
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Teste Escrito de Português 

10º Ano                                                                                                 Novembro de 2010 

 

Nome: _________________________________________________________________Turma/ Ano: _______ N.º: _______ 



 

GRUPO I 

 

Depois de teres lido o excerto da Declaração Universal dos Direitos do Humanos presente na tua 
folha de teste, responde com o devido cuidado às seguintes questões que te são colocadas:  



 

GRUPO II 

 

1.  Conjuga no presente do conjuntivo os seguintes verbos: fazer; fugir; trazer.  

   Fazer                             Fugir                               Trazer                  

________                      _________                        _________       

________                      _________                        _________          

________                      _________                        _________         

________                      _________                        _________          

________                      _________                        _________          

________                      _________                        _________         

 

2.  Conjuga o verbo ser no pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

      Pret. imperfeito                                                                 Pret. mais-que-perfeito 

_______________________________                              ________________________________ 

_______________________________                              ________________________________ 

_______________________________                              ________________________________ 

_______________________________                              ________________________________ 

_______________________________                              ________________________________ 

_______________________________                              ________________________________ 

 

3.  Completa com os verbos indicados, no tempo e modo adequados:   
 



A: arrancar 
Ontem (eu) _______________ um dente. É preciso que alguém ________________ estas ervas 

daninhas, para a relva se desenvolver. Oxalá não ___________________ as árvores da minha 

rua. 

B: ficar 

No fim-de-semana passado (eu) _____________ em casa. Espero que tu _______________ na 

mesma turma que eu. Oxalá _________________ juntos até ao fim do curso. Espero que vós 

_______________ quietas. 

C: sair 

Eu _______________ sempre que posso. Eles ________________ de casa muito cedo. Ela 

_______________ todas as noites. 

D: trair 

Espero que ninguém me _______________ . Os cobardes ________________- se a si próprios. Ao 

_____________ um amigo, perdemo-lo com certeza. 

 

4.   Escreve frases onde entrem as palavras seguintes: 
 
   fecho (substantivo)_________________________________________________________________________ 
 
   fecho (verbo)_____________________________________________________________________________ 
 
 
   vão (verbo)_______________________________________________________________________________ 
 
   vão (substantivo)__________________________________________________________________________ 
 

4.1.  Como as classificas quanto ao significado e à forma? Porquê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

GRUPO III 

 

 

MIHAI, Ignat (Roménia), 2009. Crises, in XI Porto Cartoon.  

 

 

 1.  Observa com muita atenção a imagem. 

 1. 1.  Interpreta a sua intencionalidade crítica sem 

 ultrapassares as 10 linhas na folha do teste. 

 

  

 



 

GRUPO IV 

 

Fazendo o aproveitamento das imagens abaixo apresentadas e recorrendo a exemplos concretos, 

referidos diariamente pelos meios de comunicação social, escreve uma composição sobre o que tu 

achas do disposto nos artigos transcritos no grupo I do teu teste, reflectindo se consideras que 

actualmente está ou não a ser integralmente cumprido.  

Não deves ultrapassar as 100 palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um bom trabalho, 

A professora Graça Coelho 

 

 

 

 

 

           



 Sugestão de Correcção do Teste Escrito de Português do 10º ano 

 
GRUPO I 

 
 
1. Artº 1º: fraternidade.  Artº 3º: vida.  Artº 4º: escravatura. Artº 5º: tortura.  Artº 7º: igualdade.  Artº 
12º: intromissões.  Artº 18º: liberdade.  Artº 19º: liberdade.  Artº 24º: repouso.  Artº 25º: protecção e Artº 
26º: educação. 

 
2.1.   a.  Assembleia Geral da ONU. 
         b. Promover o respeito pelos direitos e liberdades dos seres humanos e alcançar o seu 
reconhecimento e aplicação universais. 
 
3.1. Verbos da 1ª conjugação: a, c, d, g, h, i.; Da 2ª conjugação: b, e, f.; Da 3ª conjugação: j.  
 
3.2. a. fala; b. crença; c. encorajamento; d. instauração; e. promoção; f. desenvolvimento; g. mudança; 
h. manifestação; i. procura; j. difusão. 

 
GRUPO II 

 
1. Presente conjuntivo 
 
    verbos:   fazer                      fugir                                          trazer 

 
que eu faça 
   que tu faças 
   que ele faça 
   que nós façamos 
   que vós façais 
   que eles façam 

   
   que eu fuja 
   que tu fujas 
   que ele fuja 
   que nós fujamos 
   que vós fujais 
   que eles fujam 

 
   que eu traga 
   que tu tragas 
   que ele traga 
   que nós tragamos 
   que vós tragais 
   que eles tragam 

 
2.  Verbo ser 
Pretérito Imperfeito                             e                     Mais-Que-Perfeito 

eu era 
   tu eras 
   ele era 

   nós éramos 
   vós éreis 
   eles eram 

eu fora 
   tu foras 
   ele fora 

   nós fôramos 
   vós fôreis 
   eles foram 

 
 
3.  A. arranquei, arranque, arranquem. B fiquei, fiques, fiquemos, fiqueis. C. saio, saem, sai. D.      
traia, traem-se, trair.   
4.  As respostas dependem da correcção e do sentido das frases usadas. 
4.1.  Palavras homónimas. Porque se escrevem e se pronunciam da mesma forma, mas têm 
significados diferentes. 
 

GRUPO III 

A ideia de 'sentar' a crise dos dois lados da mesma mesa - um empregado que serve um prato de comida 
virtual e um cliente que paga com dinheiro irreal... Talvez a metáfora de uma economia assente no crédito 
e no dinheiro “virtual”. Ambos os desenhos (prato/talheres e dinheiro) estão por terminar, como se o ciclo 
da crise ainda estivesse aberto e coubesse a cada um deles fechá-lo. 

 
GRUPO IV 

 

Resposta livre. 
 


