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JARRAIBIDEAK 

 

 

1. Testua eta galderak arretaz irakurri eta ahal duzun bezain ongien erantzun. 

2. Galdera guztiak erantzuten saia zaitez. 

3. Emandako denbora baino lehen bukatuz gero, ondo birpasa ezazu 

egindakoa. 

4. Adi ortografiari: letra larriak, txikiak, puntuak, komak, etab. 

5. Horrela eskatzen den ariketetan, erantzun zuzena borobildu edo gurutze bat 

egin iezaiozu. 

6. Galdera bakoitzaren alboan dator puntuazioa. 

7. Gaizki erantzundakoek ez dute puntuazioa jaitsiko. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

1. Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste lo mejor que sepa. 

2. Procure responder a todas las preguntas. 

3. Si termina antes del tiempo fijado, repase bien lo que ha hecho. 

4. Revise bien la ortografía: mayúsculas, minúsculas, tildes, etc., así como los 

signos de puntuación. 

5. En aquellas actividades que así lo requieran, rodee con un círculo o haga 

una cruz en la opción que considere correcta. 

6. La puntuación se indica al lado de cada pregunta. 

7. Las respuestas incorrectas no restarán puntuación. 

.



 
 

GRUPO 1 

Leia o texto e responda às perguntas que o seguem. 

 

Lisboa é o 'cocktail europeu perfeito', diz site inglês 

 

O site britânico London24 lançou esta quinta-feira um artigo que tem a capital 
portuguesa em destaque. O autor do texto sugere Lisboa para umas férias, 
dando indicações de locais a visitar na cidade, conhecida pelas suas sete 
colinas. 
 
Este roteiro começa com uma referência à Torre de Belém, onde é possível "ter 
uma vista magnifíca sobre o Mosteiro dos Jerónimos, onde se encontra o 
túmulo de Vasco da Gama", continuando a sugestão com uma paragem nos 
Pastéis de Belém, "os melhores da cidade", como se pode ler no artigo. 
 
Depois, há a sugestão de uma visita às igrejas da capital, como a Igreja de São 
Domingos, situada perto do Rossio. O autor do artigo prossegue fazendo uma 
referência ao Oceanário de Lisboa, "uma opção perfeita para ocupar as horas 
que antecedem o voo". 
 
Para jantar, o artigo sugere um passeio por Alfama e Bairro Alto, zonas ligadas 
à tradição do fado, mas também conhecidas pelos seus bares e discotecas, 
onde "se pode encontrar cerveja a um euro e uma vasta população 
académica". 
 
A capital portuguesa é ainda destacada pelo seu clima, paisagens e música, 
que fazem de Lisboa "uma das melhores cidades para fazer uma pausa". 
 
Para os que não ficam satisfeitos por conhecer apenas Lisboa, os jornalistas da 
London24  aconselham uma viagem até Sintra, para ver "lindos palácios e 
vistas únicas da Serra e do Castelo dos Mouros". 
 
"Lisboa é realmente uma cidade europeia fantástica, um verdadeiro cocktail do 
clima mediterrânico e da história rica e gloriosa de Portugal", conclui o artigo. 
 
 
 

Notícia sugerida por António Resende. http://boasnoticias.pt 
  



 
 

 

1.a          (2 pontos) 
 
Diga se as frases seguintes são verdadeiras ou falsas (V / F), conforme a 
informação dada no texto: 
 
1. No artigo indicam-se que lugares se podem visitar em Lisboa.  
2. Lisboa tem muito lugares para visitar, mas todos são artísticos, não dá para 
desfrutar da comida.  
3. Aconselham a ir ver um lugar cheio de animais marinhos.  
4. Ao meio dia é bom ir ao Bairro alto e a Alfama.  
5. Há planos para quem quer conhecer outros lugares além de Lisboa.  
 
 
1.b          (1,5 pontos) 
 
Escolha do texto as palavras cujo significado corresponda às definições 
seguintes: 
 
Aconselha:  
Esplêndida:  
Escritor, jornalista:  
Estudantes:  
Descanso:  
 

GRUPO 2 

2.1 
 
Escolha uma das preposições oferecidas:    (1 ponto) 
 
a) Agora estamos ___________ (no / a / para) e depois vamos tomar un café. 
 
b) Todos os dias vou à faculdade ___________ (por / em / de) uma rua muito 
bonita.  
 
c) A Maria não veio ___________ (por / a / como) doente. 
 
d) Ontem fomos ___________ (em / com/ de) bicicleta até a ponte nova. 
 
 

2.2 
 

Escolha a opção correta     (1,5 pontos) 
 
1. Ontem a Amália e a Ana ............................... ver uma exposição na 
Gulbenkian. 



 
 

a) vão     b) foram    c) tentarão 
 
2. A doutora Alves ............................... que o Miguel está doente e que tinha de 
ficar na cama. 
 
a) disse    b) pensar    c) dizia 
 
3. Vi uns turistas islandeses que me perguntaram onde é que 
............................... o museu de Belas Artes. 
 
a) havia    b) tinha    c) ficava 
 
4. A Teresa ainda não ............................... tempo de arrumar o quarto e a sua 
mãe está zangada. 
 
a) tive     b) teve    c) houve 
 
5. O meu carro está avariado, tenho de o ............................... porque na 
próxima semana vamos de férias ao Alentejo. 
 
a) vender    b) arranjar    c) cambiar 
 
 
2.3          (1 ponto) 
 
Faça uma pergunta em que a resposta seja a parte sublinhada da frase. 
 
1) A empregada que nos atendeu ontem na loja é prima do meu marido.  
 
...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 
2) O Paulo trouxe um cachorro para oferecer à namorada. 
 
...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3) Dizem que a cidade mais bonita do mundo é o Rio de Janeiro. 

 
...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 
4) As calças que ofereci ao meu irmão eram muito bonitas.  
 
...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

  



 
 

 

.GRUPO 3 
 

Redação         (3 pontos) 
 
Escolha UM dos temas seguintes e escreva uma redação de entre 90 e 100 
palavras. É importante respeitar o número de palavras indicado. 
 
A. Escreva uma redação onde conte o que costumava fazer em criança no 
verão:  
Com quem, como, onde, quando? 
 
 
B. Escreva uma redação onde descreva como é a sua cidade. Tenha em 
conta os pontos seguintes: 
Tamanho, diversão, cultura, comida... 
 

 


