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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. All questions must be answered in Portuguese. 
 
4. Number your answers exactly as the questions are numbered. 
 
5. Start each section on a new page. 
 
6. It is in your own interest to write legibly and to present your work neatly. 
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SECÇÃO A REDIGIR UM TEXTO NARRATIVO / DESCRITIVO EXPRIMINDO 
OPINIÕES, IDEIAS E SENTIMENTOS 

 
PERGUNTA 1 
 
Preste atenção ao texto: 

Jovens mais ativos, sociedade mais participativa 

Os jovens são o futuro de qualquer país. Sempre desempenharam, e ainda desempenham, um 
papel importante na história dos povos. Eles foram os responsáveis pelo movimento estudantil 
#FeesMustFall, que se manifestou contra o aumento das taxas de inscrição, matrícula e 
alojamento em várias universidades sul-africanas; pela campanha #RhodesMustFall, e tantas 
outras.  

 
 

A juventude é vista como sinónimo de inquietude. Os jovens estão dispostos a lutar pelos seus 
direitos e a construir uma sociedade melhor. E, eles têm consciência que a sua energia e 
criatividade são as forças capazes de desencadear grandes mudanças na sociedade. Veja-se 
Greta Thunberg, a jovem activista sueca de apenas 16 anos de idade. Greta começou um 
movimento global de greve escolar contra as mudanças climáticas que, em dezembro de 2019, 
realizou a terceira greve global pelo clima. 

Os jovens precisam da coragem e do entusiasmo, que são tão necessários na construção de um 
país melhor. Precisam de desempenhar um papel dinâmico, de compreender a sua importância 
na construção da sociedade. Não podem ficar adormecidos, apenas acompanhando as 
mudanças que acontecem no mundo. 

[<http://www.cadaminuto.com.br/notícia> (texto com supressões)] 
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Expresse a sua opinião acerca do que é retratado no texto.  

Concorda que os jovens desempenham um papel importante na história de qualquer 

país, e que são capazes de desencadear grandes mudanças na sociedade? Ou, em sua 

opinião, os jovens estão simplesmente 'adormecidos', sem esperança alguma de 

construir uma sociedade melhor?  

 

Dê a sua opinião, escrevendo um texto bem estruturado com cerca de 250 palavras.  

(Não se esqueça de dividir o seu texto em parágrafos, de utilizar a pontuação 

corretamente e de prestar atenção a todos os seus aspetos gramaticais e linguísticos. 

Expresse-se claramente.) 

 

30 marks 
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PERGUNTA 2 REDIGIR UM TEXTO INFORMATIVO 
 
DEVE ESCOLHER APENAS TRÊS DAS SITUAÇÕES ABAIXO. 
 
Para cada uma das situações que escolher, redija uma pequena mensagem de 
cerca de 50 a 60 palavras. 
 
2.1 "Por isso digo, que valeu a pena!" 
 Esta foi a resposta do seu amigo à mensagem WhatsApp que você lhe 

enviou. Que mensagem teria sido essa? Escreva-a!  (10) 
 
 
2.2 "Quando eu fugi, ficou me gritar ia pôr queixa no Posto, eu era gatuno 

como Matias que andava lhe roubar o dinheiro da gasolina quando estava 
trabalhar lá …" 

Vavó Xíxi e o seu Neto Zeca Santos 
 

 Imagine que sô Souto tinha mesmo apresentado queixa contra Zeca 
Santos no Posto. Elabore o texto dessa queixa. (10) 

 
 
2.3 "O Dono da Casa tocou pelo criado, e mandou chamar o Homem 

Importante.  
 O criado António percorreu em vão a casa. 
 O Homem Importante, o hóspede imprevisto da noite, tinha desaparecido." 
 
