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Exemplo 1 

 

 

Questões 1-5 

 

Depois de ler o texto, assinale com um V (verdadeiro) ou um F (falso) as 

afirmações 1-5. Escreva as respostas na folha de respostas. 

 

 

 

Sou aluno do curso de Educação Física 
e Desporto e como futuro professor 
de Educação Física fiquei alarmado 
com a opinião da jovem de 13 anos, 
Catarina Barata, na edição de 17 de 
Janeiro. Pelo que percebi, esta jovem 
tinha problemas com a professora e 
não se deve condenar uma disciplina 
por causa de uma professora 
incompetente. Aliás, existem na 
escola os directores de turma para 
resolverem este tipo de questões. 
Todos os alunos têm direito às aulas 
de Educação Física e a professores de 
Educação Física competentes. A 
Educação Física é uma questão de 
cultura. Os conhecimentos que se 
adquirem nas aulas desta disciplina 

não se aprendem em nenhuma outra, 
e não estou a falar de "jogar à bola" 
ou "dar cambalhotas", pois só pensam 
assim as pessoas pouco esclarecidas! 
As aulas de Educação Física podem 
dar grandes contributos não só a nível 
das competências motoras 
necessárias para o dia-a-dia, como 
também a nível psicológico, por 
exemplo, a alunos com insucesso 
escolar. Se tivessem aumentado a 
carga horária da disciplina de 
Educação Física há alguns anos atrás, 
provavelmente muitas pessoas não 
teriam os problemas de concentração 
e coordenação que têm e não 
existiriam tantos acidentes 
rodoviários.  

 

 

 

1. O aluno de Educação Física ficou muito agradado com a opinião da jovem. 

2. O aluno diz que não se pode condenar uma disciplina só porque os alunos 

acham que o professor é incompetente. 

3. A Educação Física, na opinião do aluno, valoriza o desenvolvimento global dos 

alunos. 

4. A carga horária de Educação Física foi aumentada há alguns anos atrás. 

5. O aluno responsabiliza o grande número de acidentes rodoviários pelo 

aumento da carga horária da disciplina de Educação Física.  
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Exemplo 2 

 

 

 

Questões 1-5 

 

Depois de ler o texto, assinale com um V (verdadeiro) ou um F (falso) as 

afirmações 1-5. Escreva as respostas na folha de respostas. 

 

 

 

Se, por acaso, procura o descanso 

físico e a calma interior, numa viagem 

às maravilhas do mundo natural com 

acesso a águas e tratamentos 

exclusivos, saiba que não é único a 

precisar de um salto qualitativo ao 

encontro do mais puro bem-estar. Na 

verdade, as águas medicinais contam-

se entre os meios terapêuticos mais 

antigos da Humanidade desde que, 

um pouco por todo o mundo, se 

descobriu que de certas fontes pode 

brotar uma água com propriedades 

especiais. Em Portugal, existem 

algumas preciosidades arqueológicas 

que comprovam a exploração de uma 

grande parte das nossas águas 

minerais pelos romanos. Mas as 

termas não oferecem apenas água 

medicinal para beber ou para banhos. 

Proporcionam também programas 

completos de cura que aliam os 

conhecimentos da moderna 

investigação médica aos métodos 

terapêuticos tradicionais. Dispõem de 

instalações de tratamento, médicos 

especializados e pessoal auxiliar 

habilitado permanente, bem como 

excelentes unidades hoteleiras, 

rodeadas pelas melhores infra-

estruturas dedicadas ao desporto e ao 

lazer. Os requisitos perfeitos para que 

venha saudar a Natureza! 

 

 

1. As águas medicinais são uma descoberta do século XX. 

2. Os romanos nunca fizeram nenhuma exploração das nossas águas minerais. 

3. As termas, para além das águas, oferecem programas completos de cura. 

4. As termas contam com pessoas e equipamentos que permitem um conjunto 

muito variado de actividades. 

5. As termas são apresentadas como os lugares ideais para o Homem estar em 

harmonia com a Natureza. 
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Exemplo 3 

 

 

 

Questões 1-5 

 

Depois de ler o texto, assinale com um V (verdadeiro) ou um F (falso) as 

afirmações 1-5. Escreva as respostas na folha de respostas. 

 

 

 

Os Mutantes é o candidato português aos Óscares 
 

O cinema português já tem representante ao Óscar de Melhor Filme 

Estrangeiro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O filme 

nomeado foi Os Mutantes, da realizadora Teresa Villaverde. 

Esta escolha não significa que a obra esteja presente em competição por uma 

estatueta dourada, na cerimónia de atribuição dos Óscares, que decorrerá no final 

Março. Os Mutantes será agora submetido à apreciação do Comité responsável pela 

selecção dos cinco candidatos finais ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. 

A história de Os Mutantes, pensado inicialmente apenas como um documentário, é 

focada na temática das crianças não desejadas pela sociedade e que, como tal, levam 

uma existência errante nas ruas. As principais interpretações ficaram a cargo de 

crianças provenientes de institutos de reinserção social (excepto no caso da 

protagonista, Ana Moreira). 

A produtora portuguesa de Os Mutantes, Gabriela Cerqueira, que ainda não havia 

conseguido contactar Teresa Villaverde, declara-se “radiante e surpreendida” pela 

escolha da obra como candidato português ao Óscar. 

“Acho que o filme merece, mas não esperava tanto. Acompanhei a investigação e as 

conversas da Teresa com as crianças. E isso tornou-o muito especial para mim”. 

Ainda sem pormenores sobre eventuais acções promocionais, Gabriela Cerqueira 

afirma que o filme deverá ser exibido entretanto nos EUA – apesar deste último facto 

não estar ainda garantido. 
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1. Os Mutantes foi o filme escolhido para representar o cinema português na 

categoria Melhor Filme Estrangeiro. 

2. Esta nomeação de Os Mutantes implica que em Março o filme estará presente 

na competição por um Óscar. 

3. Ana Moreira, protagonista do filme, é uma das crianças provenientes de 

instituições de reinserção social. 

4. A produtora e a realizadora do filme ficaram muito irritadas com a escolha da 

obra como candidato ao Óscar. 

5. Para promover o filme, a produtora assegurou já a exibição do filme nos EUA. 
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Exemplo 1 

 

 

 

Escreva uma carta, com uma extensão de cerca de 120 palavras, 

dirigida a um amigo(a), explicando-lhe como organizou as suas férias 

e convencendo-o(a) a passar as férias consigo. 

Escreva a carta na folha de respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2 

 

 

 

Um amigo seu deu-lhe o endereço electrónico de uma portuguesa que 

gostava de se corresponder, em português, com alguém do 

estrangeiro. Como você também quer ter contactos com portugueses, 

aproveite esta oportunidade. 

Escreva um texto, com cerca de 110-130 palavras, falando de si, do 

seu dia-a-dia, dos seus gostos, dos tempos livres, etc. 

Escreva o texto na folha de respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


