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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: 60 minutos. 

o Debe realizar TODAS las tareas. 

o Debe escribir sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.  

o Apague su teléfono móvil. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 20 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

 

TAREFA 1 RELACIONAR TEXTOS COM AFIRMAÇÕES ...../ 7 VALORES 
 
 
 

AFIRMAÇÕES (CONSELHOS) TEXTO CORREÇÃO 

A. Alinhe na brincadeira. Tenha paciência e não leve as coisas a 
mal.  

 

B.  Caminhar pelas ruas não vai ser fácil, leve pouca coisa consigo.  
 

C. Carregue o telemóvel antes de sair de casa.  
 

D. Evite levar roupa que seja muito importante para si. 0  

E. É importante priorizar. Não dá para fazer tudo.  
 

F. Leve lenços de papel e toalhitas caso venha a precisar.  
 

G. Não perca nada. Vale a pena fazer planos para ver tudo.  
 

H. Sapatos fechados é a melhor opção.  
 

I. Tente levar dinheiro suficiente.  
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TAREFA 2 TEXTO LACUNAR ...../ 5 VALORES 
 
 

NÚMERO PALAVRA CORREÇÃO 

0 estadia 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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TAREFA 3 VERDADEIRO / FALSO ...../ 8 VALORES 
 
 

AFIRMAÇÕES V / F CORREÇÃO 

0. A Joana faz mais ou menos as mesmas coisas todos os dias. V  

1. Já trabalhou com crianças.   

2. Quer encontrar um emprego e estudar ao mesmo tempo.   

3. A Joana não aceita ser mantida pelos pais.   

4. O Jaime completou apenas o primeiro ano do curso de Comunicação 
Social.   

5. O Jaime pagava uma renda de 650€, mais as contas, quando anda-
va a trabalhar no restaurante.   

6. Afirma que não era bom a cozinhar.   

7. Agora só quer voltar a encontrar um emprego para poder gastar di-
nheiro.    

8. Diz que o seu dia a dia é muito calmo.   
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COMPREENSÃO DE TEXTOS ESCRITOS 
TEXTOS DAS TAREFAS 

 
 

TAREFA 1 (7 valores: 1 valor cada item) 

Os textos que se seguem são excertos de um texto sobre os Santos 
Populares em Portugal. Na folha de respostas vai encontrar sete conselhos 
relacionados com cada um dos textos. Diga qual dos conselhos da folha de 
respostas corresponde ao aspeto ou sentido concretos de cada um dos 
textos. Atenção que há uma afirmação a mais. O texto 0 é um exemplo.  

https://www.omio.pt/blog/santos-populares/ 
 
TEXTO 0. (exemplo) 
A menos que vá à festa da Caras (revista portuguesa), ninguém liga muito ao outfit dos Santos 
Populares. Além disso, muita (mesmo muita) coisa pode acontecer. [...] Leve um casaquinho ligei-
ro e aceite que o pode perder nessa mesma noite. 
 
TEXTO 1 
Os habitantes de Lisboa e do Porto preparam-se antecipadamente, com sessões de cotoveladas 
e empurrões. Mas mesmo os mais experientes sabem que não há nada pior do que foliões carre-
gados, com mochilas volumosas! E o espaço que ocupam? Na noite dos Santos Populares todo o 
espaço conta! 
 
TEXTO 2 
Já se sabe que vai acabar a noite a cheirar a sardinha, mas proteja os pezinhos dos banhos de 
cerveja... e dos pés alheios.  
 
TEXTO 3 
Não é à toa que a noite dos Santos Populares é conhecida como a noite mais longa do ano e são 
muitas as mensagens e chamadas que terá que fazer. 
 
TEXTO 4 
Nas festas, planear é uma utopia. Mas tente criar um plano com os seu amigos, escolham o vos-
so roteiro das festas -onde comer, o bairro por onde vão andar, etc. Talvez assim a coisa seja 
menos caótica... ou não! Tentar fazer tudo só provoca stress.  
 
TEXTO 5 
Não é que o multibanco não funcione, ele funciona (às vezes). Todavia, durante os Santos Popu-
lares chegar a o multibanco é uma verdadeira modalidade olímpica -há quem ganhe medalhas 
por menos! Já para não falar das filas! 
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TEXTO 6 
O melhor mesmo é que consiga aguentar a bexiga, mas sejamos realistas... Sejamos também 
realistas com as filas para as casas de banho – e sejamos realistas com o lindo estado em que 
estas muitas vezes se encontram! Não é bonito, não se deve fazer na rua... mas o melhor é ir 
prevenido, certo? 
 
