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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y 
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

OPCIÓN A 

Devagarinho, os linces começam a tomar o gosto à liberdade 

Jacarandá e Katmandu são cautelosos. Não se lançaram em grandes aventuras depois 
de no domingo passado lhes terem aberto a porta do cercado de aclimatação, onde estavam 
desde 16 de Dezembro, em Mértola. Os dois linces deixaram o terreno de dois hectares mas 
continuam por perto, têm caçado e cruzam-se muito pouco nas suas caminhadas. A partir 
deste sábado vão ter vizinhos: há mais um casal a caminho do cercado. 

Esta primeira semana de liberdade total foi fundamental para os técnicos do Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) perceberem como está a ser a adaptação à 
Natureza dos linces ibéricos (Lynx pardinus) criados em cativeiro. A avaliar pelas imagens 
captadas pelas câmaras de vigilância instaladas em locais estratégicos, pelos sinais GPS e 
VHF transmitidos pelos colares que têm ao pescoço e pelos registos de observações no 
campo, tudo parece estar a correr bem. 

Estes dois animais foram os primeiros de um grupo de oito a dez linces a serem 
reintroduzidos no habitat natural em território português até ao final do ano, depois de 
décadas de ausência, ao abrigo de um programa conjunto com Espanha que visa reforçar a 
população do felino mais ameaçado do mundo, ainda em risco crítico de extinção. 

(Público, adaptado) 

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

1. Comprensión del texto

1.1. Comente quem são Jacarandá e Katmandú e porque estão em Mértola. (2 puntos) 

1.2. Explique, por palavras suas, como está a ser a adaptação e o que fizeram nesta 

primeira semana. (2 puntos)  

1.3. Esclareça o significado da frase: "há mais um casal a caminho". (2 puntos) 

2. Producción de textos

Escreva uma carta ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas pedindo 
informações sobre o programa do que fazem parte Jacarandá e Katmandú. (4 puntos). 
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OPCIÓN B 

E agora, como vamos vender o hambúrguer-proveta? 

 Como é que se vende uma coisa que ninguém parece particularmente interessado em 
comer? Esta é a grande questão, neste momento, para Mark Post, o criador do hambúrguer 
feito “in vitro”. Perante um grupo de jovens de diferentes nacionalidades reunidos em Lisboa 
para a cimeira Thought for Food, o cientista lançou a pergunta que o tem andado a obcecar: 
“Quantos de vocês comeriam este hambúrguer?” Quase todos (com exceção de dois) 
levantaram o braço. Encorajador?  
 No final, o PÚBLICO conversou com Mark Post e perguntou-lhe se tinha ficado 
surpreendido com o número de pessoas dispostas a arriscar. “A verdade é que depois do 
lançamento em Londres, as reações críticas ou negativas foram reduzidas”, diz o cientista 
holandês. Nos quase dois anos que decorreram entretanto, a abertura à ideia tem vindo 
gradualmente a aumentar. Mas não chegou ainda o momento de colocar esta carne à venda, e 
Post tem andado a pensar sobre a melhor forma de o fazer. Por isso, aproveitou o “workshop” 
de Lisboa para discutir o seu problema com jovens universitários que se apresentam como 
“inovadores”. 
 Uma das duas pessoas que dizem que não estão dispostas a experimentar argumenta 
que “é desconhecido” e pode “não ser seguro”. “Humm, isso é interessante”, comenta Post. 
“Diz que não é natural. O hambúrguer que compra no supermercado é natural?”. Relembra 
que o que está por detrás deste esforço de criar carne de forma artificial é a constatação de que 
a forma como se produz carne hoje em dia no mundo não é sustentável.  

(Público, adaptado) 
 

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 

1. Comprensión del texto 
 
 1.1. Explique, por palavras suas, qual é a notícia. (2 puntos) 
 
 1.2. O que é um hambúrguer-proveta? (2 puntos) 
 
 1.3. Explique o significado da palavra "sustentável" na última frase do texto. (2 
 puntos) 
 
2. Producción de textos 

 
 Comeria este hambúrguer? Escreva um texto para um blogue em que exponha 
 vários argumentos que justifiquem a sua resposta. (4 puntos) 
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