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1  COMPREENSÃO DE TEXTO  

 
1.1 Leia os textos 1.1a–1.1i e responda às perguntas 1–25. Escolha para cada pergunta a 

resposta mais apropriada ao contexto. Marque com lápis as suas respostas no 
formulário de leitura ótica. 

 

 
1.1a  Cidade maravilhosa em grande agitação 

O Rio está na moda, a vida é boa e os cariocas andam mais orgulhosos, mais 

consumistas e mais esperançosos. Muitos brasileiros trocaram a Europa pelo Brasil dos altos 

salários. O Rio sempre teve gente muito rica. A maior mudança na cidade é o fenómeno 

brasileiro do crescimento galopante da classe média. O Rio tem ainda uma certa influência da 

época de escravos por aínda ter uma quantidade enorme de pessoas que ganham muito pouco ou 5 

quase nada, mas isso está mudando, as pessoas já não têm vergonha de dizer onde moram. 

O novo Rio é uma cidade muito mais segura. Há cinco anos não se podia andar em 

Ipanema falando no celular. Mas mencionar Ipanema, não é por acaso. É um dos bairros mais 

nobres, frequentado por turistas. Os traficantes foram expulsos dos morros, a grande maioria está 

sob controlo das milícias – grupos armados de polícias que oferecem segurança a troco de 10 

pagamento dos habitantes das favelas. A criminalidade diminuiu no Rio de Janeiro, e cidades 

satélites registaram um aumento de assaltos e homicídios, já que os bandidos foram para lá viver. 

O jeito do carioca é  algo que recusa a ser levado muito a sério, uma combinação 

de aborrecimento e libertinagem perante o poder. Mas, por vezes, isso pode resultar em desleixo, 

lixo na praia, carros estacionados em segunda fila. O atual prefeito da cidade iniciou no ano 15 

passado, a missão “Choque de Ordem”, com o propósito de civilizar a convivência urbana. 

Vendedores ambulantes, arrumadores e mendigos são afastados das ruas. O queijo coalho, uma 

das iguarias típicas da praia, foi proibido. E está cada vez mais difícil jogar futebol à beira-mar. 

Os caluniadores do prefeito acusam-no de abuso de poder e excesso de entusiasmo. Mas não é 

por se escolher um nome como “Choque de Ordem” que se deativa de imediato o tal jeito 20 

carioca. Assim que a polícia pisa na areia começam os assobios de aviso. Quem joga à bola 

senta-se durante uns minutos, quem vende queijo coalho desata a correr feito um palhaço. 

Fonte: Visão 23-29 de agosto 2012  
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1.1b  Nova lei do álcool 
 

O Governo justificou polémicas distinções na nova lei do álcool, com argumentos 

recorrendo à tradição. “Seria um excesso da parte do Estado proibir um jovem de 17 anos de 

beber uma cerveja”. Este foi um dos argumentos do secretário de Estado do Conselho de 25 

Ministros para justificar a diferenciação entre vinho, cerveja e bebidas espirituosas prevista na lei 

do álcool. A nova lei proíbe a venda e o consumo de bebidas espirituosas a jovens com menos de 

18 anos, mas continua a autorizar a ingestão de vinho e cerveja a quem tenha mais de 16 anos. 

“Ao proibir as bebidas espirituosas a menores de 18 anos, estamos a cortar em 50 por cento o 

consumo médio mensal do álcool destes jovens”, explicou para logo acrescentar: “É totalmente 30 

diferente beber um copo de vodka ou dez cervejas”. Os membros do Governo recusaram ainda 

que a polémica distinção possa ser vista como uma cedência aos lóbis da cerveja e do vinho. “O 

Estado não cede a pressões de interesses nesta matéria”, afirmou o secretário de Estado da 

Saúde.         
 Fonte: http://expresso.sapo.pt (22.2.1013) 

 

 

1.1c  Senhora Helena 

 

Há vários anos, um jornalista amigo meu escreveu uma crónica onde comentava que num 35 

serviço telefónico de assistência ao cliente tinha sido tratado como “Senhor José”, como um 

fulano qualquer. Imagino que alguém na empresa tenha decidido simplificar, dando instruções 

para que se tratem os clientes por senhor e senhora, seguido do nome próprio. Admiro esse 

esforço de modernização dos costumes, e penso que devíamos tentar encontrar uma solução 

elegante. O nosso complicadíssimo sistema de castas impede uma solução simples e rápida. 40 

Deixar de lado os títulos académicos podia até ser fácil, mas o que devemos usar em vez deles? 

