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

OPCIÓN A 

 Estava eu há dias no supermercado com a minha mãe, a passear pelo corredor dos 
chocolates, tentando decidir qual seria a melhor escolha. Quem é guloso como eu, percebe o 
dilema de ter que decidir qual a opção mais acertada, perante todas aquelas ilustrações 
apelativas de caramelo a transbordar pela tablete ou pedacinhos de bolacha imersos no 
chocolate. Bem… estou a desviar-me do assunto. Continuando, ali estava eu na minha 
aparente indecisão, quando começo a ouvir o choro de uma criança ao meu lado. É uma 
rapariga de cabelo preto, dentes de leite, ranho no nariz. Na sua mão segura um pacote de 
chocolates kinder, enquanto implora a uma mãe atrapalhada para levar o doce para casa. A 
mãe abana a cabeça com mais força e os gritos da criança tornam-se mais altos. Coitada desta 
mãe, penso. Ter que aturar uma birra daquelas. 

 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

 
1. Comprensión del texto 
 
 1.1. Descreva, por palavras suas, a cena que presenciou a autora do texto no 
 supermercado. (2 puntos) 
 
 1.2. O que estava a fazer a autora quando ocorreu isso? (2 puntos)  
 
 1.3. Esclareça o significado das expressões "dentes de leite" e "ranho no nariz". (2 
 puntos) 
 
2. Producción de textos 
 
 Escreva uma entrada para um blogue em que comente, do seu ponto de vista, o que 
 deve fazer (ou não) uma mãe ou um pai perante a birra de uma criança. (4 puntos). 
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OPCIÓN B 

O Dia do Irmão, que se celebrou esta segunda-feira nos Estados Unidos, foi o pretexto 
para o lançamento de um estudo que apresenta resultados curiosos sobre o percurso 
profissional dos irmãos. Segundo as pesquisas, a ordem de nascimento é um fator que 
influencia a escolha das profissões. Uma equipa de investigadores, liderada pela psicóloga 
Emma Kenny, analisou uma amostra aleatória, com 500 dos indivíduos mais bem sucedidos 
de onze segmentos diferentes e comparou padrões de personalidade. A equipa encontrou 
evidências que sustentam a teoria de que a ordem de nascimento influencia os percursos 
profissionais.  

Os resultados demonstraram que os filhos do meio são indivíduos que estão 
habituados a lutar por atenção, o que os torna mais competitivos, flexíveis e diplomatas. 
Características que justificam que 30% destas crianças estão mais aptas a exercer cargos de 
poder, como CEO de empresas. Outros 41% revelaram que os filhos do meio também 
demonstram propensão para se tornarem atletas olímpicos. A área das ciências é a que mais 
seduz os filhos primogénitos. Neste grupo, profissões como astronauta, cientista e engenheiro 
parecem assentar com o perfil comum das crianças. Os filhos mais novos são os mais ligados 
a ritmos e sons. Neste grupo, 50% apresenta "traços de personalidade sensíveis e idealistas", 
que os conduz para carreiras ligadas às artes, nomeadamente a música clássica. 

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

1. Comprensión del texto

1.1. Explique por palavras suas o que estuda a psicóloga Emma Kenny no seu 
trabalho. (2 puntos) 

1.2. Segundo o texto, quais são as profissões mais frequentes entre os filhos do meio e 
qual seria o motivo? (2 puntos) 

1.3. Esclareça o significado da expressão "indivíduos mais bem sucedidos" no texto. 
(2 puntos) 

2. Producción de textos

Escreva um texto em que dê a sua opinião sobre este estudo e os seus resultados para 
deixar como comentário num foro sobre este assunto. (4 puntos) 
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