
EAEko HEOak 

EEOOII DE LA CAPV

MODELO DE EXAME DE 

PORTUGUÊS 

NÍVEL A2

DOCUMENTO 1: TAREFAS



 

 
2 

 

COMPREENSÃO DA LEITURA (20 puntos) 

 

TAREFA 1 

 

A CURA 

 

Na altura em que completa 50 anos, a RTP e as pessoas que a fazem têm razões para 
sorrir. Não só porque, após muitos anos de cortes orçamentais e humanos, guerras 
internas e muita polémica em torno de interferências governamentais na sua gestão, a 
estação do Estado parece, enfim ter recuperado a confiança e o equilíbrio económico, 
mas também porque esse equilíbrio é sinónimo de confiança. E é assente nesse 
pressuposto que vale a pena realçar os papéis do trio Almerindo Marques, Luís Marques 
e Nuno Santos, para que este objectivo tenha sido e continue a ser cumprido. O primeiro 
porque, com "mão-de-ferro", conseguiu travar a fúria despesista que sempre se sentiu 
numa empresa que não se sentia obrigada a responder segundo regras de mercado. O 
último porque, primeiro apoiado na sapiência de Luiz Andrade, e depois a solo, construiu 
uma grelha de programação pronta a concorrer com as privadas. Finalmente, e 
sobretudo, Marques, porque funcionou desde o primeiro momento como elo de ligação 
para que a estratégia administração-jornalismo-programação resultasse. 
 
É num quadro de luta pela liderança das audiências -sim, de liderança, porque o ano está 
no começo e o futuro das privadas afigura-se incerto-, com uma grelha estável e a casa 
quase arrumada e mais motivada que a RTP comemora 50 anos. É certo que ainda há 
muito por fazer, que a situação não é perfeita, que as acusações de interferências do 
poder político em conteúdos editoriais se mantêm volta não volta, mas a confiança 
mudou. E, agora, as parceiras que se cuidem. Porque quem volta cheio de vontade de 
vencer... tem sérias possibilidades de consegui-lo. 
 

(Focus. Março 2007) 

 

Leia o texto seguinte e indique se as se afirmações sobre o texto são verdadeiras ou 
falsas. (5 pontos) 
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0. Ex. Agora, os poderes políticos já não interferem na
televisão pública. V F 

1. Quando ainda não tem 50 anos de vida, a RTP está a viver uma
boa situação. 

V F 

2. Neste momento, a RTP está prestes a competir com as
televisões privadas. 

V F 

3. O trio formado por Almerindo Marques, Luís Andrade e Nunes
Santos conseguiu controlar os gastos da RTP. 

V F 

4. O trio citado no texto conseguiu sozinho elaborar uma programação
competitiva. V F 

5. Nos últimos tempos, a RTP tem reduzido as suas receitas
económicas e o seu quadro de pessoal. 

V F 
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TAREFA 2 

OS 7 PECADOS DA DIETA

4. "Exagerar na carne vermelha"

As carnes vermelhas são as campeãs em gorduras e, normalmente, são consumidas 
fritas. Por essa razão, chegam à mesa com 450 calorias, três vezes mais do que as de 
um bife grelhado. 

1. "Fazer jejum"

Os jejuns tão prolongados provocam no organismo uma reacção de autodefesa; passa a 
poupar energia — e por essa razão o metabolismo desacelera. Para a dieta, há três 
consequências negativas: o corpo começa a gastar calorias a um ritmo mais lento; com a 
digestão mais demorada, o organismo absorve uma porção maior da gordura dos 
alimentos; as pessoas em jejum vão à mesa com avidez e comem em média 30 por 
cento mais. 

2. "Abusar de comida light de supermercado"

O número de calorias é em geral calculado com base numa fatia e raramente na porção 
completa. A experiência dos consultórios mostra, no entanto, que muitas pessoas erram 
na conta ao tomar a parte pelo todo. Resultado: pensam estar diante de um prato 

levíssimo, quando frequentemente se trata de uma bomba calórica. 