TEXTO 7 
Os Santos Populares são uma enorme festa de rua. Aguente os empurrões estoicamente ao som 
do Quim Barreiros, aproveite para um pezinho de dança na fila das bifanas e ao vinho barato, não 
faça cara feia, brinde! Divirta-se. 
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TAREFA 2 (5 valores: 0,5 valores cada item) 

No texto que se segue, intitulado “Diário de um finalista em Lloret”, foram 
retiradas algumas palavras ou expressões. Preencha os espaços em branco 
com as palavras ou expressões dadas no quadro, de forma a que o texto faça 
sentido. Cada palavra ou expressão pode ser usada apenas uma vez. Há duas 
palavras ou expressões a mais. Transcreva as opções selecionadas para a 
folha de respostas. A resposta 0 é um exemplo.  

afinal além aliás ao pé após 

estadia frente grande grão pelo menos 

resto também  vivamente   

Diário de um finalista em Lloret 
https://expresso.pt/opiniaoeblogues/correio/cidadaoreporter/diario-de-um-finalista-em-lloret=f278861 

 
Dos preparativos ao regresso, Tiago Cardoso, um estudante de 17 anos da Escola 
Secundário Miguel Torga, Massamá, deixa-nos o relato da sua viagem de finalista. 

 
Tecnicamente, a estadia (0) em Lloret De Mar dura apenas 6 dias (5 noites), mas as duas noites 
passadas no autocarro, tanto na ida como na volta, já contam como diversão. 

___________ (1) as despedidas, as preocupações de não nos esquecermos de nada, os arranjos 
de última hora, etc, chega a hora da verdade. São seis da tarde e à nossa ___________ (2) te-
mos 21 horas de viagem, sendo isso o que mais nos preocupa. Tentamos ficar ___________ (3) 
dos amigos mais chegados e preparamo-nos para aguentar a viagem. 

Os autocarros não são os melhores (___________  (4), o nosso não era) para uma viagem desta 
magnitude. [...] 

O hotel em que ficámos é de 3 estrelas, mas ___________  (5) não esperávamos grandes luxos. 
Os quartos eram para 3 pessoas, mas as dimensões eram mais aconselhadas para duas. Três 
camas singulares juntas, um armário, uma televisão, um telefone e uma casa de banho (bem 
equipada, por sinal). Mas os quartos não era o que mais nos preocupava. ___________  (6), du-
rante uma semana iriam servir apenas para dormir (muito pouco) e ir tomar banho. 
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De ___________  (7), o hotel tem piscina, um salão de jogos, bar e restaurante, no qual tomámos 
quase todas as nossas refeições, já que tínhamos pensão completa. A comida até era boa, para 
___________  (8) surpresa nossa -- a maioria das pessoas que já tinham ido na viagem de finalis-
tas avisaram-nos que a alimentação era péssima. Em suma, acho que o hotel onde ficámos (Ho-
tel Montevista) até é bastante agradável para uma viagem de finalistas. [...] 

A "baixa" de Lloret é uma sucessão de ruas cheias de lojas de marroquinos, onde é possível en-
contrar e comprar a preços baixos de tudo um pouco. ___________  (9) destas lojas, a cidade 
pouco mais tem: alguns restaurantes, bares e discotecas (todos vivem à custa das viagens de 
finalistas). [...] 

A conclusão 
Agora, após alguns dias de descanso, apenas posso dizer que esta viagem é realmente inesque-
cível. É uma viagem que nos marca a todos e que, por isso, aconselho ___________  (10) a to-
dos os futuros finalistas, que irão orgulhar-se de terem participado numa iniciativa tão divertida e 
marcante. 
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TAREFA 3 (8 valores: 1 valor cada item) 
 
Os textos que se seguem são excertos do artigo “A geração dos nem-nem. 
Quem são e como vivem”. Diga se as afirmações da folha de respostas são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) tendo em conta unicamente o que se diz nos 
textos. O texto 0 é um exemplo.  

https://www.cmjornal.pt/viver-com-saude/familia/detalhe/a-geracao-dos-nem-nem-quem-sao-e-como-vivem 
 

A GERAÇÃO DOS NEM-NEM. QUEM SÃO E COMO VIVEM? 
 

Retrato de uma geração esquecida e sem rumo. 
Por Dina Arsénio 11 de Outubro de 2019 

 
JOANA 
 

Os dias sucedem-se com a mesma rotina monótona. "Acho que devia ser uma pessoa mais ativa, 
mais ambiciosa. Os meus pais estão sempre a dizer que devia arranjar um trabalho”. [...] 
 
