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Todas as respostas são dadas no enunciado da prova.

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitida a consulta de dicionário.

Não é permitido o uso de corretor. Risca o que pretendes que não seja classificado.

Apresenta as tuas respostas de forma legível.

Apresenta apenas uma resposta para cada item.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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GRUPO I

Lê o Texto A, retirado da revista Super Interessante. Consulta o vocabulário apresentado a seguir 
ao texto.

TEXTO A

Última moda? Tecidos inteligentes

1

5

10

15

Manhãs frias de inverno: saímos de casa em direção ao emprego. Caminhamos 
durante 500 metros a 5º C até à estação de metro mais próxima. Nos túneis, a temperatura 
atinge os 25º C e, dentro da carruagem, sobe para os 38º C. Já imaginou ter de suportar 
estas alterações bruscas1 de temperatura? Pois bem, algumas roupas equipadas com 
nanopartículas2 já permitem lidar com este problema. É o caso de um tecido, desenvolvido 
por uma empresa francesa, que está equipado com uma tecnologia que ajuda o corpo a 
manter uma temperatura próxima dos 35º C. Além disso, as nanopartículas não alteram a 
cor nem a estrutura do tecido. Esta tecnologia também permite que as nódoas3 de café, 
vinho ou molho de tomate, por exemplo, não se agarrem à nossa roupa.

Há uma outra empresa que está a desenvolver um tecido com efeito de limpeza 
inovador. A água desliza sobre a superfície e arrasta a sujidade, o que poderá evitar o 
recurso a detergentes para lavar a roupa.

Também está a ser desenvolvido um projeto para fabricar tecidos com substâncias 
que reduzem os cheiros desagradáveis, assim como outros especialmente pensados 
para as crianças, pois são resistentes a nódoas de tintas, de comida e de terra.

Super Interessante, n.º 162, outubro de 2011, p. 52 (texto adaptado)

VOcAbuláriO
1 bruscas – rápidas; inesperadas.
2 nanopartículas – partículas ou elementos microscópicos.
3 nódoas – manchas de sujidade.

1. Na resposta a cada um dos itens (1.1., 1.2. e 1.3.), assinala com X a opção adequada ao sentido do  
Texto A.

1.1. Nas manhãs frias de inverno, as pessoas

 têm de ir sempre a pé para o trabalho.

 passam por grandes diferenças de temperatura.

 suportam temperaturas muito abaixo dos 5º C.

 viajam em carruagens com temperaturas baixas.

COTAÇÕES
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1.2. As roupas com nanopartículas

 vestem-se com mais facilidade.

 têm um aspeto diferente das outras.

 são fabricadas por uma empresa nacional.

 ajudam a manter uma certa temperatura.

1.3. Há novos tecidos adequados a crianças, que

 se mantêm limpos por mais tempo.

 têm cheiros muito agradáveis.

 se podem limpar com um pano.

 têm cores e desenhos muito variados.

2. Assinala com X, na coluna b, apenas as três opções que, associadas à expressão da coluna A, 
permitem formar frases adequadas ao sentido do Texto A.

cOluNA A cOluNA b

Há tecidos inteligentes que

  reduzem as diferenças de temperatura 
sentidas pelas pessoas.

 mantêm a cor da roupa sem alterações.

 alteram a estrutura da roupa.

 permitem o uso de melhores detergentes.

  evitam o aparecimento de manchas na 
roupa.
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Lê o Texto B, retirado da página de Internet da revista Viva!. Consulta o vocabulário apresentado a 
seguir ao texto.

TEXTO b

crianças portuguesas trocam os brinquedos por roupa

1

5

10

15

As crianças portuguesas adoram ir às compras, têm pouca noção dos preços, dão 
mais importância ao vestuário do que aos brinquedos e irritam-se com os anúncios 
publicitários. Estas são algumas das conclusões apresentadas por investigadores 
nacionais e internacionais num encontro realizado na quinta-feira, dia 7 de abril, na Casa 
da Música, no Porto.

