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P O R T U G A I S 
 

Lê o seguinte texto 
 

TEXTO : Bicicleta : 870 Km de ciclovias para viajar em Portugal 

Em 2010, Paulo Guerra dos Santos, fundador da Ecovias, deu a volta a Portugal em bicicleta. Durante 1 
quatro meses, este engenheiro de estradas percorreu o país, observando tanto os percursos principais 2 
como os caminhos segundários cicláveis.  3 

No final da viagem, Paulo Guerra dos Santos fez uma recolha sobre a identificação das estradas 4 
segundárias que explorou de forma a criar uma rede ciclável única que até agora nunca tinha sido 5 
mapeada. 6 

“A primeira rota definida foi Lisboa-Badajoz. Publiquei os detalhes da rota na Internet e, em pouco 7 
tempo, uma centena de pessoas percorreram essa estrada”, conta Paulo Guerra dos Santos em 8 
declarações ao Boas Notícias. Percebeu que os amantes das bicicletas precisavam destas rotas 9 
mapeadas e foi então que pensou avançar a “sério” com o projeto, procurando financiamento. Paulo 10 
começou por procurar apoio de instituições públicas, como autarquias e federações relacionadas com 11 
a atividade, que mostraram interesse mas não avançaram com financiamento. Por isso, Paulo decidiu 12 
“avançar com road book sendo que o financiamento será feito através da venda do guia e de alguns 13 
donativos” refere Paulo.  14 

O guia em formato digital tem um valor de 17,50 euros, sendo que “todo o valor recolhido é investido no 15 
projeto, na descoberta de novas trilhas e atualização das atuais”.  16 

Para manter o mapa atualizado, Paulo desloca-se regularmente de comboio, com a sua bicicleta, 17 
explorando e identificando os percursos. Neste momento, o guia é composto por uma rede com 17 18 
seções. No entanto, o objetivo é que num espaço de cinco anos, a rede chegue às 160 seções 19 
geográficas. 20 

 Neste momento o guia só se encontra em inglês mas Paulo quer lançar uma versão em português, 21 
assim como em outros idiomas. A Ecovias optou por esta língua já que os turistas estrangeiros se 22 
interessam cada vez mais por Portugal, optando muitas vezes por este meio de transporte. 23 

Paulo Guerra dos Santos garante que Portugal tem boas condições para quem quer viajar de bicicleta 24 
mas aponta medidas que podem melhorar esta atividade. A transformação de caminhos-de-ferro 25 
abandonados em ecopistas e a repavimentação de caminhos em terra, são algumas das sugestões que 26 
o engenheiro aponta no sentido de criar mais condições para o turismo em bicicleta.27 

 

                        Sara Fevereiro in boas.noticias.pt,  04 de Maio de 2015 

 

PERGUNTAS 
 

I. COMPREENSÃO DA LEITURA    (08 valores) 
A. Compreensão lexical                  (1,5 valor) 

Indica a resposta correta 
1. No texto, “Os caminhos segundários cicláveis” são 

a) Os caminhos que se podem percorrer de bicicleta 
b) Os caminhos que se podem pavimentar 
c) Os caminhos que se podem rehabilitar 

2. A expressão “Incentivar o turismo” quer dizer: 
a) Subsidiar o turismo 
b) Promover o turismo 

c) Proibir o turismo 
 
 
                    .../..2 

 



PORTUGAIS      2/2                17 1 CGS 11 01 
 

              CLASSES DE PREMIERE 

3. Na expressão “ apoio de instituições como autarquias”, a palavra autarquia quer dizer: 
a) Autoridades, 
b) Agências 
c) Câmaras municipais 

B. Compreensão do texto 
1. Retira do texto frases ou expressões do texto que mostram que:                  (2 valores) 

a) O engenheiro realizou um guia original (cita 2 elementos) 
b) Paulo Guerra tem o objetivo de completar o seu guia (cita 2 elementos) 

2. Responde às seguintes perguntas sem copiar o texto.                     (4,5 valores) 
a. Qual era o objetivo do Paulo dos Santos Guerra ao percorrer Portugal.             (0,5 valor) 
b. Que atividade desportiva é que ele quer promover      (0,5 valor) 
c. Que atividade é que ele quer desenvolver na economia portuguesa              (0,5 valor) 

d. Indica com uma cruz as palavras que constituem vantagens oferecidas por Ecovias. 
(2 valores)  

ecologia política dieta  economias administração turismo 

      

e. Explica em que consiste o conceito de Ecovias. Que comportamentos é que esta initiativa quer 
favorecer no cidadão português?                 (1 valor) 

 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA (06 valores) 
1. Competência estrutural                                      (2 valores) 

Completa o quadro seguinte 

Substantivo Adjetivo Advérbio Verbo 

   regular 

ambiente  ambientalmente  

   iniciar 

2. Competência gramatical 
1. Substitui o sublinhado pelos pronomes complementos fazendo as alterações necessárias O 

Paulo Guerra dos Santos vai iniciar um novo percurso.                 (1 valor) 

2. O guia das rotas incentivará o turismo português 
3. A Ecovias tem vendido o guia aos ciclistas 
4. Quem é que ofereceu a primeira rede ciclável aos amantes de bicicleta? 
 

a. Reescreve as seguintes frases começando-as omo indicado           (2 valores) 

1. Como é que as rotas tinham sido definidas pelo engenheiro? 
Como é que o engenheiro.................................................. 

