
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Portuguès 
Solucions 

Model 1. Opció A 

 
 
I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira 
(V) ou Falsa (F) 

1-  É impossível alimentar-se satisfatoriamente quando se tem que comer no escritório. 
(0,5) FALSA  

2-  No escritório, deve-se procurar comer alimentos mais condimentados porque nos 
obrigam a beber mais água. (0,5) FALSA  

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

1- De acordo com o Dr. Pedro Sousa, qual é um dos erros mais frequentes que os 
portugueses cometem à hora da refeição? (0,5) Resposta semi-oberta – (Tópicos: 
comer diante do computador ou da televisão.) 

2- Segundo os especialistas, é recomendável fazer uma refeição completa quando 
comemos no escritório? E porquê. (0,5) Resposta semi-oberta – (Tópicos: Sim. 
Para melhorar o bem-estar a saúde, o rendimento e o desempenho no 
trabalho.) 

 
III-  1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto original no texto:  
  1.1.- Recorde-se (L.4) (0,5) 

1.2.- Alta/Forte/acentuada (L.22) (0,5) 
 

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto inicial no texto: 
  2.1.- só / sozinho (L.5) (0,5)  
  2.2.- Piorar  (L.11) (0,5)  
 
IV-  1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 

 No próximo ano eles descobrirão que comer fora de casa não será/é nenhuma 
complicação, e deixarão de se alimentar à base de sandes e de iogurtes. 
 
 2- Refeições (L.12) (0,5) 
 3- Nutricionista (L.20) (0,5) 
 4- A refeição não deverá começar com uma / nenhuma sopa de legumes. 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1- B- Também (0,5   

2- C- Pensamos (0,5) 
 

VI- De acordo com a sua perspectiva, crê que para as pessoas que têm que almoçar fora de casa 
é fácil fazer uma alimentação correcta? Justifique a sua resposta (3) (aproximadamente 120 
palavras) 
 
 Resposta Oberta. (3) 



 

 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Portuguès 
Solucions 

Model 1. Opció B 

 
 

I- De acordo com o texto anterior, indique se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira 
(V) ou Falsa (F) 

1. VERDADEIRA  (0,5) 
2. FALSA  (0,5) 

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

1. Resposta semi-oberta – (Tópicos: mulher, de entre 30 e 44 anos de idade e 
habitante de um bairro residencial).) 

2. Resposta semi-oberta – (Tópicos: os livros académicos, porque os professores ainda 
não confiam muito no formato digital.) 

III-  1- Indique um sinónimo para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto original no texto:  
  1.1.- Famoso / conhecido (L.9) (0,5)  

1.2.- Morar / residir  (L.16) (0,5)  
 

2- Indique um contrário para cada uma das seguintes palavras, tendo em conta o seu 
contexto inicial no texto: 
  2.1.- Certo/ correcto/verdadeiro (L.11) (0,5)  
  2.2.- Abaixo (L.20) (0,5)  
IV-  1- Escreva novamente a seguinte frase, iniciando-a conforme o indicado, e procedendo 
às devidas alterações. (0,5) 

 A partir de agora 25% destes leitores vão mudar/mudarão para a plataforma digital e 
75% destes vão ter/terão uma opinião muito favorável” 
 

1- Mundiais (L.29) (0,5) 
2- Conservadoras (L.21) (0,5) 
3- Formule uma questão que possa ter como resposta a seguinte frase: 

 Em 2020, que percentagem do mercado mundial do livro será digital. (0,5) 
 
V- Observe atentamente cada sequência de palavras e indique qual delas apresenta a ortografia 
correcta: 
 1-  C- vem  (0,5)  
 2-  A- dizemos (0,5)  
 
VI-  
 Resposta Oberta. (3) 


