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CORRIGIDO 

I- COMPREENSÃO DO TEXTO: 
 

A- Faz a correspondência entre os elementos da coluna A e os da Coluna B de acordo com o 

sinónimo das palavras:         (02 valores)  

           mudanças transformações 
           maluquice estupidez 
           gozado criticado 
            adornos                             objetos que tornam bonito 
 

B- Com base no texto, liga corretamente os elementos da coluna A com os da B  

            (04 valores) 

 A nova maneira de vestir da juventude incomoda os pais. 

 Os pais não concordam com os filhos na escolha da roupa. 

 Os jovens usam roupas de marca para serem bem vistos pelos colegas. 

 A moda desempenha um papel importante na comunicação da nova geração. 
 

C- Responde às seguintes perguntas.       (2 valores)  

1-  Porque a juventude é influenciada de todos os lados: por exemplo: a televisão, a publicida 

des e os pais. 

2- Os objetivos dos jovens ao seguirem a moda são: sentirem-se bem com este tipo de roupas, 

sentirem-se superior aos outros, não serem gozados pelos outros, procurarem a sua própria 

identidade, refletirem uma personalidade única e original, terem populariade. 
 

II- COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA:  (6 valores) 
 

A- Completa o texto com as palavras seguintes:  (veículo; tendência, desejado, 

adolescência)          (2 valores) 

A moda é a tendência atual mais consumista na adolescência. Dá-se por tendências, 

influências, identificação, personalidade, valores, e porta-se também como um veículo de 

expressão. Os jovens hoje em dia são um alvo desejado pela publicidade, são vítimas 

comerciais das grandes marcas de roupas, telemóveis, jogos electrónicos e música 

contemporânea. 

B- Substitui o sublinhado pelo pronome complemento correspondente e faz as 

alterações necessárias.        (2 valores) 

1-  Nestes últimos anos as meninas têm-nas vestido. 

2- Agora as famílias não lhos dão. 
 

C- Reescreve as seguintes frases começando-as como indicado:  (2 valores) 

1-  Ontem à noite, a minha irmã e as colegas puseram mini-saias e foram à discoteca. 

2- Os pais fazem muitas críticas sobre os programas da televisão. 

Muitas críticas são feitas sobre os programas da televisão pelos pais. 
 

III- EXPRESSÃO ESCRITA:  (6 valores)  

Expressão livre deixada à apreciação do professor. 


