
Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: Lengua Extranjera: Portugués Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

El alumno deberá responder a las preguntas formuladas sobre el texto propuesto. Las respuestas a todos los 
ejercicios deberán ser realizadas en portugués. 

Opción A 
As tarefas do portugués globalizado 

Vários países de língua oficial porluguesa tem vindo a tornar-se atrativos para os investidores e 
empreendedores. Por este motivo, assistimos a um interesse crescente pela língua porluguesa. 
Percebe-se que o domínio do porlugues potencia oporlunidade de negócio e, por este motivo, 
países como a China elegeram a aprendizagem da nossa língua como objetivo estratégico. 
Por sisó, estes dados atestam o potencial económico da língua. Urna política de língua adequada 
deve interpretar estes dados e dar urna resposta que permita que este potencial se desenvolva. 
Parece-me que essa polrtica de línguas deverá ter em conta os seguintes aspetos: a variaqao 
linguística, a finalidade da aprendizagem da língua e a relevancia das tecnologías técnico
científicas. Sabendo-se que o porlugues tem caracteristicas especificas nas diferentes regioes 
em que é talado, será necessário que decisores e professores tenham consciencia da 
naturalidade da variaqao linguistica e que saibam adequar o ensino e os materiais produzidos a 
variaqao, nao assumindo atitudes de preconceito e elegendo urna das variantes como "superior'', 
"melhor'' ou "mais relevante" e entendendo que, em diferentes contextos sociolinguísticos é 
preferível reconhecer que o porlugues é ensinado mais eficientemente se se admitir que o 
contato linguistico é urna realidade e que a nossa língua é minoritária tace a outras. 
De igual modo, imporlará adequar a política a diferentes fins. Se percebemos que a língua é 
procurada pelo seu potencial para negócios e em lugares especificos, é inteligente parlir desse 
interesse, nas estratégias de divulgaqao e promoqao da língua, e oferecer cursos de ensino da 
língua adequados aos fins e aos diferentes públicos. 
{. . .] O reconhecimento do valor económico da lingua também deve ser valorizado internamente. O 
interesse pela nossa lingua deve tornar-nos conscientes das oporlunidades que se abrem: é 
fundamental formar professores de porlugues língua estrangeira e segunda, produzir materiais 
didáticos para diferentes fins e em funqao das diferentes línguas maternas de quem aprende o 
porlugues e investir em ensino a distancia tace a procura dispersa por diferentes zonas do 
mundo. Este investimento é crucial para urna cada vez mais efetiva promoqao da língua, já que 
sem materiais de suporle adequados e sem agentes formados em qua/idade nada se conseguirá. 

Jof:ío Costa, Jornal de Letras. Educa9áo, 17 a 30 de outubro de 2012, pág. 6. 
(texto escrito segundo o Novo Acorde Ortográfico) 

1) Escolha um destes tres assuntos relacionados como texto e escreva urna composi9ao: 

_O valor económico das línguas 
_A Lusofonia: urna língua e sete culturas 
_A importancia da língua portuguesa na Extremadura espanhola 

A composigao deve ter um mínimo de 80 palavras. 4 PUNTOS 



2) Responda se é verdadeiro ou falso o que se diz e justifique com alguma frase do texto: 
3 PUNTOS 

2.1. O futuro do ensino do portugués passa por cursos para fins específicos. 
2.2. Os governos devem iniciar políticas linguísticas que aproveitem as oportunidades de 
negócio dos países de língua oficial portuguesa. 
2.3. Adequar os materiais de aprendizagem de portugués as línguas maternas dos 
estudantes é urna prioridade. 
2.4. O portugués nao apresenta variac;:oes substanciais nos diferentes países em que é 
talado. 
2.5. A variac;:ao linguística é o aspeto mais determinante para as políticas de língua. 
2.6. A formac;:ao de professores e a produc;:ao de materiais é primordial para urna efetiva 
promoc;:ao da língua. 

3) Escolha seis das seguintes opc;:oes: 3 PUNTOS 

3.1. Continue a frase segundo o texto: 

Assistimos a um interesse crescente pela llngua porluguesa devido a ... 

3.2. Passe para o Discurso lndireto: 

"lmporlará adequar a polltica a diferentes fins''. disse o autor do texto. 

3.3. Substitua as palavras sublinhadas por um pronome átono: 

¡;_ fundamental produzir materiais didáticos em fum;ao da llngua materna de quem aprende. 

3.4. Escreva o plural: 

aprendizagem - variac;ao - interesse - crucial - superior 

3.5. Transforme esta frase de maneira a comec;:ar com "É fundamental ... ": 

Os governos devem investir numa cada vez mais efetiva promoc;:ao da língua. 

3.6. Passe para o passado: 

Percebe-se que o dominio do porlugues se tem tornado fundamental. 

3. 7. Passe para a voz passiva: 

Políticos, professores e decisores devem evitar atitudes de preconceito. 

3.8. Transforme de maneira a comec;:ar com "Se": 

Sem materiais adequados, nada se conseguirá. 



