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Nom de la Matèria Idioma estranger: Portugués 

 

1. El examen ha de realizarse en portugués / L’examen ha de realitzar-se en 
portugués. 

2. Puede responder directamente en el “Cuestionario de preguntas”/ Pot respondre 
directament en el “Qüestionari de preguntes” . 

Cada item ([.............]) tiene un valor de 0’15 puntos, y las preguntas “8” y “9” de 
dos (2) puntos cada una / Cada item ([.............]) té un valor de 0’15 punts, i les 
preguntes “8” i “9” de dos (2) punts cadascuna. 

1) Complete com a preposição correspondente (contraída ou não com o artigo): 
1. A D. Maria e a amiga gostam ......... ver revistas ............ moda. 
2. Ele ............ de Lisboa, mas está ........... viver ............ Porto,  
      .......... casa .............. avós. 
3. Ele vai ............. a escola ............ autocarro, mas ela vai .......... pé. 
 

2) Escreva os números a seguir: 
16:....................................... 28: .......................................... 
57: ...................................... 80: .......................................... 

 
3) Complete com “ser” “ficar” ou “estar”: 

1. ................. muito bonita. Essa camisola ................ -lhe muito bem. 
2. Os rissóis aqui ............... óptimos. 
3. O Dr. Santos ............... de Lisboa, mas hoje ............... no Algarve. 
4. Vamos! Já .................. tarde. 
5. Estes bolos hoje ................... muito bons. 
6. — Vamos sair? 
    — Não, ................. muito cansado; ..................... em casa. 
7. Hoje ..................... muito frio. 
8. —Que horas ....................? 
     — ...................... meio-dia. 
9. Este exercício não ................ muito difícil. 
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4) Complete com os pronomes pessoais: 

1. A Teresa também vai à revista? 
     Vai. A Sofia também ............. convidou. 
2. Eu levo-............. a casa, Maria. 
3. Onde é que tens o bilhete? Perdeste- ............? 
     Não, guardei- ................. na mala. 
 

5) Responda com o verbo da pergunta: 
1. — Onde é que se esqueceu do chapéu? 
 — ......................................... do chapéu no autocarro. 
2. — Já se lavaram, meninos? 
 — Ainda não ....................................... 
3. —Como é que se chama o irmão dela? 
 — ..................................................  Francisco Santos. 
4. —Lembras-te da Sofia? 
 — .......................................... muito bem. 
 

6) Escolha a hipótese correcta: 
1. Entre os atletas estrangeiros .................. alguns de elevada categoria. 
 a) haviam b) havia 
2. Que é que isso tem ................... com a greve dos ferroviários? 
 a) haver b) a ver 
3. Os bifes estavam, ................... impróprios para consumo, pelo menos com 

aspecto pouco apetitoso. 
 a) se não b) senão 
4. Meteram pela estrada que leva à aldeia e logo viram o letreiro:  
     “ ................... terrenos”. 
 a) Vendem-se b) Vende-se 
5. Aposto ................... o Jorge não tem coragem para pedir namoro à Sofia. 
 a) em como b) que 
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7) Tradução: 

Miguel y Sofía están pensando en las actividades del fin de semana; quieren 
mostrar algunos lugares interesantes a Steve. A todos les gusta la idea, 
especialmente a Steve, que está deseoso de conocer sitios nuevos. El domingo 
invitan también a Francisco y a su hermana y deciden ir a la Costa de Caparica y 
pasar allí el día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8) Texto: 

  Nasci no dia 18 de Junho de 1861, e devia ser sábado ou domingo porque 
era um dia de feira, e na minha terra, as feiras eram então aos sábados ou 
domingos, e eram os dias mais alegres de Mogadouro, porque vinha povo de 
toda a parte. 

  A nossa casa era mesmo defronte da feira, o meu pai tinha um 
estabelecimento comercial onde estava quando eu nasci, parece-me que por 
volta da tarde. Minha tia Jacinta, irmã do meu pai, foi procurá-lo e disse-lhe 
assim: “Parabéns, João, tens mais um filho!”; e contava minha tia que meu pai 
tinha respondido por estas palavras: “Olha a grande coisa!” 
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Responda às seguintes perguntas: 

1. Em que século nasceu o autor do texto? 
2. Porque é que diz que devia ser sábado ou domingo? 
3. Como eram naquela altura os fins-de-semana de Mogadouro? 
4. Quem anunciou o nascimento ao pai? 
5. Qual foi a resposta do pai ao conhecer a notícia? Porquê? 
6. Dê um título ao texto e justifique-o. 


