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Ficha de trabalho 2 
 

 
I. COMPREENSÃO DO ORAL 

Atividade 1: Observe as imagens. Vai ouvir 3 textos. Relacione cada texto com a respetiva 
imagem.  

 

 

 
 
 
 

TEXTO _______ 

 

 
 

 
 
TEXTO _______ 

 

 
 
 
 
TEXTO _______ 
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Atividade 2: Vai ouvir 2 textos. Escolha a opção correta de acordo com os textos.  
 

 TEXTO 1 

1. O texto anuncia ... 

a) ... um festival de verão. 

b) ... um concerto de Robbie Williams. 

c) ... um festival de verão no Parque da Bela Vista. 

2. O Rock in Rio – Lisboa 2014 irá decorrer... 

a) ... no Pavilhão Atlântico. 

b) ... no Parque da Bela Vista. 

c) ... no Rio de Janeiro. 

3. Robbie Williams... 

a) ... é um cantor britânico. 

b) ... é um cantor português. 

c) ... é um cantor brasileiro. 

4. O último concerto dado pelo cantor em Portugal foi... 

a) ... a 25 de maio de 2014. 

b) ... a 18 de novembro de 2003. 

c) ... em 2003.  

 
TEXTO 2 

5. Atualmente, Catarina Furtado reside... 

a) ... em Londres. 

b) ... em Lisboa. 

c) ... nem em Londres nem em Lisboa. 

6. Durante 8 anos, Catarina Furtado fez... 

a) ... um curso de jornalismo. 

b) ... um curso de dança. 

c) ... um curso de canto. 

7. Ela ficou famosa como... 

a) ... jornalista. 

b) ... apresentadora. 

c) ... atriz. 

8. Depois de regressar a Portugal, Catarina dedicou-se... 

a) ... ao jornalismo. 

b) ... à apresentação televisiva. 

c) ... à apresentação televisiva e à representação. 
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Atividade 3: O Luís e a Ana trabalham na mesma empresa e encontraram-se no café, de 

manhã, antes da hora de entrada. Ouça o diálogo. Assinale a resposta correta para a 

pergunta.  

1) Porque é que o Luís normalmente não compra o jornal? 

a) Porque prefere ler no trabalho através da internet. 

b) Porque não quer gastar dinheiro e lê o jornal que está no café. 

c) Porque se preocupa com o meio ambiente. 

2) Quando o faz, que tipo de jornal é que ele compra? 

a) Compra um jornal diário. 

b) Compra um jornal  de desporto. 

c) Compra um jornal de economia. 

3) Segundo o Luís, quais são as vantagens dos jornais em linha relativamente aos 

impressos? 

a) Não sujam as mãos. 

b) Não se pagam nem sujam as mãos. 

c) Só têm vantagens. 

4) Quais os jornais mais vendidos em Portugal? 

a) São os jornais com notícias mais desenvolvidas. 

b) São os jornais desportivos. 

c) São os jornais económicos. 

5) Segundo a Ana, o que é que as pessoas procuram nos jornais?  

a) Procuram notícias extensas e com muitos pormenores. 

b) Procuram notícias pequenas. 

c) Procuram as letras gordas e notícias pequenas.   

 

Atividade 4: Ouça a notícia e assinale se as frases são verdadeiras ou falsas. 

 

V F 

a. Esta notícia é sobre uma aplicação que soluciona problemas de Matemática e foi 
retirada da secção de Tecnologia da revista P3.  

  

b. Esta aplicação chama-se PhotoMath.   

c. De acordo com a notícia, a Matemática é odiada por todos.   
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d. Quando têm de solucionar um problema de Matemática, muitas pessoas não fazem os 
exercícios a não ser com a ajuda de um colega muito inteligente, de um professor ou 
explicador. 

  

e. Esta aplicação só resolve os problemas, não mostra os passos para chegar ao resultado 
correto. 

