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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



Português candidato a melhor blogger de viagens do mundo.

Nelson Carvalheiro volta  a  ser  finalista  nos  Fitur  Travel  Blogger  Awards,  depois  de ter
vencido em 2014 na categoria europeia. Em 2014, Nelson Carvalheiro levou o seu blogue a viajar
até aos prémios da Fitur, a feira de turismo de Madrid, e conseguiu a vitória: foi declarado o Travel
Blogger 2014 para a Europa. A competição para melhores blogues de viagem está de volta e, uma
vez mais, este blogger português chegou aos finalistas, escolhidos de 514 candidaturas.

A reconquista de um lugar entre os nomeados é “já uma pequena vitória”, congratula-se
Nelson. No entanto, as regras do jogo mudaram e o português terá de debater-se com bloggers de
todo o mundo numa votação que decorre apenas durante quatro dias (de 8 a 11 de Janeiro), o que “a
torna mais difícil”, admite. “Especialmente quando estão a concurso outros concorrentes com uma
base de seguidores quase 20 vezes maior do que a minha”.

No ano passado, o concurso da Fitur foi separado entre Américas e Europa, numa eleição
que  decorreu  durante  duas  semanas.  Este  ano,  voltam  a  ser  atribuídos  dois  galardões,  mas  a
competição é mundial, dividindo-se entre o prémio para melhor conteúdo (o espanhol Chavetas, de
Isaac Martín, já eleito por um júri) e o prémio para mais popular, com 11 páginas nomeadas e
votação online.  É  aqui  que  entra  o  português  Nelson Carvalheiro,  de  33  anos,  profissional  da
hotelaria. O blogue, homónimo, nasceu há cerca de dois anos e fala sobretudo de “pessoas, viagens
e comida”, com fotografias e textos, maioritariamente em inglês mas, mais recentemente, também
em português.

A conquista  do European Fitur  Travel  Blogger  Award em 2014 fez  com que “o  blogue
amador e de principiante” se tornasse “numa plataforma profissional”, com “cerca de 35 mil visitas
regulares por mês”, onde partilha as viagens que faz pelo globo para “inspirar os leitores a viajar
para repetir as suas experiências”. Vai lançar um livro [chama-se Portuguese Travel Cookbook e sai
em Abril de 2015] e acima de tudo promove as viagens a Portugal através da gastronomia.

Texto adaptado do diario Público.

1.-  Após a leitura do texto,  indique o argumento que justifica que as  seguintes  frases são
verdadeiras ou falsas. Não serão pontuadas respostas com apenas indicação de “verdadeiro” e
“falso”. (2 valores)

A) Nelson Carvalheiro volta a ser finalista nos Fitur Travel Blogger Awards, depois de ter vencido
em 2014 na categoria Mundial.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B) A votação para o concurso deste ano decorre somente durante 2 semanas.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



2.- Baseando-se no conteúdo do texto, responda às seguintes perguntas com as suas próprias
palavras. (2 valores)

A) Em que consistem os  Fitur Travel Blogger Awards?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B) Sobre que coisas fala o blog do Nelson Carvalheiro?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.- Encontre no texto um sinónimo para cada uma destas palavras ou expressões. (2 valores): 

a) Transcorrer: __________________________
b) Reconhece: __________________________
c)  Galardões: __________________________
d) Compartir : __________________________

4.- Escolha a resposta correta. (3 valores):

4.1. Ontem, o Mário e a Patrícia ............. a Mafalda para ir ao teatro com eles. 
a) preguntaram
b) convidaram
c) chamaram

4.2. Escolha a frase correta: 
a) O verão passado fui para Londres passar férias.
b) Passar férias o verão passado fui para Londres. 
c) O verão passado para Londres passar férias fui.

4.3. … Maria estava a ler … livro ... sofá … cheguei ontem a casa.
a) a / um / no / quando 
b) a / uns / em / naquele momento
c)  à / o / no / quando

4.4. Na próxima aula iremos assistir .... exibição de um filme.
a) a 
b) à 
c) ao

4.5.  Se estudo muito … passar o exame de língua portuguesa.
a) conseguir
b) jamais vou 
c) vou



4.6.  Quando chegamos ontem à festa de aniversário do João ...
a) demos-lhe os parabéns.
b) lhe demos os parabéns. 
c) os parabéns demos-lhe.

5.- Escreva um breve ensaio (100 palavras) sobre um dos seguintes temas. (1 valor):

 Lembre-se de uma viagem de férias que tenha feito e escreva um relato a contar como foi.

 A sua amiga Mafalda quer passar férias na sua cidade e escreveu-lhe uma carta a pedir
conselhos. Responda à carta da Mafalda e explique-lhe como é que é a cidade, quais são os
lugares de interesse turístico e quais são as especialidades gastronómicas da sua cidade.





CARA PARA ANOTACIONES,  BORRADORES, ESQUEMAS...  Puedes  utilizar  esta  hoja para  tus  anotaciones  o

esquemas. Lo que en ella se indica no será corregido por el profesor.
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