Mas, afinal, o que é que os mais novos sabem sobre compras? Para conseguir dar 
resposta a esta questão, a investigadora Luísa Agante, autora do estudo «O significado 
das compras para as crianças: uma comparação entre Portugal e os EUA», pediu a 249 
crianças dos 2.º e 3.º anos de quatro escolas portuguesas para desenharem o que lhes 
vinha à cabeça1 quando pensavam em ir às compras. A investigadora já tinha utilizado 
a mesma metodologia2 em 1989, nos Estados Unidos, num estudo que envolveu 112 
crianças, de modo a poder comparar os resultados observados nos dois países.

Este estudo permitiu concluir que as crianças portuguesas dão mais importância 
à roupa do que aos brinquedos. As crianças americanas, por outro lado, indicaram 
mais vezes os brinquedos. Para Luísa Agante, os resultados estão, de facto, ligados 
às características de cada uma das culturas: «Damos muita importância à roupa e ao 
calçado. É algo específico do Sul da Europa.». Explicou ainda que, para as crianças 
portuguesas, estar na moda ou estar fora de moda tem muito a ver com aquilo que 
vestem e calçam.

www.viva-porto.pt/Reportagem/marketing-infantil.html (texto adaptado)
(consultado em 25.09.2013)

VOcAbuláriO
1 o que lhes vinha à cabeça – aquilo de que se lembravam no momento.
2 metodologia – maneira como se faz um trabalho ou um estudo.

3. Na resposta a cada um dos itens (3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.), assinala com X a opção adequada ao 
sentido do Texto B.

3.1. As crianças portuguesas

 compram muitos brinquedos.

 dão pouca importância às compras.

 preferem roupa a brinquedos.

 conhecem o valor dos produtos.

3.2. O encontro referido no texto

 realizou-se na Casa da Música, durante um fim de semana.

 realizou-se na Casa da Música, no início da primavera.

 foi organizado por estudantes portugueses.

 foi organizado por investigadores estrangeiros.
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3.3. O estudo de Luísa Agante contou com a participação de

 249 crianças de quatro escolas americanas.

 112 crianças de quatro escolas portuguesas.

 crianças dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.

 crianças dos 2.º e 3.º anos de escolaridade.

3.4. O vestuário e o calçado são muito importantes para

 as pessoas dos países do Sul da Europa.

 as crianças dos Estados Unidos da América.

 os europeus e os americanos, de um modo geral.

 os alunos dos dois países envolvidos no estudo.

4. Completa as frases seguintes com as palavras do quadro abaixo adequadas ao sentido do Texto B.

Escolhe uma palavra para cada espaço. Utiliza cada palavra apenas uma vez.

Um estudo que compara as ________________ de crianças portuguesas e de crianças  

dos EUA permitiu concluir que, quando pensam em fazer ________________, as portuguesas 

valorizam mais a roupa do que os brinquedos, ao contrário das ________________.

As ________________ deste estudo mostram que há ________________ culturais 

entre os dois países em análise, destacando que, em Portugal, se dá muita importância à 

roupa e ao calçado, desde muito cedo.

escolas preferências conclusões brincadeiras semelhanças

americanas investigadoras culturas compras diferenças

5. Indica a quem se refere a palavra «lhes» na expressão «o que lhes vinha à cabeça» (linhas 9 e 10).

6. Copia do texto a expressão que justifica a afirmação seguinte.

As crianças portuguesas não gostam de publicidade.
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Lê o Texto C, de Vergílio Ferreira. Consulta o vocabulário apresentado a seguir ao texto.

TEXTO c

1

5

10

15

20

25

A rapariga estava sentada a uma mesa numa esplanada sobre o mar. Vestia de 
branco e era loura, mas muito queimada do sol. Ao lado da mesa estava montado um 
guarda-sol giratório1 de pano azul que o criado2 veio regular, para acertar bem a sombra. 
O criado não perguntou nada e inclinou-se apenas e a rapariga pediu um refresco3. Era 
a meio da tarde e o sol batia em cheio no mar, que se espelhava aqui e além em placas 
rebrilhantes4.

