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MODELO “A”
 

“Perder peso: uma resolução de ano novo condenada ao fracasso?” 

Com a mudança de ano, muitos de nós aproveitamos para fazer um balanço do ano que está a terminar, 
conjecturando abordagens novas para o tempo que aí vem, com renovada energia e vontade de abandonar 
velhos hábitos. Na lista de vários estará certamente a resolução de perder peso, normalmente potenciada pelo 
sentimento de culpa que a farta época de festa que acaba de terminar sempre transmite. 

A verdade é que daqueles que, cheios de boa vontade, iniciam tal caminhada, apenas alguns lograrão um 
resultado satisfatório e, desses, ainda menos manterão um peso adequado durante os anos seguintes. Existem 
muitas razões para que isto aconteça, algumas das quais escapam ainda à compreensão da ciência atual. E 
existem também várias formas de cada um de nós se lançar nesta difícil tarefa com sucesso  […] 

Faz sentido abrir aqui um breve parêntesis e relembrar que algumas pessoas ou empresas menos escrupulosas 
aproveitam esta vontade de mudança para promover as suas soluções “milagrosas”. Há poucos dias, um 
ministro do governo do Reino Unido escreveu aos editores de várias revistas pedindo-lhes que não publicassem 
“dietas milagrosas”, avisando que estas podem constituir um perigo para a saúde. […] Também a Direção Geral 
da Saúde fez recentemente uma menção expressa para evitarmos este tipo de “soluções”. 

Mas existem certamente comportamentos, sobretudo alimentares, que podemos começar a modificar desde já e 
que podem constituir uma base sólida de saúde para os anos vindouros. […] 

Um trabalho de 2011, onde são estudadas centenas de milhar de americanos, publicado na revista The New 
England Journal of Medicine, mostrou que o consumo de alguns alimentos estava associado a maiores ganhos 
de peso ao longo de dois anos, ao passo que outros, pelo contrário, estão ligados a uma perda de peso. Entre os 
que podemos apontar como mais nefastos encontramos as batatas-fritas, as carnes processadas, os cereais 
refinados e os refrigerantes. Do outro lado está o iogurte, os frutos gordos ou os cereais integrais. As diferenças 
nunca são espetaculares, mas são consistentes e, se acumuladas ao longo de anos, podem significar a inversão 
da tendência quase fatalista de engordar progressivamente. 

[…] São pequenos passos, certamente não os únicos, que pode começar desde já, em vez de se lançar numa 
furiosa dieta muito restritiva de sucesso duvidoso. As boas mudanças são as que conseguimos sustentar no 
tempo, por muito tempo. Assim se ganha a verdadeira saúde, a do corpo e a do espírito. 

 

Nuno Borges, Público, 18/01/2013  
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I.  COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem copiar as 
frases do texto. 

 
1. Por que é que as pessoas querem perder peso ? 
2. Por que é que não são recomendáveis as soluções « milagrosas » ? 

 
 

II.  COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do texto para 
justificar a sua resposta : 

 
1. Toda a gente consegue perder peso (Verdadeiro / Falso) 
2. Para perder peso é preciso fazer uma dieta rigorosa (Verdadeiro / Falso) 
 
 
III.  ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 

corresponda melhor ao sentido do texto. 
  

1.- As perdas de peso: 
a) São para sempre. 
b) São difíceis de manter. 
c) São sempre as que a gente deseja. 

 
2.- As dietas: 

a)    Conseguem sempre os seus objetivos. 
b)    Podem ser perigosas. 
c)    Não servem para nada. 

 
 

IV.  LÉXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que 
corresponda à explicação mais próxima do texto : 

 
1.- « Faz sentido » (parágrafo 3): 
a) É adequado. 
b) É inconveniente. 
c) É imprescindível. 
 
2.- « refrigerantes » (parágrafo 5): 
a) Congelados. 
b) Gelados. 
c) Bebidas frescas. 

 
V. GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda 

melhor ao sentido das seguintes frases : 
  

1.- As causas para não perder peso ……………….. : 
a) são sempre conhecidas. 
b) nem sempre têm explicação. 
c) são da responsabilidade de cada um. 

 
2.- A modificação dos comportamentos alimentares ………………………..: 

                       a)  terá resultados progressivos. 
                       b)  terá resultados imediatos. 
                       c)  não terá sucesso. 
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VI.  CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada 
grupo, corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 

 
1.- A vontade de mudança do aspeto ……………………….. : 

                       a)  é a única condição para perder peso. 
                       b)  precisa também de mudanças de comportamento.  
                       c)  é considerada necessária por toda a gente. 

 
2.- As pessoas e empresas envolvidas na perda de peso: 

a)  Procuram sempre o melhor para os seus clientes. 
b)  Garantem bons resultados. 
c)  Nem sempre priorizam o bem-estar do cliente. 
 

