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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  Hoje em dia, a mulher tem um papel na sociedade que não lhe deixa muito tempo livre para as tarefas domésticas, como no tempo das nossas avós. A preparação das reifeções devia , por isso, ser partilhada por toda a família. A realidade é, no entanto, diferente. Nos casais menos jovens, são as mulheres que se responsabilizam por todas as tarefas domésticas. Elas cozinham, põem a mesa, lavam a louça, limpam e ainda vão ao supermercado. Apenas uma pequena porcentagem dos maridos ajuda a pôr ou levantar a mesa e, aos fins de semana, a situação pouco muda. Os filhos sabem que devem participar nas tarefas, mas poucos o fazem. Este problema é uma questão cultural que demora algum tempo a mudar, embora já seja socialmente bem aceite que o homem partilhe as tarefas. Se os homens e os jovens tivessem mais consciência, partilhariam as tarefas domésticas, deixando mais tempo livre de qualidade à mulher. A verdade é que muitos jovens preferem comprar comida pré-cozinhada ou recorrem ao pronto a comer porque não querem gastar tempo a cozinhar. A geração dos pais é que continua a preferir a alimentação tradicional, mantendo-se fiel à gastronomia portuguesa.              Carla Oliveira, Luísa Coelho Aprender Português  
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 quem é que se responzabiliza pelas tarefas da casa?     1.2. Os filhos ajudam nas tarefas domésticas?  2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto.     2.1. Os jovens gostam de cozinhar.     2.2. Os homens menos jovens partilham as tarefas domésticas.  B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta )  1. No texto aparecem as palavras “jovens” e “algum”. Indique o contrário de cada uma destas palavras. 2. Indique os nomes de três talheres que empregamos para comer. 3. Passe as seguintes palavras que aparecem no texto para o plural: “situação” e “papel”. 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 "devia", "tivessem" e "fazem".   Indique Pessoa, Número, Tempo e Modo de cada uma delas. 6. Complete a seguinte frase com as preposições e artigos necessários:                 Começo a limpar a casa 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  
A mulher mais velha da Europa é portuguesa e vai fazer 113 anos. Maria de Jesus vive em Corujo, perto de Tomar, e, no último mês, esteve numa sardinhada, foi ao casamento de um bisneto e agora prepara-se para comemorar no domingo 113 anos. Neste momento, Maria de Jesus já é a mulher mais velha da Europa e a oitava do mundo. Segundo a organização norte-americana Gerontology Research Group, no passado mês de agosto havia no mundo 73 pessoas com mais de 110 anos, das quais 65 eram mulheres. A pessoa mais velha é uma norte-americana, Elizabeth "Lizzie" Bolden, que fez 116 anos no mês passado, e, em oitavo lugar, com 112 até domingo, está Maria de Jesus. No próximo domingo, uma festa vai ser organizada pela filha (Madalena de Jesus, de 81 anos). Nesta festa vão estar presentes os 16 netos, os 16 bisnetos e os dois trinetos. Com deficiências auditivas, Maria de Jesus já raramente sai de casa, ainda que todos os dias se levante de manhã e tome as refeições à mesa, com a filha. È numa casa rodeada de sobreiros, pinheiros e eucaliptos que Maria de Jesus passa a maior parte dos dias. Foi por ali que quase sempre viveu, onde conheceu o marido, - que morreu aos 50 anos -, onde trabalhou no campo e de onde partiu sazonalmente para o Ribatejo para trabalhar. Com uma saúde invejável, Maria de Jesus apenas foi a um hospital uma vez, para ser operada às cataratas.            Fernando Peixeiro, Agência Lusa. (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.  Como é a saúde da Maria de Jesus?     1.2.  Como é que são os arredores da casa onde ela mora?  2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto.     2.1. A Maria de Jesus foi operada das suas deficiências auditivas.     2.2. Ela costuma sair de casa frequentemente.  B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta)  1. No texto aparecem os números  "16 " "50" e "113". Escreva esses números por extenso (em letra). 2. Passe as seguintes palavras que aparecem no texto para o plural: "organização" e "invejável". 3. No texto aparecem as formas verbais "esteve", "eram" e "tome".  Indique Pessoa, Número, Tempo e Modo de cada uma delas.   4. Indique  com o artigo (o,a) o género das seguintes palavras: "viagem", "cor" e "leite". 5. Indique cinco (5) partes do corpo. 6. Passe a seguinte frase para a voz passiva: "Entregaram os presentes a Maria de Jesus".   C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema:  Descreva algum dos seus avós maternos ou paternos. (Retrato físico e psicológico). 
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