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Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• Elija un texto A o B y responda EN PORTUGUÉS (normativa europea) a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al

texto elegido.

• Responda EN PORTUGUÉS (normativa europea) a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 asociada al texto elegido, y la pregunta elegida 

entre A.4 o B.4 se calificarán sobre 3 puntos cada una y las preguntas 2 y 3 asociadas al texto elegido se 

calificarán sobre 2 puntos cada una. 

TEXTO A 

O teletrabalho, com reuniões virtuais a evidenciar rugas, a máscara a destacar pálpebras descaídas, 

tempos longos ao espelho a ver imperfeições ou sonhos escondidos são algumas das razões do aumento 

de cirurgias estéticas durante a pandemia, revelam especialistas. 

“A pandemia veio obrigar-me a recentrar-me em mim própria e foi no primeiro confinamento que decidi 

marcar as cirurgias à barriga e ao peito”, conta Rosa Margarido, 56 anos, de Aveiro, afirmando que a 

vontade de se sentir melhor com o seu corpo era um “sonho antigo”, que se começou a desenhar após as 

gravidezes e os cancros na mama e tiróide. 

Rosa, que ficou viúva em 2016, revela que o clique para avançar com a mudança corporal foi durante o 

confinamento. “Olhei para o espelho e decidi fazer algo por mim. Levantar a cabeça e voltar a ter um 

sorriso na cara, como o meu marido gostava de me ver”, recorda, afirmando que, depois da cirurgia, 

“ganhou mais auto-estima” e voltou a sentir-se “feliz”, com “os olhos a brilhar”. 

Segundo Rita Valença Filipe, médica cirurgiã, houve um aumento de procura da cirurgia estética e de 

procedimentos estéticos não cirúrgicos na clínica do Porto onde trabalha, desde o primeiro confinamento, 

logo a partir de março de 2020, “naturalmente devido à covid-19 e à pandemia que surgiu nessa altura”. 

“As pessoas passam mais tempo em casa, centraram-se mais em si, na sua imagem, olharam-se mais 

vezes ao espelho e repararam em pontos, assimetrias ou até imperfeições que se até à data passavam mais 

despercebidas, passaram a ter um novo impacto nas suas vidas”, explica, considerando um motivo válido 

para cirurgia facial, mas também para a corporal. 

Sandra Torres, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e 

especialista no luto e comportamento alimentar, explica que a crescente procura de consultas de cirurgia 

estética não tem um motivo único na sua base, avisando existir uma investigação recente que sugere que 

os “sentimentos de ansiedade e stress causados pela covid-19 estão associados a um maior desejo de 

magreza nas mulheres, e muscularidade nos homens”. 

publico.pt   29/01/2021 (texto adaptado) 

https://www.publico.pt/2020/05/02/impar/noticia/teletrabalho-ja-tempo-escritorio-casa-1914378
https://www.publico.pt/2020/03/17/impar/opiniao/manter-saude-mental-tempos-quarentena-1907977


PERGUNTAS 

1. Após a leitura, dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (3 puntos)

2. Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

Justifique com uma frase do texto. (2 puntos)

2.1 O principal motivo para procurar uma consulta de cirurgia estética é a crescente falta de

atividade física durante a pandemia. 

2.2 Olhar-se mais ao espelho, em plena pandemia, provoca uma sensação de insatisfação nas 

pessoas. 

3. Escreva os antónimos das seguintes palavras retiradas do texto: (2 puntos)

Levantar / ganhou / avançar / longos

A.4  Muitas pessoas, durante a pandemia, passaram mais tempo em casa e ficaram a pensar no aspeto

físico e nas maneiras de o melhorar. Uma possível solução é a cirurgia estética, mas nem sempre é

aconselhada pelos especialistas. Qual é a sua experiência? Acha justificado este aumento do interesse

pelas aparências? Escreva um texto de 150 a 200 palavras sobre a relação entre o confinamento e a

necessidade de uma maior autoestima. (3 puntos)



TEXTO B 

A relação entre pai e filho é sagrada mas nem sempre perfeita. O pai é o maior exemplo que um 

filho pode ter e, por si só, o filho é a maior responsabilidade que um pai pode ter. Um bom 

relacionamento deve começar mesmo antes do nascimento do bebé e continuar assim pelos 

próximos anos mas isso nem sempre acontece. Da infância à idade adulta, passando pela 

adolescência, surgem conflitos e discussões que prejudicam a união entre pais e filhos. Em criança, 

os filhos sentem dificuldade em controlar emoções intensas como a raiva e, na adolescência, a 

rebeldia e desrespeito complica a comunicação dentro de casa. Já crescidos, existe normalmente 

dificuldade em expressarem-se e dizerem como realmente se sentem. 

