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Instructions to candidates

• Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
• Choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

• Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 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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Complete uma das seguintes tarefas.  Escreva entre 250 a 400 palavras.

1. Diversidade cultural

 Você participou recentemente como voluntário numa organização não governamental (ONG), 
cujo trabalho consiste em unir pessoas de diferentes países e culturas através do esporte.  Você 
fez parte da equipe responsável por um evento esportivo bem-sucedido.  Escreva um artigo, 
para uma revista esportiva, descrevendo o que aconteceu nesse evento e, ainda, destaque a 
importância desse acontecimento para a comunidade.

2. Costumes e tradições

 Você está organizando uma festa de aniversário tradicional para um/a amigo/a, que nasceu num 
país de Língua Portuguesa.  Essa celebração vai acontecer num restaurante muito conhecido 
por oferecer a melhor comida típica da terra natal de seu amigo/a.  Escreva um e-mail para as 
pessoas que pretende convidar e explique o que elas podem esperar desse evento.

3. Saúde

 Você é o líder da associação estudantil da sua escola e, recentemente, um estudo foi divulgado 
sugerindo que os jovens têm sofrido, cada vez mais, com o estresse causado pela pressão 
escolar.  Escreva um conjunto de orientações, para serem publicadas na revista escolar, dando 
conselhos para reconhecer, evitar e lidar com stress.

4. Lazer

	 Um	cineasta	escolheu	a	sua	cidade	para	filmar	seu	próximo	filme.		Você	terá	a	oportunidade	de	o	
entrevistar	para	o	seu	jornal	local.		Você	deverá	questioná-lo	sobre	a	sua	carreira,	seu	novo	filme,	
e sobre os motivos de ter escolhido a sua cidade.  Escreva uma transcrição da entrevista 
realizada.

5. Ciência e tecnologia

 Você vive numa cidade grande e tem uma forte opinião de que a prefeitura deveria melhorar 
o uso de energias sustentáveis.  Como participante de uma conferência, organizada pela 
prefeitura,	você	foi	convidado	para	representar	a	equipe	ecológica	de	sua	escola,	discursando	
sobre as formas como a cidade poderá melhorar o aproveitamento dessas energias, destaque a 
importância desse projeto para o ambiente.  Escreva esse discurso.


