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1. Resüma e ponha um titulo ao texto em quatro !inhas (1 ponto}
2. Explique e comente o significado no texto das palavras {3 pontos):

i-:mca!hado, enferrujado, indústria conserve-ira, piscatório
3. Indique o valor morfológico das formas (3 pontos}: iocaiizava�se,

poderla, fica, trouxe
4. Cormmte em dez Hnhas o tema e as ideias principais deste textp (3

pontos)

"É corn isto que o fím do mundo se parece", diz Yusup Karnalov, varrendo
num gesto él paisagem coberta de arbustos que se espraia diante dos nossos 
oJ,os. "Se alguma vez acontecer o Armagedao, o povo do Karak2lpakstáo será 
o único a prevalecer, porque ja está a vivé-lo."

Do alto de urna falésia arenosa nesta rngíao do Norte do Usbequistáo, com
urn nome tao provável que poderla provir de urna banda desenhada de Hergé, 
o panorama poderia ser o de quase qualquer deserto, exceto peios montes de
conch8s marinhas e barcos de pesca em seco, enca!hados, enferrujando sobre
a areia. Este lugar foi. antígamente, a ponta de urna península que entrava pelo
mar de !val. Até ;:) década de 1960, era a quarta m,{ior superff cie de água do
mundo, abrangendo cerca de 67 mil quilómetros quadrados. Atrás de nós.,
situa-se a vila de Muynoq, urna 8ntiga a!deía piscatória ·prósper2i corn urna
grande índústria conserveira que, na década de ·J 980, enlatava milhares de
toneladas de peixe por ano. H¿ 50 anos, a costa mer/diona! do mar de Ara!
localizava-se exatamente onde 11oje pornos os pés: agora, fica 90 quilómetms
para noroeste.

Yusup trouxe-rne aqui para eu ver o que restava de urn mar outrora rico. 
Este investigador especialista em energía eóíica da Academia das Ciencias do 
Usbequistao é, aos 64 anos, um arnbíentalista rnilitante. Preside a Uniao para a 
Defesa do Mar de Arai e do Amu Darya e descende de urna influente famflia 
usbeque: o seu paí foi urn historiador famoso na era soviética e o av6 foi o 
último kha.n (chefe) eleito da república serniautónoma do l<areka!pakstao, antes 
de esta ser integrada na República Soviética Socialista do Usbequístáo durante 
a década de í 930. 

O seu país ainda nao possui urn único parque eóiico, rnas isso nao fez 
esmorecer o entusiasmo de Yusup pela sua área profissíonal de elek;ao. A 
obsessao pe/o vento levou-o a construir duas asas-defü�. com as quais 
costurna voar para melhor cornpreender as con-entes atmosféricas. 

"Quero contiecer o vento tao bem corno urna ave", afírrna. fvlas os seus 
interesses abrangem todas as componentes do ambiente: por isso, Yusup pos 
de lado a sua investiga9ao para rne mostrar o que resta rioje de urna antíga 
rnassa de agua cheia de v:da e sobretudo o rasto que as águas ern retrocesso 
deixararn para trás. 
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1. Resuma e ponha um título ao texto em quatro Hnhas (1 ponto)
2. Explique e comente o significado no texto das palavras (3 pontos):

incólume, desperdigado, quinta, rijo

3. Indique o valor morfológico das formas {3 pontos): irao, produz,

foram, é

4. Comente em dez. línhas o tema e as ideias principals deste texto (3
pontos)

Estamos na época da alface no vale de Salinas, urna regiáo no centro da
Calífórnía que produz cerca de 70%i dos legumes de foH1a verde vendidos nos 

EUA. Numa manha típica de nevoeiro, urna prodssao de veiculos carregados 

de plantas sai das unidades transformadoras e dirige-se para norte, sul e leste. 
Urn carníao entra !entamente na esta9ao de transferencia de Sun Street, perto 

da baixa de Salinas. O condutor detém-se sobre uma balani;a e, em seguida, 
posiciona a caixa amoigada do camiáo sobre urna piataforrna de betao. Depois 
de manobrar urna alavarica, ouve-se u1T1 silvo pneumático e cerca de i6 

metros cúbicos de a1face e espinafres sao descarregados no soio. 
Acondicionados em caixas e sacos de plástico e empilhados a dois metros de 

altura, os !egurnes parecem frescos, rijos e incóiumes. Mas devido a vários 

pequenos erros, irao em breve ser condenados ao aterro sanitário: as suas 
embaiagens 'foram irregularmente cheias, rotuladas, vedadas ou cortadas. 

