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PRUEBA DE LENGUA PORTUGUESA 

Tipo de prueba: Ejercicio de comprensión escrita. Esta prueba tiene como objetivo medir la capacidad de comprender 
textos sobre temas culturales, divulgativos o de interés general escritos en portugués cotidiano o no especializado. El 
examen consta de un texto sobre el que se formulan diez preguntas en portugués, que habrán de contestarse igualmente 
en portugués. 
Criterios de evaluación: 
El ejercicio se puntuará sobre 10 puntos, esto es, I punto por cada pregunta correctamente contestada de las diez 
propuestas. 

La duración de la prueba será de hora y media y se permite el uso de un diccionario durante la realización del examen. 

MODELO A: 
Fadista.•• ou papagaio de discos? 

Nao me lembro quando assisti a esta troca de galhardetes entre a Berta Cardoso e urna míúda nova no fado 
(cujo nome confesso que nem sequer me lembro porque ela desapareceu pouco tempo depois), mas nunca mais me 
esqueci da ironia da Berta. 

Para quem nao sabe, a Berta Cardoso era uma enfermeira parteira que tinha o ciclo preparatório. Naquela 
época ter a 4° classe já era bom, ter o ciclo era fabuloso. Ao mesmo tempo concíliava uma saudosa carreira de muitos 
anos no fado, quando a Amália nem sequer sonhava cantar. 

Talvez por isso tenha ficado chocado quando vi o retrato da Berta Cardoso elaborado pelo senhor La Feria no 
musical Amália. Tanto o dela como do Alberto Ribeiro deixaram-me de queixo caído de tao incorretos que foram. A 
Amália é a Amália, está fora de questao. Mas em funyao dela nao há necessidade de rebaixar outras grandes 
personalidades .... Mas isso é outra conversa que fica para outro dia. 

Voltando aBerta, que era urna mulher com rnuito bom hum.)r: unm vez encontrci-a na "Viela", na altura a 
míuha paragem obrigatória ao fim da noite antes de ir dormir. Na altura andava a tal rapariga nova a cantar por lá. Até 
cantava muito bern, mas era um bocado papagaia: aprendia pelos discos e fazia reproduyoes fiéis quando cantava, 
inclusive dos erros. 

Havia o fado "Que Deus me perdoe", que em certa parte diz "cantando dou brado e nada me dói". Mas a 
Amália comía um bocadinho as palavras e percebia-se "cantando dobrado e nada me dói". Claro que a menina dizia o 
mesmo erro, dando-Ihe até alguma acentua((ao. 

No final da noite a Berta decidiu chamá-Ia aaten((ao mas levou corno resposta: liÉ assim que a dona Arnália 
canta, portanto está bem!". Passados dais dias, Berta Cardoso voltou a chamar a menina á parte para corrigi-Ia no 
mesmo verso e ela voltou a mostrar a postura arrogante de papagaia de discos: "Fui para casa ouvir e no disco é assim 
que ela canta!" 

Lembro-me de nao conseguir conter o riso quando a Berta, que nao tinha papas na língua, se saiu com a 
seguinte pérola: "Ai é? Entao olhe menina, ele estendido e rijo já é dificil, quanto mais dobrado e mole ... tenha juízo e 
pense por si mesma!". 

Vital d'Assunyao 
Expresso, ed. internet, 25-IX-2010 

Responder as questoes seguintes relativas ao texto: 

l. O que é que significa neste texto 'traca de galhardetes'? 
2. Qual era a profissao da Berta Cardoso? 
3. E qual a sua inelina((ao amadora? 
4. Qual foi a razao do autor ter ficado chocado no musical Amália? 
5. Que classe de lugar era "A Viela" conforme se explica no texto? 
6. Por que charna o autor afadista nova papagaia? 
7. Corno é que cantava Atruilia o fado "Que Deus me perdoe"? 
8. E a fadista nova? 
9. Qual fói a reayao da fadista nova a prime ira vez que fói corrigida? 
10. E corno é que reagiu a seguinte vez, de novo corrigida pela Berta Cardoso? 


