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Instructions to candidates 

• Do not open this examination paper until instructed to do so.
• Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

• N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].

1 h 30 m

Thursday 5 May 2016 (afternoon)
Jeudi 5 mai 2016 (après-midi)
Jueves 5 de mayo de 2016 (tarde)
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Seção A

Complete uma das seguintes tarefas.  Escreva de 250 a 400 palavras.

1. Diversidade cultural

 Você está trabalhando num projeto voluntário, organizado por uma escola situada num país 
lusófono.  Durante o seu trabalho, você percebeu algumas diferenças culturais entre as pessoas 
que você conheceu e aquelas que já faziam parte da sua vida.  Poste um texto no seu blogue, 
descrevendo a maior diferença cultural observada nos hábitos das pessoas de seu país em 
comparação aos costumes dos habitantes do país lusófono em que você está.

2. Costumes e tradições

 Você teve a oportunidade de viajar para uma cidade lusófona para participar de uma celebração 
típica e ficou muito impressionado com essa festividade.  Escreva sobre sua experiência num 
artigo para o jornal de sua escola.  Neste artigo, você descreve essa celebração e explica a 
importância de sua realização para a comunidade local.

3. Saúde

 Como parte de um projeto beneficente, você é voluntário num hospital que trata de crianças.  
Você descobre que precisa ajudar financeiramente esse hospital e apresenta um discurso aos 
membros de sua comunidade local, encorajando-os a fazer doações e descrevendo de que forma 
elas podem salvar o hospital.  Escreva a transcrição do seu discurso.

4. Lazer

 Durante sua ida a um restaurante, situado num país de Língua Portuguesa, você presenciou 
uma situação inaceitável e decidiu fazer uma reclamação ao gerente desse estabelecimento.  
Escreva um e-mail ao responsável pelo restaurante, comunicando o ocorrido e destacando 
sua opinião sobre essa situação.

5. Ciência e tecnologia

 Você faz parte de um projeto criado por uma organização ambiental que busca diminuir o 
uso excessivo de eletricidade no meio ambiente.  Você entrevistou alguns ambientalistas que 
descreveram como o excesso de eletricidade afeta o ambiente.  Transcreva o texto dessa 
entrevista para ser publicado no jornal de sua escola.



M16/2/ABPOR/HP2/POR/TZ0/XX– 3 –

Seção B

Baseando-se no seguinte texto como incentivo, dê sua resposta pessoal e justifique.  Escolha qualquer 
tipo de texto que tenha estudado em classe.  Escreva de 150 a 250 palavras.

6. Não conseguimos evitar a destruição das florestas: ela é necessária para que consigamos manter 
nosso padrão de vida.