Joana já teve alguns trabalhos diversificados: trabalhou numa creche durante dois meses, numa 
empresa de telemarketing por quatro e numa empresa de limpezas apenas dois. [...] 
 
O seu sonho é formar-se como maquilhadora. “Tenho metade do dinheiro, são 1.500 euros. A 
minha mãe também me vai ajudar, mas quero arranjar um trabalho certo e conciliar com o curso. 
[...] 
 
JAIME 
 

Assim como a Joana, também Jaime Brito, de 20 anos, assume que são os pais que lhe dão di-
nheiro. [...] Fez a escolaridade na ilha da Madeira e depois, em 2017 foi para o continente tirar o 
curso de Comunicação Social, mas acabou por ficar apenas um semestre. “Também não tive di-
reito a bolsas  e vindo das ilhas é complicado suportar custos”. [...] 
 
Jaime ainda só teve um emprego: num restaurante de sushi. Servia às mesas: “estive lá cerca de 
dois meses. Tinha um vencimento de €650, mais gorjetas. Saí porque era muito stressante. Expe-
rimentei o trabalho de cozinha, ou seja, fazer os rolos de sushi, lavar o peixe, escamar, picar, etc. 
Não tinha jeito." [...] 
 
Agora está desempregado e, ao contrário de Joana, tem um objetivo bem definido. “Quero arran-
jar um trabalho mais calmo e poupar dinheiro”. 
 
Todos costumam levantar-se cedo, para tentarem estar ativos. Só Jaime costuma levantar-se por 
volta das 10h e depois de almoçar vai ter com os amigos. "Vou até ao café, tento abstrair-me dos 
stresses da vida. Ao fim-de-semana bebo um copo, mas são dias demasiado pacatos, revela 
Jaime. 
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COMPREENSÃO DE TEXTOS ESCRITOS - CHAVE 
TAREFA 1 RELACIONAR TEXTOS COM AFIRMAÇÕES ...../ 7 VALORES 
 
 

EXPRESSÕES (CONSELHOS) TEXTO CORREÇÃO 

A. Alinhe na brincadeira. Tenha paciência e não leve as coisas a 
mal. 7 

 

B.  Caminhar pelas ruas não vai ser fácil, leve pouca coisa consi-
go. 1 

 

C. Carregue o telemóvel antes de sair de casa. 3 
 

D. Evite levar roupa que seja muito importante para si. 0  

E. É importante priorizar. Não dá para fazer tudo. 4 
 

F. Leve lenços de papel e toalhitas caso venha a precisar. 6 
 

G. Não perca nada. Vale a pena fazer planos para ver tudo. x 
 

H. Sapatos fechados é a melhor opção. 2 
 

I. Tente levar dinheiro suficiente. 5 
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TAREFA 2 TEXTO LACUNAR ...../ 5 VALORES 
 
 

NÚMERO PALAVRA CORREÇÃO 

0 estadia 
 

1 após  

2 frente  

3 ao pé  

4 pelo menos  

5 também  

6 afinal  

7 resto  

8 grande   

9 além  

10 vivamente  
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TAREFA 3 VERDADEIRO / FALSO ...../ 8 VALORES 
 
 

AFIRMAÇÕES V / F CORREÇÃO 

0. A Joana faz mais ou menos as mesmas coisas todos os dias. V  

1. Já trabalhou com crianças. V  

2. Quer encontrar um emprego e estudar ao mesmo tempo. V  

3. A Joana não aceita ser mantida pelos pais. F  

4. Completou apenas o primeiro ano do curso de Comunicação Social. F  

5. O Jaime pagava uma renda de 650€, mais as contas, quando anda-
va a trabalhar no restaurante. F  

6. Afirma que não era bom a cozinhar. V  

7. Agora quer voltar a encontrar um emprego para poder gastar dinhei-
ro.  F  

8. Diz que o seu dia a dia é muito calmo. V  
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: máximo 35 minutos. 
o Apague su teléfono móvil. 
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.  

o Cada tarea se escuchará dos veces. 

o Para cada una, el procedimiento será el siguiente: 

o dos minutos para leer el enunciado y la tarea 

o primera escucha del documento  

o un minuto para responder 

o segunda escucha del documento 

o dos minutos para revisar las respuestas y anotarlas en la hoja de respuestas 

(reverso de esta página) 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 20 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

 

TAREFA 1 VERDADEIRO / FALSO ...../ 8 valores 

 
 

AFIRMAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

V/F V         

CORREÇÃO         
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TAREFA 2 ESCOLHA MÚLTIPLA ...../ 7 valores 

