
 
 

 
 
                                                    PERGUNTAS 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas 
ellas en portugués. 
CALIFICACIÓN: Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas 
figura al final de cada una de ellas.  TIEMPO: 1 hora. 
 

Os antibióticos são substâncias farmacológicas usadas com 
fins terapêuticos, tendo por si só indicações específicas e devem 
ser utilizados com muita cautela. É da exclusiva responsabilidade 
médica a sua prescrição, com base no diagnóstico. Compete ao 
médico investigar a presença ou não de alergias aos antibióticos no 
doente. O médico deve ainda explicar as doses adequadas do 
medicamento, o horário rigoroso das tomas, o tempo necessário 
para o tratamento e os efeitos adversos dos medicamentos 
prescritos. Os antibióticos atuam sobre as bactérias de duas 
formas: destruindo-as ou inibindo a sua replicação. Logo, os 
antibióticos não destroem os vírus. Os antibióticos devem ser 
usados quando indicados e a seleção do grupo /classe tem de 
corresponder à sensibilidade da bactéria em causa, constituindo 
assim um ato médico de relevo, para o qual é imprescindível o 
conhecimento científico da doença, do fármaco de eleição para o 
seu tratamento bem como a tipologia do doente. 

Com base nas orientações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), mais de 50% dos antibióticos prescritos são feitos de 
forma inadequada, sendo esta a principal causa de resistência 
antibiótica. Portugal é um dos países da Europa em que as taxas de 
resistência aos antibióticos são elevadíssimas; em consequência 
destes dados e preocupado com este grave problema foi criado em 
Portugal o Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos 
Antibióticos (PNPRA), com a intenção de diminuir a taxa de 
resistência aos mesmos e com o objetivo de sensibilizar os 
profissionais (médicos), e as pessoas que os utilizam 
indevidamente (sem a respetiva prescrição médica), para a 
necessidade do uso racional dos antibióticos. 
      
http://lifestyle.sapo.pt     (texto adaptado) 
 

1. Após a leitura do texto, assinale se as afirmações que se seguem são verdadeiras 
ou falsas. Justifique a resposta com uma frase do texto. (2 puntos) 

 
1.1. Os antibióticos são usados com fins preventivos, é possível reutilizar os que 
estão no botequim de casa que foram prescritos e usados com antecedência por um 
familiar. 
1.2  Não é da responsabilidade médica a autorização da compra e respetivas 
indicações dos antibióticos aos pacientes. 

 

2. Escreva o sinónimo das seguintes palavras retiradas do texto: “cautela”; 
“adversos”; “inibindo”; “destroem”; “imprescindível”; “inadequada”; “sensibilizar”; 
“racional”. (2 puntos) 

 

3. Complete as seguintes frases com os pronomes relativos. (2 puntos) 
a) ______________quer que eu vá encontro sempre pacientes exigentes. 
b) _______________quiser pode estabelecer o uso dos medicamentos às 
necessidades de saúde. 
c) A Organização Mundial de Saúde ______________ sede está situada em 
Portugal, tem como objetivo criar um programa que diminua a taxa de resistência 
aos medicamentos. 
d) O nome do medicamento sobre ______________se tem falado ultimamente, 
provoca muitos efeitos secundários. 

 

4.  Passe as seguintes frases para o Futuro do Indicativo fazendo as alterações 
necessárias. (2 puntos) 
a)“Os antibióticos são substâncias farmacológicas usadas com fins terapêuticos, tendo 
por si só indicações específicas e devem ser utilizados com muita cautela.” 
b) “É da exclusiva responsabilidade médica a sua prescrição, com base no 
diagnóstico.” 
c)“Compete ao médico investigar a presença ou não de alergias aos antibióticos no 
doente.” 
d) “Os antibióticos devem ser usados quando indicados e a seleção do grupo /classe 
tem de corresponder à sensibilidade da bactéria em causa.” 

5.   Redija um texto dando a sua opinião sobre o consumo excessivo dos 
medicamentos pela população a nível mundial. Justifique. (2 puntos)
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PORTUGUÉS 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
Se valorará, ante todo, la corrección gramatical (respetando la variedad geográfica de la lengua portuguesa 
del alumno) y la propiedad de expresión en la respuesta. 
 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto medir la capacidad de comprensión lectora. 
  
Pregunta 2, 3 y 4.- Mediante estas preguntas se testan los conocimientos gramaticales de la lengua 
portuguesa en sus aspectos léxicos, morfológicos y sintácticos. Se presentarán oraciones con huecos que el 
alumno deberá completar u otro tipo de ejercicios similares.  
 
Pregunta 5. Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración del discurso por parte del 
estudiante. Será propuesta la realización de una composición sobre un asunto vinculado al contenido del 
texto (aproximadamente 250 palabras) 

Las cinco preguntas se calificarán con un máximo de dos puntos cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