3. "Fazer dieta sem supervisão médica"

Acabam por comer mais do que deviam. Há dois erros comuns: o valor calórico é 
normalmente subestimado e a composição da ementa não tem o equilíbrio entre 
nutrientes. 

Leia o seguinte texto e escolha a resposta mais adequada em relação ao texto. (6 
pontos) 
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5. "Fugir de legumes, verduras e fruta"

Contribuem para o emagrecimento em duas frentes -diminuem a absorção do açúcar 
pelo organismo e conferem sensação de saciedade por mais tempo, à base de poucas 
calorias. 

6. "Comer fritos em exagero"

As gorduras predominantes nas frituras são de altíssimo valor calórico -nove calorias por 
grama, o dobro do que contém o açúcar; como demoram a ser digeridas, provocam 
lentidão no metabolismo. 

7. "O último pecado"

Metade das pessoas que fazem dieta não pratica exercício físico. Esse hábito devia ser 
cultivado: A) Meia-hora de exercício é suficiente para acelerar o metabolismo -o corpo 
passa a queimar calorias num ritmo 30 por cento mais acelerado ao longo do dia. B) O 

exercício ajuda a eliminar calorias. 

 (Adaptação, Focus, Julho 2007) 

1. As pessoas que desejam emagrecer,

a. acham que exercem maior controlo sobre a quantidade de calorias se
inserem na sua dieta comida light.

b. devem poupar alguma refeição.
c. têm de comer menos carne grelhada.

2. É aconselhável fazer dieta baixo controlo médico,

a. porque este indica os desportos a praticar.
b. porque ajuda a estabelecer uma dieta mais equilibrada.
c. porque indica o tipo de carnes, legumes, frutas, verduras e doces a

consumir.
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3. Fazer jejum é um dos sete pecados da dieta,

a. porque altera o consumo de calorias.
b. se são muito demorados.
c. se não se combinam com a prática de desporto.

4. Para emagrecer é conveniente,

a. fazer desporto para eliminar a vontade de comer.
b. reduzir as frituras porque têm mais calorias do que o açúcar.
c. fazer desporto porque aumenta a queima de calorias meia-hora depois

de realizá-lo.
5. A fruta, os legumes e as verduras,

a. podem ser consumidas indiscriminadamente.
b. aumentam a absorção do açúcar pelo organismo.
c. contribuem para conseguir uma dieta com maior sucesso.

6. As carnes vermelhas,

a. são óptimas para emagrecer se são consumidas fritas.
b. são óptimas para emagrecer porque conferem sensação de saciedade.
c. é melhor prepará-las na grelha.
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TAREFA 3 

O NATAL

em presépio entregues zangaram 

lá lareira cheiro enfiarmo-nos 

embrulhos correria por fartos 

a enquanto harmonizar desencantar 

Estamos já tão __________ ___(1) do Natal ________ _____(2) meados de Dezembro 
que só conseguimos pensar onde é que vamos _____ (3) os últimos presentes e como 
é que vamos ____________ (4) os membros da família que durante o ano se (5) 
mas que agora vão ter de se juntar por obrigação dos festejos da época. Começámos a 
ser bombardeados com o Natal ainda nem tínhamos arrumado as T-shirts e os fatos de 
banho, nem tivemos tempo para respirar e saborear este Outono ameno, e já andamos 
numa _________________ _______(6) para ver onde é que deixamos as crianças 
durante as férias, ________ __________________(7) tentamos "cumprir" as extensas 
listas de desejos que nos foram __________________ _______(8) e que nos cabe 
(pensamos nós!) satisfazer. 