 
 

 
 
  

AFIRMAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 

OPÇÃO (A, B, C) A        

CORREÇÃO         
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TAREFA 3 SELECIONAR 5 AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS ...../ 5 valores 

 
 
 

AFIRMAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X  X           

CORREÇÃO          
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COMPREENSÃO DE TEXTOS ORAIS 

TEXTOS DAS TAREFAS 

 
TAREFA 1 (8 valores: 1 valor cada item) 

Irá ouvir duas vezes o programa de rádio “A1 Ciência” da RTP sobre o futuro 
das livrarias. Diga se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F) 
segundo o que se diz na gravação. Transcreva as opções selecionadas para a 
folha de respostas. A afirmação 0 é um exemplo.  
 

AFIRMAÇÕES V / F 

0. Não é a primeira vez que se fala de livrarias no programa. V 

1. Ainda há um número importante de livrarias com lucros.  

2. Só as grandes cadeias de livrarias vão poder aguentar a crise.  

3. O convidado diz que as livrarias que só vendem livros vão ter mais 
dificuldades no futuro.   

4. Uma solução que se sugere é as livrarias venderem outros produtos para 
além dos livros.    

5. O negócio do livro digital vai crescer.  

6. Os jovens quase não utilizam livros de papel.  

7. Há livrarias históricas que hoje são visitadas apenas como monumentos e não 
para ir comprar livros.  

8. Brasil é um dos poucos países em que o número de livrarias está a crescer.  
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TAREFA 2 (7 valores: 1 valor cada item) 
 
Irá ouvir duas vezes um programa de rádio sobre turismo na Serra da Estrela. 
Complete as afirmações abaixo com uma das três opções dadas (A, B ou C), 
segundo o que se diz na gravação. Transcreva as opções selecionadas para a 
folha de respostas. A afirmação 0 é um exemplo.  
 
 

0. Este ano na Serra da Estrela... 
 

x A. não nevou. 

 B. nevou como em anos anteriores. 

 C. nevou pouco. 

 
1. Os hotéis... 

 

 A. fecharam por falta de clientes. 

 B. registaram uma ocupação menor a anos anteriores. 

 C. tiveram uma ocupação similar a anos anteriores. 

 
2. Uma das atividades que se organizaram este ano foi... 

 

 A. a feira gastronómica. 

 B. fazer visitas a povoações. 

 C. praticar esqui em pavilhões desportivos 

 
3. A neve artificial... 

 

 A. fez com que se pudesse esquiar. 

 B. só serviu para as pessoas se divertirem com a neve. 

 C. tinha um problema e não se podia utilizar. 
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4. O setor do esqui... 

 

 A. conseguiu salvar a temporada. 

 B. recebeu ajudas da Câmara Municipal. 

 C. teve muitas perdas. 

 
5. Em Espanha...  

 

 A. a situação foi parecida. 

 B. conseguiram esquiar com neve artificial. 

 C. nevou muito. 

 
6. Em França uma estância fechou por... 

 

 A. falta de clientes. 

 B. não terem canhões de neve suficientes. 

 C. uma queixa apresentada por um grupo ecologista. 

 
7. Um dos problemas que tiveram com a neve artificial na Serra da Estrela teve a ver com... 

 

 A. o excesso de calor. 

 B. o vento. 

 C. um problema elétrico. 
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TAREFA 3 (5 valores: 1 valor cada item correto) 

Irá ouvir duas vezes dez excertos de vários programas de “Minuto cidadão”, 
da RTP. Das dez afirmações abaixo, cinco são verdadeiras (correspondem-se 
com informações dadas na gravação) e cinco falsas (não se correspondem 
com afirmações dadas na gravação). Marque com um X APENAS as 5 
afirmações verdadeiras segundo o que se diz na gravação. Transcreva as 
opções selecionadas para a folha de respostas. A afirmação 0 é um exemplo.  
 

TEXTO AFIRMAÇÕES X 

0 Ir à farmácia apenas com o Cartão de Cidadão.  X 

1 O programa já começou com empresas relacionadas com tecnologia. 
 

2 A Loja do Cidadão do Saldanha encontra-se numa excelente localização.  

3 A nossa casa estará mais segura enquanto estivermos de férias.   

4 Renovar a carta de condução desde o nosso lar.  

5 Vai ser mais fácil fazer reclamações no novo balcão da Câmara Municipal.  

6 O “Projeto Radar” tem por objetivo vigiar comportamentos pouco cívicos.  

7 
 A App “Lixo Marino” dá dicas para evitar que os nossos desperdícios aca-

bem no mar. 
 