Opción B 
Lojas centenárias do Porto resistem a crise 

Quando a qua/idade de artigas exclusivos anda de maos dadas com bom servigo dos 
empregados, com o investimento e empreendedorismo diário e com a nao exploragao do cliente, 
asseguram-se os ingredientes certos para que um negócio centenário resista a crise e mantenha 
lucros.[. .. ] 

Na foja centenária "Botónia", localizada na rua portuense da Cedofeita, o negócio dos botoes e de 
pegas a imitar jóias verdadeiras, mantém a clientela da alta sociedade e o volume de negócios "é 
grande e que nao dá prejufzo". "Como é que eu fago para lidar com a crise? Nao paro, quera ter 
sempre tuda diferente e bom. Invisto, nao tenho medo. Vou ao dinheiro que tinha guardado e 
compro novas colecgi5es", canta Guilhermina Azeredo Lobo, 64 anos, gerente da foja dos seus 
avós maternos. A clientela da Botónia é da alta sociedade. "Tém jóias verdadeiras guardadas em 
cofres por causa dos assaltos e preferem andar com a minha bijutaria que passa lago por ser 
uma jóia", revela a lojísta, recordando que a fidelizagao das clientes passa de mae para fílha e 
netas. Na Botónia, tanto se podem encontrar os mais delicados pompons de visan para aplicar 
em casacas e camisolas, como boti5es com pedras semipreciosas Swarovski para vestidos, fatos 
de danga de salao ou patinagem artística, como se podem comprar a/guns metros de aplicagi5es 
para alargar saias ou "mudar o visual" de um casaca antigo. Na montra há exclusivos de boti5es 
em pele, seda, aplicagi5es a metro, bijutaria com banho de ouro, pedras e cristais Swarovski, 
enumera Guilhermina Azeredo Nunes, referindo que os fornecedores da Holanda, ltália, 
Alemanha, Espanha e República Checa já /he trouxeram as colecgi5es de 2012. "Tenho urna filha 
e pego muito a Deus que e/a queira continuar o negócio de família. Urna das minhas alegrias era 
que e/a nunca perdesse a casa dos meus avós maternos, que provavelmente há 100 anos deve
lhes ter custado muito manter", con ta Gui/hermina, com os o/has marejadas de lágrimas. 

Fundada em 1910, junto á Torre dos Clérigos, a mercearia "Casa Oriental" comegou por vender 
chás e especiarias da China e Japao, mas como o volume de vendas comegou a baixar, o 
proprietário José Maria Rocha, 64 anos, decidiu apostar em artigas como o bacalhau, azeite, 
frutas, /egumes frescos e fumeiro, broa e pao. "Quando apostei em artigas novas as vendas 
dup/icaram", recorda, confessando que a chave do sucesso - há dias que tem 500 clientes - é a 
"qualidade" dos produtos. "Se um cliente vai bem servido voila", assegura, acreditando que a 
Casa Oriental bem se pode manter por mais urna centena de anos de forma sustentável. 

José Coelho, Agencia Lusa, 15 de janeíro de 2012 
http:llnoticias.sapo.ptlnacionallarliqo!lojas-centenarias-do-porlo-resis 2230.html 

(o texto nao segue o Novo Acordo Ortográfico) 

1) Escolha .!!ID destes tres assuntos relacionados com o texto e escreva urna composil(iio: 

_ Qual é a sua opiniiio acerca das pequenas lajas de bairro? 
_Gasta de grandes e modernos centros comerciais? 
_Compras através da Internet 

A composil(iio deve ter um mínimo de 80 palavras. 4 PUNTOS 



2) Responda se é verdadeiro ou falso o que se diz e justifique com alguma frase do texto: 
3 PUNTOS 

2.1. Numa certa altura, o dono da Casa Oriental teve de diminuir um bocado a qualidade 
dos produtos porque comecou a baixar o volume de vendas. 
2.2. Para lidar com a crise, o dono da Botónia pretere nao investir neste momento. 
2.3. A Casa Oriental foi fundada em Lisboa, em 1910, junto á Torre dos Clérigos. 
2.4. O dono da Casa Oriental nao confia na permanencia da loja por muito tempo. 
2.5. A alta sociedade do Porto pretere as jóias da Botónia por serem mais baratas. 
2.6. Na Botónia podemos comprar materiais para alterar pecas antigas. 

3) Escolha seis das seguintes opcéíes: 3 PUNTOS 

3.1. Substitua as palavras sublinhadas por um pronome átono: 

O negócio dos botoes mantém a clientela. 

3.2. Transforme a frase de maneira a comecar com "Se": 

Quando a qua/idade dos artigas se junta aa bam servi<;o, asseguram-se as candi9oes para 
resistirá crise. 

3.3. Escreva o plural: 

salao - broa - oriental - crise - sustentável 

3.4. Passe para o discurso indireto: 

"Quando apostei em artigas novos as vendas dup/icaram. A chave do sucesso é a qualidade 
dos produtos", confessou o proprietário da Casa Oriental. 

3.5. Transforme de maneira a comecar com "Quem me dera que ... ": 

Pe90 muita a Oeus para a minha neta poder continuar o negócio da família. 

3.6. Passe para o passado: 

Decide apostar em produtos novos quando o vo/ume de vendas come9ou a baixar. 

3.7. Transforme de maneira a utilizar "Embora": 

Apesar de terem feita grandes esfar9os, muitas fojas fecharam portas. 

3.8. Passe para a voz passiva: 

Algumas das fojas mais emblemáticas do Porto conseguem resistirá atual crise económica. 