 
VII.  EXPRESSÃO  ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente. 

Escolha uma de entre as duas seguintes possibilidades. 
 

a. Fale dos propósitos de mudança que gostaria de ter na sua vida. 
 
b. Imagine ter um blog: explique as suas ideias ou conselhos para perder peso. 
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BAREM DE L’EXAMEN: Compreensão escrita = 7 pontos (2,1,1,1,1,1) 
                                               Expressão escrita = 3 pontos 
  
BAREMO DEL EXAMEN: 
 

 
MODELO “B”
 

“Pirataria tira 40 milhões” 
 

Em 2012, o mercado nacional da venda de filmes e videojogos sofreu uma quebra de cerca de 40% em relação 

ao ano anterior. “O valor monetário perdido foi de cerca de 60 milhões de euros, 40 milhões dos quais para a 

pirataria”, avança ao CM Carlos Eugénio, diretor-geral do Mapinet (Movimento Cívico Anti Pirataria na 

Internet). 

O entretenimento é dos sectores que mais perdem todos os anos com os downloads ilegais, segundo dados da 

organização. 

Logo a seguir ao cinema e aos videojogos, está a indústria da música, que, ainda assim, apesar de ser um dos 

mercados que mais têm perdido para a pirataria, em 2012, e ao fim de 14 anos, conseguiu uma subida histórica, 

segundo a Federação Internacional da Indústria Discográfica. Graças ao suporte digital, o setor verificou, a nível 

mundial, um aumento de 0,3 por cento em 2012, o que se traduz em 12 600 milhões de euros em receitas. Ainda 

de acordo com aquela federação, os downloads legais cresceram 12% em 2012. 

Diz o Mapinet que os filmes mais pirateados são as novidades e os nomeados para Óscares. 

Em 2011, este organismo conseguiu remover 18 123 links ilegais de filmes e 12 558 de música. Foram ainda 

retirados da internet 2646 links de livros, demonstrando que a pirataria na web não tem limites. 

“Neste momento, a ‘cadeia de exploração' da internet não é justa. Quem produz ou cria algo, desde que seja 

passível de existir na forma digital, tem grandes hipóteses de ver essa criação disponível, sem a sua autorização 

ou o seu conhecimento, na internet sem que usufrua de qualquer tipo de remuneração”, alerta Carlos Eugénio. 

Teresa Oliveira, Correio da Manhã, 14/03/2013 
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I.  COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem copiar as frases 
do texto. 

 
1. Por que é que a pirataria é preocupante ? 
2. Que sectores são os mais prejudicados? 

 
 

II.  COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do texto para 
justificar a sua resposta : 
 

1. Em 2012 aumentou a venda de filmes e videojogos (Verdadeiro / Falso) 
2. Em 2012 o mercado musical foi o que mais perdeu (Verdadeiro / Falso) 

 
 

III.  ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda 
melhor ao sentido do texto. 
  
1.- O Mapinet: 

a) Conhece os tipos de filmes mais afectados pela pirataria. 
b) Não informa sobre os tipos de filmes mais afectados pela pirataria. 
c) Não distingue entre os tipos de filmes. 

 
2.- A pirataria na web: 

a)    Pode ser eliminada. 
b)    É muito difícil de controlar. 
c)    É muito antiga. 

 
 
IV.  LÉXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que 

corresponda à explicação mais próxima do texto : 
 

1.- « Pirataria tira 40 milhões » (título): 
a) Deita fora. 
b) Rejeita. 
c) Obtém. 

 
2.- « receitas » (parágrafo 3): 

a) Ingressos. 
b) Pedidos. 
c) Rendimentos. 

 
 
V. GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda melhor ao 

sentido das seguintes frases : 
  

1.- As perdas no mercado musical ……………….. : 
a) Vão depois das perdas do cinema e os videojogos. 
b) Distam das perdas do cinema e os videojogos. 
c) Equivalem às perdas do cinema e os videojogos. 

 
2.- As criações digitais estão disponíveis na internet ………………………..: 

                       a)  se o autor o sabe. 
                       b)  se o autor dá o seu consentimento. 
                       c)  nem sempre após a sua consideração. 
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VI.  CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 

corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 
 

1.- O mercado musical ……………….. : 
a) não é dos mais prejudicados. 
b) é o mais prejudicado. 
c) é um dos mais prejudicados. 

 
2.- Em 2011 o Mapinet ……………………….. milhares de links ilegais: 

                       a)  eliminou. 
                       b)  mexeu. 
                       c)  modificou. 

 
 
VII.  EXPRESSÃO  ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente. 

Escolha uma de entre as duas seguintes possibilidades. 
 

a. Fale das razões que, em sua opinião, poderiam explicar a existência da pirataria. 
 

b. Imagine ser um músico e incentive os seus fans a não recorrer à pirataria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


