
 

 

OPÇÃO  A 

 

                              

                                             Nave espacial europeia já foi resgatada do mar 
 
            Tirando alguns problemas técnicos que atrasaram a partida em 40 minutos, o primeiro voo de 
uma nova nave espacial da Europa não podia ter corrido melhor. O foguetão Vega, que descolou esta 
quarta-feira do Centro Espacial de Kourou, levava  a nave, que não é tripulada, para ser submetida ao 
seu primeiro teste de reentrada na atmosfera terrestre. No final, mergulhou no Pacífico e foi recuperada 
“em grande forma”, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA). Tudo como estava nos planos. 
 
              A nave estava principalmente a testar tecnologias que podem vir a ser utilizadas noutros 
aparelhos e missões. Pela primeira vez, a Europa testou as suas capacidades numa operação 
complexa e perigosa que é, depois da ida ao espaço, o regresso à Terra e a reentrada na atmosfera. 
 
              A nave separou-se do foguetão a 340 quilómetros, em seguida subiu sozinha até aos 412 
quilómetros para aí iniciar o caminho de regresso até ao mergulho no Pacífico. Boias impediram que se 
afundasse e o navio que estava à espera dela na zona já a recuperou. 
 
              Agora o aparelho tem como destino um centro da ESA na Holanda, onde vai ser observado e 
analisado exaustivamente. Com este voo, de 100 minutos, a Europa juntou-se assim ao minúsculo 
clube de países capazes de reentrar na atmosfera da Terra, de que fazem parte os Estados Unidos, a 
Rússia e a China. 
 
                                  (Teresa Firmino, in Público online de 12 de fevereiro de 2015; texto adaptado)
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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las 
dos opciones propuestas y responder en PORTUGUÉS (normativa europea) a las cuestiones de la opción 
elegida. 

CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará de 0 a 1,5 puntos. La pregunta 2 se calificará  de 0 a 0,5 
puntos. La pregunta 3 se calificará de 0 a 2 puntos.La pregunta 4 se calificará de 0 a 2 puntos. La pregunta 
5 se calificará de 0 a 4 puntos. 

TIEMPO:  90 minutos. 



 
 

PERGUNTAS OPÇÃO   A 

1. Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). Justifique sempre a sua resposta com uma frase  

do texto.  

a)   A tripulação da nave submeteu-se  ao  primeiro teste de reentrada na  

         atmosfera.  

  b)   O foguetão transportou a nave até ao mergulho final no Pacífico.  

c)   A Europa colocou-se com este sucesso a par dos países mais avançados  

        no campo da exploração espacial.  

2.  Indique sinónimos para as palavras:  
 

atrasaram  juntou-se  

 

3. Substitua o complemento direto por pronome complemento:  

a) Atrasaram a partida.  

b) Estava a testar tecnologias. 

4. Passe a futuro imperfeito Indicativo:  

a) A nave separou-se do foguetão.  

b) Onde vai ser observado.  

5. Redija uma pequena composição (150-200 palavras) sobre a importância da  

investigação e tecnologia espaciais para o futuro e possível sobrevivência da  

Humanidade.  



 

 

OPÇÃO   B 

 
 

O fogo purificador 

 

                    Estamos a 20 de setembro de 1540. A praça do Rossio é pequena para tamanha 

assistência, sedenta de ver o que acontecia aos condenados. A manhã começou com um 

sermão, e as heresias a serem enumeradas e condenadas. Seguiu-se a leitura das sentenças, 

por ordem decrescente de gravidade, sem que os acusados tivessem direito a defender-se ou 

soubessem quem os denunciara. Os presos eram trajados consoante os seus crimes. Os 

penitentes envergavam vestes negras sem mangas; os penitentes que escapavam à morte 

usavam a mesma roupa, mas com chamas pintadas com as pontas viradas para baixo, o que 

significava que se salvavam do fogo. Aos relapsos, cujo destino era a fogueira, as mesmas 

setas eram viradas para cima. Por último, as vestes dos heresiarcas (considerados líderes de 

uma seita herética) tinham também o desenho das setas com as pontas viradas para cima, além 

do seu próprio busto rodeado de cães, serpentes e diabos, todos de boca aberta. Esta 

iconografia permitia ao público identificar logo os crimes dos prisioneiros, que eram alinhados 

por ordem. Esta foi a primeira apresentação pública de condenados pela Inquisição. [...] 

                   

                   A Inquisição só seria extinta em 1821, apesar de ter perdido fulgor no século XVIII, 

com a proibição dos autos de fé pelo Marquês de Pombal. Os últimos realizaram-se em 1721. 

 

                      (Katya Delimbeuf, in Revista de 20 de setembro de 2014; texto adaptado) 
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PERGUNTAS OPÇÃO   B 

1. Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são  

verdadeiras (V) ou falsas (F).  

 

a) Os acusados eram informados da identidade dos denunciantes.  

b) Era difícil para o público identificar, à primeira vista, os crimes dos  

prisioneiros.  

c) Os últimos autos de fé tiveram lugar no século XVIII.  

2. Indique sinónimos (em função do texto) para as seguintes palavras:  
 

sedenta  escapavam  

 

3.  Passe a voz passiva:  
 

a)  Os penitentes envergavam vestes negras.  

b)  Caso mostrassem arrependimento.  

4.   Substitua o complemento direto e indireto por pronome complemento: 

a)  Os penitentes envergavam vestes negras.  

b)  Esta iconografia permitia ao público.  

5.   Escreva um texto curto (150-200 palavras) sobre a evolução das ideias e  

      costumes na Europa desde a segunda metade do século XX até aos  

      nossos dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


