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Nota 1ª  Nota 2ª  

Portuguès  (més grans de 25 anys)  
Model 1 

 
  
 
TEXTO 
Um clássico lisboeta 
O elétrico 28 é o mais emblemático exemplar da Carr is em 
Lisboa. Desde a inauguração da linha em 1914, restr ita a um 
trecho entre a Praça de Camões e a Estrela, que a s ua rota já 
incluía algumas das mais belas passagens da cidade.  
 
Ao longo das primeiras décadas do século passado, o  "28" foi 
ampliando o seu trajeto pelas colinas de Lisboa, pr imeiro 
através de um prolongamento até à Estrela, em 1928,  quando 
passou a ser conhecido com o nome de linha 28 Rossi o-Estrela, 
e quatro anos mais tarde com a inclusão de mais um trecho até 
aos Prazeres. É somente em 1973 que o Elétrico 28 p assa a 
cumprir o extenso percurso até à Graça, tornando-se  um dos 
"ex-libris" da capital e atraindo um crescente núme ro de 
turistas encantados pela habilidade dos condutores através 
das curvas apertadas e das ruas estreitas do bairro . 
 
Em 1984, o trajeto é mais uma vez aumentado, desde a Graça ao 
Martim Moniz.  
 
Assim, os típicos carros bidirecionais continuam a circular 
pelas colinas de Lisboa, com a inconfundível pintur a amarela 
e o constante tilintar da campainha.  
 
Um verdadeiro elétrico do desejo, o "28", mais do q ue um 
simples meio de transporte, é uma forma original de  passear 
por Lisboa e conhecer a sua história. Até para quem  aqui 
vive. 

In www.rotas.xl.pt (adaptado) 
 
I - Depois de ler atentamente o texto indique qual das seguintes 
opções apresentadas para cada uma das afirmações se  adequa melhor 
à informação apresentada pelo texto: 

1. O itinerário realizado pelo elétrico 28… : 
a)  chega aos Prazeres apenas em 1932. 
b)  só após as primeiras décadas de existência é que fo i 

ampliado.  
c)  é o mesmo desde 1914, tendo permanecido inalterado 

até à data de hoje. 
(0,5 punts) 

2. O elétrico 28 circula pelas colinas de Lisboa…: 
a)  através de ruas largas 
b)  mostrando a perícia dos seus condutores. 
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c)  por ruas muito ruidosas. 
(0, 5punts) 

3. O elétrico 28 é apresentado como “uma forma origina l de 
passear”…: 

a)  muito desejada apenas pelos turistas que visitam 
Lisboa 

b)  tanto para os turistas como para os residentes de 
Lisboa. 

c)  sobretudo para os residentes da cidade de Lisboa. 
                                                (0,  

5punts) 
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II- Complete as seguintes frases com as palavras qu e entender, mas 
mantendo a coerência da informação dada pelo texto.  
 
 
 

a)  Os elétricos da linha 28 tornaram-se emblemáticos 
pela sua _______________ amarela e pelo 
___________________ das suas campainhas.  

(0, 5punts) 
 

b)  Um passeio no elétrico 28 é uma excelente forma de 
_______________ uma grande parte dessa Lisboa mais 
___________________.  

(0, 5punts) 
 

 
c)  Passear por Lisboa, a cidade das sete colinas, de 

elétrico é muito mais _______________ que andar a p é, 
ao mesmo tempo que nos permite observar atentamente  a 
cidade, pois este tipo de meio de transporte circul a 
_________________, sem pressas. 

(0, 5punts) 
 
 
 

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

1)  “O elétrico 28 é o mais emblemático  exemplar da 
Carris em Lisboa” . 

(0,5 punts) 
 
IV- Coloque a seguinte frase na negativa: 
  Aquando da sua inauguração, a rota do elétrico 28  já 
incluía algumas das mais belas passagens da cidade.  

(0,5 punts) 
 

 
V- 
1. Desde a sua perspetiva, qual é a melhor forma de co nhecer a 

sua cidade? Prefere andar a pé, ou crê que é mais c ómodo usar 
algum meio de transporte? Apresente as suas preferê ncias e 
justifique devidamente as razões que o levam a defe nder o seu 
ponto de vista. (+- 100 palavras). 