8 O “Registo Viajante” visa facilitar as viagens para fora de Portugal.  

9 Uma identificação para os que acabaram de chegar a Portugal. 
 

10 Medidas de apoio económico para os emigrantes que voltam para Portugal.  
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TAREFA 1 (3’05”) 
Antena 1 Ciência, hoje com Horácio Periquito que é como quem diz, vamos falar 
em tecnologia e de inovação. Olá Horácio. 
-Olá, Filomena. 
-Bem-vindo. E vamos abordar aqui um assunto que já foi abordado mas que 
nunca é de mais e que tem a ver com o encerramento de, neste caso concreto 
da Livraria Sá da Costa e também ao tema do futuro das livrarias tradicionais e 
à entrada das tecnologias neste mercado. Estamos a assistir ao encerramento 
de muitas livrarias e ao crescimento do mercado digital dos e-books, não é? É 
uma tendência para continuar, Horácio, é imparável, não há nada a fazer? 
-Sim, por um lado é evidente que o ambiente tecnológico com a digitalização e 
o crescimento dos e-books um pouco por todo o lado está a fazer repensar o 
negócio das livrarias tradicionais, das livrarias físicas a que nos fomos 
habituando. Não estaremos muito longe da verdade se dissermos que não deve 
haver nenhuma livraria que esteja de boa saúde financeira nesta altura. Se existir 
alguma será com certeza a exceção, e o pior estarão com certeza as grandes 
cadeias livreiras que têm muitas livrarias. Porque no fundo é um modelo de 
negócio em grande e acelerada alteração, como disse. 
-Exatamente, e significa que as livrarias vão mesmo acabar e isso não pode 
manter-se a par de, enfim, deste mercado mais digital? 
-Direi que é muito difícil dizermos que as livrarias tradicionais tal como as 
conhecemos vão mesmo acabar. Se entrar numa livraria e reparar que só 
vendem livros, pode ter a certeza que à partida estará mais condenada do que 
outras,  ou seguramente muito mais condenada mais tarde ou mais cedo.   
-E há forma de resistirem ou não?  
-Só alargando a base do negócio, por isso já deve ter reparado que as livrarias 
já querem vender jornais, abrem cafés e pastelarias no interior, não é?  
-E será tudo por causa destas novas tecnologias e também dos livros digitais ou 
a crise também tem a ver com isto? 
-É evidente que a tendência para o livro digital vai crescer exponencialmente, 
não vai abrandar mais, e a pouco e pouco acabará por ir comendo, digamos 
assim, o mercado do livro tradicional em papel.  
Por isso é evidente que as livrarias vão sofrer pela via eletrónica porque cada 
vez mais a gente só consome livros digitais, principalmente as novas gerações 
que já não tocam no papel, mas também porque a relação entre o ponto de 
venda, entre a oferta e a procura vai deixar de ser apenas as livrarias tradicionais 
a que estamos habituados há muitos anos. Algumas livrarias são hoje apenas 
monumentos históricos, é verdade, para serem visitadas como tal, umas porque 
são muito bonitas, outras porque  têm séculos de existência, mas os resultados 
financeiros são negativos e a sobrevivência só é à margem do mercado real. 
Torna-se até às vezes quase ridícula com os comentários feitos, por exemplo, 
pelo fecho da Sá da Costa, não há hipóteses.  
-Mas essa é uma tendência, não acontece só em Portugal, não é? 
-Claro que não. É uma tendência universal. Por exemplo, aqui na Espanha há 
muita preocupação no mercado porque por exemplo estão a desaparecer 
centenas de livrarias e quem diz em Espanha diz no Brasil, que é um país que 
está com taxas de crescimento razoáveis. É um modelo que está em alteração. 
Os livros vão à procura dos seus clientes específicos e as grandes superfícies 
comerciais com oferta de quase tudo também estão a lançar digamos as livrarias 
tradicionais para o colapso. Digamos que é uma tendência inalterável.  
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-Bom, a ver vamos. Horácio muito obrigado, até para a semana. 
 
