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LENGUA EXTRANJERA
PORTUGUÉS
(ADMISIÓN)

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Este examen consta de varios bloques. Debe responder a las preguntas que se indican en cada uno.
c) La puntuación está indicada en cada uno de los apartados.
d) No está permitido el uso de diccionario.

El examen consta de 3 Bloques (A, B y C)
En cada bloque (Compreensão, Uso da língua y Composição) se plantean varias preguntas o cuestiones
de las que deberá responder al número que se indica en cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las
requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Compreensão)
La puntuación máxima: 4 puntos.
En este bloque se plantean 4 preguntas para cada uno de los dos textos presentados (A y B). Se debe responder
a las cuestiones planteadas eligiendo SOLAMENTE 1 texto:
COMPREENSÃO – Escolha um dos textos propostos (A ou B) e responda às 4 perguntas sobre ele.
(4 pontos; 1 ponto por cada pergunta)
TEXTO A
Resgatar um astronauta, a bordo da Estação Espacial Internacional, custa 50 milhões de euros. Por isso, quando
descolam da Terra, não pode haver o mínimo sinal de fragilidade, explica Pedro Caetano, especialista em Medicina
Aeronáutica.
“Vida de astronauta é uma vida de rato de laboratório”, observa Pedro Caetano. “Tudo controlado e em permanente
observação”. O médico, com formação em Medicina Aeroespacial sabe do que fala. Em 2014 passou três meses no
Johnson Space Center, a casa dos astronautas da NASA, a frequentar um curso de Medicina Aeroespacial.
Foi ainda durante o curso na NASA que o médico começou a magicar a criação de centro médico aeroespacial em
Portugal e num dos trabalhos acabou por apresentar um projeto de análise aos voos orbitais e sub-orbitais para futuros
turistas espaciais, respondendo à questão: como levar uma pessoa ao espaço? “Na Medicina Espacial pensamos a
medicina ao contrário, preocupamo-nos na forma como podemos levar uma pessoa em excelente forma para um
ambiente extremo”, exemplifica o especialista. Para os astronautas, os requisitos estão bem definidos – “são
analisados da ponta do cabelo à ponta do pé” – e depois de uma prova de seleção muito rigorosa, ainda passam por
meses de preparação. Algumas das missões podem durar seis meses e é preciso reduzir ao mínimo o risco de
aparecer algum problema de saúde entretanto. Além da ‘vistoria’ completa, aos astronautas americanos chega-se
mesmo a fazer cirurgias preventivas. Para um turista espacial é claro que não poderá haver o mesmo rigor. “Os níveis
ainda não estão definidos. Temos de estabelecer os mínimos necessários para que se possa dispensar tanto tempo
de preparação”, observa.
(Texto adaptado) https://visao.sapo.pt
A1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras:
1. Quem é Pedro Caetano. O que é que está a planear?
2. Qual é a característica principal da medicina espacial?
A2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do
texto:
1. Resgatar um astronauta é barato.
2. A seleção dum astronauta é prolongada e minuciosa.
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TEXTO B
Baltazar era maniato. Trabalhava na casa de um comerciante português rico, varrendo, limpando o pó, lavando a
roupa, cuidando da horta e do jardim, ajudando a preparar as refeições. O comerciante tinha um filho de quinze anos,
Ricardo, um rapaz de saúde delicada, mimado pela avó, protegido pela mãe e odiado pelo pai. Ricardo admirava
Baltazar, porque, ao contrário dele, o maniato estava sempre bem-disposto, respondia aos insultos de Adebaldo com
gargalhadas e nunca se deixava vergar. A amizade dos dois irritava Adebaldo, que preferia ver o filho jogando futebol
ou a trocar murros com outros garotos, em vez de encontrá-lo a fumar à saída do Cine Imperial, na companhia de
Baltazar, depois de assistirem a uma qualquer comédia indiana. Uma noite em que encontrou Ricardo ensinando
Baltasar a ler, enfureceu-se, espancou os dois com um largo cinto de couro e, finalmente, expulsou o maniato de
casa. Este não se incomodou. No dia seguinte, o proprietário do Cine Imperial, um velho goês gordo e simpático,
ofereceu emprego ao rapaz, sendo a sua nova função zelar pela limpeza do cinema, assim como acompanhar as
pessoas até aos respetivos lugares e expulsar os borlistas. Baltazar ficou encantado, pois podia assistir a todos os
filmes e ainda recebia mais do que em casa do Adebaldo. Ricardo, esse, transformou-se num grande cinéfilo. Isto
durou até à noite trágica em que Adebaldo entrou no quarto do filho, para uma conversa séria sobre os negócios da
família, e o encontrou na cama, nu, abraçado a Baltasar, os dois tão encantados um com o outro que só deram pela
presença do homem quando este, soltando um violento brado, tombou sem sentidos no soalho.
José Eduardo Agualusa, Os vivos e os outros
B1. Responda às seguintes perguntas sobre o texto, usando as suas próprias palavras:
1. Como é a relação do empregado doméstico com a família do comerciante?
2. Qual é a relação entre o maniato e o filho do comerciante?
B2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. Justifique a resposta com palavras do texto.
1. O Baltazar ficava abatido pelas risadas do dono da casa.
2. O Baltazar estava tão contente com o trabalho no cinema como na casa do comerciante.
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BLOQUE B (Uso da língua)
La puntuación máxima: 3 puntos.
Este bloque estará formado por 12 preguntas de las que el alumno deberá elegir SOLAMENTE 6.
USO DA LÍNGUA – Responda a 6 das 12 perguntas indicadas: (3 pontos; 0,5 por cada pergunta )
1. Indique um antónimo de cada uma das seguintes palavras: “amizade” e “zelar”.
2. Faça duas expressões utilizando nomes de animais, como no exemplo: “Rato de laboratório”
3. Qual é a palavra intrusa nesta série? “Tripulante”, “passageiro”, “ tripulação”, “transeunte”.
4. Indique um sinónimo das palavras: “rigoroso”, “fragilidade”.
5. Escreva o plural das seguintes palavras: “azul”, “encantador”.
6. Escreva por extenso os números: “2016”, “540”
7. Complete a frase com o adjetivo na forma correta: “Ainda é muito cedo. De facto é __________”.
8. Complete a frase com os verbos no futuro: “Finalmente (ir) para o Sul, onde (ficar) cinco dias”.
9. Complete as frases com o imperfeito ou pretérito perfeito simples: “Quando elas (estar) em Faro, elas
(assistir) a um espetáculo”.
10. Complete com a forma correta do pronome: “Trouxe estas flores para ….., D. Margarida”.
11. Complete com uma preposição, artigo ou contração: Moro __________ Portugal, ___________
arredores de Lisboa.
12. Conjugue os verbos no tempo adequado: “Quando (sair) do Brasil muitas coisas (mudar). Já (chegar)
a Portugal há um ano e ainda hoje (ter) alguns problemas com a língua”.

BLOQUE C (Composição)
La puntuación máxima: 3 puntos.
En este bloque se plantea la redacción de 2 temas de los que se deberá redactar SOLAMENTE 1 de los temas
propuestos.
COMPOSIÇÃO (3 pontos) – Escolha um dos temas propostos e desenvolva-o em 120 palavras,
aproximadamente.
Tema 1: Quais são as vossas preferências de viagens? Gostam de viajar com alguém? Quando preferem viajar?
Gostariam de ir à Lua, a Marte?.
Tema 2: Falem sobre o vosso melhor amigo de infância.

