
PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
CURSO 2017-2018

LENGUA EXTRANJERA

PORTUGUÉS

Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b)  No se permite el uso de diccionario.

c)  La puntuación de las preguntas está indicada en las mismas.

d)  Los alumnos deberán realizar completas una de las dos opciones A o B, sin poder mezclar las 
respuestas.

.

OPÇÃO A

O Zé é jogador de ténis. Faz uma vida muito regular e saudável. Ultimamente, tem feito muitos progressos e eu espero que este
ano consiga ganhar o campeonato. Se ele fizesse o tipo de vida que eu faço, certamente não iria longe. É verdade que eu tenho praticado
algum exercício e tenho comido menos nestas últimas semanas.

Se, por exemplo, o Zé fumasse, fosse tarde para a cama e visse televisão seis horas por dia, então estaria perdido!
Ontem eu telefonei para casa dele às dez horas e a mãe do Zé disse que ele já tinha ido para a cama.
Ser desportista não é fácil. Se o Zé realmente quiser alcançar um bom lugar, terá de trabalhar muito.
Tenho a certeza de que ele o fará. Já em criança, o Zé tinha decidido que seria um jogador famoso, e ainda nem tinha começado

a jogar!
É muito importante nós desejarmos alcançar alguma meta. Realmente, todos nós, com força de vontade, podemos ser o que

quisermos!
Carla Oliveira, Luísa Coelho Aprender Português

A. COMPREENSÃO (4 pontos; 1 ponto por cada pergunta)

1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras: 
    1.1. Como é a vida do Zé?
    1.2. Ser desportista é fácil?

2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto.
    2.1. O Zé nunca quis ser um desportista reconhecido.
    2.2. O Zé não é fumador.

B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta )

1. No texto aparecem as palavras “longe” e “bom”. Indique o contrário de cada uma destas palavras.
2. Escreva por extenso (em letra) os números 253 , 16  e 569.
3. Passe as seguintes palavras que aparecem no texto para o plural: “saudável” e “televisão”.
4. Complete a seguinte frase, conjugando os verbos no Presente e no Pretérito Perfeito Simples:

               "Hoje __________uma festa de anos, mas ontem __________uma festa de despedida de solteiro. (TER)
5. No texto aparecem as formas verbais "faz", "consiga" e "visse". 

Indique Pessoa, Número, Tempo e Modo de cada uma delas.
6. Complete a seguinte frase com as preposições e artigos necessários:

                Faço desporto todos os dias ______ 9 horas _______ manhã.

C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema:

Gosta de fazer desporto? Qual é o seu desporto preferido?
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OPÇÃO B

Nasci no dia 18 de Junho de 1861, e devia ser sábado ou domingo porque era um dia de feira, e na minha terra, uma vilinha 
transmontana de origen árabe, a quase 1000 metros de altitude, as feiras eram então aos sábados ou domingos, e eram os dias mais 
alegres de Mogadouro, porque vinha povo de toda parte.

A nossa casa era mesmo defronte da feira, o meu pai tinha um estabelecimento comercial onde estava quando eu nasci, parece-
me que por volta da tarde. Minha tia Jacinta, irmã de meu pai, foi procurá-lo e disse-lhe assim: -- “ Parabéns, João, tens mais um filho!”; e 
contava minha tia que meu pai tinha respondido por estas palavras: -- “Olha a grande coisa!”.

Meu pai era a maior bondade que há no mundo. Mas não queria parecer bondoso para não  parecer fraco, ele que era também 
um forte e o maior trabalhador que tenho conhecido. Toda a gente morria por ele, até as crianças, e ainda hoje se diz assim lá na minha 
terra nalguma grande dificuldade ou precisão, porque era também muito inteligente e a tudo acudia: -- “ Se fosse vivo o Senhor João 
Trindade…”

Trindade Coelho, Os Meus Amores (adaptação)

A. COMPREENSÃO (4 pontos; 1 ponto por cada pergunta)

1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras: 
    1.1.  Como eram os fins de semana na aldeia?
    1.2.  Descreva o pai do autor do texto.

2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do  texto.
    2.1. O autor do texto nasceu numa grande cidade.
    2.2. O pai ficou muito contente com o nascimento do filho.

B. USO DA LÍNGUA (3 pontos; 0,5 por cada pergunta)

1. No texto aparecem as palavras “fraco” e “vivo”. Indique o contrário de cada uma destas palavras.

2. Encontre no texto um sinónimo de “menino” e de “bom”.
3.  Passe as seguintes palavras para o plural: “irmão” e “tudo”.

4. Complete a seguinte frase, conjugando os verbos indicados no pretérito perfeito simples:
A menina ________(DIZER) que eu _________(TER) muita sorte.

5. Complete a seguinte frase, conjugando os verbos no pretérito imperfeito do indicativo:Enquanto nós __________ (ESTAR)  a

fazer o exame, __________(CHOVER) lá fora.   

6. Passe a seguinte frase para a voz passiva:

O António pagou a conta do restaurante.

C. COMPOSIÇÃO  (3 pontos) - Escreva cerca de 120 palavras sobre o seguinte tema:

Faça uma pequena autobiografia.
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