 
TAREFA 2 (2’54”) 
 
-Uma da tarde, trinta e sete minutos e meio. Este é o Portugal em Direto. Ao 
contrário do habitual para esta altura do ano, a Serra da Estrela não tem neve, o 
carnaval não se pintou de branco. Os empresários chegaram mesmo a recorrer 
à neve artificial mas não deu um grande resultado. Consequência: a estância de 
esqui teve uma quebra a pique, mas em sentido contrário as unidades hoteleiras 
mantiveram uma procura idêntica à de anos anteriores com lotação praticamente 
esgotada. Isto só foi possível graças às ofertas alternativas que entretanto foram 
feitas, ou seja, o chamado plano “B”. De passeios pedestres a trilhos de moto 
quatro, jipes ou visitas às aldeias históricas. O jornalista Paulo Brás subiu à Serra 
da Estrela. Paulo, contigo tens vários agentes do setor.  
-Bom, tenho comigo três convidados: Carlos Varandas, o diretor da Estância de 
Desportos de Inverno da Serra da Estrela, Mário Oliveira que é assistente de 
direção do Luna Hotel da Serra da Estrela e também Bruno Ferreira, promotor 
de atividades turísticas.  
No combate à falta de neve natural dispararam-se canhões para produzir um 
manto branco artificial ou neve de cultura como habitualmente se ouve falar nos 
últimos tempos, só que não resultou em muito porque a neve que acabou por 
ser feita não terá sido a suficiente e deu apenas para algumas brincadeiras 
durante este carnaval.  
O que é certo é que por isso mesmo a estância de desportos de inverno teve 
obviamente quebras consideradas consideráveis. Foi isso que aconteceu 
verdadeiramente, Carlos Varandas em relação obviamente a anos anteriores? 
Esta é uma época como vocês costumam dizer que está a passar ao lado porque 
é praticamente uma época perdida, não é? 
-Sim, bom dia. Portanto, eh, a época para nós está a passar completamente ao 
lado, mas pronto, também não é só em relação a nós, em Espanha  também 
temos essa informação [...], portanto há muitas estâncias similares à nossa e 
nomeadamente estâncias de cota baixa com muitas dificuldades. Esta semana 
inclusivamente em França e nomeadamente em França fechou uma estância 
definitivamente com 85 anos de idade. Portanto. Não investiu em tempo útil nos 
canhões de neve e portanto, atendendo ao aquecimento global como toda a 
gente hoje em dia ouviu falar, não há condições para manter e portanto 
resolveram fechar. 
Nós por aqui continuamos, temos os canhões, obviamente que antes do período 
do carnaval tentámos, porque tivemos ali uma janela de quatro dias em que 
pudemos produzir, produzimos, os dois primeiros dias foram fantásticos, o 
terceiro dia o vento trocou-nos as voltas, ou seja, levou-nos a neve para zonas 
que não eram úteis, o terceiro dia humidade bastante elevada em que a nível de 
produção praticamente resumiu-se a zero. 
 
TAREFA 3 (4’00”) 
 
TEXTO 0 
Passou a ser obrigatória nas entidades do Serviço Nacional de Saúde e trouxe 
um conjunto de benefícios para o utente. Na farmácia tem apenas de apresentar 
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o Cartão do Cidadão para se identificar e a partir de aqui está garantido o acesso 
à medicação prescrita. 
TEXTO 1 
Portugal Exporta, a nova plataforma digital criada pela AICEP chega com o 
propósito de incentivar as empresas portuguesas a exportarem os seus 
produtos. O Portugal Exporta entrou em funcionamento com o setor do calçado 
e recorre a mecanismos de inteligência artificial. 
TEXTO 2 
Loja do Cidadão do Saldanha. A cidade de Lisboa conta já com mais uma Loja 
do Cidadão. Com cerca de 2400 metros quadrados, afigura-se como um dos 
principais polos de prestação de serviços públicos do município beneficiando de 
uma posição central próxima das estações de metro de Picoas e de Saldanha.  
TEXTO 3 
Plataforma Verão Seguro. Se tem as suas férias marcadas saiba que o Ministério 
da Administração Interna em conjunto com as forças de segurança disponibiliza 
um formulário de preenchimento online onde pode efetuar o pedido de vigilância 
para a sua residência.  
TEXTO 4 
E se pudesse pedir a carta de condução a guia de substituição e o atestado 
médico pela internet? A isto chama-se “Carta sobre Rodas”, uma medida 
Simplex que simplifica todo o processo. Vamos por partes: com esta medida é 
possível tratar da emissão e revalidação da carta, categorias A e B sem sair de 
casa. 
TEXTO 5 
Livro de reclamações eletrónico. A través do portal do Livro de Reclamações, o 
consumidor pode apresentar queixas, solicitar informações sobre os serviços 
públicos essenciais como água e luz, deixar um elogio ou uma sugestão ao 
prestador de serviço, bem como consultar os detalhes e o estado das 
reclamações efetuadas. O Livro de Reclamações eletrónico pretende facilitar a 
apresentação de queixas online continuando a manter-se a obrigatoriedade das 
empresas a disponibilizarem o livro em formato físico, isto é, em papel. 
TEXTO 6 
Projeto Radar. É um projeto comunitário pioneiro em Lisboa que tem como 
objetivo sinalizar a população sénior com mais de 65 anos e em situação de 
isolamento.  
TEXTO 7 
App “Lixo Marinho”. A época balnear ainda está longe mas não deixe para 
amanhã o que pode começar a fazer já hoje. A App Lixo Marinho permite a 
contagem simples e um mapeamento do lixo marinho em praias da costa 
portuguesa, nomeadamente em eventos de limpeza dos areais funcionando 
como observatório nacional de lixo marinho. 
TEXTO 8 
A aplicação Registo Viajante destina-se a quem efetua viagens ou deslocações 
de curta duração no estrangeiro e vê agora as funcionalidades alargadas. Para 
além de auxiliar na localização, esta aplicação pode ajudá-lo numa situação de 
catástrofe social, natural ou de emergência. 
TEXTO 9 
Cartão de Cidadão Permanente da União Europeia. Este novo cartão visa 
habilitar os cidadãos da EU que residam em Portugal há mais de 5 anos com o 
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Documento de Identificação Seguro identificando-os perante as autoridades 
nacionais e internacionais com quem poderão interagir.  
TEXTO 10 
Programa Regressar. Este programa pretende ajudar os emigrantes no regresso 
a Portugal. Inclui medidas concretas como um regime fiscal mais favorável, um 
apoio financeiro para os imigrantes ou familiares que venham trabalhar para 
Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a 
criação de novos negócios.  
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COMPREENSÃO DE TEXTOS ORAIS - CHAVE 

