
 

 

Prova d’accés a la Universitat (2010) 

 

Portuguès 
Solucions 

Model 3. Opció A 

 

 

I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é 

Verdadeira (V) ou Falsa (F) (1 P.) 

1-  FALSA /F (0,5) 
2-  FALSA /F (0,5) 

 

II-  Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes 

questões: (1 P.) 

 1- Resposta Oberta (0,5) 

 2- Resposta Oberta (0,5) 

 

III-  

1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o 

seu contexto original no texto: (1 P.) 

  1.1.- Protegidas /Resguardadas (L.10) (0,5) 

1.2.- Dá/Confere (L.11) (0,5) 

 

 2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o 

seu contexto inicial no texto: (1 P.) 

  2.1.- Mais pequenas/ Menores(L.12) (0,5) 

  2.2.- Saída /Partida (L.17) (0,5) 

 

IV-  (2 P.) 

1- Realmente (0,5) 
 2- Deverá (0,5) 

 3- Azuis (0,5) 

 4- O azul não se impôs por toda a aldeia. (0,5) 

  

V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a 

ortografia correcta: (1 P.) 

 1-    A- Gosto  (0,5) 

 2-   A- Leio  (0,5) 

 

VI- Resposta Oberta. (3 P.) 
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Model 3. Opció B 

 

 

I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira 

(V) ou Falsa (F) (1 P.) 
 

1. Verdadeiro / V. (0,5) 
2. Verdadeiro / V (0,5) 

 

II-  Depois de ler atentamente o texto, responda, com palavras suas, às seguintes questões:(1 P.) 
 1- Resposta oberta (0,5) 

 2- Resposta oberta (0,5) 

 

III-   

1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 

contexto original no texto: (1 P.) 
  1.1.- Comércio /estabelecimento comercial (L.5) (0,5) 

1.2.- Tema /Assunto / Problema (L.20) (0,5) 

 

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 

contexto inicial no texto: (1 P.) 
  2.1.- Fechou /encerrou (L.5) (0,5) 

  2.2.- Velho (L.9) (0,5) 

 

IV-    (2 P.) 
1- Escreva novamente a seguinte frase, substituindo o advérbio sublinhado por outro 

advérbio de modo. (0,5) 

  Principalmente 
 

 2- Casal. (0,5) 

  

 3- Europeu (0,5) 

 

 4- Ninguém vai fazer compras à loja de produtos biológicos. (0,5) 
 

 

V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 

correcta: (1 P.) 

1- A- Peço (0,5.) 

2- B- Vem  (0,5) 
 

 

VI- Resposta Oberta. (3 P.) 
 


