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Datos del Estudiante (letras mayúsculas)

 

Indicaciones de carácter general:

• Completa tus datos personales en la cabecera y firma el examen.
• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

PREGUNTAS

Parte 1. Leitura (LECTURA) (2 Puntos)

1.1 Leia atentamente o texto e responda as perguntas em Português

Título: “A raposa e as uvas”

Autor: Esopo

Uma raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de 

uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras, e mais importante, maduras. 

Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de intrusos, 

resolveu colher seu alimento. 

Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos e artifícios para pegá-las, mas como 

estavam fora do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada conseguiu. 

Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua empreitada, suspirando, deu 
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de ombros, e se deu por vencida. 

Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si mesma, desapontada, dizendo: 

"Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estão todas estragadas,  

e não maduras como eu imaginei a princípio..."

Moral da História:  Ao não reconhecer e aceitar as próprias limitações, o vaidoso abre  

assim o caminho para sua infelicidade.

VOCABULÁRIO:

Pomar: huerto de frutas

Viçosa: frondoso

Videira: viña

Cachos: racimos

Colher: coger, recolectar

Pegar: coger

Pegá-las: cogerlas

Em vão: en vano

Insucesso: fracaso

Insucesso de sua emprestada: fracaso de su intento, de su tarea

Olhar: mirar

Aceitar: aceptar 

Vaidoso: vanidoso

Página 2 de 10



08/09/2012 [G25 ACCESO A MAYORES DE 25-540] Portugués

Ir embora: partir

Desapontada: frustrada 

Estragadas: estropeadas 

1.2 Questões

O que a raposa viu no pomar?

A raposa conseguiu colher as uvas?

Por que a raposa ficou desapontada?

Qual é a moral da história?

Parte 2. Gramática (GRAMÁTICA) (2 Puntos)

2.1 Corrija nas seguintes frases os géneros e números errados.

- Ela subiu no árvore do jardim.

- O viagem foi muito interessante.

- As camisas que compramos são azules.

- O ponte fica perto daqui.

- Os lápises estão em cima da mesa.

2.2 Substitua as palavras sublinhadas pela forma adequada do pronome

pessoal.

- Nós gostávamos de ir com (vocês) à festa da Joana.

- Esperem por (eu)?
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- Vais com (eu) à bilioteca?

- Queres ir com (nós) ao cinema?

2.3 Complete com os pronomes relativos e com a preposição, artigo...

Necesarios (“quem”, “que”, “onde”)

- Esse é o homem com __________ falei.

- As pessoas ________ conhecemos na festa eram muito simpáticas

- O restaurante _______ fomos era excelente

- Aquele livro ________ você gostou tanto, já o comprei.

2.4 Complete com as preposições adequadas.

- Vou ______ avião e fico lá ______ duas semanas.

- O seu aniversário é ________ 14 ________ Janeiro.

- ________ manhã eles nunca estão em casa.

- Eles sempre vão ________ a praia ________ o domingo.

- ______ a sexta-feira passada fomos ao cinema.

2.5 Complete com os advérbios de tempo (ontem, amanhã, agora,

ainda  ,   tarde e cedo,).

- Eu acordei muito __________ para ir ao trabalho.

- Traga o caderno ________ mesmo, eu não posso esperar nem um minuto.

- O exercício está incompleto, ________ não o terminei.
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- Hoje é segunda-feira, ________ é terça e ________ foi domingo.

- Ele chegou ao trabalho _________ porque perdeu o metro 

2.6 Complete as frases com a forma adequada do verbo entre parênteses

(presente do indicativo, pretérito perfeito simples ou imperativo).

- Anteontem à noite, tu __________ (estar) com a Teresa?

- Ontem eu __________ (ter) uma pequena surpresa.

- __________ (fazer) as tarefas, meninos.

- Os estudantes já __________ (ler) o livro do Saramago?

- O Pedro e o João  __________ (vir) ao nosso restaurante na semana passada.

- Elas sempre __________ (ver) televisão depois do pequeno almoço.

- Na segunda feira da semana passada a minha irmã __________ (sair) do escritório muito 

tarde.

- Eu __________ (ir) à tarde ao supermercado.

- Às vezes eu __________ (conseguir) compreender o que eles dizem.

- A Ana e o Pedro ____________ (fazer) aniversário em janeiro.

- Eu não  _______ (saber)  falar sueco.

- Aos sábados, eu _______________  (dormir) sempre até mais tarde .
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2.7. Marque se a frase mostra um  superlativo de superioridade ou inferioridade

superioridade inferioridade

O Miguel é o mais velho 

da turma.

Esta  igreja  é  a  mais 

antiga da cidade.

Portugal é o menor país 

da Península Ibérica

Este  é  o  melhor 

restaurante de Lisboa 

2.8  Complete  as  seguintes  frases  comparativas  e  superlativas   (<<mais  rápido>>, 

<<melhores>>, <<dificílimo>>, <<pior>>)

- Os teus livros são _____________que os do Paulo (bom).

- Este filme é o ______________ de todos (mau).

- Este exercício é muito difícil, então é _____________ (difícil).

- Aquele carro é _____________        ________  que este (rápido)

Parte 3. Escrita (ESCRITURA)

3.1 Escolha um dos seguintes temas e escreva uma redação de 80-100 palavras:

• Descreva como foram suas últimas férias.
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• Descreva a pessoa que você mais admira e por quê.

RESPUESTAS
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