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PORTUGUÉS II 
 

Resolución del ejercicio 

 

OPCIÓN A 

 

1. Segundo o texto, qual foi a investigação 

desenvolvida pelo médico Daniel Caldeira? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Segundo o texto, o médio Daniel Caldeira desenolveu um estudo no qual tentava provar os 
benefícios do café. Segundo o médico, ele partia de indicadores incosistentes ou contraditórios 

com a prática clínica, o que levou o médico concluir que não havia qualquer relação entre a 

componente essencial do café, a cafeína, e as doenças cardíacas. 

2. Quais os resultados dessa investigação?  

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 
texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Segundo os resultados obtidos, verificou-se que o café estava longe de ter a péssima fama de 

que é depositário. Não existe, segundo o estudo, qualquer relação entre o consumo do café e o 

aumento da pressão arterial, e apenas um consumo excessivo, isto é, acima dos sete cafés 
diários, pode ser considerado prejudicial para a saúde. 

3. Qual foi a reação dos colegas de Daniel 

Caldeira perante os resultados do seu estudo? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Os colegas do médico Daniel Caldeira reagiram como pessoas apreciadoras do café, e não como 

médicos. Estas pessoas gostam especialmente de café, e o facto de se apresentar um estudo 
sobre os seus benefícios e não sobre os seus prejuízos, surpreende-os agradavelmente. 

4. Gosta de café, leite, chá? O que toma no seu 

pequeno-almoço? Redacte un texto 
subordinado al tema propuesto con una 

extensión máxima de entre 100 a 120 

palabras. 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 
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contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Gosto de café e chá, sim; não gosto é de leite. Ao meu pequeno almoço costumo tomar café 

solúvel com leite, acompanhado de torradas e mel. Como o meu corpo não produz cálcio em 
quantidades suficientes, às vezes acompanho-o com produtos lácteos, como os iogures. Quando 

visito Portugal tomo muito mais café do que quando resido em Espanha. Em Espanha o 

consumo do café é importante, mas é muito maior em Portugal. Em Espanha, o café pode 

formar parte ou não da refeição, enquanto que em Portugal forma sempre parte dela. Quer dizer, 
num qualquer restaurante, o café é uma opção, enquanto que em Portugal forma parte da 

refeição completa. Foi em Coimbra que eu me aficionei ao café, sem leite, nos meus tempos de 

estudante. 
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OPCIÓN B 
 

1. Segundo o texto, quais as principais queixas 
dos utlizadores do terminal 1, em Manila? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 
léxico: 1 

Os utentes queixam-se da péssima sinalização do aeroporto, das complicações que sofrem 

aquando o momento das ligações entre os voos, da sujidade do chão e das casas de banho. 

Também se queixam do atendimento dado aos passageiros, os quais não parecem merecer a 
atenção dos funcionários encarregados de os atender. Outras queixas dizem respeito ao 

mobiliário, à falta de restaurantes e de lugares de entretenimento que contribuam a fazer mais 

agradável a espera. Isto é, trata-se de uma situação de máximo desconforto para os utilizadores 
em Manila.  

2. Qual foi a resposta perante este inquérito do 

director-geral do aeroporto? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  
Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Segundo o texto, o diretor-geral do aeroporto de Manila rejeitou as queixas dos utentes com o 

argumento de que se tratava de um inquérito velho no tempo, sem oferecer mais nenhuma 
explicação. 

3. E qual a do responsável do terminal 1? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 
respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Como no caso do diretor do aeroporto, a resposta de este responável apenas se pode ser 
qualificada de insultante face aos utentes, pois explicou que eles não podem esperar obter nas 

instalações dos aeroportos o que viriam encontrar em hoteis de cinco estrelas. Como o seu 

chefe, rejeitou às criticas explicando que as instalações foram reformadas em resposta a críticas 

anteriores. 

4. Gosta de viajar? Tem-se encontrado numa 

situação semlehante à descrita no texto? 

Redacte un texto subordinado al tema 
propuesto con una extensión máxima de entre 

100 a 120 palabras. 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 

contenidos sintáctico-discursivos: 2 
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Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

Gosto de viajar, mas não gosto da viagem. Isto é, não gosto da deslocação própriamente dita, e 
também não gosto dos preparativos que a acompanham. Dá-me imensa preguiça fazer a mala, 

carregar com ela até à estação, seja ela de autocarros, comboios ou de aviões. Aborrecem-me 

imenso as esperas, para as quais costumo levar um livro grosso. Quando chego, o meu ánimo 
começa a mudar. Sinto-me feliz no lugar de destino e tento desfrutar ao máximo dele. Até agora 

não encontrei grandes desconfortos nas instalações de serviço que frequentei, talvez porque as 

minhas viagens sempre foram até hoje, a países da Europa, América do Norte e América do Sul. 

 
 

 


