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Leia atentamente o texto abaixo transcrito.
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Em 1972, a Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural formalizou a
fusão entre dois movimentos que, até então, se propunham promover, separadamente, a
salvaguarda dos monumentos e sítios de interesse cultural, por um lado, e a conservação da
Natureza, por outro. No preâmbulo do texto dessa convenção, reconhece-se que a evolução da
vida social e económica contribui para acelerar a degradação do património cultural e do
património natural, agravando as ameaças de destruição que sobre eles impendem.
A construção é, reconhecidamente, uma das atividades humanas com maior impacto, quer sobre
o património cultural, quer sobre o património natural. Em relação ao primeiro, o impacto da
construção faz-se sentir em particular sobre a cidade antiga, os centros históricos e o próprio
ambiente construído. De facto, a demolição e a substituição dos edifícios antigos dos centros
urbanos contribuem para a sua progressiva descaracterização e desvalorização. É a «alma» desses
centros que se perde e, com ela, um conjunto de referências identitárias essenciais.
O impacto da construção sobre o património natural associado às novas urbanizações e
infraestruturas faz-se sentir em diversas frentes, desde a ocupação irreversível de solo virgem,
com a consequente perda de biodiversidade e degradação da paisagem, até à produção, transporte
e deposição (na maior parte, sem controlo) de um grande volume de resíduos.
A construção envolve o consumo de enormes quantidades de matérias-primas e de energia.
Metade dos recursos materiais extraídos da Natureza está relacionada com a construção. Em
Portugal, várias dezenas de milhões de toneladas de inertes utilizados na construção são extraídos
em pedreiras, nas praias e em leitos de rios. O fabrico industrial de materiais como o cimento,
além da extração da pedra em pedreiras, obriga ao consumo de grandes quantidades de energia,
proveniente de combustíveis fósseis.
Hoje reconhece-se que, além do seu valor intrínseco, o património cultural e o património natural
constituem importantes fatores de competitividade das regiões, capazes de potenciar um vasto
conjunto de atividades compatíveis com os princípios do desenvolvimento sustentável, desde a
gestão e manutenção das próprias áreas e locais protegidos, até à exploração de uma panóplia de
produtos e serviços a eles associados, passando pelas atividades da sua salvaguarda. Juntamente
com os recursos humanos, o património cultural e o património natural constituem os principais
ativos do país. É essencial que sejam geridos de modo sábio e sustentável.
Filipe Ferreira, Expresso, «Dossiê Especial», 9 de outubro de 2010 (adaptado)
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PARTE I
INTERPRETAÇÃO DO TEXTO
1. Selecione, nos dois itens abaixo, a única alternativa que permite obter uma afirmação
adequada ao sentido do texto. Escreva, na folha de respostas, o número de cada item,
seguido da letra que identifica a alternativa correta.
1.1 A Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural constituiu o
ponto de partida para
A. a preocupação com a salvaguarda dos centros históricos das cidades.
B. uma consciencialização da necessidade de proteger a Natureza.
C. uma nova conceção quanto à salvaguarda do património.
D. a subalternização do Património Natural face ao Património Cultural.
1.2 A palavra «movimentos» (linha 2) é utilizada com o sentido de
A. mudança de lugar.
B. ação coletiva e organizada.
C. deslocação de pessoas.
D. gesto que expressa uma reação.

2. Corresponda ao solicitado nas questões abaixo, desenvolvendo cada resposta.
2.1 Explicite o modo como o autor encara a construção e justifique, apoiando-se em
expressões do texto.
2.2 O que implica, segundo o autor do texto, uma gestão sábia e sustentável do património?
2.3 Explique o significado das seguintes expressões no contexto em que ocorrem:
a) impendem (linha 6);
b) inertes (linha 19).

PARTE II
ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA
3. Selecione, nos itens abaixo, a única alternativa que permite obter uma afirmação adequada
ao sentido do texto. Escreva, na folha de respostas, o número de cada item, seguido da
letra que identifica a alternativa correta.
3.1 A expressão «dos edifícios antigos» (linha 10) desempenha a função sintática de
A. complemento do nome.
B. modificador do nome apositivo.
C. modificador do nome restritivo.
D. complemento oblíquo.
3.2 O «que» (linha 2) desempenha a função sintática de
A. sujeito.
B. complemento direto.
C. complemento indireto.
D. predicativo do sujeito.
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3.3 Na oração «que sejam geridos de modo sábio e sustentável» (linha 29), «que» é
A. um pronome relativo.
B. uma conjunção subordinativa consecutiva.
C. um pronome demonstrativo.
D. uma conjunção subordinativa completiva.
3.4 A forma verbal «passando» (linha 27) encontra-se no
A. condicional.
B. futuro do conjuntivo.
C. gerúndio.
D. particípio passado.

4. Sobre cada um dos itens abaixo, indique se a afirmação é verdadeira ou falsa, registando,
na sua folha de respostas, “V” ou “F”, respetivamente.
4.1 A oração «que [...] o património cultural e o património natural constituem importantes
fatores de competitividade das regiões» (linhas 23-24) é uma oração subordinada
adverbial concessiva.
4.2 A função sintática de «[...] uma das atividades humanas com maior impacto» (linha 7) é
de complemento direto.
4.3 As palavras «até» (linha 2), «para» (linha 5), «com» (linha 12) integram a classe das
preposições.
4.4 A palavra «descaracterização» (linha 11) é uma palavra derivada por prefixação.
4.5 A palavra «edifícios» (linha 10) é holónimo de janelas.
4.6 A oração «que sejam geridos de modo sábio e sustentável» (linha 29) desempenha a
função sintática de complemento direto de «é essencial».
4.7 A oração «que se perde» (linha 12) desempenha a função sintática de modificador do
nome apositivo.
4.8 Nas linhas 5, 17 e 29, as formas verbais «acelerar», «envolve» e «sejam» encontram-se,
segundo a ordem por que se apresentam, no infinitivo, no presente do modo indicativo e,
finalmente, no pretérito imperfeito do modo conjuntivo.
PARTE III
COMPOSIÇÃO
5. Num texto coeso e coerente, cuja extensão ocupe entre 250 e 300 palavras, defenda um
ponto de vista pessoal sobre um dos seguintes temas:
A. A importância que a preservação da Natureza assume para o Homem no nosso tempo.
B. O impacto futuro do progresso técnico na qualidade de vida do ser humano.
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N.B.:
1. Nas questões 1, 3 e 4, atribuir-se-á a classificação de zero valores aos registos que não apresentarem
uma indicação inequivocamente legível.
2. Nas questões 2.1 e 2.2, serão anuladas as respostas em que se apresente apenas a transcrição de
troços do texto.
3. Na questão 5, o desrespeito pelas indicações relativas à extensão do texto a produzir será penalizado
(entre 0,5 e 1,5 valores).
COTAÇÕES (0 - 20 valores)
1.1…………………… 0,5
1.2…………………… 0,5
2.1…………………… 1,5
2.2…………………… 1,0
2.3…………………… 1,5
3.1…………………… 0,5
3.2…………………… 0,5
3.3…………………… 0,5
3.4…………………… 0,5

4.1…………………… 0,5
4.2…………………… 0,5
4.3…………………… 0,5
4.4…………………… 0,5
4.5…………………… 0,5
4.6…………………… 0,5
4.7…………………… 0,5
4.8…………………… 0,5
5……..………………… 9
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