Qua!quer observador diría que esta rnontanha do tamanho de dois 
elefantes africanos representa urn desperdicio horrivei, ta\vez rnesmo 

criminoso. Mas ist.o nao é nada. /\o iongo desse mesmo día, a est.a9áo de 

transferencia receberá mais dez a vinte carregarnentos de legumes 
perfeitemente comestíve!s, provenientes de agricuitores das redondezas. Entre 
abril e novernbro, a Autoridade para os Residuos Alimentares do Vaie de 
Sal¡nas envía para o aterro sanitário dois a quaJro milhoes de quHogramEis dH 

!egurnes frescos vindos dos campos. E 6 apenas urna de muitas esta96es de
transferencia que prestarn servi90 aos vales agrícolas da Califórnia.

,A. Organiza�:ao das Na96es Unidas para a Agrlcultura e a ,L\.!irnenta9ao 

(FAO), que mantém sob vigiiancia tudo o que é cultivado e consumido como 
alimento ern todo o mundo, calcula que, todos os anos, um ten;:o dos géneros 
alimentares produzídos para consumo humano no planeta perde-se ou é 
desperdi,;ado ao longo da cadeia que va¡ das quintas as unidades 

transformadoras, aos mercados, aos pontos de venda, aos restaurantes e as 
nossas cozin11as. Representando 1 .300 rnilhóes de tone!adas, esse total seria 
suficiente para alirnenta,tres mi! rn!!hoes de pessoas. 

O desperdício é gerado em lugares diferentes por razóes diferentes. Em 
geral, os países ínc!ustrializados desperdi9arn mals alimentos nas fases de 

retalho e consumo da cadeia alimentar do que os países menos 
desenvo!vidos. 
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OPCAOA 

1. Resuma e ponha um titule ao texto em quatro !inhas (i ponto)
2. E.xpnque e comente o significado no texto das palavras (3 pontos):

pormenorizado, foiticeiro, lucrativo, discrimina<;ffo
3. Indique o va!or morfo!ógíco das formas (3 pontos}: sofreu, sao

preservados, chamam, suscftaram
4. Comente em dez !inhas o tema e as ideias principais deste texto {3

pontos)

Um rapaz pálido de uniforme inclina timidamente a cabe9a e as lágrimas 
come9am a deslizar-lhe rosto abaixo. Está a contar de novo a sua história 
aterradora. Emmanuel Festa, de 15 anos, passou grande parte da sua vida 
aprendendo a viver com a perda que sofreu aos 6 anos de idade. Quatro 
homens armados com catanas cortaram-lhe quase todo o braga esquerdo, a 
maior parte dos dedos da mao direita, parte do maxilar e quatro dentes da 
frente, com o intuito de vende-los. Emma, como lhe chamam, é hoje um aluno 
de excelencia num colégio interno privado. Embora gagueje, é saudável, forte e 
tem amigos. É também um artista: desenha jogadores de futebol e o Homem
Aranha. Para mim, desenhou de memória um mapa pormenorizado do seu 
país, utilizando a bochecha, o queixo e o ombro para conduzir os marcadores. 

Emma nasceu com albinismo, urna característica recessiva que herdou dos 
pais de pele escura. Tem a pele branca como marfim, o cabelo rapado a 
escovinha cor de laranja pálido e a visao fraca. Há muito que as pessoas como 
ele sao temidas e escarnecidas na África Austral, até pelos próprios familiares. 
Agora, sao mesmo atacadas. Alguns feiticeiros defendem que partes dos seus 
corpos, transformadas em po<;óes, pós ou amuletos, podem proporcionar 
riqueza e sucesso. Relatos pormenorizados e horripilantes sao preservados 
pela Under the Same Sun, organiza9ao sem fins lucrativos que combate a 
discrimina9ao contra as pesso.as com albinismo. Desde a década de 1990, em 
27 países africanos, pelo menos 190 pessoas foram assassinadas e 300 
sofreram ataques, na sua maioria desde 2008. O epicentro desta vaga de 
crimes, na qual se incluí o saque de sepulturas, é a Tanzania. 

