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Indicaciones de carácter general:

 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

Indicaciones específicas de este examen:
• Leer atentamente el texto y contestar en portugués las cuestiones que se planteen.
• No se puede utilizar diccionario ni ningún otro tipo de material.
• Por favor, escriba en modo legible.

CALIFICACIÓN: Parte 1: 2,5 puntos. Parte 2: 5 puntos. Parte 3: 2,5 puntos.

PARTE 1: LECTURA Y TRADUCCIÓN

1.1. Leia atentamente o texto e titule-lo e traduza para espanhol o texto en negrito:

__________________________________________________________

Um grupo internacional de cientistas afirma ter conseguido suprimir o vírus HIV dos
organismos de cinco pacientes infectados  -e impedir que ele voltasse a se replicar-, substi-
tuindo o uso diário de drogas antirretrovirais por uma nova terapia com base em vacinação.

No estudo, conduzido ao longo de três anos, os cientistas combinaram duas novas vacinas experi-
mentais contra o HIV com uma droga amplamente utilizada no tratamento de câncer. Depois do tratamento, o
vírus teria sido suprimido em 5 dos 24 pacientes que participaram do experimento.

Embora os resultados sejam considerados animadores, os próprios autores alertam
que será preciso realizar novos estudos e, principalmente, acompanhar os pacientes por

Calificación
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mais tempo. Segundo eles, tratamentos desenvolvidos antes aparentemente curavam as
pessoas infectadas com o HIV, mas o vírus acabava voltando depois de algum tempo.

A maior parte das pessoas infectadas com o HIV precisa tomar drogas antirretrovirais diariamente
para impedir que o vírus se replique, causando danos ao sistema imune. Essas drogas precisam ser tomada ao
longo de toda a vida, porque o vírus pode ficar oculto nas células de certos tecidos e, sem a medicação, acaba
ressurgindo rapidamente.

Com o novo tratamento, porém, os pesquisadores dizem ter conseguido eliminar o
vírus e fazer com que o próprio organismo dos pacientes se encarregasse de impedir seu
ressurgimento.

O grupo de pesquisadores foi liderado por Beatriz Mothe, do Instituto de Pesquisa sobre Aids Iris-
Caixa, em Barcelona (Espanha). Há três anos eles iniciaram os testes em 24 pessoas que haviam sido diag -
nosticadas recentemente com o HIV. Os pacientes receberam duas vacinas, desenvolvidas por cientistas da
Universidade de Oxford (Reino Unido), além de drogas antirretrovirais.

Em 2017, 15 dos pacientes receberam mais uma dose de uma das vacinas, seguida por três doses de
romidepsin, uma droga anticâncer que havia mostrado potencial para impedir que o HIV se escondesse. De-
pois, os pacientes tomaram mais uma dose de vacina e pararam de tomar os antirretrovirais. Em 10 dos pa-
cientes, o vírus voltou rapidamente e eles tiveram que retomar o uso dos antirretrovirais.
Mas cinco deles não precisaram voltar a tomar as drogas, porque o próprio sistema imune
deles foi capaz de suprimir o vírus sozinho.

Segundo a New Scientist, um dos cinco pacientes já está há sete meses sem tomar
os antirretrovirais. Os outros quadro estão livres do vírus por seis, 14, 19 e 21 semanas,
respectivamente. Os pacientes serão acompanhados para que os cientistas verifiquem por
quanto tempo seus organismos conseguem controlar o vírus por si sós.

De acordo com os autores do estudo, não está claro ainda porque o novo tratamento
não deu certo para dois terços do grupo de pacientes.

Diario Estadão Saúde - 24 fevereiro 2017

1.2. Leia o texto e responda com V Verdadeiro/F Falso

0 dia-a-dia...
A Laura vem de Londres e é estudante. Agora ela mora em Lisboa porque aprende Portu-

gués na Faculdade. A Laura gosta de morar em Lisboa e tem uma vida muito interessante.
Todos os dias, a Laura sai de casa muito cedo porque mora longe da Faculdade.
Ela apanha o metro e, depois, o autocarro. Normalmente, toma o pequeno-almoco na Fa-

culdade. Ela come uma sandes de fiambre e manteiga e bebe um galáo claro.
A sexta-feira, a noite, ela costuma ir ao centro da cidade. La ela encontra os seus amigos

nos bares e discotecas. A Laura prefere andar de metro ou de autocarro quando quer sair, mas os
amigos trazem sempre o carro.

1. A Laura é portuguesa. V   F
2. Ela trabalha em Portugal. V   F
3. Normalmente a Laura sai de casa muito tarde. V   F
4. A Laura nunca sai de casa a noite. V   F
5. Ela nao gosta de viajar nos transportes públicos. V   F

PARTE 2: GRAMÁTICA



2.1. Escreva por extenso (com letra)

1. O projeto beneficiou 1.253 pessoas.

__________________________________________________________________

2. A parte rochosa do Monte Everest é de 8.844 metros.

__________________________________________________________________

3. O valor exato dos materiais extraviados é de 6.518,25 €.

__________________________________________________________________

4. Existem 361 candidatos por vaga. 

__________________________________________________________________

2.2. Corrija nas seguintes frases os géneros e números errados.

1. Ele perdeu muita sangue no acidente.

__________________________________________________________________

2. O carro está naquele garagem.

__________________________________________________________________

3. O ponte está muito longe.

__________________________________________________________________

4. Os seus olhos são azules.

__________________________________________________________________

2.3. Substitua as palavras sublinhadas pela forma adequada do pronome pessoal.

1. Vais com (eu) ao cinema?

__________________________________________________________________

2. Não tens pena de (eu)?

__________________________________________________________________

3. Queres ir com (nós) à biblioteca?

__________________________________________________________________



4. Nós gostávamos de ir com (vocês) à festa da Ana

__________________________________________________________________

2.4. Complete o texto com os verbos  no Pretérito Perfeito  Simples:
1.

1 Ontem à noite nós _________ (ter) uma noite muito diferente. ___________ (ir) jantar a

um restaurante de comida mexicana e ___________ (ver) um concerto no Centro Cul-

tural de Belém.
2 Há três meses a Mariana ___________ (estar) comigo numa cidade muito bonita no

Norte de Itália.
3 Nós ___________ (ir) de avião até Milão e depois ___________ (ter) de alugar um car -

ro e ___________ (ir) até essa cidade.
4 Ontem ___________ (tocar) piano.

2.5 Formule as perguntas correspondentes às seguintes respostas.

1.________________________________________________________________?  

O museo de Arte Contemporânea fica na Avenida Paulista.

2.________________________________________________________________? 

São dez e quinze. 

3.________________________________________________________________?

Chego amanhã, às quatro e media da tarde.

4.________________________________________________________________?

Chamo-me Maria.

2.6. Complete com os possessivos:

1. Tenho um carro. É o ___________ carro.
2. Tens uma casa. É a ___________ casa.
3. Nós temos um filho. É o __________ filho.
4. O Dr. Ramires tem uma cadeira. É a cadeira _________.
5. Vocês têm uma filha. É ____________ filha.



PARTE 3: ESCRITURA

3.1 Escreva uma redação de 150 palavras mínimo sobre o tema:

A última vez que estive doente
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CARA PARA ANOTACIONES, BORRADORES, ESQUEMAS... Puedes utilizar esta hoja para tus 
anotaciones o esquemas. Lo que en ella se indica no será corregido por el profesor.


