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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES:  Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. Lea una segunda vez y 
conteste a las preguntas. Todas las contestaciones deberán ser en portugués aplicando el acuerdo ortográfico en 
vigor. Escriba sus respuestas en la hoja de examen y respetando siempre el orden de las mismas. Compruebe 
sus respuestas antes de entregar la prueba. 

DURACIÓN: 60 minutos 

CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 1 punto; la pregunta 2 con 3 puntos. Las 
preguntas 3 y 4 con 1 cada una. La pregunta 5 se calificará de 0 a 4 puntos, atendiendo en la calificación a la 
estructuración y contenido del texto, adecuación del vocabulario y corrección gramatical. 
 
Leia atentamente o texto: 

Vou algumas vezes a Lisboa, em viagens de negócios. Se não todos os meses, pelo menos de seis em 
seis semanas apanho um avião para Lisboa. Compreendo a língua o suficiente para não precisar de intérprete, 
porque uma boa parte da minha infância e adolescência foi passada no Brasil, onde os meus pais viveram 
alguns anos, também por razões profissionais. 

Conheço a cidade razoavelmente: os lugares onde nos deslocamos com frequência começam a certa 
altura a tornar-se familiares, pelo menos à superfície, mesmo quando, a um nível mais profundo, quase tudo 
neles nos faz sentir estrangeiros. 

É natural por isso que muitas coisas insólitas já não me surpreendam, em Lisboa, como se de algum 
modo me encontrassem preparado. A minha contrariedade (ou o que dela evidenciei) não foi por isso excessiva 
quando percebi que o meu hotel (de cinco estrelas) tinha feito overbooking e o quarto que me era destinado, e já 
tinha sido pago pela agência, estava ocupado por outra pessoa, que chegara antes de mim. 

O gerente foi aliás exaustivo no pedido de desculpas pelo facto, que considerava inteiramente alheio à 
sua responsabilidade, e exímio no modo como solucionou o problema, pondo-me à disposição, sem qualquer 
acréscimo de preço, uma suite a que, segundo creio, chamou «presidencial», e que ocupava o último piso do 
hotel. 

Sorri para mim próprio ao verificar onde me tinha levado esta falha da organização, que o gerente 
parecia considerar obra do destino ou do acaso: eu era agora o único habitante de um espaço sumptuoso onde 
caberia à vontade uma comitiva, e onde certamente se tinham acomodado presidentes de vários países e outras 
personagens consideradas VIP graças às suas contas bancárias. 

Teolinda Gersão, in A mulher que prendeu a chuva, Sextante Editora 
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1. Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Justifique com um fragmento do texto. 

1.1 A personagem do texto desloca-se duas vezes por ano a Lisboa. 

1.2 A personagem domina razoavelmente a língua portuguesa. 

1.3 A personagem do texto surpreende-se cada vez que vai a Lisboa. 

1.4 O hotel onde se hospedou desculpou-se pelo equívoco e enviou-a para outro hotel da cadeia 
hoteleira. 

2. Explique por palavras suas o significado das expressões seguintes: 

2.1: «alheio à sua responsabilidade» (linhas 12-13) 

2.2: «sem qualquer acréscimo de preço» (linhas 14-15) 

2.3: «consideradas VIP graças às suas contas bancárias» (linha 18) 

     3. Escreva as frases que se seguem no plural: 

3.1: Aquele país é especial.  

3.2: O teu amigo alemão está no hotel?  

3.3:Este lápis amarelo é bom. 

3.4: Este anel é da mãe? 

   4. Passe as frases para o feminino. 

4.1: O rapaz está muito contente. 

4.2:O avô do menino é ator. 

4.3: Aquele homem é alemão. 

4.4:O diretor é pai do jornalista. 

 5. Escreva um postal a um/a  amigo/a a contar-llhe o que fez no fim-de-semana passado. (200 a 250 

palavras). 

 