 
 

TAREFA 1 VERDADEIRO / FALSO ...../ 8 valores 

 
 

AFIRMAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

V/F V F F V V V V V F 

CORREÇÃO         
 

 
 
 

TAREFA 2 ESCOLHA MÚLTIPLA ...../ 7 valores 

 
 

 
 
 

TAREFA 3 SELECIONAR 5 AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS ...../ 5 valores 

 
 

AFIRMAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X X  X X X    X  X 

CORREÇÃO          
  

 
 
 

AFIRMAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 

OPÇÃO (A, B, C) A C B B C A B B 

CORREÇÃO         
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MEDIACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: 30 minutos. 

o Debe escribir con bolígrafo azul o negro.  

o Apague su teléfono móvil. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 10 
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TAREFA DE MEDIAÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS (10 valores) 

TEXTO DE ENTRADA 

 
TAREFA 
 
Você tem uns vizinhos angolanos que acabaram de chegar a Espanha. A filha 
deles, de 15 anos, quer ir aos saldos e a mãe, que não sabe muito bem o que 
são os saldos, pede-lhe para lhe dar umas dicas à filha antes de ir ao centro 
comercial. Baseando-se no artigo anterior (“Boas compras nos saldos: dicas 
infalíveis”) , você decide escrever um texto explicando à filha dos amigos, de 
15 anos, os aspetos que você acha mais importantes para comprar na época 
de saldos.  

 

Número aproximado de palavras (100) 

 
 

BOAS COMPRAS NOS SALDOS: DICAS INFALÍVEIS 
https://www.e-konomista.pt/compras-nos-saldos/ 

 
Antes de ir às lojas e fazer compras nos saldos, pesquise na internet as peças de que precisa ou 
que quer. Assim pode comparar preços e modelos de várias lojas [...] 

Por outro lado, ao comprar aquilo que quer pela internet pode receber as compras confortavel-
mente em casa, sem ter que enfrentar filas. [...] Poupa, desta forma, tempo e afasta-se da confu-
são e da desorganização das lojas. 

Verifique as etiquetas, porque todos os produtos devem apresentar, de forma legível e percetível, 
o preço anterior e o preço atual com desconto ou então a percentagem da redução. [...] Não ra-
ras vezes o preço com desconto é mais elevado do que o preço anterior.  

No meio da habitual confusão dos saldos, muitas vezes compramos sem verificar o estado da 
peça. Por isso, antes de comprar certifique-se que a peça não está rasgada ou demasiado suja. 
Lembre-se que a ideia é fazer boas compras e não levar para casa um mono que depois vai ver-
se obrigada a devolver. 

No período de compras nos saldos, ir às lojas logo pela manhã ou antes do fecho, é a melhor 
altura para conseguir ver todas as peças sem confusões e desarrumações. [...] 