Um bom Natal seria mesmo___________________ (9) num avião e desaparecermos 
para 
outro continente... Seria mesmo? Afinal, dentro de nós resiste teimosamente uma 
criança que acredita no Menino Jesus, que se encanta com o musgo do 
___________________(10) e com o__________________(11) do pinheiro, que espera 
solenemente pelo momento de abrir os presentes, que não deixa de ver numa festa 
uma verdadeira festa, por entre os apelos ao consumo que nos torpedeiam por todo o 
lado. Lá muito no fundo de nós, acreditemos ou não que__________________ (12) 25 
de Dezembro se festeja o nascimento de um bebé que decidiu a história do mundo, a 
criança que fomos deseja ardentemente reviver a magia do Natal, a reunião de família, 
a ___________________ (13) enfeitada, a mesa cheia de coisas boas que só se 
saboreiam uma vez___________________ (14) ano, o frio da meia-noite, as 
surpresas dos ____________________ (15), até a Missa do 
Galo.______________________(16) muito no fundo de nós, felizmente, nunca 
deixámos de acreditar. É por isso que o Natal continua a ser tão especial. Tão especial 
que o celebramos todos os anos. Feliz Natal. 

Focus, Dezembro 2007) 

Preencha os ocos deste anúncio com as palavras oferecidas. (9 pontos) 
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COMPREENSÃO DO ORAL (20 pontos)

TAREFA 1 

ENTREVISTA 

0. Ex. A Rifana é...

a) perto de Santa Maria da Feira.
b) perto do Porto.
c) no Douro.

1. O Francisco Reis...

a) nasceu na Rifana.
b) trabalha na Rifana.
c) vai de férias à Rifana.

2. A Rifana destaca....

a) por ser um território rural.
b) por ser um centro turístico muito importante.
c) pelo seu tecido industrial.

3. O Francisco Reis vai à Rifana...

a) aos domingos.
b) ao domingo, quando lhe é possível.
c) quando o convidam para almoçar.

Ouça com atenção e assinale a resposta correcta. Tem um 45 segundos para ler o 
exercício. Vai ouvir duas vezes. Entre cada escuta há um espaço de 10 segundos. (5 
pontos) 

 Audio 1 Entrevista

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/adjuntos/portugues/A2/A2_Entrevista.mp3
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4. O Francisco Reis...

a) deixou as suas memórias entre a sua gente da Rifana.
b) comenta que a Rifana tem outras muitas coisas, além do comentado.
c) acha que a Rifana é uma terra de encontro e de histórias.

5. Ao Francisco Reis, a viagem pelas terras da Rifana...

a) faz-lhe lembrar coisas esquecidas.
b) faz-lhe lembrar coisas guardadas na memória.
c) faz-lhe lembrar uma série de lembranças passadas.

TAREFA 2 

VALORAÇÕES 

0. Ex. O ano 2007 não foi fácil para os portugueses. V F 

1. Há mais de uma década que Portugal não converge com a
média europeia. 

V F 

2. Do ponto de vista negativo, estão o desemprego e a pobreza V F 

3) Do ponto de vista positivo, está a estabilidade política e
institucional. 

V F 

4) Actualmente, a gente está para fazer os sacrifícios
requeridos. 

V F 

5) O ano 2008 vai ser um ano melhor. V F 

Ouça com atenção e indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. 
Tem 45 segundos para ler o exercício. Vai ouvir duas vezes. Entre cada escuta há um 
espaço de 10 segundos. (5 pontos) 

Audio 2 Valorações

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/adjuntos/portugues/A2/A2_Valoracoes.mp3
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TAREFA 3 

 

ERRADICAR A MALÁRIA 

 
Uma equipa de investigadores do Instituo Gulbenkian de ciência_________________(1) 

que afinal é possível erradicar a malária. Os cientistas sublinham_________________(2) 

de reduzir de forma drástica o número de casos, um caminho fundamental para acabar 

com uma doença que mata____________________(3) todos os anos. Luís Soares: 

“Reduzir os casos de malária__________________(4), esta é a fórmula de (5) a 

erradicação desta doença transmitida através da picada de um tipo de mosquito”. Esta é 

a conclusão do modelo matemático__________________(6) por cientistas portugueses. 

Ricardo Lago é um dos autores do estudo, explica a forma como__________________(7) 

este objectivo. Para testar este modelo__________________(8) contactos com 

Moçambique, um país que se adapta__________________(9) dos cientistas. Ricardo 

Lago é um dos investigadores do Instituto Gulbenkian de ciência, uma equipa que 

demorou mais de um ano_________________(10) este modelo que renova a esperança 

de que é possível erradicar a malária em África. 