  

f. Esta aplicação está já disponível para aparelhos iOS e Windows.   

g. Quem tem o sistema Android também já tem acesso a esta aplicação.   

h. Para descarregar esta aplicação é necessário pagar.   

i. Esta aplicação consegue resolver os problemas de Matemática muito rapidamente. 
j. De acordo com a notícia, para os professores e para os alunos esta aplicação só tem 

vantagens. 

  

COMPREENSÃO DA LEITURA 
 

ATIVIDADE 1: Leia os textos e escolha uma das opções para as perguntas.  
 

Quando sais com alguém, preferes, muitas vezes, 
distrair-te com o telemóvel a dar atenção a essa 
pessoa? Se sim, então estás a praticar "phubbing"  
Estás a ler este texto no smartphone? Pronto, tudo bem. 
Mas, espera lá... Estás a lê-lo numa saída com um 
amigo?!? Então o melhor é esperar que o encontro 
termine — quando chegares a casa lês o resto. A razão 
é simples: se continuares a ignorar o teu amigo com o 
telemóvel vais estar a praticar "phubbing", que, 
segundo o site do movimento oficial contra o 
"phubbing", é o acto de ignorar alguém, numa ocasião 
social, ao olhar para o telemóvel em vez de prestar 
atenção a essa pessoa.  
E sim, já existe um movimento oficial contra este 
hábito, o Stop Phubbing. No site é dado a conhecer, 
desde logo, o cenário "aterrador": "Imagina os casais 
do futuro sentados em silêncio. Relações baseadas em 
actualizações de estados. A capacidade para falar e 
comunicar face-a-face completamente destruída". 
Retirado e adaptado de http://p3.publico.pt/actualidade  

 

1. Este texto é o resumo de um artigo de uma 
revista. Qual é a secção? 
a) Desporto 
b) Informática 
c) Hábitos 

 

2. Qual é o tema deste artigo? 
a) Leitura de textos nos smartphones. 
b) O ignorar as pessoas à nossa volta por causa 

dos smartphone. 
c) O movimento Stop Phubbing. 

 

3. Qual é o objetivo do movimento Stop Phubbing? 
a) Acabar com os smartphones. 
b) Levar mais pessoas a usarem os smartphones. 
c) Parar a utilização dos smartphones em 

situações sociais. 
 

Depois do êxito dos anos anteriores, o Vogue 
Fashion’s Night Out está de regresso à cidade de 
Lisboa. A grande noite de celebração internacional da 
Moda acontece a 11 de setembro e promete voltar a 
animar o centro da capital. 
Às já habituais Avenida da Liberdade, Príncipe Real, 
Rua Castilho e Chiado, juntam-se este ano a Rua 
Augusta e a Rua do Ouro. No dia 11 de setembro, as 
principais lojas destas importantes artérias de Lisboa 
vão abrir as suas portas até às 23 horas para oferecer 
ao público uma noite memorável, cheia de música, 
animação e muitas compras. 

 
Retirado e adaptado de: www.vogue.pt/FNO  

 

4. Onde é que o evento decorrerá? 
a) Nos mesmos locais dos anos anteriores. 
b) No mesmos locais de anos anteriores e em algumas 

novas artérias. 
c) Mais ou menos no mesmo local de anos anteriores, 

mas haverá redução no número de artérias. 
 

5. Neste dia, como será organizado o horário dos 
estabelecimentos? 

a) O horário de encerramento dos estabelecimentos 
será o mesmo de todos os dias. 

b) Haverá um alargamento do horário de 
funcionamento. 

c) Os estabelecimentos reduzirão o seu horário de 
funcionamento. 

 

http://stopphubbing.com/
http://p3.publico.pt/actualidade
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vogue.pt%2FFNO&h=YAQE36kX5&enc=AZMk8_HjCGg1hLjTa5COk8VjQbUR17sHts9p7mTdA7c6965cqBFBrzwMMTJm5EKW9yB1-CjFFUxVYoJO-pw8coxfShSyJv4MSti9yRup5on9X8z13vuIVZ6eAiHqnIjSqs6aJqHWuf-c1TzscE3fvDWp&s=1
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ATIVIDADE 2: Faça a correspondência entre a secção do jornal e a notícia. Há secções a 
mais.  

