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Nom de la Matèria PORTUGUÉS 

 

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

portugués. 
2. Debe responder las preguntas “8” y “9” en el “Cuestionario de respuestas”, y el 

resto de preguntas en el “Cuestionario de preguntas” y colocarlo al finalizar el 
examen en el interior del “Cuestionario de respuestas”/ Ha de respondre les 
preguntes “8” i “9” en el “Qüestionari de respostes” i la resta de preguntes en el 
“Qüestionari de preguntes” i col·locar-lo una vegada finalitzat l’examen a 
l’interior del “Qüestionari de respostes”. 

3. 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. O Doutor Ferreira vai .............. Lisboa ............ domingo e volta ………… 

terça-feira. 
2. O meu irmão viajou …………… país todo. 
3. Fomos ............ avião e voltámos ............ comboio das 10h00. 
4. A mãe mandou os livros ………….. Paris. 
5. Os meus irmãos saíram comigo ……………. casa e acompanharam-me 

……………….. dia e …………….. noite. 
  

2) Complete com o verbo na forma correcta: 
1. Quando estou com frio, …………….. a camisola. (vestir) 
2. As lojas ……………….. às 10h00. (abrir) 
3. Eles ………………. que chegam amanhã. (dizer) 
4. Não …………………….. sair, porque tenho de estudar. (poder) 
5. As crianças …………………….. muito de chocolate. (gostar) 
6. Nós ……………………… portugués. (falar)  

 
3) Complete com os pronomes pessoais: 

1. As torradas estão prontas. Comam- .......... enquanto estão quentes. 
2. Li a poesia, mas achei-............. difícil. 
3. Já assinei o contrato. Assinei-............. hoje de manhã. 
4. Queria umas bananas, mas não ............ quero muito maduras. 
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4) Complete as respostas com “isto”, “isso”, “aquilo”: 

1. O qué e isto? ..................... é um lapis. 
2. O qué é isso, Ana? ……………… são os livros de portugués 
3. O que é aquilo ali? ……………………… são canetas. 
4. O que é isto? ……………….. é uma borracha. 
5. O que é isso aí? …………………….. é uma cadeira. 
 

5) Escolha a hipótese correcta: 
1. Apesar …………… jornalista ter exibido o seu cartão, o policía não o deixou 

entrar. 
      a) do b) de o  
2. ……………………. a mim, sou de opinião que o espectáculo vai agradar. 
      a) Quanto b) Enquanto  
3. Você podia informar-se dos preços e amanhã …………………. pelo telefone, 

está bem? 
      a) dizíamos b) dizia-mos 
4. Pois é, …………………… um grande elogio e agora anda todo vaidoso. 
      a) fizemos-lhe b) fizemo-lhe  
5. Em sinal de agradecimento, a tia limitou-se a dizer: ……………………. 
      a) – Obrigado. b) – Obrigada.  

 
6) Reencontre a ordem das seguintes frases: 

1. terror / de / filmes / Gosto / ver / de / imenso 
……………………………………………………………………………………. 
2. sair / noite / Não / muito / costumo / à 
……………………………………………………………………………………. 
3. mais / é que / programa / De / gostas / que? 
…………………………………………………………………………………… 
4. Pedro / música / interessa / O / se / também / por? 
………………………………………………………………………………….. 
5. amigos / adoram / Os / ir / três / piscina / à 
…………………………………………………………………………………. 
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7) Substitua a locução em itálico pelo adverbio terminado em “-mente”: 
1. Por fim, o meu chefe decidiu aumentar-me o ordenado. 
……………………………………………………………………………… 
2. Será necessário enviar de novo o dossier. 
……………………………………………………………………………… 

         3. Segundo a lei, você não tem direito à herança. 
………………………………………………………………………….….. 
4. O meu pai é cauteloso em extremo. 
……………………………………………………………………………… 
5. Por certo não ignoram que há uma greve na NBA. 

         ……………………………………………………………………................ 
 
8) Tradução: 

La familia Santos vive en Lisboa. El Sr. Santos trabaja en una empresa y D. Ana 
en un despacho. Sus hijos van todos al colegio. Miguel tiene dieciocho años, Sofía 
diecisiete y Rui tiene doce años. Miguel estudia ciencias y Sofía lenguas, y ya 
habla inglés, francés y alemán. Rui no estudia mucho, le gusta más jugar al fútbol. 
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9) Texto: 
Toda a gente tem tempo livre para ocupar naquelas coisas de que mais gosta. 

A Ana e o Luís não fogem à regra. A Ana aprende a tocar violino, pois a 
música foi sempre um escape para ela. Quando era mais nova fazia ginástica e 
participava em saraus; agora joga ténis com o irmão ou os amigos, pois tem 
menos tempo para essas actividades. O Luís toca viola de arco e joga ténis; é 
federado na Federação Portuguesa de Ténis e participa regularmente em 
torneios, em Portugal e Espanha. Já venceu vários torneios em singulares e 
pares e treina todos os dias. Gosta muito de ouvir música e joga xadrez com a 
irmã quando não pode ir jogar ténis. 

 
 

Responda às seguintes perguntas: 
1. Qual é o instrumento que toca a Ana? 
2. Ela pratica desporto? 
3. O Luís também toca violino? 
4. Quais são as principais actividades de tempo livre do Luís, além da música? 
5. Dê um título ao texto e justifique-o. 

 


