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FASE
GENERAL

MATERIA: PORTUGUÉS

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIONES: Tras leer atentamente el texto, el alumno deberá escoger una de las dos opciones y

responder en portugués a todas las preguntas de la opción elegida.
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 60 minutos
CALIFICACIÓN: La primera pregunta se calificará de 0 a 2 puntos. Las preguntas dos y tres se calificarán de

calificarán de 0 a 2 puntos y la cuarta pregunta se calificará de 0 a 4 puntos.
______________________________________________________________________________________
Leia atentamente o texto:
Português é o idioma da moda na rede Facebook
O Português foi o idioma que mais cresceu na rede social Facebook em 2012. A revelação consta num estudo
elaborado pela SocialBakers, empresa internacional de análise da atividade de redes sociais. “À medida que o Facebook
continua a crescer em todo o mundo, a língua está a tornar‐se num fator cada vez mais importante de marketing,
determinando onde está a audiência local e global” da maior rede social do mundo. Segundo este estudo, o Português
cresceu praticamente 10 vezes mais entre 2010 e 2012, do que o inglês que teve um aumento de 1,6 vezes e o
espanhol, 2,3. Estes resultados colocam assim, a Língua Portuguesa como aquela que mais cresceu no universo do
Facebook em todo o mundo, nos últimos dois anos. A «língua de Camões» já é a terceira mais falada na maior rede
social do mundo. O número de usuários que optaram por visualizar o site do Facebook em português saltou de 6,1
milhões) para 58,5 milhões. A língua portuguesa está apenas atrás do inglês, que lidera a tabela, e do espanhol, que
surge em segundo lugar. O Português e o Árabe foram as duas línguas que beneficiaram de um maior crescimento,
sendo que o português foi a que cresceu de forma mais significativa. Na lista das 10 línguas mais faladas figura ainda o
Francês, logo depois do Português, o Indonésio, o Turco, o Alemão, o Italiano, o Árabe e o Chinês, que ocupa a 10ª
posição com 20,1 milhões de falantes.

Texto adaptado, Mundo português, edição on‐line, 10/02/13
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OPÇÃO A
1) Após a leitura do texto diga se as afirmações que se seguem são verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique sempre a
sua resposta com uma frase do texto.
a)
b)
c)
d)

O crescimento da rede social Facebook ajuda à projeção da língua de Camões.
O português é a quarta língua mais falada no Facebook.
O inglês e o mandarim lideram a lista das línguas mais usadas.
As línguas que mais cresceram foram o português e o árabe.

2) Complete as frases com os tempos verbais adequados:
a) Hoje em dia, as pessoas ___________ (depender) muito das rede sociais. (Elas) ________ (estar) sempre
conectadas e ____________ (viver) mais pendentes do mundo virtual. Quem não ________ (ter)
Facebook, _________ (estar) out.
b) ________ (haver) muitos pessoas que ___________ (passar) a vida agarradas ao Facebook. Outros
________ (preferir) o Twitter ou outras redes.
3) Escreva por extenso os numerais abaixo indicados.
a) 234 –
b) 516 –
4)

Composição
Escreva um texto em que se apresenta e se descreve física e psicologicamente. (100 a 150 palavras)

OPÇÃO B
1) Explique com palavras suas o significado das seguintes afirmações:
a) O português é o idioma da moda na rede Facebook.
b) A língua está a tornar‐se num fator cada vez mais importante de marketing. (linha 3).
2) Passe as frases que se seguem para o plural.
a) Aquele homem é alemão e lê um livro.
b) O lápis da minha irmã está dentro do estojo.
3) Que horas são? Utilize o verbo para responder. Se houver duas possibilidades de resposta escreva‐as.
a) 10:45 –
b) 12:00 –
4) Composição:
Escreva um postal a um amigo a convidá‐lo para ir passar o próximo fim‐de‐semana a sua casa.(100 a 150
palavras)

