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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. Las preguntas 2, 3 y 4 con  2 puntos 
cada una. La pregunta 5 se calificará de 0 a 3 puntos, atendiendo en la calificación a la estructuración y 
contenido del texto, adecuación del vocabulario y corrección gramatical. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Leia atentamente o texto e responda com verdadeiro (V) ou falso (F) às perguntas que se seguem: 

 
O futuro é dos poliglotas 

 
 Hoje em dia já não basta falar uma só língua estrangeira, por muito boas que sejam as nossas 
qualificações profissionais ou académicas. A globalização da economia e do próprio modo de vida exige que 
sejamos poliglotas, capazes de nos exprimirmos em várias línguas: o inglês é importante, mas não basta. 
Dirigirmo-nos a colegas de profissão, clientes ou concorrentes no seu próprio idioma pode ser decisivo numa 
reunião. Para além do que o domínio de diversos idiomas previne degenerescências mentais como o Alzheimer. 
 Já se provou que o multilinguismo apresenta muitas vantagens a nível social, psicológico e também no 
que se refere ao estilo de vida. Para além disso, investigadores têm vindo a descobrir que falar mais de uma 
língua é benéfico para a saúde: recupera-se mais rapidamente de um AVC e as demências aparecem numa fase 
mais tardia. 
  Estudos realizados na década passada por neurologistas, psicólogos e linguistas revelam que as pessoas 
bilingues apresentam uma série de vantagens. Tudo reside na forma como a mente ganha flexibilidade e 
aprende a realizar várias tarefas ao mesmo tempo.  
 Saltar de língua para língua recorda-nos constantemente que os outros podem ver as coisas de modo 
diferente. Existem estudos que demonstram que as crianças bilingues percebem melhor o que passa pela cabeça 
das outras pessoas, talvez por estarem constantemente a adivinhar quem fala a mesma língua que elas. 
 Quem trabalha em línguas estrangeiras conhece as vantagens e desvantagens de se aprenderem outras 
línguas. Já os monoglotas nunca terão a mesma sorte. Podemos ter pena dos que se debatem com uma segunda 
língua, mas podemos também lamentar os muitos monoglotas que não sabem o que estão a perder. 
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1. Diga se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações que se seguem. Justifique a sua resposta 
com uma frase do texto. 

 
i. O nosso curriculum vitae é suficiente para singrar na vida. 
ii. Ser poliglota é bom para a saúde. 
iii. Uma pessoa que fala várias línguas é mais polivalente. 
iv. Uma criança que domina várias línguas é mais sensível face aos outros. 

 
2. Passe para o plural as frases que se seguem: 

 
i.  O cidadão europeu deve dominar várias línguas. 
ii. Ele é poliglota. 
iii. Existe um relatório médico que prova a vantagem de ser bilingue. 
iv. A criança que domina várias línguas é mais flexível mentalmente. 

 
3. Passe para o feminino as seguintes frases: 

 
i. Ele é alemão. 
ii. Ele é alto e magro. 
iii. O cão do meu pai é muito brincalhão. 
iv. Ele é chinês, é médico e tem dois irmãos, um é jornalista e o outro é enfermeiro. 

 
4. Escreva por extenso os numerais: 

 
i. 123 _________________________________________________ 
ii. 533 _________________________________________________ 
iii. 895 _________________________________________________ 
iv. 1200 ________________________________________________ 
 
5. Expressão escrita: 

 
Hoje em dia considera-se imprescindível o conhecimento de várias línguas estrangeiras para singrar 
profissionalmente. Concorda com esta afirmação? Acha importante sabermos mais do que uma língua? 
Justifique a sua resposta ( máximo 110 - 120 palavras). 