Todas sabemos como é fácil entusiasmarmo-nos com peças que não têm muito que ver connos-
co, só porque estão com um bom desconto. Contudo, [...]se ela não tiver que ver consigo e com 
o seu estilo, o mais provável é acabar encostada no armário. 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: 60 minutos. 

o Debe realizar LAS DOS tareas. 

o Escriba a continuación de los enunciados (ver reverso), indicando el número de 

tarea. 

o Debe escribir con bolígrafo azul o negro.  

o Apague su teléfono móvil. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 
 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 20 
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TAREFA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS (10 valores) 
  
Para comemorar o “Dia Internacional da Amizade”, a escola de idiomas onde 
está a estudar vai organizar uma atividade de escrita e decide participar. A 
atividade consiste em escrever um texto em que terá de falar duma pessoa 
marcante na sua vida. Descreva essa pessoa física e psicologicamente (pode 
ser uma personagem pública ou que você conheça pessoalmente) e explique 
as razões por que essa pessoa foi marcante para si.  

 

Número aproximado de palavras (130) 

 
TAREFA DE COPRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS (10 valores) 

 
Você tem uma amiga portuguesa, Linda, que vai começar a trabalhar em 
novembro na cidade onde você mora. Você oferece-se para que ela fique na 
sua casa durante o primeiro mês até ela encontrar um lugar para viver. A sua 
amiga escreveu-lhe um e-mail a agradecer-lhe o convite e a perguntar-lhe 
sobre alguns assuntos. Leia o e-mail acima e responda à Linda. 

 

Número aproximado de palavras (80) 

 

 

Olá, tudo bem contigo? 
 

Agradeço imenso o convite para ficar na tua casa. És demais!  
Espero poder encontrar alguma coisa logo no primeiro mês e não te causar muito incómodo. 
Tenho muita vontade de te ver de novo.  
 

Quanto à casa, não sei muito bem como é, o que tem, e se preciso de levar alguma coisa tipo 
para o quarto, casa de banho, cozinha, etc.  
 

Também não sei ainda se vou de carro ou de comboio. Não tenho muita coisa para levar mas 
não sei como é a tua cidade. Não tenho muito problema em levar mas também não gosto muito 
de conduzir. O que é que achas? Achas melhor que leve ou não? 
 
E finalmente, que tipo de roupa me recomendas levar para essa altura do ano? Costuma estar 
muito frio por aí em novembro? 
 

Espero a tua resposta. 
Obrigado mais uma vez. 
 

Beijinhos cheios de saudades. 
 

Linda. 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN – BLOQUE B 

 

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

I. MEDIAÇÃO DE TEXTOS ORAIS 

TEMA: VIAGENS 

A sua tia idosa está a passar férias no Algarve e gostava de fazer algum passeio. 

Deram-lhe este cartaz, mas ela não consegue ler bem todas as informações. Por 

isso, pede-lhe para lhe explicar em que passeios pode participar. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (MONÓLOGO) 

 

II. PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS  

TEMA: POLUIÇÃO AMBIENTAL 

Desenvolva o tema a partir das perguntas orientadoras apresentadas. Justifique as suas 

respostas ou opiniões. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pense como era a sua cidade anos atrás. Havia mais ou menos poluição? 

Sugira medidas para combater a poluição e conseguir um ar mais saudável. 

Fale de outras medidas ambientais necessárias na sua cidade. 
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COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

 

III. COPRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS  

 

TEMA: FALAR DAS PESSOAS 

 

ALUNO/A “A” 

Conversem sobre o tema proposto, a partir dos tópicos orientadores 

apresentados: 

o Falem dos comportamentos e defeitos que detestem nas pessoas. 
 
o Acrescentem com as qualidades e atitudes que apreciam no ser humano. 

Podem basear-se em exemplos concretos. 
 

o Digam qual é o seu protótipo de homem ou mulher ideal. Descrevam-no 
física e psicologicamente. Podem inspirar-se em pessoas reais. 

 

Justifiquem as vossas respostas ou opiniões. 
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ALUNO/A “B” 

Conversem sobre o tema proposto, a partir dos tópicos orientadores 

apresentados: 

o Falem dos comportamentos e defeitos que detestem nas pessoas. 
 
o Acrescentem com as qualidades e atitudes que apreciam no ser humano. 

Podem basear-se em exemplos concretos. 
 

o Digam qual é o seu protótipo de homem ou mulher ideal. Descrevam-no 
física e psicologicamente. Podem inspirar-se em pessoas reais. 

 

Justifiquem as vossas respostas ou opiniões. 

 

  

  

 

 
 
 
 

 




