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Estructura y optatividad 
La prueba se compone de 2 partes: I. Comprensión escrita y II. Producción escrita. 
En la Parte I deberá seleccionar 1 texto y responder a las 3 preguntas sobre este. 
En la Parte II deberá seleccionar 1 de las cuestiones. 
 
 

PARTE I. COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Elija una opción (Texto A o Texto B). Responda a las 3 preguntas de la opción elegida. 
 

TEXTO A 
 

 Esta sexta-feira dia 23 celebra-se o Dia Sem Compras, uma efeméride mundial criada 
como forma de protesto contra a sociedade de consumo e de combater o Black Friday – 
“feriado” que começou nos EUA mas que tem ganho terreno também por terras Lusas. 

A efeméride foi criada por Ted Dave, um artista de Vancouver, organizada pela 
primeira vez no Canadá em 1992 como “um dia para a sociedade examinar o seu problema 
com o excesso de consumo”. Em 1997, o dia foi transferido para o mesmo dia da Black 
Friday, um dos maiores dias de consumo nos EUA. 

O dia é ideal para repensar a forma como consumimos e muitas vezes compramos 
produtos de que realmente não temos necessidade. É uma chamada de atenção para o facto de 
que todos os produtos que compramos têm um impacto ambiental, seja pelos materiais que 
precisamos de retirar da Terra, seja pela energia usada, que na sua maioria provém de 
combustíveis fósseis e acaba por contribuir para o excesso de CO2 na atmosfera e a mudança 
climática. 

É preciso também repensar a forma como os materiais são descartados depois de 
usados e criar uma economia circular, em que os produtos são pensados desde a sua génese 
até deixarem de ter utilidade de modo a que possamos reutilizar os materiais. 

 
         (Sapo, GreenSavers) 

 
Preguntas del TEXTO A. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
CE.A.1. Explique o que é o "Dia sem compras". (2 puntos) 

CE.A.2. Segundo o texto, de que maneira causam um impacto ambiental os produtos que 
compramos? (2 puntos) 

CE.A.3. Explique, por palavras suas, o sentido que tem no texto a expressão “economia 
circular” (2 puntos)  
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TEXTO B 
 

 Num país em que tanto se diz "o que é preciso é saudinha", este diminutivo faz mais 
sentido do que nunca, porque a saúde em Portugal é uma caricatura do que já foi. O que é 
estranho, tendo em conta os avanços da medicina.  
 Neste momento, a experiência de um utente do Serviço Nacional de Saúde é pior 
do que era há uma década, e se continuarmos a regredir a este ritmo ainda vai dar-se o 
caso de chegarmos ao hospital com apendicite, e sermos recebidos por um cirurgião com 
uma faca de cozinha e um alicate. Estou a exagerar, claro! Fui otimista nesta previsão. O 
mais certo é não haver, além de material, médicos. A rececionista dá-nos os instrumentos 
medievais e indica-nos o caminho do bloco operatório. Cada um por si. Claro que 
teremos de aguardar, porque antes de nós entrou um senhor de noventa anos que já não 
vê muito bem e está a tentar suturar-se. Isto está bom para os movimentos antivacinação, 
que acabarão por conseguir o que querem, quando houver listas de espera de 17 anos para 
a vacina contra o tétano. Antigamente, a nossa preocupação, incutida pelas nossas 
queridas mães, era não sair de casa com roupa interior rota, porque podíamos ir parar ao 
hospital e depois era uma grande vergonha para a família. 
 

(Jornal de Notícias, Joana Marques)  
 
Preguntas del TEXTO B. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
CE.B.1. Em opinião da autora, qual é o estado atual do Serviço Nacional de Saúde? (2 puntos) 

CE.B.2. Explique, por palavras suas, a relação estabelecida no texto entre a roupa interior e os 
hospitais. (2 puntos) 

CE.B.3. Explique o significado da expressão “o que é preciso é saudinha”. (2 puntos) 

 

PARTE II. PRODUCCIÓN ESCRITA 
 

Desarrolle una de las dos propuestas: 
 

PE.A. Uma pessoa amiga confessou-lhe, num correio eletrónico, que é viciada em compras. 
Escreva um correio em resposta em que fale sobre os seus hábitos de compra (por exemplo, os 
produtos que costuma comprar, a frequência, o tipo de estabelecimentos,...). (4 puntos) 
 
PE.B. Está a participar num fórum internacional em língua portuguesa e um dos tópicos é 
"Vacinas sim ou vacinas não?" Escreva uma mensagem em que dê a sua opinião sobre os 
movimentos antivacinação. (4 puntos) 
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