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PARTE 1 //
Escreva o texto solicitado abaixo na folha de respostas.
O texto deve ter uma extensão de 200-230 palavras.
O parlamento da sua cidade decidiu autorizar a instalação de câmaras de vigilância nas ruas, sobretudo
porque os grafiti estão por todas as paredes da cidade e não foi ainda encontrada uma forma de
combater eficazmente esta forma de vandalismo.
Escreva uma carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal na qual apresenta os argumentos contra
a instalação das câmaras de vigilância e propõe alternativas.

PARTE 2 //
Escreva um texto sobre um dos três tópicos apresentados seguidamente, na folha de respostas.
O texto deve ter uma extensão de 200-230 palavras.
A // Sempre que possível, os jovens deveriam frequentar um curso de línguas fora do seu país. É uma
experiência quase sempre inesquecível.
Faça um relato de uma experiência deste tipo que já tenha vivido. Contudo, se ainda não viveu uma
experiência destas, e pudesse tê-la, como acha que isso seria benéfico para si?
B // O ser humano precisa da Terra e dos seus recursos para viver. A Terra, ao invés, parece poder viver
bem sem o ser humano. Até estaria bastante melhor e mais feliz se o ser humano nunca tivesse
aparecido na face da terra.
Concorda ou, pelo contrário, acredita que o ser humano é o salvador da Terra?
C // Não acha que é desumano e pouco razoável dar tanta atenção à proteção dos direitos dos animais,
numa altura em que há tantas pessoas a viver no limiar da pobreza, em condições precárias e sem
ninguém se preocupar com elas?
Apresente os seus argumentos contra ou a favor.

PARTE 3 // Questões 1-10
Reescreva as frases, iniciando-as com a(s) palavra(s) dada(s).
Escreva as frases na folha de respostas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Convinha que terminássemos o projeto a tempo de podermos concorrer. //Era…
As decisões da direção poderão ter um impacto muito negativo. //É possível…
Como o tempo não estava famoso, acabaram por adiar a viagem. //A viagem…
Não sendo propriamente um mar de rosas, a situação está melhor do que prevíamos. //Apesar de…
No caso de saírem na nova estação do metro, vejam os painéis de azulejos. //Se…
“Só podia ter sido o Pedro o autor de tamanha façanha!”//Quem…
“Logo que terminarem as reuniões, vão à secretaria”.//Assim que…
Andando pela cidade, todos se apercebem de como a calçada lisboeta é variada. //Ao…
Se não tivessem estado todos, a reunião não se teria realizado. //Caso…
Avisámo-la repetidamente que não metesse a foice em seara alheia, mas ela não quis ouvir.// Por…
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