
IEB Copyright © 2020 PLEASE TURN OVER 

 
 
 
 
 

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 
NOVEMBER 2020 

 
 
 

PORTUGUESE FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER III 
 
Time: 2½ hours  100 marks 
 
 
PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 
1. This question paper consists of 6 pages. Please check that your question paper is 

complete. 

2. Answer ALL questions in the Answer Book. 

3. Number your answers exactly as the questions are numbered. 

4. Start each section on a new page. 

5. It is in your own interest to write legibly and to present your work neatly. 
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INSTRUÇÕES 
 

 

Antes de começar a escrever, leia e preste atenção às instruções que se seguem: 
• Respeite o tipo de texto solicitado, o formato desse texto e o registo de língua 

apropriado. 
• Faça o levantamento das ideias que pretende apresentar e registe-as numa folha de 

rascunho. Não se desvie do tema dado. 
• A seguir inicie o rascunho do seu ensaio.  
• Lembre-se de redigir frases claras, vocabulário adequado e variado. 
• Redija com cuidado. Atenção à ortografia e à acentuação; articule bem as relações 

entre as frases e os parágrafos, inclua os articuladores de discurso apropriados às 
ideias que deseja transmitir para que se verifique o encadeamento de ideias 
desejado; o desempenho linguístico é importante em termos do que se pede que 
desenvolva. Preste atenção: 
− à estrutura sintática das frases e orações tal como requerido na língua 

portuguesa; 
− à pontuação;   
− à concordância verbal e nominal;  
− à regência verbal e nominal (uso das preposições corretas);  
− uso de modos, tempos e pessoas verbais apropriados;  
− emprego dos pronomes adequados.  

 
• Verifique se há coerência no que redigiu tendo em atenção que qualquer texto deve 

ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. 
• Reveja o que escreveu, lembre-se que o seu texto deve evidenciar coerência e 

coesão e, se necessário, corrija; copie para o caderno do exame com letra legível. 
• Efetue uma última leitura. Se quiser alterar o que escreveu, risque e escreva de 

novo de maneira clara e legível. 
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SECÇÃO A  COMPOSIÇÃO/ESSAY 
 

 

Antes de iniciar o seu exame, leia as instruções que se encontram na página anterior. 
 

 
PERGUNTA 1 
 
Redija um texto de opinião com um mínimo de 300 e um máximo de 350 palavras, 
sobre um dos tópicos listados. Efetue o plano do seu ensaio 
 

 

Estudantes vivem o desafio de escolher a profissão 
 
          Para quem deseja seguir um curso 
universitário, o foco principal é a escolha do curso 
e, consequentemente, a carreira a ser seguida.  
          — Tive tantas dúvidas que, antes da 
faculdade, decidi fazer um técnico e saber se a 
área me interessava mesmo. Não senti pressão 
externa, mas ao mesmo tempo fiquei muito 
preocupada com a questão do mercado, com as 
vagas de emprego e as projeções para o futuro. 
Fazer um curso antes ajudou-me a ter mais a 
certeza do que quero, mas até chegar a uma 
conclusão foi muito difícil. Várias áreas 

interessavam-me muito — comenta Bianca. ─ As muitas opções de escolha causam 
dificuldades.  
           — A pressão dos pais pode ser um problema. Dependo deles e o meu pai quer que eu 
siga Economia para mais tarde tomar conta do negócio, e essa não é uma área que me agrade. 
Preferia outro campo de estudo. Talvez o melhor seja fazer um teste para determinar a área 
vocacional que esteja mais de acordo com a minha maneira de ser — completa o João ─ e ter 
uma conversa séria com os meus pais. 
          Selecionar uma profissão para o resto da vida é um passo importante que assusta alguns 
estudantes, mas há alguns recursos que podem suavizar a pressão do período de decisão: 
          — Antes de escolher uma carreira é muito importante perceber em que área ela está. Às 
vezes escolhemos uma profissão porque ela nos encanta, mas não é o suficiente. Mais tarde 
podemos chegar à conclusão que o curso que estamos a tirar não nos agrada. Temos que saber 
exatamente as possibilidades de trabalho em cada área, a nossa vocação, e não nos podemos 
deixar influenciar pela atração superficial de algumas carreiras. É útil visitarmos empresas e 
falarmos com os profissionais para sabermos os prós e os contras de algumas profissões. Há 
requisitos e pressões que não agradam a todas as pessoas — conclui uma estudante. 
 

[Texto adaptado e com supressões <https://oglobo.globo.com>] 
 
Concorda com as declarações dos entrevistados? É difícil selecionar uma carreira? 
Encontrou dificuldades na escolha do curso que deseja tirar? Dificuldades causadas por 
influências exteriores a si ou por suas próprias dúvidas? Quais são os seus planos para o 
futuro? Redija uma mensagem dirigida aos estudantes de 2021 assente na sua vivência. 
 
 

OU 

https://oglobo.globo.com/
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PERGUNTA 2 
 

 

  
 
Frequentemente, o ser humano é colocado perante a necessidade de optar entre o conformismo 
e a coragem de assumir riscos. 
 
Greta Thunberg optou pelos riscos.  
 

 
 
Apresente e defenda o seu próprio ponto de vista sobre o modo como essa opção tem 
sido vivida na primeira década do século XXI. Fundamente significativamente o seu ponto 
de vista. 
 

50 marks 
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SECÇÃO B  REDIGIR UM TEXTO UTILITÁRIO/LONGER TRANSACTIONAL 
TEXT 

 
PERGUNTA 3 
 
Leia com atenção o texto que se segue e produza o texto pedido em cerca de 150 
palavras. Não perca de vista a estrutura inerente a um documento deste tipo, o 
conteúdo e o destinatário e todas as indicações relevantes. Expresse-se correta e 
claramente, em frases completas. 
 

 

Os cães e os fogos de artifício 
 
O barulho estrondoso dos fogos de artifício deixa muitos cães nervosos, com medo ou 
assustados. No fim do ano passado, o meu Boby passou muito mal, descontrolou-se 
completamente e tive dificuldade a acalmá-lo. Ninguém se lembra ... ou desconhece que os 
cães possuem a audição muito mais potente do que a dos humanos. Por isso reagem com terror 
principalmente os que não estão habituados a sons altos ou intensos. O meu Boby ficou em 
pânico, apavorado, e teria conseguido pular de uma janela se não tivesse grades. Tremia todo, 
arfava, o seu coração batia com o dobro da intensidade habitual, ora tentava fugir ora 
esconder-se. Os fogos de artifício são proibidos mas as pessoas não respeitam as leis, 
esquecendo-se de que há animais e pessoas que se apavoram. 
 

 
Mediante o sucedido a diversos animais na área em que vive durante o festejo do novo 
ano, resolve enviar uma carta formal de reclamação ao Presidente da Câmara, para que 
o mesmo não volte a repetir-se no ano seguinte. 
 

30 marks 
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SECÇÃO C  REDIGIR UM TEXTO INFORMATIVO/SHORTER TEXT 
 
PERGUNTA 4 
 
Observe com atenção a imagem e produza o texto pedido em cerca de 100 
palavras. Não perca de vista a estrutura inerente a um documento deste tipo, o 
conteúdo e o destinatário e todas as indicações relevantes. Expresse-se correta e 
claramente, em frases completas. 
 

 

Anúncio para venda de casa 
 

 
 

 
20 marks 

 
Total: 100 marks 
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