Há que libertar as palavras da sua carga: a Dona Maria, que já foi rainha, não tem 

necessariamente de ser a empregada de limpeza; o Senhor João não tem de ser o sapateiro, sem 

um título académico qualquer. 

Senhor Manuel ou Senhor Gomes? Senhora Maria ou Senhora Gomes? Geralmente, em 45 

Portugal, as mulheres são tratadas pelo primeiro nome, os homens pelo apelido. Ora, passar de 

Dr. Manuel Gomes para Senhor Manuel Gomes é relativamente fácil, mas de Dra. Helena para 

Senhora Helena, isso aí é descer muitos degraus de casta. Sugiro que se passe a tratar as pessoas 

por Senhor e Senhora, seguido do nome próprio e do apelido. Prefiro ser Senhora Helena Araújo, 

http://expresso.sapo.pt/estado-nao-pode-proibir-um-jovem-de-17-anos-de-beber-uma-imperial=f788772#ixzz2LdMukffl
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pronto. Talvez soe estranho, mas é melhor que no nosso dia-a-dia, quando tentamos descobrir se 50 

a pessoa que temos de apresentar é doutora, engenheira, arquiteta ou o quê. 

Fonte: www.conversa2.blogspot.com (22.2.2013) 

 

1.1d  Há vida fora do escritório? 

 

Todos invejam o Google. Não apenas pelo que a companhia simboliza no mundo 

atual, mas também pelas condições que ela oferece aos funcionários. Imagine um trabalho onde é 

possível encontrar “diversos videogames, pianos, lavanderias e mesas de pingue-pongue”. Soa 

legal, não? Não completamente. O que, para muitos, pode parecer comodidade, em uma visão 55 

mais cética significa “prender o material humano dentro dos limites da companhia”.  

Este é o estímulo para não achar anormal passar um tempo extra na empresa. O 

sujeito não precisa mais sair do trabalho para quase nada. Vida pessoal vira vida profissional e 

vice-versa. Em princípio não há nada de mal nisso, mas os seus amigos pessoais, as pessoas que 

você verdadeiramente ama e com quem deseja compartilhar os melhores momentos de sua vida, 60 

onde estão? O mais importante é que o seu chefe fique feliz? 

Também é verdade que funcionários felizes trabalham com maior prazer, certo? Eu 

conheço empresas que têm até quadras de vôlei e academias que incluem aulas de ioga e dança 

para seus funcionários! Muitos beneficiam desses serviços, mas também há pessoas que 

preferem decorar o escritório a seu gosto, e cada objeto pessoal que você tira da sua casa e 65 

coloca na sua mesa de trabalho, você está afirmando que aquele lugar – o escritório – é parte da 

sua vida pessoal. 

Fonte: www.portalhomem.com.br (4.12.2011) 

 

1.1e  “Corro para melhorar a qualidade de vida” 

 

O esporte faz bem mesmo a qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Ilson, um 

advogado de Piraí, é um bom exemplo disso: 

- Eu sempre fui um atleta, sempre gostei de praticar esportes e inclusive disputei 70 

duas Copas Rio Sul de Futsal. Mas depois tive rompimento do tendão de aquiles e tive que fazer 

uma cirurgia. Como fiquei alguns meses parado, comecei a engordar – contou Ilson. Após a 

lesão, o médico disse para cuidar da alimentação, mas ele começou a correr para perder peso. A 

corrida virou uma paixão, e ele resolveu se dedicar ao esporte.  

http://www.conversa2.blogspot.com/
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Ilson participou de provas curtas e foi subindo de nível: no dia 3 de junho ele vai 75 

correr a primeira ultramaratona da vida dele, 89 quilômetros. 

- O prêmio dessa competição é muito dinheiro, mas para mim não é a coisa mais 

importante. Vou procurando superar-me, colocar um desafio na minha frente e sair vitorioso. 

