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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 
 

Embora a sala do restaurante seja bastante grande, quem chegar ali depois da uma hora não encontra, 
com certeza, uma única mesa livre. Se olharmos à volta, vemos que “O Escondidinho” está cheio de gente. As 
pessoas conversam em voz alta, enquanto os criados correm daqui para ali, sempre cheios de pressa. Parece 
impossível como não deixam cair os pratos e as travessas que levam nas mãos e até nos braços... 

 
E que barulho vai para a sala! É divertido ouvir o que as pessoas dizem... “Então o meu coelho, nunca 

mais vem? ! Logo que o matarem, digam-me! Já o pedi há quase meia hora, que serviço este!” - diz um homem 
gordo e de barbas, sentado a uma mesa junto à parede.  “Não se esqueça de me trazer um guardanapo”, pede 
aquele rapaz ao criado. “Saia uma bica bem quente!” - grita um outro criado para o empregado que está ao balcão, 
atrás da máquina de fazer café. 

 
Talvez o serviço não seja tão bom como os fregueses desejavam que fosse, mas a verdade é que, para o 

preço, a comida, quer em quantidade, quer em qualidade, deixa-os sempre satisfeitos. Enquanto “O Escondidinho” 
servir assim, é natural que, especialmente à hora do almoço, as mesas estejam todas ocupadas. Neste momento 
vêem-se mesmo algumas pessoas em pé, perto da entrada do restaurante. Ninguém gosta de esperar, mas, com 
um pouco de paciência, há-de chegar a sua vez... 
       

Retratos Portugueses (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. Como é o serviço do restaurante? 
    1.2. É um restaurante muito frequentado? 
 
2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  
texto. 
    2.1. “O Escondidinho” não é um restaurante caro. 
    2.2. “O Escondidinho” é um restaurante silencioso. 
 
 
B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta ) 
 
1. No texto aparecem as palavras “algumas” e “ninguém”. Indique o contrário de cada uma destas palavras. 
2. No texto aparece a palavra “coelho”. Indique os nomes de cinco animais. 
3. Passe as seguintes palavras para o plural: “rapaz” e “balcão”. 
4. Encontre no texto um sinónimo para as palavras “ruído” e “café”. 
5. No texto aparecem as formas verbais “esqueça” e “fosse”. Indique Pessoa, Tempo e Modo. 
6. Passe a seguinte frase para a voz passiva: “ O Miguel foi quem pagou a conta”. 
 
C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema: 
 

Descreva como é o seu restaurante preferido (Lugar ,tipo de cozinha, principais pratos, decoração, etc.) 
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OPÇÃO B 
 

 Que recordações se podem comprar em Portugal? O problema é só escolher, não é? É fácil encontrar 
numerosos produtos do artesanato regional para utilizar na decoração de uma casa. Os galos de Barcelos são 
talvez os mais conhecidos. Mas há também outros objectos de barro de Barcelos ou de Estremoz e louças das 
Caldas da Rainha ou de Alcobaça. Em Alcobaça também são famosos os lenços. Os tapetes de Arraiolos podiam-
se usar para cobrir uma parede ou um sofá. É fácil encontrar toalhas de mesa e guardanapos bordados; os 
bordados da Madeira são muito apreciados. Além disso há objectos de cobre, os azulejos – um pequeno painel 
ficava bem à entrada de uma casa – e as filigranas, geralmente em forma de flores ou barcos. Pode-se também 
pensar em comprar antiguidades: há muitas lojas de antiguidades em Lisboa e, duas vezes por semana, realiza-se a 
Feira da Ladra no Campo de Santa Clara, onde se pode comprar e vender de tudo. 
 
 E quanto a roupa – que tal uma camisola de pescador da Póvoa de Varzim, uma blusa da Madeira ou 
mesmo um avental de Viana do Castelo? Era uma ideia. Bem, e porque não uma garrafa de um bom Porto? Ou um 
vinho da Madeira, ou de moscatel de Setúbal, ou uma aguardente velha?  Mas cuidado – não exagere! Os 
inspectores da alfândega nos Estados Unidos têm ideias muito firmes sobre a quantidade de bebidas alcoólicas que 
se podem trazer do estrangeiro, não têm? 
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A. COMPREENSÃO (4 pontos; 1 ponto por cada pergunta) 
1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras:  
    1.1. Quais são as bebidas mais conhecidas em Portugal? 
    1.2. É fácil encontrar peças para decorar uma casa? 
 
2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  
texto. 
    2.1. Em Portugal não há muitas variedades de recordações. 
    2.2. Não há problema para entrar nos Estados Unidos com bebidas alcoólicas. 
 
B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta) 
 

1. No texto aparecem as palavras “fácil” e “tudo”. Indique o plural dessas palavras. 
2. Encontre no texto uma palavra sinónima de “lembranças”. 
3. Quais são os meses do ano que conformam o Verão? 
4. Escreva os verbos no tempo correcto: “ Ontem eu ____________ (estar) na casa dos meus avós e eles 

________________( fazer) um almoço muito bom.” 
5. No texto aparecem as palavras “guardanapo” e “avental”. Diga o seu significado. 
6. A frase apresentada tem dois erros, encontre e corrija: “ Vou a viajar aos Estados Unidos em avião”. 

 
C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema: 
 
Que recordações se podem comprar no seu país? (Lugares, materiais, objectos, bebidas, vestuário, etc.) 
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