(3 punts) 
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2.  Imagine que conhece uma pessoa que tem somente um dia para 
visitar a sua cidade, mas que não tem nenhuma ideia  acerca do 
que poderá conhecer. Como você é muito simpático(a)  irá 
apresentar-lhe um breve roteiro onde lhe fala de al guns dos 
elementos mais emblemáticos da sua cidade. (+- 100 palavras). 

(3 punts) 
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Portuguès  (més grans de 25 anys)  
Model 1. Criteris específics de correcció 

 
 
La puntuació de cada pregunta és la que ve indicada  a 
l’enunciat: 0,5 punts per a cadascuna de les respos tes 
objectives i 3 punts per a cadascuna de les altres dues, de 
resposta oberta.  

En aquest últim grup de respostes l’avaluació tindr à en compte 
quatre paràmetres: interpretació de la qüestió, apl icació de 
vocabulari, aplicació gramatical i coherència de la  resposta.  

L’examen s’ha de redactar en llengua portuguesa 
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Portuguès  (més grans de 25 anys)  
Model 1. Solucions 

 
  
I - Depois de ler atentamente o texto indique qual das seguintes 
opções apresentadas para cada uma das afirmações se  adequa melhor 
à informação apresentada pelo texto: 

1. O itinerário realizado pelo elétrico 28… : 
a)  chega aos Prazeres apenas em 1932. 

 (0,5 punts) 
2. O elétrico 28 circula pelas colinas de Lisboa…: 

 
b)  mostrando a perícia dos seus condutores. 

 (0, 5punts) 
3. O elétrico 28 é apresentado como “uma forma origina l de 

passear”…: 
b)  tanto para os turistas como para os residentes de 

Lisboa. 
                                                (0,  

5punts) 
 

  
II- Complete as seguintes frases com as palavras qu e entender, mas 
mantendo a coerência da informação dada pelo texto.  
 

a)  Os elétricos da linha 28 tornaram-se emblemáticos 
pela sua CO R  amarela e pelo SOM /TOQUE  das suas 
campainhas.  

(0, 5punts) 
 

b)  Um passeio no elétrico 28 é uma excelente forma de 
CONHECER / VISITAR  uma grande parte dessa Lisboa mais 
CONHECIDA / FAMOSA/ TRADICIONAL / POPULAR .  

(0, 5punts) 
 

 
c)  Passear por Lisboa, a cidade das sete colinas, de 

elétrico é muito mais CÓMODO que andar a pé, ao mesmo 
tempo que nos permite observar atentamente a cidade , 
pois este tipo de meio de transporte circula DEVAGA R, 
sem pressas. 

(0, 5punts) 
 
 
 

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

1)  “O elétrico 28 é o mais CONHECIDO / TRADICIONAL/ 
FAMOSO / POPULAR exemplar da Carris em Lisboa” . 

(0,5 punts) 
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IV- Coloque a seguinte frase na negativa: 
  Aquando da sua inauguração, a rota do elétrico 28  AINDA 
NÃO incluía algumas das mais belas passagens da cidade . 
 
 Aquando da sua inauguração, a rota do elétrico 28 AINDA 
NÃO incluía NENHUMA  das mais belas passagens da cidade. 
 

 (0,5 punts) 
 

 
V- 
1. Desde a sua perspetiva, qual é a melhor forma de co nhecer a 

sua cidade? Prefere andar a pé, ou crê que é mais c ómodo usar 
algum meio de transporte? Apresente as suas preferê ncias e 
justifique devidamente as razões que o levam a defe nder o seu 
ponto de vista. (+- 100 palavras). 

Resposta oberta 
 

(3 punts) 
 
 

2.  Imagine que conhece uma pessoa que tem somente um dia para 
visitar a sua cidade, mas que não tem nenhuma ideia  acerca do 
que poderá conhecer. Como você é muito simpático(a)  irá 
apresentar-lhe um breve roteiro onde lhe fala de al guns dos 
elementos mais emblemáticos da sua cidade. (+- 100 palavras). 

(3 punts) 
 

 
 

Resposta oberta  
 


