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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
Answer one question in Portuguese.
Dictionaries are not permitted.
You should write between 250 and 400 words.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
Your essay will be marked out of 40 with 24 marks for Quality of Language and 16 marks for Content.
PRIMEIRO LEIA ESTAS INSTRUÇÕES
Se Ihe tiverem dado um caderno de respostas, siga as instruções dadas na primeira página.
Escreva o número do seu Centro, o número de candidato e o seu nome na frente de todo o trabalho que
apresentar.
Escreva com uma caneta de tinta azul escura ou preta.
Não utilize grampos/agrafos, clipes/prende-papéis, cola ou líquido corretivo.
Responda só a uma pergunta em português.
Não é permitido o uso de dicionários.
Deve escrever entre 250 e 400 palavras.
No fim do exame, junte todo o seu trabalho duma maneira segura.
A composição tem um total de 40 valores: sendo 24 para Qualidade de expressão e 16 para Conteúdo.
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[Turn over

2
Redija uma composição sobre uma das questões abaixo. Escreva em português, entre 250 e 400
palavras.

Relações humanas
1

Pensa que as relações humanas mudaram devido à tecnologia eletrónica?

Vida urbana e vida rural
2

Enquanto a vida na cidade só traz doenças e stress, a vida no campo traz felicidade e bem-estar.
Dê a sua opinião.

Atividades de tempo livre
3

O governo deveria incentivar as atividades de tempo livre da população. Concorda com a
afirmação?

Guerra e paz
4

Para evitar uma guerra aberta, é melhor atacar o inimigo e depois negociar. Comente.

Poluição
5

Devemos preocupar-nos menos com a poluição ambiental durante uma crise económica. Dê a
sua opinião.
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