
 

 
 

PPRRUUEEBBAA  DDEE  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAATT  PPAARRAA  

MMAAYYOORREESS  DDEE  2255  AAÑÑOOSS  --  22000099  

 

Pàgina 1 

Nombre de la Materia 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 2 puntos cada una / Cada item ([.............]) té un valor de 0’15 punts, i les 

preguntes “8” i “9” de 2 punts cadascuna. 

 

1) Complete com a preposição correspondente (contraída ou não com o artigo): 

1. Os turistas gostam .............. ouvir fados quando estão ............ jantar. 

2. Fomos ............ avião e voltámos ............ comboio das 10h00. 

3. .............. domingos, a família Santos janta sempre fora. 

4. ............. quinta-feira .............. tarde têm uma festa em casa do Paulo. 

5. A Maria viajou ……………… país todo. 

 

2) Complete com o verbo na forma correcta: 

O Miguel e a Sofia querem ......................(levar) o Steve a Sintra. Como o Steve 

ainda não ........................ (conhecer) a vila, ......................(achar) que é uma 

óptima ideia. No sábado de manhã ......................... (chegar) a Sintra pelas dez 

horas. ............... (ir) primeiro tomar un café e depois ......................... (decidir) ir 

ao castelo.  ............................. (ser) quase uma hora e como já ......................... 

(estar) todos cheios de fome .............................. (almoçar) num pequeno 

restaurante. 

 

3) Mude o número destes substantivos: 

lei: ......................................      verão: .................................... 

animal: .................................      lápis: ..................................... 
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4) Complete com os pronomes pessoais: 

1. Apetece- .................. beber um sumo bem fresco. 

2. Ele recebeu o dinheiro, mas não ........................ guardou na mala. 

3. Eu já ................... chamei, mas as senhoras não me ouviram. 

4. Não fomos, porque ninguém ..................... disse nada. 

5. Vocês não me viram, mas eu vi-………………  

 

5) Responda com o verbo da pergunta: 

1. — Eu levanto-me às 7h00. E tu? 

 — Eu também ......................................... às 7h00. 

2. — Vocês deitam-se muito tarde ? 

 — Não,  ....................................... sempre cedo. 

3. —Como é que se chama a mãe do Paulo? 

 — ........................................................  Ana Santos. 

4. — Lembras-te da Maria? 

 — Não, não .......................................... 

5. — Onde é que se esqueceu do livro? 

 — .......................................... do livro no autocarro. 

 

6) Reencontre a ordem das seguintes frases: 

1. Teresa / está / A / contente / porque / anos / hoje / faz 

……………………………………………………………………………………. 

2. traz / novos / os / Ele / livros / a / para / biblioteca 

……………………………………………………………………………………. 

3. festa / resolveram / Eles / fazer / no / a / jardim 

…………………………………………………………………………………… 

4. relva / Os / estão sentados / a / amigos / do / na / Pedro / conversar 

………………………………………………………………………………….. 

5. Sexta-feira / mais tarde / deitam-se / todos 

…………………………………………………………………………………. 

 

7) Escreva os números a seguir: 

17:.......................................... 48: .......................................... 

53: ......................................... 70: .......................................... 
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8) Tradução: 

Mis padres, mis hermanos y yo somos de Lisboa. Mis abuelos son de Rio de 

Janeiro, en Brasil. Mi madre es profesora de portugués y mi padre es director de la 

Escuela de Idiomas de Lisboa. La tía Sofía, hermana de mi madre, es enfermera 

en el hospital de Faro y su marido es traductor. Mis primos estudian en el Algarve. 
 

9) Texto: 

A revista à portuguesa é essencialmente um espectáculo cómico e, ao 

mesmo tempo, uma sátira social. É, pois, necessário estar a par da situação 

política do país para perceber determinados números. 

Muitos estrangeiros têm dificuldade em compreender certas piadas, não só 

por causa do tipo de linguagem, mas também porque não conhecem bem as 

figuras caricaturadas. 

Ontem à noite o Miguel e os amigos foram à estreia duma revista no Parque 

Mayer. Foi a primeria vez que o Steve assistiu a um espectáclo deste tipo. À saída, 

o Miguel perguntou: 

Miguel: Então, gostaram? 

Sofia: Eu gostei imenso. 

Paulo: Ri-me tanto que até me dói a barriga. E tu, Steve? 

Steve: Gostar, gostei. Mas não percebi nem metade. 

Teresa: Deixa lá! Para a próxima vamos antes ao cinema; é tudo em inglês! 

 

Responda às seguintes perguntas: 

1. Que tipo de espectáculo é a revista à portuguesa? 

2. Porque é que os estrangeiros têm, geralmente, dificuldade em compreender 

alguns números? 

3. O que é que o Paulo achou do espectáculo? Justifique com uma frase do texto. 

4. E qual foi a opinião do Steve? 

5. Dê um título ao texto e justifique-o. 
 