 O Homem Importante desaparece. Mas, não antes de deixar um bilhete  
 escrito, ao Dono da Casa, justificando o seu 'desaparecimento'. 
 Redija esse bilhete. (10) 
 
 
2.4 Hoje foi muito antipático/a e agressivo/a para um seu familiar. Envie-lhe 

uma mensagem eletrónica explicando a razão desse comportamento e 
lamentando-o.  (10) 

 

30 marks 
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SECÇÃO C LINGUAGEM EM CONTEXTO 
 
PERGUNTA 3 REFORMULAÇÃO 
 
A sua avó é uma pessoa já idosa, que não se interessa absolutamente nada por exercício 

físico. 

 

Com base num artigo que acabou de ler (que se encontra abaixo), envia-lhe uma 

mensagem eletrónica (e-mail), alertando-a para as vantagens de se praticar exercício 

físico e tentando convencê-la a 'mexer-se'! 

 

(O e-mail que escrever deve conter cerca de 100 a 150 palavras. Utilize a informação 

contida no texto abaixo e expresse-se claramente.) 

 

Dois minutos de exercício intenso por semana podem melhorar saúde de idosos 
 
Uma investigação da Universidade Abertay, sugere que duas sessões de apenas um minuto 
cada, por semana, de exercícios de alta intensidade são o suficiente para melhorar 
significativamente a aptidão física e a saúde de pessoas com mais de 60 anos.  
 

 
 

Segundo os investigadores, os exercícios de alta intensidade e de curta duração aliviam os 
problemas de saúde e contribuem para a qualidade de vida dos mais idosos. "Muitas doenças 
estão associadas com o comportamento sedentário – como doenças cardiovasculares e diabetes 
– mas se as pessoas se mantiverem mais ativas, podem reduzir o risco dessas doenças", afirmam 
os investigadores. 
 
Um dos exercícios consistiu, por exemplo, em seis sprints de seis segundos com um minuto de 
descanso, na bicicleta. Decorridas as seis semanas de estudo, os envolvidos já conseguiam fazer 
10 desses sprints por semana. No entanto, há a necessidade de se consultar um médico antes 
de se iniciar qualquer tipo de exercício. 

[<http://visão.sapo.pt>] 

 

[20] 

  



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: PORTUGUESE SECOND ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER II Page 6 of 6 
 

IEB Copyright © 2020 

PERGUNTA 4 REDIGIR UM TEXTO A PARTIR DE APONTAMENTOS BÁSICOS 
 

Leia a mensagem que a sua colega lhe enviou: 

 

Olá … 

Sei que passaste algum tempo em Luanda. Os meus pais estão a planear as férias de Natal e eu 
adorava conhecer essa cidade. Mas, para isso, é preciso convencê-los! 

Manda-me toda a informação que puderes sobre Luanda e as pessoas. 

Beijos, 
Lwazi 

 
Baseando-se na informação abaixo, responda à Lwazi, enviando-lhe um e-mail com cerca 
de 150 palavras. 
 
(Preste atenção: divida o seu texto em parágrafos e pontue as frases corretamente;  
 escreva frases completas; 
 obedeça a todas as regras gramaticais e linguísticas; 
 expresse-se com clareza; 
 integre toda a informação relevante, abaixo, no texto que escrever.) 
 

 

 

 Naturais de Luanda – caluandas – pessoas alegres, divertidas, otimistas 

 Caluandas gostam de farrar (festa) e da torra (dar um mergulho na praia) 

 Ritmos mais dançados nas farras: semba e kizomba 

 Semba = dançar dando umbigadas (literalmente); no Brasil, transformou-se em samba 

 Letras da semba/samba abordam temas como amor, sofrimento, problemas do povo 

 Kizomba, tradicionalmente significa 'festa'  
 

 Mais velhos = kotas; maka = discussão ou conflito 

 Pratos tradicionais: muamba (guisado de galinha em óleo de palma) acompanhada de 
funji (farinha de mandioca); calulu (guisado de peixe seco em óleo de palma) 

 Bebidas tradicionais: maluvu (vinho de palmeira ou cajueiro) e kissângua (cerveja de 
milho) 

    [20] 
 

40 marks 

 
    Total: 100 marks 