Por um lado, os filhos assumem que os pais só querem impor proibição e, por outro lado, os pais 

assumem que os filhos só querem receber permissões. Os mais novos querem quebrar regras e, os 

progenitores, assumem uma postura rígida para que os filhos não cometam erros. No entanto, educar 

com excessos impede uma relação de intimidade. Criar bons momentos passados em família 

fortalece laços e é fundamental para contrariar algumas destas situações. Como pai, deve p riorizar 

sempre os seus e tirar tempo para perguntar como correu o dia do seu filho. Como filho, é 

fundamental saber ouvir, respeitar e entender o ponto de vista do seu pai.  

A base do relacionamento deve ser a comunicação. Conversem bastante (mesmo que por  alguns 

segundos todos os dias) e encontrem interesses em comum para desenvolverem amor, respeito e 

confiança. Alimentar tradições tão simples como uma ida ao cinema, jantar fora ou ir lavar o carro 

é muito importante para dividirem tempo juntos e reforçar o vínculo familiar. E, porque não, 

partilhar hobbies ou atividades desportivas? Correr, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta não 

só faz bem à saúde como dá um bom exemplo. Jogar golfe ou praticar ténis também trabalham a 

técnica e disciplina. Depois do esforço físico, elogiem as conquistas e dediquem momentos a sós 

para fortalecer a confiança. 

Jornal de Notícias 23/11/2020   (texto adaptado) 

PERGUNTAS 

1. Após a leitura, dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (3 puntos)

2. Explique com palavras suas o significado das afirmações que se seguem: (2 puntos)

2.1 Os filhos assumem que os pais só querem impor proibição.

2.2 Como pai, deve priorizar sempre os seus e tirar tempo para perguntar como correu o dia

do seu filho. 

3. Passe os verbos sublinhados das seguintes frases para o Pretérito Perfeito Simples do Indicativo (2

puntos):

3.1 Depois do esforço físico, elogiem as conquistas e dediquem momentos a sós para

fortalecer a confiança. 

3.2 Os mais novos querem quebrar regras e, os progenitores, assumem uma postura rígida. 

B.4   A relação entre pais e filhos não precisa de ser perfeita mas boa o suficiente para contrariar algumas 

situações e torná-las em grandes momentos passados em família. Acha que isso acontece com frequência? 

Escreva um texto de 150 a 200 palavras sobre as principais diferenças existentes entre diversas gerações e 

dê umas dicas para superar possíveis conflitos entre pais e filhos. (3 puntos) 



PORTUGUÉS 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Se valorará, ante todo, la corrección gramatical, según la normativa del Portugués europeo, y la propiedad 

de expresión en la respuesta. 

Pregunta 1. Esta pregunta tiene como objetivo medir la capacidad de comprensión lectora y de expresión 

escrita. 

Preguntas 2 y 3. Mediante estas preguntas se testan los conocimientos gramaticales de la lengua 

portuguesa en sus aspectos léxicos, morfológicos y sintácticos. 

Pregunta A.4 y B.4. Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración de un discurso por 

parte del alumno. Se propone elaborar una redacción sobre un asunto vinculado al contenido del texto 

(unas 200 palabras aproximadamente). 

La pregunta 2 y 3 se calificarán con un máximo de 2 puntos. La pregunta 1 y A.4 o B.4 se calificarán con 

un máximo de 3 puntos. 



PORTUGUÉS 
SOLUCIONES 

(Documento de trabajo Orientativo) 

SOLUCIONES (TEXTO A): 

1. Livre

2. 2.1 Falso  2.2 Verdadeiro

3. Baixar / perdeu / recuar / curtos

4. Livre

SOLUCIONES (TEXTO B): 

1. Livre

2. Livre

3. Elogiaram / dedicaram / quiseram / assumiram

4. Livre


