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Instrucciones:  

a)  Duración: 1h30m. 

b)  No se permite el uso de diccionario. 

c)  La puntuación de las preguntas está indicada en las mismas. 

d)  Los alumnos deberán realizar completas una de las dos opciones A o B, sin poder mezclar las respuestas. 

 

 

OPÇÃO A 
 

De um modo geral, os portugueses fazem três refeições por dia. De manhã, entre as 7h30 e as 10h, um 
pequeno-almoço leve, normalmente constituído por uma bebida (café com leite, café simples ou sumo) e uma 
torrada ou sandes, é muitas vezes consumido no café ou pastelaria de bairro. 

As principais refeições são o almoço, entre as 12h e as 14h30, que durante a semana e para muitos tem 
lugar em restaurantes próximos do local de trabalho, e o jantar, entre as 19h30 e as 22h30. 

Para grande parte das pessoas, são refeições completas, que incluem por vezes sopa, um prato principal 
e a sobremesa (doce ou fruta). 

Entre as duas refeições é comum fazer-se um lanche a meio da tarde (por volta das 17h), tomando uma 
bebida e comendo um bolo.  

Em Portugal, comer fora é um hábito comum. A variedade de restaurantes é grande e atende aos mais 
diversos gostos e paladares. Normalmente, os restaurantes estão abertos para almoço entre as 12h e as 15h e 
jantar entre as 19h e as 22h. Muitos possuem horários de funcionamento mais alargado, sobretudo nas grandes 
cidades e zonas de maior animação noturna. 

À exceção dos restaurantes localizados em centros comerciais, que estão abertos diariamente, os 
restantes têm normalmente um dia de descanso semanal, que, no centro das cidades pode coincidir com o fim de 
semana. 
                    www.visitportugal.com (Texto adaptado) 
 

A. COMPREENSÃO (4 pontos; 1 ponto por cada pergunta) 

1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras:  
    1.1. Normalmente os portugueses comem em casa? 
    1.2. Em Portugal pode-se jantar num restaurante às dez e meia da noite? 
 
2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto. 
    2.1. Os portugueses gostam de tomar o pequeno-almoço em casa. 
    2.2. Todos os restaurantes têm um dia de descanso semanal. 
 
B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta ) 
 

1. No texto aparecem as palavras “abertos” e “normalmente”. Indique o contrário de cada uma destas 
palavras. 

2. Escreva o nome de 5 frutas. 
3. Passe as seguintes palavras para o plural: “animação” e “comum”. 
4. Complete a seguinte frase, conjugando os verbos no Presente e no Pretérito Perfeito Simples: 

               "Hoje __________uma festa de anos, mas ontem __________uma festa de despedida de solteiro. (TER) 
5. No texto aparecem as formas verbais "possuem", "têm" e "comendo".  

 Indique Pessoa, Número, Tempo e Modo de cada uma delas. 
6. Complete a seguinte frase com as preposições e artigos necessários: 

                Começo a trabalhar todos os dias ______ 9 horas _______ manhã. 
 
 
C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema: 
 

Gosta de cozinhar? Qual é a sua refeição preferida e o seu prato predileto? 
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OPÇÃO B 
 

O Banco Alimentar Contra a Fome recolhe produtos alimentares em grandes superfícies comerciais por 
todo o país, ao longo do ano. 

Milhares de voluntários fazem a recolha, o transporte, a pesagem e a separação dos produtos. 
Os alimentos são depois distribuídos por cerca de 1500 Instituições de Solidariedade Social e abrangem 

mais de 200 mil pessoas com carências alimentares. 
Para além das campanhas de recolha nas grandes superfícies comerciais, o Banco Alimentar Contra a 

Fome recolhe doações regulares de géneros alimentares efetuadas por empresas ligadas ao ramo e que têm 
excedentes alimentares. Em vez de serem destruídos, esses excedentes são assim recolhidos e armazenados para 
futura distribuição, evitando o desperdício, tão caraterístico da sociedade atual. 

A distribuição é feita de modo que corresponda à necessidade das famílias, quer seja em cabazes quer 
seja em refeições já confecionadas servidas nos centros de acolhimento para serem distribuídas na rua aos sem-
abrigo ou entregues ao domicílio. 

Há em Portugal cerca de duas dúzias de Bancos Alimentares. Em toda a Europa, são cerca de 260 e, em 
2013, distribuíram um total de 402.000 toneladas de produtos a 5,7 milhões de pessoas carenciadas. 

Os Bancos Alimentares Contra a Fome são organizações não-governamentais, apolíticas e laicas. 
 

           In Notícias Magazine 

 

A. COMPREENSÃO (4 pontos; 1 ponto por cada pergunta) 

1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras:  
    1.1.  Que acontece com os excedentes alimentares em vez de serem destruídos? 
    1.2.  Como é feita a distribuição dos alimentos? 
 
2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto. 
    2.1. O Banco Alimentar recolhe alimentos nos grandes supermercados durante todo o ano. 
    2.2. Os Bancos Alimentares não são ONG. 
 
B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta) 
 

1. No texto aparecem os números  "1500 "e "260". Escreva esses números por extenso (em letra). 
2. Passe as seguintes palavras para o plural: "separação", "tudo" e "total". 
3. Faça uma frase conjugando os verbos no tempo correto:  

 / sábado passado / (nós) ir /  teatro / mas / não gostar / peça /. 
4. Indique  com o artigo (o, a) o género das seguintes palavras: "paisagem", "dor" e "sangue". 
5. Complete: "Para comer a sopa usamos uma _________" 

    " Para limpar a boca quando comemos usamos um _________" 
6. Passe a seguinte frase para a voz passiva: 

"Entregaram os alimentos aos sem-abrigo". 
 

 
C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema: 
 
Dê a sua opinião sobre a função social das organizações não-governamentais (ONG). 

 
 
   

 


