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TEXTO 

POSSO PAGAR COM CARTÃO? 

Quase metade dos restaurantes na baixa de Lisboa não aceita cartões de crédito como 
forma de pagamento. Esta é uma das conclusões de um estudo a que o jornal i teve acesso, 
do ComparaJá.pt, plataforma de comparação online de produtos financeiros. 

Dos 88 restaurantes sondados, 40 não aceitam que se pague com cartão de crédito. “Isto 
quer dizer que quase 50% dos restaurantes na baixa de Lisboa, onde muitos turistas 
costumam almoçar ou jantar, não consegue servir um cliente com cartão de crédito, e 
seguramente esta percentagem é maior no resto do país”. Ora, tendo em conta que é um 
roteiro bastante utilizado pelos turistas, não se percebe porque é que tantos 
estabelecimentos ainda não aderiram a este sistema, obrigando muitas pessoas a levantar 
dinheiro numa ATM mais próxima”, salienta. 

Uma realidade que, no entender de Sérgio Pereira, diretor-geral da plataforma, não se 
justifica e lembra os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) em que só 
Lisboa recebeu 1,16 milhões de turistas. “Os consumidores estrangeiros estão habituados a 
usar cartões de crédito, pois dá-lhes alguma segurança e não faz sentido que muitos dos 
restaurantes estejam de costas viradas para este tipo de pagamento”, diz. 

In www.ionline.pt (adaptado) 

I Depois de ler atentamente o texto indique qual das seguintes opções apresentadas para 

cada uma das afirmações se adequa melhor à informação apresentada pelo texto: 

1. Neste texto aqui apresentado denuncia-se o facto de que, como quase metade dos
restaurantes da baixa de Lisboa não aceita cartões de crédito, muitos dos turistas
que visitam Lisboa, quando vai comer a um restaurante…
a) … pode pagar apenas com dinheiro.
b) … pode pagar apenas com cartão de crédito.
c) … pode pagar apenas a crédito

 (0,5 punts) 

2. De acordo com o que nos é dito no texto…
a) … esta situação é mais acentuada em Lisboa que no resto do país.
b) … esta situação é menos acentuada em Lisboa que no resto do país.
c) … esta situação é tão preocupante em Lisboa como no resto do país.

_______________________________________________
 (0, 5punts) 
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3. Na opinião de Sérgio Pereira, a realidade aqui exposta…
a) … está perfeitamente justificada
b) … revela que os donos de muitos restaurantes não se preocupam com o cliente-

turista.
c) … é uma situação que vai ser ultrapassada.

_______________________________________________
 (0, 5punts) 

II-Complete as seguintes frases com as palavras que entender, mas mantendo a coerência

da informação dada pelo contexto.

a) Há um número cada vez mais importante de turistas que preferem fazer as suas

___________________ fora do hotel, incluindo o pequeno-almoço, deixando o

___________________ de hotel somente para dormir.

(0, 5punts) 

b) Um bom turista não pode deixar Lisboa sem satisfazer o seu paladar com um

bom ___________________, e que deve incluir, no final, uma das mil

___________________ da doçaria tradicional portuguesa, como, por exemplo,

um bom arroz doce.

(0, 5punts) 

c) Se o serviço do restaurante é agradável, no final o turista deixa sempre uma

___________________ ao ___________________que o serve.

(0, 5punts) 

III-Substitua os sublinhados por um sinónimo, mas mantendo o sentido das orações, de

acordo com o seu contexto inicial.

1) “Quase metade dos restaurantes na baixa de Lisboa não aceita cartões de crédito
como forma de pagamento”.

___________________________________________________________________

2) “Os consumidores estrangeiros estão habituados a usar cartões de crédito.”

___________________________________________________________________

 (0,5 punts) 
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IV- Escreva novamente a seguinte frase, transformando as orações negativas,
sublinhadas, em afirmativas:

“Ora, tendo em conta que é um roteiro bastante utilizado pelos turistas, não se 

percebe porque é que tantos estabelecimentos ainda não aderiram a este sistema. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (0,5 punts) 

V- 
1. Desde o seu ponto de vista, o número de estabelecimentos comerciais que aceitam

cartão de crédito devia ser mais vasto? Indique quais as consequências que a ampliação
dessa medida poderá trazer, tanto para os clientes como para os comerciantes?
(+- 100 palavras).

(3 punts) 
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2. Certamente já ouviu algum relato sobre alguém que, no momento de pagar a conta, não

o podia fazer com cartão. Narre essa situação e conte como é que se solucionou essa

situação. Se nunca teve conhecimento de uma situação como esta, deve imaginá-la.

(+- 100 palavras)

 (3 punts) 

Aferrau una etiqueta identificativa 

amb codi de barres
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Criteris específics de correcció 

La puntuació de cada pregunta és la que ve indicada a l’enunciat: 0,5 punts per a 

cadascuna de les respostes objectives i 3 punts per a cadascuna de les altres dues, de 

resposta oberta.  

En aquest últim grup de respostes l’avaluació tindrà en compte quatre paràmetres: 

interpretació de la qüestió, aplicació de vocabulari, aplicació gramatical i coherència de 

la resposta.  

L’examen s’ha de redactar en llengua portuguesa. 
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Solucions 

I- Depois de ler atentamente o texto indique qual das seguintes opções apresentadas

para cada uma das afirmações se adequa melhor à informação apresentada pelo texto:

1. Neste texto aqui apresentado critica-se o facto de que quase metade dos turistas

que visitam Lisboa, quando vai comer a um restaurante :

a) … pode pagar apenas  com dinheiro.

 (0,5 punts) 

2. De acordo com o que nos é dito no texto…:

a) …esta situação é mais acentuada em Lisboa que no resto do país.

(0, 5punts) 

3. Na opinião de Sérgio Pereira, a realidade aqui denunciada…:

b) …revela que os donos de muitos restaurantes não se preocupam com

o cliente-turista.

(0, 5punts) 

II- Complete as seguintes frases com as palavras que entender, mas mantendo a

coerência da informação dada pelo texto.

a) Há um número cada vez mais importante de turistas que preferem fazer as suas

REFEIÇÕES  fora do hotel, incluindo o pequeno-almoço, deixando o  QUARTO de

hotel somente para dormir.

(0, 5punts) 

b) Um bom turista não pode deixar Lisboa sem satisfazer o seu paladar com um

bom ALMOÇO / JANTAR , e que deve incluir, no final, uma das mil SOBREMESAS
da doçaria tradicional portuguesa, como, por exemplo, um bom arroz doce.

(0, 5punts) 

c) Se e serviço do restaurante é agradável, no final o turista deixa sempre uma

GORJETA para o  EMPREGADO que o serve.

(0, 5punts) 

III- Substitua os sublinhados por um sinónimo, mas mantendo o sentido das orações,

de acordo com o seu contexto inicial.

1) “Quase metade dos restaurantes na baixa de Lisboa não aceita cartões de

crédito como forma de pagamento”.

RECEBE
2) “Os consumidores estrangeiros estão habituados a usar cartões de crédito.”

ACOSTUMADOS
 (0,5 punts) 


