotografia referida no texto ou outra qualquer). Imagine-a e descreva-a, num texto de, 

aproximadamente, 15 linhas. 
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