 
 
 
 

 
É já no próximo domingo que a 
pianista Shao Xiao Ling, o guitarrista 
Paulo Vaz de Carvalho e o flautista 

Jorge Salgado Correia se juntam às 18 horas, 
no teatro Dom Pedro V para um concerto de 
comemoração do feriado de 10 de Junho, dia 
de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas. O trio vai apresentar um 
espetáculo de música erudita portuguesa do 
século XX e que junta guitarra, piano e flauta. 

 

 
O caso da jornalista da MASTV que 
foi empurrada por um segurança 
do Chefe do Executivo chegou à 

Assembleia Legislativa (AL), na passada 
sexta-feira. Enquanto os deputados 
criticam a forma de atuação das 
autoridades, o Governo garante que ainda é 
cedo para tecer conclusões dado que a 
investigação sobre o caso ainda está em 
curso. Mais ainda, a atuação do segurança, 
diz Mui San Meng, foi adequada. 

 
Onze chefes de Estado, entre os quais, 
Xi Jinping e Vladimir Putin, estão 
reunidos em Xangai para falar de 

segurança e confiança na Ásia. No seu discurso 
de abertura o Presidente chinês defendeu uma 
outra arquitetura para a segurança da região. 
Um plano que não inclui os EUA. 

Mais consumo de água, mais consumo de 
eletricidade e acumulação de resíduos 
que ultrapassam também os valores de 

2010. O Relatório de 2011 foi tornado público na 
sexta-feira e mostra ainda que há tendências para 
“pior” no que diz respeito a poluentes atmosféricos 
e nas águas costeiras. 

 
Notícias retiradas e adaptadas do Hoje Macau  

 

ATIVIDADE 3: Leia as seguintes frases e indique quais é que se referem a opiniões 
positivas e a opiniões negativas sobre o uso da internet e dos smartphones. Escreva a letra 
correspondente a cada frase na coluna correta.  
 

a) Na minha opinião, devemos ter muito cuidado com a nossa segurança. É fácil alguém 
entrar nas nossas contas de email e obter os nossos dados.  
 

b) Acho que alguns dos meus amigos são completamente dependentes do telemóvel. 
 

c) Adoro estar informada e leio muitas coisas online, por isso não passo sem o meu 
telemóvel e assim estou constantemente a saber as notícias mais atualizadas. 
 

d) Quanto a mim, a internet é uma ferramenta indispensável para as minhas pesquisas.  
 

e) Acho que os smartphones afastaram as pessoas umas das outras. Apesar de estarmos 
sempre em contacto, estamos cada vez mais sozinhos. 

 
f) Para mim, a internet é perigosa para as pessoas irresponsáveis. 

 
g) Considero que é preciso ter muito cuidado com a utilização da internet e dos telemóveis 

por parte das crianças e dos jovens, principalmente  as redes sociais onde as pessoas não 
são sempre quem dizem ser. 

 
 
 

1. Política 2. Sociedade 3. Desporto 

4. Agenda cultural 5. Opinião 6. Internacional 
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OPINIÕES POSITIVAS OPINIÕES NEGATIVAS 
 
 

 

 
ATIVIDADE 4: Muitas são as novas tecnologias que mudaram a nossa vida. Leia as frases e 
escreva o nome das invenções na tabela.  
 

a. Aparelho que serve para localizar no mapa o local onde se está ou para onde se quer ir. 
b. Serve para os comerciantes identificarem produtos. Tem várias informações, tais como o preço e o 

local onde foram fabricados. 
c. Aparelho inicialmente pensado para o contacto verbal com os outros.  Atualmente também 

permite ver vídeos, tirar fotografias, ouvir música, etc. É extremamente portátil. 
d. Equipamento para trabalhar, navegar e pesquisar na internet, ver filmes, jogar, etc. Pode-se 

transportar ou deixar em casa. Tem teclado incluído. 
e. Espaço virtual onde podemos aceder e enviar informação. 
f. Rede social que serve para as pessoas se manterem em contacto, partilharem fotografias e vídeos, 

atualizarem o seu estado e contarem aos outros o que estão a pensar. 
g. Usa-se para mandar mensagens curtas ou longas. Também se pode enviar, ao mesmo tempo, 

anexos com documentos, fotografias e vídeos. 
 

a.   
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  

 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
 

ATIVIDADE 1: Circule O a opção correta de modo a obter um texto coerente.  

