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CORRIGIDO 

I. COMPREENSÃO DA LEITURA :  

A. Marca com uma cruz a palavra ou expressão que melhor se aproxima do significado.  

1 2 3 4 

b b a b 

 

B. Responde por verdadeiro ou falso as afirmações seguintes e justifica com base no texto :  

1 F : Só depois vêm o amor e a constituição de uma família. 

2 V : A mulher moderna é ambiciosa, auto confiante, individualista e intuita. 

3          F : São mulheres profissionalmente bem sucedidas. 

C. Responde às seguintes perguntas :  

1. Os principais objetivos da "super mulher"  são : dinheiro, sucesso e poder. 

2. A mulher que opta por uma carreira profissional corre os riscos de ter uma vida individualista, viver 

sozinha e ter filhos mais tarde. 

3. As "fadas do lar modernas" decidiram deixar para trás as suas carreiras profissionais para assumir o 

papel de mãe, de dona de casa e ter um estilo de vida com mais tempo, menos stress e mais pazer. 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA :  (6 valores) 

A. Substitui o sublinhado pelo pronome complemento correspondente e faz as alterações necessárias  

1. As mulheres modernas ainda os reinvindicarão.  

2. As "fadas do lar modernas" têm-nos acompanhado na adolescência.  

3. Algumas mulheres dão-lha.  

B. Reescreve as frases começando-as como indicado :  

1. Não é evidente que todas as mulheres queiram uma carreira profissional de sucesso 

2. É necessário as mulheres poderem assumir também o seu papel de mãe. 

3. Lugares de topo na vida profissinal foram alcançados por muitas mulheres. 

4. A carreira e a vida profissional fizeram com que a mulher tivesse uma vida mais individualista. 

5. A agência Publicis publicou as conclusões do estudo. 

 

III. EXPRESSÃO ESCRITA :  

Expressão livre 

 


