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GRUPO 1 

Leia o texto e responda às perguntas que o seguem. 

Viajar pelo mundo de mochila às costas 

"Quando era nova diziam-me que era excêntrica. Hoje tenho a certeza de que o 
continuo a ser". Olho para aquela mulher com idade para ser minha avó e por 
dentro só me ocorre uma coisa: "Um dia quero vir a ser como ela!". Há pessoas 
que se cruzam no nosso caminho e nos inspiram para sempre e esta mulher é 
um exemplo disso. 

Conheci-a num fim de tarde, numa pequena cidade do Laos. Estávamos ambas 
na fila de uma banca de comida de rua, a tentar perceber o que nos faria 
menos mal ao estômago e trocámos sorrisos enquanto olhávamos para as 
parcas condições de higiene. Ela de ténis e calções, com um bonito colar e 
mochila às costas, não passava despercebida e rapidamente demos por nós 
sentadas na mesma mesa a trocar impressões.  

Chama-se Zohara Alfandri, é mãe e avó, mas, acima de tudo, uma viajante 
com alma. Aos 48 anos, pouco depois de se divorciar, tomou uma decisão: 
"Chega de viagens de pacote! Deixo isso para os meus filhos, que precisam de 
camas king size e hotéis de luxo nas férias. A mim basta-me segurança, um 
colchão e um duche, mesmo que seja frio". Nessa altura fez uma volta ao 
mundo sozinha. Passou por países como Papua Nova Guiné, Tibete e 
Singapura. Mas não chegava. Aliás, nunca chega.  

Quando a conheci tinha 68 anos e estava a fazer uma viagem de três meses 
pelo sudeste asiático. Um ano depois mandou-me um e-mail a dizer que estava 
em Israel e que tinha planos de tentar conseguir entrar em breve na Birmânia 
e, quem sabe, depois dar um salto à América do Sul. Lembro-me de naquele 
fim de tarde ter dado por mim a ouvir a história daquela turca, que tinha ganho 
a vida a negociar jóias. O dinheiro amealhado era agora todo gasto na sua 
grande paixão: conhecer o mundo. O tom pausado com que falava deixava-me 
presa às suas palavras, que eu bebia com toda a sofreguidão.  

Convidou-me para um passeio e perdemo-nos naquele mundo de banquinhas, 
com vendedores de todo o tipo. Zohara distribuía sorrisos e palavras amáveis a 
toda a gente e era impossível não gostar dela. "Hoje passei o dia numa escola. 
Ajudei a dar o pão aos miúdos e depois fiquei horas sentada a ouvi-los a cantar 
e a brincar. Que dia bem passado". Não estava ali para ver monumentos, 
estava ali para conhecer pessoas. E eu sentia cada vez mais respeito por ela. 
"Não tem medo de viajar sozinha?", perguntei eu. E a resposta que saiu da 
boca dela, podia ter saído da minha boca, com idade para ser neta dela: "Não! 
O mundo está cheio de gente boa. Nunca me sinto sozinha". E eu sorri. Mais 
do que a idade, tive ainda mais certeza de que é a atitude perante a vida o que 
mais interessa. 
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1.a          (2 pontos) 
 
Diga se as frases seguintes são verdadeiras ou falsas (V / F), conforme à 
informação dada no texto: 
 
1. A escritora está a admirar a sua avó.  
2. Não demorou muito tempo desde que se conheceram e começaram a falar.  
3. Zohara gosta de viagens de pacote.  
4. Quando se conheceram, Zohara contava a sua vida com muita pressa.  
5. Zohara do que mais gosta nas viagens é dos seres humanos.  
 
 
1.b          (1,5 pontos) 
 
Escolha do texto as palavras cujo significado corresponda às definições 
seguintes: 
 
Limpeza, asseio:  
Intercambiar:  
Poupado:  
É suficiente; basta:  
Crianças:  
 

GRUPO 2 
2. 1 
 
Escolha uma das preposições oferecidas:    (1 ponto) 
 

a) A Carla e a Élia saíram ___________________ (a / em / para) passear no 
parque. 
b) Ontem, ao amanhecer, saí de casa e fui caminhar ___________________ 
(sob / no / por) parque. 
c) Desta vez vou estudar muito ___________________ (com / para / por) falar 
melhor português.  
d) Fiquei na rua bastante tempo e depois voltei ___________________ (desde 
/ para / sob) a minha casa. 
 

2.2 
 

Escolha a opção correta     (1,5 pontos) 
 
1. Quando a minha mãe .................................... anos, recebeu muitos 
presentes. 
a) fez      b) fiz     c) cumpriu 
 
2. .................................... mais de quatro anos que estou a estudar português e 
sinto que ainda sei muito pouco. 
a) Desde     b) Faz    c) Há 



 
 

 
3. Ontem estive na loja de legumes aonde .................................... o meu pai 
desde que a descobriu. 
a) vá      b) vai     c) vou 
 
4. Olha Mário, .................................... os livros ao professor? 
a) dá    b) deste   c) deu 
 
5. A Ana foi .................................... as calças que lhe oferecemos por outras um 
tamanho acima. 
a) cambiar     b) mudar    c) trocar 
 
 
2.3          (1 ponto) 
 
Faça uma pergunta onde a resposta seja a parte sublinhada da frase. 
 
1) Ontem comprámos um quilo de feijão para a festa. 
 
...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
2) Não gosto de limão, é muito azedo  
...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3) O espanhol foi para o Brasil estudar português. 

 
...............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 
4) Os balões que comprámos ontem para a festa eram azuis, vermelhos e 
amarelos.  
...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
.



 
 

 

GRUPO 3 
Redação         (3 pontos) 
Escolha UM dos temas seguintes e escreva uma redação de entre 90 e 100 
palavras. É importante respeitar o número de palavras indicado. 
 
 
A. Escreva uma redação onde conte, das que já fez, a viagem de que mais 
gostou. Tenha em conta, pelo menos, três dos pontos seguintes:  
Onde, quando, com quem, como? 
 
B. Escreva uma redação onde descreva o tipo de viagem de que gosta. 
Tenha em conta os pontos seguintes: 
Destino. 
Alojamento. 
Companhia. 
Duração. 
 


