












  




Este exame tem duas opções. Deves responder a uma delas. 
Não esqueças incluir o código em cada uma das folhas de exame. 














OPÇAO A 

FELICIDADE? SÓ AO FIM-DE-SEMANA! 
Dores de cabeça, problemas digestivos, dificuldades respiratórias e falta de 
energia são sintomas dos dias úteis, conclui um estudo que será publicado 
na próxima edição do Journal of Social and Clinical Psychology.  
Qualquer pessoa, tenha a profissão que tiver, é mais feliz entre sexta-feira e 
domingo, segundo um estudo a publicar este mês na revista Journal of Social and 
Clinical Psychology.  
 
Não interessa o salário, o número de horas de trabalho semanais, a formação ou 
a área de actividade. Assim como não depende se se é solteiro, casado, 
divorciado ou viúvo. O chamado "efeito fim-de-semana" está associado à 
liberdade de escolha das actividades e à oportunidade de passar tempo com 
amigos e família.  
 
Cerca de 74 adultos, com idades entre os 18 e os 62 anos e com semanas de 
trabalho de pelo menos 30 horas, fizeram parte do estudo. Durante três semanas 
classificaram a forma como se sentiam, várias vezes ao dia. Sintomas como 
dores de cabeça, problemas digestivos, dificuldades respiratórias e falta de 
energia surgiram, na sua maioria, apenas durante a semana.  
 
"Os trabalhadores, mesmo aqueles que têm trabalhos interessantes e de estatuto 
elevado, são realmente mais felizes ao fim-de-semana", afirmou o autor do 
estudo, Richard Ryan, professor de psicologia na Universidade de Rochester. "Os 
resultados sublinham a importância do tempo livre no bem-estar individual".  
 

A presente proba consta dum texto e quatro itens. Lê com atenção o texto e 
responde em português  aos itens que se seguem de acordo com as indicações 
que te são dadas, tendo sempre em conta a informação contida no texto. A 
cotação total dos itens menciona-se em cada um deles. 















  




 
A1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

1. Porque é que as pessoas sentem-se mais felizes no fim-de-semana?  
2. Que problemas de saúde têm-se identificado nos dias úteis? 
3. Há uma diferença na sintomatologia das pessoas que ganham mais 

dinheiro? 
4. Que pessoas participaram no estudo? 


A2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

1. As pessoas normalmente têm mais problemas digestivos na terça feira que 
no domingo. 

2. As pessoas com profissões bem consideradas desfrutam mais do fim-de-
semana. 


A3. Vocabulário (1 ponto) 
Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões: 

1. A publicar 
2. Escolha 
3. Surgir 
4. Estatuto 


A4. Composição (3 pontos) 
Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois 
temas 

1. O lazer: de que actividades de tempo livre gostas mais? 
2. Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? 















  




OPÇAO B 

Maior horticultor de Ponte da Barca ficou sem estufas 
O mau tempo do último fim-de-semana destruiu as 12 estufas do maior horticultor 
de Ponte da Barca, provocando um prejuízo superior a 30 mil euros, segundo 
números do proprietário. "Foi praticamente tudo pelos ares e, sinceramente, já 
nem sei se vale a pena continuar", referiu José Manuel Dias.  
 
Este horticultor tem 5600 metros quadrados de estufas, onde cultiva pimentos-
padrón, alface, tomate e feijão verde. "Não tenho seguro, porque me pedem 
valores elevadíssimos e isto não dá para esses luxos", acrescentou. Há seis 
anos, as estufas de José Manuel Dias, situadas na freguesia de São Martinho de 
Crasto, já tinham sido destruídas por um tornado, provocando prejuízos avaliados 
em 35 mil euros. "Desta vez, ainda não fiz as contas, mas penso que não deverá 
andar longe dos 30 mil euros", disse em declarações à Lusa.  
 
José Manuel Dias mostra-se céptico em relação a eventuais ajudas do Governo, 
pelo menos a avaliar pela experiência anterior. "Na altura, também por cá passou 
muita gente, com promessas e mais promessas, mas a verdade é que, até hoje, 
não chegou cá nada", criticou.  
 
Com 38 anos de idade e pai de um filho menor, José Manuel Dias sempre retirou 
das estufas o sustento para a família, mas agora não esconde o desânimo. 
"Sinceramente, não sei se tenho forças para continuar." 















  




 

B1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

1. O que aconteceu côas estufas do senhor Dias?  
2. Por que é que o senhor Dias não tem seguro? 
3. E a primeira vez que as estufas ficam destruídas? 
4. O que pensa o senhor Dias do seu porvir? 


B2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

1. As estufas do senhor Dias foram destruídas por um tornado o último fim-de-
semana. 

2. Jose Manuel Dias acredita que as ajudas do Governo chegarão logo. 

B3. Vocabulário (1 ponto) 
Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões: 

1. Estufa 
2. Valor 
3. Acrescentar 
4. Na altura 


B4. Composição (3 pontos) 
Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois 
temas: 

1. O inverno passado tem sido muito extremo na Europa: achas que tem a ver coa 
mudança climática? 

2. A agricultura na Europa recebe muitas subvenções: acha 
 