A rapariga de vez em quando olhava ao lado a porta que dava para a esplanada e 
depois olhava o relógio. Voltava então a olhar o mar e ficava assim sem se mover. Tinha 
os olhos azuis muito brilhantes, contra a pele morena e o traço negro que os contornava. 
Foi num desses momentos de alheamento5 que o rapaz entrou. À porta da esplanada 
deteve-se6 um momento a orientar-se por entre as mesas ocupadas, mas logo localizou 
a rapariga sob o guarda-sol azul. Vestia calça branca e uma camisola amarela de manga 
curta. E era louro como a rapariga. Quando ela o reconheceu, fez-lhe sinal, mas ele já 
a tinha visto.

– Desculpa, fiz-te esperar – disse ele.
– Cheguei há pouco, o criado nem trouxe ainda o que lhe pedi. E que é que me 

querias dizer?
O criado, com efeito, trazia o refresco para a rapariga, voltou-se para o rapaz a 

perguntar se tomava alguma coisa.
– Pode ser o mesmo – disse o rapaz.
O sol caía em cheio sobre a praia, iluminava o mar até ao limite do horizonte7.
– Que é que me querias dizer? – perguntou de novo a rapariga. Ele sorriu-lhe e 

tomou-lhe uma das mãos que tinha sobre a mesa.
– Gosto de te ver – disse depois. – Gosto de te ver como nunca. Fica-te bem o vestido 

branco.

Vergílio Ferreira, «Uma esplanada sobre o mar», Contos, Lisboa, Bertrand Editora, 2000, pp. 243-245
(texto com supressões)

VOcAbuláriO
1 giratório – que roda sobre si mesmo.
2 criado – empregado.
3 refresco – bebida fresca sem álcool.
4 rebrilhantes – com muita luz; muito luminosas.
5 alheamento – distração ou desinteresse em relação ao que se passa à sua volta.
6 deteve-se – ficou parado.
7 horizonte – linha em que o mar parece juntar-se com o céu.
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7. Faz corresponder cada elemento da coluna A ao único elemento da coluna b que permite formar 
uma afirmação adequada ao sentido do Texto C.

Utiliza cada letra apenas uma vez. Segue o exemplo.

cOluNA A cOluNA b

(a) A rapariga pediu um refresco,

(b)  A rapariga disse que tinha chegado há 
pouco,

(c) A rapariga reconheceu o rapaz,

(d)  A rapariga repetiu a pergunta que tinha 
feito,

____ depois de ele já a ter visto.

(d)  após o rapaz ter pedido um refresco.

____ após ele lhe ter feito um sinal.

____  quando o empregado se inclinou junto 
dela.

____ enquanto esperava para ir nadar.

____  depois de o rapaz lhe ter pedido 
desculpa pelo atraso.

8. «A rapariga de vez em quando olhava ao lado a porta que dava para a esplanada e depois olhava 
o relógio.» (linhas 7 e 8).

Explica o que o narrador pretende transmitir com esta afirmação, sobre o estado de espírito da 
rapariga.

9. «Voltava então a olhar o mar e ficava assim sem se mover.»  (linha 8).

Tal como a personagem do texto, também gostas de olhar o mar? Justifica a tua resposta.
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GRUPO II

1. Na resposta a cada um dos itens (1.1. e 1.2.), assinala com X a opção que tem o mesmo significado 
que a expressão sublinhada nas frases apresentadas.

1.1. A Alice muda de roupa todos os dias.

 veste roupa nova

 usa roupa diferente

 compra roupa barata

 lava a sua roupa

1.2. Pagamos o almoço a meias?

 acrescentando o valor do café

 aproveitando um desconto de 50%

 pagando um a conta do outro

 dividindo a despesa, de forma igual

2. Assinala com X, na coluna b, apenas as três opções que, associadas à expressão da coluna A, 
permitem formar frases corretas.

cOluNA A cOluNA b

Habitualmente, vestimo-nos

 por muitas pessoas.

 de acordo com a época do ano.

 com roupas confortáveis.

 em tecidos de algodão.

 conforme os nossos gostos.
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3. Consulta o seguinte verbete de um dicionário.

linha n.f. –  Fio fino usado na costura.   Fio condutor de eletricidade, usado num sistema 
de distribuição de energia ou de comunicação.  Traço horizontal numa página sobre o qual se 
escrevem as palavras.   Estrutura por onde circula um comboio.   Conjunto de pessoas ou 
de coisas dispostas ao lado umas das outras.   Cada um dos traços visíveis na palma da mão.

