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Portuguès
Model 1

TEXTO

Joana  Vasconcelos  é  a  Personalidade  do Ano 2012 escolhida  pela  Associação  da Imprensa 
Estrangeira em Portugal, que teve que decidir a atribuição do prémio Martha de la Cal entre 
"muitas propostas ligadas ao universo das artes e da cultura". 

"Este ano, tivemos muitas propostas ligadas ao universo das artes e da cultura. Se calhar, por ser 
um ano de crise, precisamos muito do que embeleza a nossa vida e nos faz sonhar ou pensar de 
outra forma", disse à Lusa presidente da AIEP, Marie-Line Darcy, correspondente em Portugal 
da Rádio France Internationale e do La Tribune.

"Tivemos  propostas  das áreas  do cinema, da literatura,  da  moda  e da música,  mas  a Joana 
Vasconcelos, pela projeção que teve com a exposição em Versailles, Paris,  que contou com 
cerca de 1 milhão de visitantes, deu um brilho particular à criação portuguesa, provocadora e 
irreverente,  imaginativa e ousada,  com sentido de humor.  Vasconcelos  transmite uma outra 
ideia de Portugal", justificou Marie-Line Darcy. 

A Personalidade do Ano 2012, prémio Martha de la Cal, cumpre este ano a sua vigésima quarta 
edição.  O  prémio  visa  reconhecer  a  pessoa  ou  instituição  portuguesa  que  mais  fez  pela 
promoção internacional da imagem de Portugal num determinado ano. 

O galardão deste ano será entregue a Joana Vasconcelos na primavera de 2013, em data e local 
a anunciar, indicou a AIEP.

In www.dn.pt (adaptado)

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

1. Joana Vasconcelos nunca expôs a sua obra fora de Portugal
(0,5 punts)

2. Este  prémio  distingue  somente  personalidades  ligadas  ao  universo  das  Artes  e  da 
Cultura.

(0, 5punts)

3. De acordo com a informação dada pelo texto, podemos concluir que a obra da autora 
revela um carácter vitalista.

(0, 5punts)
4. Falta apenas um ano para que este prémio cumpra um quarto de século.

(0, 5punts)
5. Joana  Vasconcelos  ainda  não tem nas  suas  mãos  o  galardão  que a  distingue  como 

Personalidade do Ano 2012. 
(0, 5punts)
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II- Substitua  os  sublinhados  por  um sinónimo mas  mantendo  o  seu  sentido  inicial,  de 
acordo com o seu contexto.

1. “Este ano, tivemos muitas propostas ligadas ao universo das artes e da cultura”.

(0,5 punts)

2. “a exposição em Versailles, Paris, contou com cerca de 1 milhão de visitantes”

(0,5 punts)

3. O prémio  visa reconhecer  a pessoa ou instituição portuguesa  que mais fez pela 
promoção internacional da imagem de Portugal num determinado ano.

(0,5 punts)

III-

1. "Este ano, tivemos muitas propostas ligadas ao universo das artes e da cultura. Se 
calhar, por ser um ano de crise, precisamos muito do que embeleza a nossa vida e 
nos faz sonhar ou pensar de outra forma”. Partindo desta afirmação, acha que em 
tempos de crise a arte pode ajudar as pessoas a encarar  a vida de uma maneira 
distinta? Justifique a sua resposta (+- 100 palavras).

(3 punts)



2. Imagine que a Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) o encarregou 
de comunicar a Joana Vasconcelos que o prémio de Personalidade do ano 2012. Terá 
que lhe escrever uma carta em que a informe da decisão do Júri, assim como das razões 
que levaram à sua eleição (+- 100 palavras).

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

1- Joana Vasconcelos nunca expôs a sua obra fora de Portugal
Falsa

(0,5 punts)

2- Este  prémio  distingue  somente  personalidades  ligadas  ao  universo  das  Artes  e  da 
Cultura.  

Falsa 
(0, 5punts)

3- De acordo com a informação dada pelo texto, podemos concluir que a obra da autora 
revela um carácter vitalista. 

Verdadeira 
(0, 5punts)

4- Falta apenas um ano para que este prémio cumpra um quarto de século. 
Verdadeira

(0, 5punts)
5- Joana Vasconcelos  ainda  não tem nas  suas  mãos o galardão que a  distingue  como 

Personalidade do Ano 2012.  
Verdadeira

(0, 5punts)

II-Substitua os sublinhados por um sinónimo mas mantendo o seu sentido inicial, de acordo 
com o seu contexto.

1- “Este ano, tivemos muitas propostas ligadas ao universo das artes e da cultura”.

Mundo / âmbito 
(0,5 punts)

2- “a exposição em Versailles, Paris, contou com cerca de 1 milhão de visitantes”



Perto de / aproximadamente
(0,5 punts)

3- O prémio visa reconhecer uma pessoa ou instituição portuguesa que mais fez pela 
promoção internacional da imagem de Portugal num determinado ano.

Pretende / tem como objetivo
(0,5 punts)

III-

1-"Este ano, tivemos muitas propostas ligadas ao universo das artes e da cultura. Se 
calhar, por ser um ano de crise, precisamos muito do que embeleza a nossa vida e nos 
faz sonhar ou pensar de outra forma”. Partindo desta afirmação, acha que em tempos de 
crise a arte pode ajudar as pessoas a encarar a vida de uma maneira distinta? Justifique a 
sua resposta.

Resposta oberta
(3 punts)

2- Na sua opinião, acha que a atribuição de prémios como este são relevantes para um 
país? Justifique a sua resposta.

Resposta oberta

(3 punts)