Passou o cinco, passou o dez, passou o 21, veio o 42, que foi muito difícil, e agora eu já estou 

pensando nesse 89 aí, que eu acho que vai ser bem legal – disse Ilson. 80 

Hoje ele conhece vários estados e quatro países por causa do esporte. As despesas 

ele paga do próprio bolso, mas não se arrepende, porque a maior vitória deu algo muito maior do 

que troféus ou medalhas: 

- Gosto de muitas modalidades mas... no meu caso, a corrida em especial faz uma 

diferença muito grande na minha qualidade de vida. Hoje eu consigo ter um rendimento muito 85 

melhor do meu dia por causa do esporte – concluiu o advogado. 

Fonte: http://riosulnet.globo.com (23.5.2012) 
 

1.1f  Projeto Sereia : de olho na alimentação! 

 

Outro dia eu li uma frase que era mais ou menos assim: “O corpo saudável é feito 

30% de exercícios e 70% de dieta”. E o que isso quer dizer? Não adianta ir para a academia se 

quando sair de lá você come aquele triplo cheeseburguer com bacon! Exercício é excelente e vai 

te ajudar a conquistar o corpo que você quer, mas o corpo dos seus sonhos só vai ser conquistado 90 

se você comer de forma saudável! 

Quando eu era criança e até a adolescência, eu comia super bem porque minha mãe 

ficava em cima e me obrigava a comer. Depois que “virei gente grande” decidi que não gostava 

de legume nenhum e parei de comer, aliás minha alimentação ficou um lixo, todas as noites eu 

jantava pastel, coxinha, pizza ou qualquer coisa engordativa. Há alguns anos, eu voltei a tentar 95 

comer saudável, e comecei a fazer as receitas que minha mãe fazia quando eu era pequena. Não 

foi de vez, fui aos poucos substituindo um pelo outro. 

Fonte: www.belezasemfronteiras.com (2.1.2013) 
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1.1g  Índios ao lado do Maracanã 

 

Os índios que ocupam desde 2006 o prédio do antigo Museu do Índio, ao lado do 

do Maracanã, prometem resistir até o último minuto em defesa do local, que eles consideram 

sagrado e pretendem transformar em um centro cultural. A partir das seis horas desta quinta-100 

feira, forças policiais podem começar a retirar os índios do imóvel para dá-lo ao governo carioca, 

que comprou o prédio e deseja instalar nesse lugar, um Museu Olímpico.  

“Vamos resistir. Tem muitos indígenas e outros estão chegando. Não existe 

legalidade nisso aí”, disse o líder indígena Guajajara. Juntamente com cerca de 60 índios e 

representantes de movimentos sociais, Guajajara participou hoje de rituais religiosos, unidos por 105 

protestos contra a possível ocupação da chamada Aldeia Maracanã por tropas policiais.  

O líder indígena disse que a desocupação do prédio seria uma derrota para todos os 

índios do Brasil: “Vai ser muito frustrante, se nós perdermos este tesouro para a capital. Será 

uma derrota moral não só para os povos indígenas, mas para toda a sociedade brasileira”. Índios 

de 20 etnias dançaram e cantaram, pedindo a manutenção do prédio centenário, onde foi criado o 110 

Serviço de Proteção ao Índio, comandado pelo marechal Cândido Rondon. Depois transformado 

em Museu do Índio, que teve entre seus diretores o antropólogo Darcy Ribeiro. Outro líder 

indígena presente no local, Dauá Puri, pediu respeito não só aos índios, mas também ao 

patrimônio histórico nacional. “Este espaço é importante porque aqui nós temos a história do 

povo indígena. Este prédio é o registro da memória histórica do Brasil. É um patrimônio da 115 

cultura de nosso país”, disse.  

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos informou que acompanhará a 

desocupação e estará pronta para ajudar os índios, inclusive no transporte de seus pertences e 

possível alocação em um hotel reservado pelo Governo, no centro da cidade. A secretaria propõe 

criar um centro de referência da cultura indígena, em local a definir, e organizar um conselho 120 

indígena para gerir o futuro centro. 
Fonte: www.jb.com.br (20.3.2013) 

 

 

1.1h  Pôncio Pilatos e Jesus 

 

Um recém-decifrado texto cristão egípcio de cerca de 1,2 mil anos traz uma versão 

inédita da crucificação de Jesus Cristo e de seus últimos dias. Escrito em língua copta, o texto diz 

que o romano Pôncio Pilatos, que ordenou a crucificação, jantou com Jesus e ofereceu sacrificar 
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o seu próprio filho para que Jesus não fosse crucificado. A descoberta do texto não quer dizer 125 

que estes eventos aconteceram, mas que algumas pessoas vivendo na época aparentemente 

acreditavam neles. 