 

 

Ouça o diálogo e complete. Tem 45 segundos para ler o texto. Vai ouvir duas 
vezes. Entre cada escuta há um espaço de 10. (10 pontos) 

 Audio 3 Malária 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/adjuntos/portugues/A2/A2_Malaria.mp3
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EXPRESSÃO ESCRITA (20 pontos) 
 

TAREFA 1: REDAÇÃO BREVE 

       (5 pontos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma colega muito querida está engripada. Escreva um bilhete no qual lhe explique o 
que deve fazer para melhorar (40-45 palavras). 
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TAREFA 2: REDAÇÃO LONGA 

       (15 pontos) 

 
 

 

 
Há três meses que foi viver a uma nova cidade e conheceu uma pessoa muito 
especial. Escreva uma carta à sua irmã e narre-lhe como conheceu essa pessoa tão 
especial e como é, além de falar da viagem que fez com ela a Lisboa. (110-120 
palavras). 
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EXPRESSÃO ORAL (20 pontos) 
 

TAREFA 1: INTRODUÇÃO 

 

 
Nome? 

Idade? 

Local de residência? 

Idiomas? 

Profissão? 

Atividades de lazer? 

 
 

 
Vai ter de falar um bocadinho sobre si, para o qual pode servir-se destas perguntas em 

modo de ajuda 

PROVA ORAL NB 
PARTE 1 
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TAREFA 2: PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 

Vai ter de fazer três perguntas à/ao sua/seu colega para obter as respostas de que 
precisa. À sua vez, ela vai fazer-lhe três perguntas, às quais terá de responder.  
(8 pontos). 
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OM/NB – FALAR – Tarefa 2             PERGUNTAS E RESPOSTAS  
 

FESTA MEDIEVAL - Informação 

Você tem certa informação sobre uma festa medieval. A sua parceira ou o seu 

parceiro quer ir para a festa consigo. Responda às suas perguntas sobre a festa. 

                   Retroceda no tempo e desfrute de uma 

                 festa medieval 
 
A Taberna o Velho Castelo oferece uma noite inesquecível 
 
Primeiro sábado de cada mês, entre as 19.00 e as 23.00 h 

Jantares por só €39.50 por pessoa 

Reservas:  Ana, no 01375-346 

Serviço de estacionamento gratuito  

OM/NB – FALAR – Tarefa 2             PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

FESTA MEDIEVAL - Perguntas 

Você quer ir a uma festa medieval com a sua parceira ou o seu parceiro. Ela ou ele 

tem a informação sobre a festa. Faça-lhe TRÊS perguntas sobre o assunto. 

 

♦ Como/reserva? 

♦ Onde? 

♦ Frequência?  

♦ €? 

♦ Parque de estacionamento? 
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TAREFA 3: INTERAÇÃO  

 

A 
A sua ou seu colega B quer ser investigador/a, mas só repara nas 
vantagens. Diga-lhe as desvantagens. 
 

 Investigador/a Pasteleira/o 

    Desvantagens 
 

����    

• Não há trabalho nessa área 
• Terá de ir ao estrangeiro 
• Precariedade laboral 

 

Vantagens 
 

  ☺  ☺  ☺  ☺    

 

 

 

 

 

• Bom comer 
• Conhecer pessoas 

interessantes do mundo da 
restauração 

• Boas festas 

B 
A sua ou seu colega B quer ser pasteleira/o, mas só repara nas 
vantagens. Diga-lhe as desvantagens. 
 

 Investigador/a  Pasteleira/o 

    Desvantagens 
 

����    

 
 

• Horário 
• Salário baixo 
• Sempre a mesma coisa 

Vantagens 
 

  ☺  ☺  ☺  ☺    

 

• Ser conhecida/o 
• Salário elevado 
• Conhecer mundo 
 

 

 

Fale com a sua parceira/o seu parceiro sobre as vossas preferências profissionais (12 
pontos) 

PROVA ORAL NB 

PARTE 3 

PROVA ORAL NB 

PARTE 3 




