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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

         Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 

• elija un texto A o B y conteste EN PORTUGUÉS (normativa europea) a las preguntas 1, 2 y 3 del texto
elegido.

• responda EN PORTUGUÉS (normativa europea) una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª y 4ª se calificarán con un máximo de 3
puntos. Las preguntas 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos.

TEXTO A 

A palavra sesta tem origem na expressão latina hora sexta que no calendário romano (o dia 

iniciava-se às 6 da manhã) correspondia à sexta hora a partir da manhã ou seja: ao meio-dia. 

Tanto quanto se sabe, esta tradição surgiu na Europa, no século XIII, e, apesar do progresso 

da humanidade e do ritmo acelerado da vida moderna, foi-se espalhando, ao longo dos anos, por 

alguns países. É um hábito em alguns deles, como a Espanha por exemplo. Mas a influência 

espanhola propagou esta tradição de dormir durante o dia até muitos países latino-americanos. A 

explicação está principalmente nas altas temperaturas que se fazem sentir ao meio do dia, 

geralmente após o almoço, e as pessoas optarem por dormir nas horas mais quentes do dia e 

trabalhar durante as horas mais frescas. Mas não se pense que é um hábito de dormir horas e horas 

a fio à espera de que o tempo arrefeça. Longe disso! 

Segundo os especialistas em sono, é repousante descansar não mais de 40 minutos porque, 

após este período, o organismo começa a entrar em sono profundo e acordar nesta fase pode ser 

pior. Quer isto dizer que as pessoas acabariam por acordar com a sensação de cansaço, lentidão e 

confusão mental. Ora, não é isto pretendido para quem precisa de continuar a atividade laboral. 

A vontade que a maioria de nós sente em fazer uma soneca surge devido ao facto de o 

aumento da temperatura do corpo humano favorecer o dito sono. Com esta explicação ficamos mais 

descansados e não nos culpabilizamos a pensar que somos preguiçosos. 

In Hoje em dia (texto adaptado) 



PERGUNTAS 

A.1. Após a leitura atenta, dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (3 puntos) 

A.2.Escreva o verbo correspondente para as seguintes palavras retiradas do texto: 

origem, progresso, acelerado, preguiçoso (2 puntos) 

A.3. Escreva o antónimo das seguintes palavras retiradas do texto: 

progresso, acelerado, dormir, quentes (2 puntos) 

A.4. Deveria a sesta ser institucionalizada em todos os países porque só traz benefícios? Ou a sesta é 

uma forma de escondermos a nossa preguiça? Escreva um texto de 150 a 200 palavras, 

aproximadamente, em que expressa a sua opinião sobre este tópico de reflexão. (3 puntos) 



TEXTO B 

Vou algumas vezes a Lisboa, em viagens de negócios. Se não todos os meses, pelo menos de 

seis em seis semana apanho um avião para Lisboa. Compreendo a língua o suficiente para não 

precisar de intérprete, porque uma boa parte da minha infância e adolescência foi passada no Brasil, 

onde os meus pais viveram alguns anos, também por razões profissionais. 

Conheço a cidade razoavelmente: os lugares onde nos deslocamos com frequência começam a 

certa altura a tornar-se familiares, pelo menos à superfície, mesmo quando, a um nível mais profundo, 

quase tudo neles nos faz sentir estrangeiros. 

É natural por isso que muitas coisas insólitas já não me surpreendam, em Lisboa, como se de 

algum modo me encontrassem preparado. A minha contrariedade (ou o que dela evidenciei) não foi por 

isso excessiva quando percebi que o meu hotel (de cinco estrelas) tinha feito overbooking e o quarto 

que me era destinado, e já tinha sido pago pela agência, estava ocupado por outra pessoa, que 

chegara antes de mim. 

O gerente foi aliás exaustivo no pedido de desculpas pelo facto, que considerava inteiramente 

alheio à sua responsabilidade, e exímio no modo como solucionou o problema, pondo-me à 

disposição, sem qualquer acréscimo de preço, uma suite a que, segundo creio, chamou «presidencial», 

e que ocupava o último piso do hotel. 

Sorri para mim próprio ao verificar onde me tinha levado esta falha da organização, que o 

gerente parecia considerar obra do destino ou do acaso: eu era agora o único habitante de um espaço 

sumptuoso onde caberia à vontade uma comitiva, e onde certamente se tinham acomodado 

presidentes de vários países e outras personagens consideradas VIP graças às suas contas bancárias. 

Teolinda Gersão, in A mulher que prendeu a chuva, Sextante Editora 



PERGUNTAS 

B.1. Após a leitura atenta, dê um título ao texto. Justifique a sua resposta. (3 puntos) 

B.2. Escreva o singular das seguintes palavras retiradas do texto: 

viagens, meses, razões, profissionais (2 puntos) 

B.3. Escreva os seguintes verbos retirados do texto no Pretérito Imperfeito do Indicativo: 

vou, apanho, percebi, foi (2 puntos) 

B.4. Escreva  um postal a um/a  amigo/a a contar-llhe o que fez no fim-de-semana passado. O seu 

texto deve ter entre 150 a 200 palavras, aproximadamente. (3 puntos) 

 



PORTUGUÉS 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

Se valorará, ante todo, la corrección gramatical, según la normativa del Portugués 

europeo, y la propiedad de expresión en la respuesta. 

◦ Pregunta 1: Esta pregunta tiene como objetivo medir la capacidad de comprensión

lectora.

◦ Preguntas 2 y 3: Mediante estas preguntas se testan los conocimientos gramaticales

de la lengua portuguesa en sus aspectos léxicos, morfológicos y sintácticos.

◦ Pregunta 4: Esta pregunta permite comprobar la capacidad de elaboración de un

discurso por parte del alumno. Se propone elaborar una redacción sobre un asunto

vinculado al contenido del texto (de 150 a 200 palabras, aproximadamente).

Las preguntas 2 y 3 se calificarán con un máximo de 2 puntos cada una. 

Las preguntas 1 y 4 se calificarán con un máximo de 3 puntos cada una. 

En las preguntas 2 y 3 se calificarán atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Se concederá medio punto por cada elemento de la respuesta correcto. (0,25

puntos)

En las preguntas 1 y 4 la redacción se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Adecuación y capacidad comunicativa, organización y coherencia en la enumeración

de las ideas. (1 punto)

b) Se penalizará la falta de adecuación al tema propuesto o la copia literal de frases y

expresiones del texto inicial. (0,5 puntos)

c) Corrección gramatical, ortográfica y riqueza de vocabulario correspondiente al nivel

exigido. (1,5 puntos)



PORTUGUÉS 

SOLUCIONES 

(Documento de trabajo Orientativo) 

SOLUCIONES – TEXTO A 

A.1. Livre 

A.2. originar / progredir / acelerar / preguiçar 

A.3. atraso / lento / acordar /frias 

A.4. Livre 

SOLUCIONES – TEXTO B 

B.1. Livre 

B.2. viagem / mês / razão / profissional 

B.3. ia / apanhava / percebia / era 

B.4. Livre 




