
 

 
 
                                                     

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a todas 
ellas en portugués. (variedad europea) 
CALIFICACIÓN: Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las 
preguntas figura al final de cada una de ellas.   
TIEMPO: 1 hora. 

    _____________________________________________________________________________ 
 

A tradição é americana mas, em menos de uma década, já está 
firmemente enraizada no nosso país: mais de 60% dos portugueses 
planeia fazer compras na Black Friday. Mais da metade pretende comprar 
vestuário e calçado, seguindo-se a tecnologia, perfumes e cosmética, 
eletrodomésticos e brinquedos. 
 
Nos últimos anos foram reportados alguns abusos de comerciantes e 
falsas promoções, mas as autoridades estão mais atentas – e os 
consumidores também - , o que tem vindo a desincentivar estratégias 
comerciais enganadoras.  Este ano, por exemplo, apertaram-se as regras 
das promoções. No mês passado entrou em vigor uma nova lei que obriga 
as lojas a aplicar o desconto sobre o preço mais baixo do produto nos 
últimos 90 dias, excetuando os preços de saldos, de forma que seja mais 
difícil inventar “pechinchas” em datas como a Black Friday. 
 
Como em quase tudo na vida, a melhor forma de nos protegermos é com 
informação. Devem procurar-se os preços praticados anteriormente e 
dedicar alguns minutos às páginas de comparações de produtos. Num 
estabelecimento comercial, a forma mais prática e rápida é utilizar uma 
App, como a do Kuantocusta: basta apontar a cámara do telemóvel ao 
código de barras para ter automáticamente informação dos preços 
praticados noutras lojas. 
  
Nas compras online os cuidados devem ser redobrados, sobretudo no caso 
de encomendas internacionais. Esta semana é também uma espécie de 
Natal antecipado para os piratas informáticos, que aproveitam para 
multiplicar emails ou mensagens móveis, com o intuito de roubar dados 
pessoais e informações bancárias. 
 
 

 
Na dúvida, é melhor desconfiar do que parece bom demais para ser 
verdade: provavelmente, não será mesmo. 
 
(Visão.sapo.pt, 28/11/2019. Texto adaptado) 
 
 

 
PERGUNTAS 

 
1. Dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (2 puntos) 

 
2. Escreva os antónimos das seguintes palavras retiradas do texto: 

Tradição, últimos, antecipado, melhor. (2 puntos) 
 

3. Após a leitura do texto, assinale se as afirmações que se seguem 
são verdadeiras ou falsas. Justifique a sua resposta com uma frase 
do texto. (2 puntos) 
3.1 É cada vez mais fácil propor promoções nas lojas. 
3.2 Nesta espécie de Natal antecipado é preciso prestar mais 

atenção aos telemóveis, porque pode haver umas autênticas 
pechinchas nas mensagens que recebemos. 
 

4. Passe as seguintes frases para Pretérito Perfeito Simples. (2 
puntos) 
4.1 Mais de 60% dos portugueses planeia fazer compras na Black 

Friday. 
4.2 Os piratas informáticos aproveitam para multiplicar emails ou 

mensagens móveis. 
  

5. Redija um texto de 120 palavras com umas dicas para os 
consumidores que compram online ou nas lojas físicas na Black 
Friday. (2 puntos) 
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PORTUGUÉS 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
 

Se valorará, ante todo, la corrección gramatical, y la propiedad de expresión en la 
respuesta. 
 
Pregunta 1: Esta pregunta tiene como objetivo medir la capacidad de comprensión lectora. 
 
Pregunta 2: Esta pregunta tiene como objetivo medir la riqueza léxica del alumno. 
 
Pregunta 3: Esta pregunta tiene como objetivo medir la comprensión lectora del alumno. 
 
Pregunta 4: Mediante esta pregunta se mide la preparación del alumno en aspectos 
gramaticales de la lengua portuguesa. 
 
Pregunta 5: Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración de un discurso 
por parte del alumno. Se propone la elaboración de una redacción sobre un asunto 
vinculado al contenido del texto (120 palabras). 
 
Cada pregunta se califica con un máximo de 2 puntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