No texto, Jesus conforta Pilatos dizendo: “Ó Pilatos, você é digno de uma grande 

graça porque mostrou bondade para comigo”. O profeta também teria mostrado a Pilatos que 

poderia escapar se assim o quisesse. “Pilatos, então, olhou para Jesus e ele ficou incorpóreo:  130 

Pilatos não o viu por um longo tempo...”, diz o texto. Na Bíblia, o apóstolo Judas trai Jesus em 

troca de dinheiro ao identificá-lo com um beijo para que pudesse ser preso por oficiais judeus. O 

texto recém-traduzido traz uma explicação para esse fato. O ato seria uma maneira de identificar 

Jesus porque este teria a habilidade de mudar de forma.  
 

Fonte: www.jb.com.br (16.3.2013) 

 

1.1i  Air France na mira de um eurodeputado 

 

Mário David, eurodeputado do PSD, participou de um voo que parecia ser um voo 135 

treino. Mário David viajou no dia 19 de março de Paris para Lisboa no voo Air France 1924 com 

chegada prevista para as 17h25. O avião ia a aterrar normalmente, as rodas prestes a tocarem no 

chão, até que a aterragem é abortada. O comandante culpou o vento. Tentou aterrar de novo, mas 

a aterragem foi novamente interrompida. Nessa altura, ele voltou a culpar os “ventos 

traiçoeiros”, garantindo que “à terceira será de vez”. E assim foi. O avião finalmente aterrou. 140 

Ao ler a ficha de bordo, Mário David averiguou que a tripulação incluía dois co-

pilotos chineses. O eurodeputado comentou este facto com a chefe de cabina e esta terá reagido 

mal, arrancando a ficha afixada. Nenhum outro avião teve problemas em aterrar naquele dia. Na 

realidade, verificava-se um vento fraco, condições ideais de aterragem, pelo que os controladores 

aéreos ficaram chocados quando o comandante comunicou à torre por duas vezes que se sentia 145 

“desconfortável” com o vento. Mário David descobriu que os pilotos chineses estavam a ser 

treinados pela Air France e decidiu questionar a Comissão Europeia sobre se uma empresa aérea 

da UE, e no seu espaço aéreo, pode fazer voos de treino em voos comerciais com passageiros. 

 
Fonte: www.publico.pt (22.3.2013) 
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1.1a  Cidade maravilhosa em grande agitação 
 

1. O que é que foi sempre uma característica tipicamente carioca? 
 
A. Divisão das pessoas em ricos e pobres. 
B. O orgulho que os habitantes sentem pelo Rio. 
C. Os salários altos comparando com o resto do país. 

 
 

2. O que é que aconteceu com os bandidos? 
 

A. Mudaram de território. 
B. Foram presos pelas milícias. 
C. Continuam nas favelas como sempre. 

 
3. Qual o objetivo principal do Choque de Ordem? 
 
A. Pôr o trânsito em ordem. 
B. Fazer a limpeza na cidade. 
C. Consciencializar as pessoas. 

 
4. Como reagem os cariocas ao Choque de Ordem? 

 
A. Têm medo dele. 
B. Acham-no um êxito. 
C. Brincam com ele. 

 
1.1b  Nova lei do álcool 

 
5. Qual é o fundamento para esta nova lei? 

 
A. O Governo ajuda assim certos ramos da indústria. 
B. Existem costumes que não podem ser ignorados. 
C. O consumo de espirituosas aumentou entre os jovens. 

 
6. A nova lei do álcool prevê o quê em relação a um jovem de 17 anos? 
 
A. Ele pode consumir vinho. 
B. Ele não pode consumir cerveja. 
C. Ele pode consumir espirituosas. 

 
1.1c  Senhora Helena 
 

7. Porque é que o jornalista não gostou de ser tratado por “Senhor José”? 
 

A. Julgava o tratamento pouco sofisticado. 
B. Achava isso demasiado moderno. 
C. Sentia que era socialmente diminuído. 
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8. Qual é a razão pela qual a Helena prefere ser tratada pelo primeiro nome e apelido? 
 