Há quase urna década, quando estes ataques suscitaram pela primeira vez 
a aten9ao internacional, as autoridades públicas tanzanianas reuniram muitas 
crian9as com albinismo e, para sua seguran9a, enviaram-nas para escalas 
rudimentares destinadas a crian9as cegas e portadoras de outras deficiencias. 
Muitas continuam a viver lá. Até 2012, Emma partilhou um beliche com mais 
tres rapazes num destes centros estatais. Emma diz-me que gasta muito da 
sua escala nova perta de Mwanza, onde lhe deram urna cama só para ele. 
Quando lhe pergunto o que o preocupa hoje, ele responde que os outros 
rapazes fazem tro9a dos seus dentes partidos. 
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OP(::AO B 

Estamos na época da alface no vale de Salinas, urna regiao no centro da 

Califórnia que produz cerca de 70% dos legumes de folha verde vendidos nos 

EUA. Numa manha típica de nevoeiro, urna procissao de veículos carregados 

de plantas sai das unidades transformadoras e dirige-se para norte, sul e leste. 

Entretanto, um camiao entra lentamente na esta9ao de transferencia de Sun 

Street, perto da baixa de Salinas. O condutor detém-se sobre urna balan9a e, 

de seguida, posiciona a caixa amelgada do camiao sobre urna plataforma de 

betao. Depois de manobrar urna alavanca, ouve-se um silvo pneumático e 

cerca de 15 metros cúbicos de alface e espinafres sao descarregados no solo. 

Acondicionados em caixas e sacos de plástico e empilhados a dois metros de 

altura, os legumes parecem frescos, rijos e incólumes. Mas devido a vários 

pequenos erras, irao em breve ser condenados ao aterro sanitário: as suas 

embalagens foram irregularmente cheias, rotuladas, vedadas ou cortadas. 

Qualquer observador diria que esta montanha do tamanho de dois elefantes 

africanos representa um desperdício horrível, talvez mesmo criminoso. Mas isto 

nao é nada. Ao longo desse mesmo dia, a esta9ao de transferencia receberá 

mais dez a vinte carregamentos de legumes perfeitamente comestíveis, 

provenientes de agricultores das redondezas. Entre abril e novembro, a 

Autoridade para os Resíduos Alimentares do Vale de Salinas envia para o 

aterro sanitário dois a quatro milh6es de quilogramas de legumes frescos 

vindos dos campos. E é apenas urna de muitas esta96es de transferencia que 

prestam servi90 aos vales agrícolas da Califórnia. 

A Organiza9ao das Na96es Unidas para a Agricultura e a Alimenta9ao 

(FAO), que mantém sob vigilancia tudo o que é cultivado e consumido como 

alimento em todo o mundo, calcula que, todos os anos, um ter90 dos géneros 

alimentares produzidos para consumo humano no planeta perde-se ou é 

desperdigado ao longo da cadeia que vai das quintas as unidades 

transformadoras, aos mercados, aos pontos de venda, aos restaurantes e as 

nossas cozinhas. Representando 1.300 milhóes de toneladas, esse total seria 

suficiente para alimentar tres mil milh6es de pessoas. 

O desperdício é gerado em lugares diferentes por raz6es diferentes. Em 

geral, os países industrializados desperdi9am mais alimentos nas fases de 

retalho e consumo da cadeia alimentar do que os países menos desenvolvidos. 

1.   Resuma e ponha um titulo ao texto em quatro linhas (1 ponto)
2.  Explique e comente o significado no texto das palavras (3 pontos): pós
    safra, redondezas, desperdiçado, rijo
3.  Indique o valor morfológico das formas (3 pontos): foram, diria, mantém, é
     desperdiçado
4.  Comente em dez linhas o tema e as ideias principais deste texto (3 pontos)