2. Antes de iniciar o projeto, o Paulo fez uma digressão nacional. 
Antes que............................................................................... 

3. Sendo necessário, o Paulo pedirá apoio de instituições públicas. 
Se............................................................................................. 

4. “ Neste momento, o guia é composto por desassete seções, no entanto, o objetivo é que a rede 

chegue às cento e sessenta  seções geográficas”. 
A jornalista afirmou que............................................................................  
b. Preenche os espaços vazios com os seguintes relativos: de que, em que, cujo, que, os 

quais, a quem, das quais         (1 valor) 
A Ecovias ____________ fundador Paulo Guerra dos Santos percorreu Portugal em 4 meses 

durante ____________ recolheu informações ____________ precisavam os ciclistas, comove 
uma mobilidade saudável. Por isso, as autoridades ____________ o projeto é submetido 
devem reagir positivamente. 

 

III. EXPRESSÃO ESCRITA   (06 valores) 

Escolhe um dos temas abaixo indicados. Escreve um texto a propósito do tema escolhido 
respeitando as indicações. O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras. 

TEMA I: Quais são, para ti, as vantagens oferecidas pelo meio de transporte da bicicleta. 

Argumenta com exemplos concretos.  

TEMA II: Escreve a um amigo uma carta em que vais tentar convencê-lo de visitar Senegal.  
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C O R R I G I D O 
 

I. COMPREENSÃO DA LEITURA     (08 valores) 
A. Compreensão lexical                 (1,5 valor) 

Indica a resposta correta 
1. Os caminhos segundários cicláveis são 

a) Os caminhos que se podem percorrer de bicicleta 
2. Incentivar o turismo quer dizer 

b) Promover o turismo 
3. Na expressão “apoio de instituições como autarquias”, a palavra autarquia quer dizer: 
c) Câmaras municipais 

B. Compreensão do texto 
1. Retira do texto frases ou expressões do texto que mostram que:          (2 valores) 

a) A criação duma rede ciclável única que até agora nunca tinha sido mapeada (L. 5 até 6); o 
avanço com road book (L.13); o guia em formato digital (L. 15)  

b) O guia é composto por uma rede com 17 seções, mas o objetivo é que num espaço de 
cinco anos, a rede chegue às 160 seções geográficas (L. 18 até 20); o guia só se encontra 
em inglês mas Paulo quer lançar uma versão em português, assim como em outros 
idiomas (L. 21 até 22) 

2. Responde às seguintes perguntas sem copiar o texto                     (4,5 valores) 

a. Paulo Guerra quer explorar e identificar percursos e caminhos segundários  
b. Ele quer promover o ciclismo.  
c. Ele quer desenvolver o turimo em bicicleta na economia portuguesa.  
d. Indica com uma cruz as palavras que constituem vantagens oferecidas por Ecovias  

                  (2 valores) 

 
 
 
 

e. O conceito de Ecovias consiste em promover o turismo através duma mobilidade saudável, 
mas também diminuir os engarrafamentos e a poluição. O cidadão português pode deslocar-
se de bicicleta, poupar dinheiro, evitar a poluição para ter uma boa saúde.  

 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA (06 valores) 
1. Competência estrutural (2 valores) 

Completa o quadro seguinte 
 

Substantivo Adjetivo Advérbio Verbo 

regulamento regular regularmente regular 

ambiente ambiental ambientalmente ambientar 

início inicial inicialmente iniciar 
 

2. Competência gramatical 
a. Substitui o sublinhado pelos pronomes complementos fazendo as alterações 

necessárias                      (1 valor) 
1. O Paulo Guerra dos Santos vai iniciá-lo. 
2. O guia das rotas incentivá-lo-á. 
3. A Ecovias tem-lho vendido.  
4. Quem é que lha ofereceu? 

b. Reescreve as seguintes frases começando-as omo indicado           (2 valores) 

1. Como é que o engenheiro tinha definido as rotas. 
2. Antes que iniciasse o projeto, Paulo fez uma digressão nacional. 
3. Se for necessário, Paulo pedirá apoio de instituições públicas. 
4. A jornalista afirmou que naquele momento, o guia era composto por desassete seções, no 

entanto, o objetivo era que a rede chegasse às cento e sessenta  seções geográficas. 
C. Preenche os espaços vazios com os seguintes relativos: de que, em que, cujo, que, os 

quais, a quem, das quais                    (1 valor) 
A Ecovias cujo fundador Paulo Guerra dos Santos percorreu Portugal em 4 meses durante os 
quais recolheu informações de que precisavam os ciclistas, comove uma mobilidade saudável. 
Por isso, as autoridades a quem o projeto é submetido devem reagir positivamente. 

ecologia política dieta economias administração turismo 

X  X X  X 


