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MATERIA: PORTUGUÉS             

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

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

A capital da China amanheceu hoje envolta numa nuvem de poluição 
mas, para já, com níveis de contaminação do ar abaixo do esperado no primeiro 
dia de um novo alerta vermelho devido à poluição, que vigorará até terça-feira. 
Apesar de estar muito acima dos 25 microgramas máximos recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde, o nível de contaminação não chega aos 200 
microgramas, a barreira definida pelas autoridades locais para acionar o alerta 
vermelho.  

Entre 7 e 10 de dezembro, a capital chinesa decretou o primeiro alerta 
vermelho desde que o sistema de cores foi criado, em 2013, depois de críticas por 
essa decisão não ter sido tomada no final de novembro. Os serviços 
meteorológicos anunciaram, na quinta-feira, que o norte da China sofrerá a partir 
de hoje a pior vaga de poluição atmosférica em todo o ano. Segundo as previsões 
a visibilidade em Pequim deverá ficar reduzida a menos de um quilómetro. O 
alerta vermelho implica restrições no trânsito (os carros só podem circular em 
dias alternados, conforme o número da matrícula) e várias proibições, como fazer 
fogos de artifício e churrascos. Os infantários e as escolas de ensino básico e 
médio são também aconselhados pelo Governo a suspender as aulas e as 
empresas a adotar "um horário de trabalho flexível". As fábricas e estaleiros mais 
poluentes reduzem ou interrompem a produção. Os residentes foram também 
aconselhados a evitar atividades ao ar livre. 

 (sapo.pt.; texto adaptado) 

PERGUNTAS 

1. Após a leitura do texto, refira sucintamente 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, tendo em conta que poderá haver mais de uma opção. (2)

a) “O nível de contaminação ultrapassa os 200 microgramas.”
b) “O alerta vermelho implica restrições no trânsito e várias proibições,

como fazer fogos de artifício e churrascos.

3. Escreva quatro frases, diferentes das do texto, com cada uma das
seguintes palavras: “poluição”, “alerta”, “previsões”, trânsito”. (2)

4. Passe as seguintes frases para o futuro imperfeito do indicativo, fazendo
as alterações necessárias. (2)

a) “As fábricas e estaleiros mais poluentes reduzem ou interrompem a
produção.”

b) “O alerta vermelho implica restrições no trânsito (os carros só podem
circular em días alternados, conforme o número da matrícula) e
várias proibições, como fazer fogos de artifício e churrascos.”

5. Redija um texto de aproximadamente 15 linhas no qual deverá expressar
a sua opinião sobre a poluição atmosférica, uma realidade presente na
nossa sociedade. Fale das medidas que tomaria para diminuir esta
realidade.(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 de la 
lengua portuguesa del alumno) y la propiedad de expresión en la respuesta. 