A. A Helena detesta os títulos académicos. 
B. A “Senhora Helena” diz pouca coisa sobre a pessoa.  
C. As apresentações tornam-se mais simples. 

 
 

1.1d  Há vida fora do escritório? 
 

9. O que acha o escritor sobre os serviços que as empresas oferecem aos funcionários? 
 
A. É admirável que algumas companhias possam oferecê-los. 
B. Têm os seus lados positivos e negativos. 
C. Os serviços tornam os trabalhadores passivos. 

 
10. O que acontece quando o funcionário passa muito tempo com os seus colegas de 

trabalho? 
 
A. Acaba-se misturando a vida pessoal e laboral. 
B. Ganham-se muitos amigos íntimos. 
C. Agrada-se ao dono da empresa. 

 
11. Como se vê que os funcionários estão à vontade no emprego? 
 
A. Jogam e fazem desporto com os colegas. 
B. Aproveitam ao máximo os serviços oferecidos. 
C. Levam para o trabalho coisas de sua casa. 

 

1.1e  “Corro para melhorar a qualidade de vida” 

 
12. Qual foi o motivo do advogado para dedicar-se ao desporto? 
 
A. O êxito nas competições. 
B. O aumento do peso. 
C. A recomendação do médico. 

 
13. Porque o advogado quer fazer a ultramaratona? 
 
A. Quer ganhar mais um prêmio importante. 
B. Ele procura maneiras para tentar vencer a si mesmo. 
C. As longas distâncias dão-lhe mais autoestima. 

 
14. Como é a relação atual do advogado com o desporto? 
 
A. Faz competições já que dessa maneira pode ganhar viagens grátis. 
B. Gosta da corrida mas também pensa praticar outras modalidades. 
C. Agora sabe tirar mais benefício do desporto do que antes. 
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1.1f  Projeto Sereia : de olho na alimentação! 

 
15. Qual é a função do ginásio na vida saudável? 
 
A. O ginásio é desnecessário para desfrutar de boa saúde. 
B. O ginásio é menos importante do que se podia pensar. 
C. O ginásio é tão importante quanto a comida. 

 
16. Como evoluíram os hábitos alimentícios da autora? 

 
A. Ela come bem desde a infância. 
B. Houve uma época em que não controlava a dieta. 
C. Continua a ter problemas com a alimentação. 

 
 

1.1g  Índios ao lado do Maracanã 

 

17. Por que é que o governo local irá agir contra os indígenas? 
 

A. Os índios ocuparam um prédio que pertence ao Estado do Rio de Janeiro. 
B. Os índios converteram o Maracanã num lugar de rituais religiosos. 
C. Os índios estão a transformar ilicitamente um local em estabelecimento cultural. 

 

18. Quem luta contra as medidas do governo federal? 
 

A. As tribos indígenas do Estado do Rio de Janeiro. 
B. Os índios e algumas associações simpatizantes. 
C. As associações dos indígenas do Brasil. 

 

19. Por que é que os índios consideram o local de uma importância especial? 
 

A. Representa a cultura de todos os indígenas do Rio de Janeiro. 
B. Foi fundado por arqueólogos ilustres brasileiros. 
C. É fundamental para o património humano do Brasil. 

 
20. Que se diz do futuro do estabelecimento requerido pelos índios? 

 
A. Será transportado para um local central do Rio de Janeiro. 
B. Os índios serão os donos do estabelecimento criado no futuro. 
C. Os índios vão ter que aceitar que não haverá nenhum centro. 
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1.1h  Pôncio Pilatos e Jesus 

 

21. Que argumento parece demonstrar a bondade de Pôncio Pilatos? 
 

A. Quis comer a última ceia com Jesus. 
B. Ofereceu sacrificar-se a si mesmo. 
C. Tentou salvar a vida de Jesus. 

 
22. O que é que os novos textos demonstram? 

 
A. Que os primeiros documentos escritos sobre a última ceia, eram escritos em língua 

copta. 
B. Que a última ceia foi com Pilatos e não com os apóstolos, desafiando a Bíblia. 
C. Que uma parte das pessoas da época pensavam que a última ceia foi com o Pilatos. 