Dicionário Verbo da Língua Portuguesa, Lisboa, Editorial Verbo, 2006, p. 692 (adaptado)

Nas frases abaixo, o nome linha tem diferentes significados.

Escolhe, do verbete, o significado correspondente a cada frase e escreve o seu número no . 
Segue o exemplo.

– Escrevi um texto com vinte linhas.

2 – A linha telefónica está a ser reparada.

– Senhores passageiros, a composição com destino a Santarém vai sair da  
linha n.º 1.

– Este casaco foi cosido com linha muito resistente.

4. Completa corretamente cada frase do diálogo com uma forma simples do verbo apresentado entre  
parênteses.

A Marta e a Julieta entram numa loja de roupa para comprar um presente para a mãe.

Marta – Bom dia! Procuramos uma prenda especial para a nossa mãe. Pode ajudar-nos?

EMprEgado –  Bom dia! Com todo o gosto! As meninas já __________________ (pensar) em 

alguma coisa?

JuliEta –  Vimos umas camisolas na montra de que __________________ (gostar) muito, mas 

são caras.

EMprEgado – Estão com sorte, porque estamos a fazer uma promoção e custam menos 40%.

Marta –  Que bom! Por favor, __________________ (trazer) o tamanho M nas cores castanho e 

verde, para escolhermos.

JuliEta –  Talvez __________________ (poder) levar também este cachecol. Tem mesmo as 

cores de que a nossa mãe gosta.
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GRUPO III

Foste convidado pelo jornal da tua escola para escreveres um texto sobre a importância que as 
pessoas dão à forma de se vestir e de se calçar.

Escreve um texto de opinião, com um mínimo de 70 e um máximo de 120 palavras, no qual deves 
referir:

•  a importância que as pessoas que conheces dão à forma de se vestir e de se calçar;

•  uma razão para se atribuir muito ou pouco valor à roupa e ao calçado;

•  a importância que dás ao que vestes e ao que calças;

•  os teus gostos em relação à roupa e ao calçado.

Não assines o texto.

Atenção às instruções que se seguem.

•   Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência entre dois espaços 
em branco (ex.: /Compra-me/a/senha/ – 3 palavras). Qualquer número conta como uma única 
palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /2014/).

•  Se fizeres rascunho, copia o texto para a folha de prova.

•  Se o teu texto tiver menos de 34 palavras, será classificado com zero pontos.
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Não assines o texto.

FiM
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cOTAÇÕES

 código código
 64 – 94 839

GRUPO I  ..............................................................  50 pontos  .............................  100 pontos

1.
1.1.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

1.2.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

1.3.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

2.  ................................................................................  6 pontos  .................................  12 pontos

3.
3.1.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

3.2.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

3.3.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

3.4.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

4.  ................................................................................  4 pontos  .................................  8 pontos

5.  ................................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

6.  ................................................................................  4 pontos  .................................  8 pontos

7.  ................................................................................  8 pontos  .................................  16 pontos

8.  ................................................................................  6 pontos  .................................  12 pontos

9.  ................................................................................  6 pontos  .................................  12 pontos

GRUPO II  ............................................................  20 pontos  .............................  40 pontos

1.
1.1.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

1.2.  ........................................................................  2 pontos  .................................  4 pontos

2.  ................................................................................  6 pontos  .................................  12 pontos

3.  ................................................................................  6 pontos  .................................  12 pontos

4.  ................................................................................  4 pontos  .................................  8 pontos

GRUPO III  ...........................................................  30 pontos  .............................  60 pontos

 __________ __________
TOTAl  ............................. 100 pontos  .............................  200 pontos