 

Em Maio de 2012, um lexicólogo, uma foneticista, uma campeã de debates, um poeta, vários 
autores e um profissional de palavras cruzadas (reuniram-se / terem reunido / reuniu) numa 
sala da Universidade de Sydney. A missão? Encontrar a palavra para melhor (descrever / 
descreve / descrevia) o acto de (ignorares / ser ignorado / ignorarmos) a pessoa à nossa 
frente com o telemóvel. 
Este grupo de “mentes brilhantes” começou, então, à procura da palavra perfeita para descrever 
um fenómeno até então pouco debatido, ainda que comum — provavelmente porque não (há / 
havia / tinha havido) um termo específico para falar dele. Durante várias horas (eram 
discutidas / foram discutidas / foram discutidos) opções e todo o processo (foi registada / 
foram registados / foi registado) em vídeo. 
“A Word is Born” documenta o nascimento da palavra “phubbing”, que rapidamente (espalhou-
se / se espalha / foi espalhada) pelo mundo a partir do país de origem. Para isso contribuiu, 
também, o movimento de Alex Haigh “Stop Phubbing”, uma campanha que, por (chegar / chega 
/ chegava) a milhões de pessoas, se tornou viral. 
O pequeno vídeo (terá sido divulgado / foi divulgado / divulgou) pela McCann Australia 
(onde Haigh trabalha) e pela Macquarie Dictionary, a propósito do lançamento da sua sexta 
edição onde, se procurarmos na letra “p”, (encontrarás / encontrarei /encontraremos) 
“phubbing”. 

Retirado e adaptado de: http://p3.publico.pt 

ATIVIDADE 2: Muda as seguintes frases para o discurso indireto.  

http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/8899/quotphubbingquot-ignorar-os-outros-com-o-telemovel
http://p3.publico.pt/vicios/hightech/9196/um-jantar-entre-quotphubbersquot-e-uma-perda-de-tempo
http://www.macquariedictionary.com.au/anonymous@9c9FFC38986456/-/p/dict/index.html
http://p3.publico.pt/vicios/hightech/9559/phubbing-ignorar-os-outros-com-o-telemovel-ja-vem-no-dicionario
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a. “Os primeiros anos deste século foram e continuarão a ser marcados por mudanças globais ao 
nível tecnológico e do acesso à informação. A generalização da utilização das novas tecnologias 
provoca alterações muito significativas na sociedade em geral.” 

 Sandra Custódio 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
b. “A presença do telemóvel na vida das pessoas alterou de forma significativa os estilos de vida 
da sociedade atual. A utilização frequente do telemóvel fez desta tecnologia um elemento central 
nas vidas dos jovens.” 

Eduardo Ferreira 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 c. Os alunos têm à sua disposição vários recursos a fim de utilizarem a informação. Assim, o 
professor deverá ajudá-los a selecioná-la e a distinguir o essencial do acessório. 

Eva Ribeiro 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

PRODUÇÃO ESCRITA 
  
 

ATIVIDADE 1: Escolha um dos temas:  
TEMA A: Escreva um pequeno texto de opinião ( 80 a 130 palavras) a partir da observação 
das imagens. O seu texto deve incluir obrigatoriamente: 
 

• Descrição das imagens 
• Descrição do tema 
• Comentário sobre o tema  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANTES DEPOIS 

IMAGEM A IMAGEM B 
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_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEMA B: Escreva um pequeno texto de opinião ( 80 a 130 palavras) sobre o meio ambiente 
em Macau. O seu texto deve incluir obrigatoriamente: 
 

• Apresentação da situação  
• Descrição da situação 
• Comentário sobre a situação e medidas que deveriam se tomadas no futuro 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Bom trabalho! 


