
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2013-2014

LENGUA EXTRANJERA
PORTUGUÉS

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

Eles são a Ana, o Pedro, o João e o André. Conheceram-se quando ainda eram crianças porque viviam
todos no mesmo bairro. Eram colegas e amigos desde os primeiros tempos da escola. Participavam das mesmas
brincadeiras de crianças e festejavam os aniversários uns dos outros.

Já mais crescidos costumavam frequentar os mesmos cafés e iam sempre juntos aos mesmos locais.
Acabaram  os  estudos  secundários  e  cada  um  escolheu  uma  profissão  diferente:  um  preferiu  direito,  outro
engenheiro, a Ana foi para medicina e o Pedro para arquitetura.

Mas apesar  disso  todos se encontravam regularmente,  ou porque um fazia anos,  ou porque queriam
recordar velhos tempos, ou por qualquer outra razão...

Era sempre bom quando se voltavam a encontrar!
Uma vez, por exemplo, combinaram ir jantar e depois pensaram ir ao cinema, à sessão das nove; mas o

jantar  demorou...  e  quando saíram já  eram dez e meia...  Já não iam chegar  a tempo!  Então  foram para uma
pequena  discoteca  e  ficaram  a  conversar  e  a  ouvir  música  durante  o  resto  da  noite...  e  mais  uma  vez  se
esqueceram do tempo!... Saíram da discoteca diretamente para os seus empregos...

Os tempos mudaram... agora já não podem fazer programas assim! Estão casados, têm filhos, e só se
encontram às vezes, ao fim de semana, quando levam as crianças ao jardim!... E sentem-se cansados!...

Helena Bárbara Marques Dias, Pedro Salinas Calado, Vamos Contar Histórias

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

1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras.
    1.1. Os quatro amigos, quando eram crianças, moravam longe uns dos outros?
    1.2. Quando foram ao cinema, gostaram do filme?

2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto.
    2.1. Um dos amigos é advogado.
    2.2. Na discoteca dançaram muito

B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta )

1. No texto aparecem as palavras “recordar” e “empregos”. Indique um sinónimo de cada uma delas.
2. Indique o género (masc. / fem.) das palavras "viagem", "água" e "leite".
3. Passe as seguintes palavras para o plural: “capitão”, "oração" e “réptil”.
4. No  texto  aparecem as  formas  verbais  "costumavam",  "escolheu"  e  "têm".  Indique:  Pessoa,  Número,

Tempo e Modo de cada uma delas.
5. Passe a seguinte frase para a voz passiva: " O Pedro pagou a conta do jantar".
6. Escreva por extenso (em letra) os números seguintes: 253 e 564.

C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema:

Faça uma descrição pormenorizada de dois colegas ou amigos. (Retrato físico e psicológico).
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OPÇÃO B

Mais uma vez a tina romana estava cheia até às bordas, de presentes. Mas eram grandes caixas que
continham outras mais pequenas com relógios e perfumes. Já não havia crianças como dantes que pediam ursos de
peluche e bicicletas. Os filhos de Santa envergonhavam-se de ser outra coisa senão génios em perspetiva; eles
achavam que o seu génio os tiraria sempre de dificuldades, e preparavam-se para ter com o mundo uma relação
computadorizada e sem erros. O sofrimento não entrava nos seus cálculos e era por isso que não confiavam em
ninguém. Em vão os pedagogos diziam que eles sofriam com o  desajuste da família, a separação dos pais; mas as
crianças só há cem anos é que são consideradas gente, antes disso não tinham grande reputação. Vestiam-nas
como pessoas adultas, e elas adquiriam uma identidade à custa do seu mal-estar na vida dos grandes. Demasiados
cuidados faziam-nas inseguras e doentes em preparação.

Agustina Bessa-Luís, Prazer e Glória

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 continha a tina?
    1.2. Os filhos de Santa tinham a mesma opinião que os pedagogos?

2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do texto.
    2.1. Os filhos de Santa eram otimistas.
    2.2. Formavam parte de uma família exemplar e unida.

B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta)

1. No texto aparecem as palavras "erros" e "ninguém". Indique o contrário de cada uma delas.
2. No texto aparecem as palavras "achavam" e  "demasiados". Indique um sinónimo de cada uma delas.
3. Complete  a  seguinte  frase:  “Os  últimos  meses  do  ano  são  outubro,  ______________  e

________________.
4. Forme uma frase com as seguintes palavras: Ao / me / domingo / nunca / cedo / levanto /.
5. No texto aparecem as formas verbais "continham" e  "há" .                                            

                 Indique: Pessoa, Número, Tempo e Modo de cada uma delas.
6. Escreva a seguinte frase no plural: "Já viste a exposição?"

C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema:

Dê a sua opinião sobre a sua família e a educação que recebeu. (Parentescos, costumes,...)

 



UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2013-2014

LENGUA EXTRANJERA
PORTUGUÉS

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.


