
 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2011) 

 

Portuguès 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

 
 
 
 

La puntuació de cada pregunta és la que ve indicada a l’enunciat: 0,5 punts per a 
cadascuna de les respostes objectives i 3 punts per a cadascuna de les altres dues, de 
resposta oberta. 
 
En aquest últim grup de respostes l’avaluació tindrà en compte quatre paràmetres: 
interpretació de la qüestió, aplicació de vocabulari, aplicació gramatical i coherència de 
la resposta. 
 
L’examen s’ha de redactar en llengua portuguesa. 



 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2011) 

 

Portuguès 
Solucions 

Model 1 

I - Depois de ler atentamente o texto indique se cada uma das afirmações é verdadeira (V) ou 
falsa (F): 

1. As doses que nos servem num restaurante são, normalmente, mais pequenas que as que 
comemos em casa. 

 FALSA         
        (0,5 punts) 

2. Quando vamos a um restaurante, raramente nos apetece sobremesa.  
  FALSA        

 (0,5 punts) 

3. As ementas dos restaurantes são normalmente mais equilibradas que as que comemos 
em casa. 
  FALSA 

 (0,5 punts) 
4. O texto aconselha-nos a não ir para o restaurante de estômago vazio. 

  VERDADEIRA 
(0,5 punts) 

5. Para beber podemos escolher sempre entre uma água ou um sumo light.  
  FALSA  

          (0,5 punts) 
I- Complete as frases tendo como referente o texto que acaba de ler: 

 
1. Neste texto encontramos alguns truques para poder comer fora de casa e não 

ENGORDAR/GANHAR  nem um mais quilo. 
(0,5 punts) 

 
2. Se comemos alguma coisa durante a manhã e bebemos uns copos de água, chegamos ao 

restaurante com a barriga quase CHEIA. 
(0,5 punts) 

 
3. Este texto refere-se a uma REFEIÇÃO concreta, o almoço, mas também podemos 

seguir estes conselhos para o jantar. 
 

 (0,5 punts) 
II-  

1- De acordo com a sua perspectiva, acha que, hoje em dia, é fácil comer de uma forma 
saudável fora de casa? Justifique a sua resposta. 
 RESPOSTA OBERTA 

(3 punts) 
2- Imagine que foi comer a um restaurante e não teve dificuldade nenhuma em comer de 
uma forma saudável. Conte-nos aquilo que comeu e bebeu.   
  RESPOSTA OBERTA 

        (3 punts) 