 
 

23. Por que é que Jesus era praticamente invulnerável? 
 

A. Tinha poderes sobrenaturais. 
B. Tinha a proteção absoluta de Pôncio Pilatos. 
C. Os apóstolos fariam tudo por ele. 

 
1.1i  Air France na mira de um eurodeputado 

 
24. O que havia de diferente no voo da Air France? 

 
A. O facto de o comandante agir duma maneira incompetente. 
B. O facto de o avião ter problemas nos seus sistemas de aterragem. 
C. O facto de o avião realizar manobras pouco comuns. 

 
25. Porque é que os funcionários do aeroporto ficaram confusos? 

 
A. Porque o político fez entender que eles tivessem agido de forma incorreta. 
B. Porque o avião estava a ser utilizado para um voo de treino. 
C. Porque a tripulação do avião se queixava das condições meteorológicas. 
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1.2 Suomenkieliset koulut: 
 
 Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 12 oleviin 

kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-
puolelle. 

 

 Svenska skolor: 
 
 Läs texten och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e på sida 12. Skriv 

svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven. 
 

Sul 

E chegou a altura de eu me iniciar ao volante. A lição do Canindé é simples: 

“Arranca, bota segundinha, logo, logo, terceira e quarta e segue tranquilo.” É fácil, de facto; 

difícil é explicar. A condução do buggy, veículo de praia, é um misto de kart e de jipe na terra, 

com uma diferença: vicia. Parece incrível a quantidade de quilómetros que se fazem na praia e a 

quantidade de horas que se passa ao volante sem dar por nada. Há alturas em que a areia é mais 

mole e é preciso rolar mesmo à beira de água, seguindo o contorno das ondas. Com a  velocidade 

que se ganha, as armadilhas aparecem sempre de repente e é preciso reagir depressa para as 

evitar: rochas escondidas, montes de areia dura, valas ou riachos correndo para o mar.  

Em Caraúbas a praia não dá passagem e seguimos por um trilho de seis 

quilómetros no meio do coqueiral, uma imprevista e magnífica variante. Noutros locais, onde o 

mapa diz que não se passa, os nossos “bugueiros” lá inventam uma passagem. Há sempre 

maneira de improvisar, como é próprio da capacidade de superação dos locais. Só não há mesmo 

quando um rio largo, como o Punaú, se atravessa à nossa frente. Aí, ou há uma balsa (nada mais 

que uma simples jangada onde o carro cabe à justa) para nos atravessar para o outro lado, ou é 

preciso sair da praia e ir à procura de uma ponte. 

Ao meio-dia, aparece-nos de repente uma pousada no meio das dunas. Paramos 

para almoçar, aliás sumptuosamente. O dono é o senhor Leonardo, ex-corredor de automóveis, 

ex-iatista, ex-corretor de seguros e hoje um chef, com direito a ver citado no 4 Rodas, o guia 

turístico mais prestigiado do Brasil. Dos seus tempos de velejador, resta-lhe uma citação de 

Fernando Pessoa, emoldurada na parede e que soa como uma penosa despedida, quando nos 

levantamos preguiçosamente para seguir a viagem: “Ah, todo o cais é uma saudade de pedra.” 
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Já é noite cerrada, e seguimos em absoluta escuridão mais uns quarenta 

quilómetros até Galinhos. Tinham-nos dito que ali existiriam duas pousadas, mas uma rápida 

visita às respetivas instalações levou-nos a optar por dormir em redes, estendidas no alpendre da 

casa de uma viúva. Custa a adormecer com tantas estrelas no céu. Faz seis anos que não vinha ao 

Brasil, já tinha saudades de ver o Cruzeiro do Sul a olhar-me lá de cima. A custo, lá me decido a 

colocar-me de viés na rede – a única forma de adormecer numa rede, conforme me ensinaram na 

Amazónia. 
Fonte: Miguel Sousa Tavares, Sul, 1999 

 

a) Mikä tekee buggylla ajamisesta erityisen koukuttavaa? 
 Vad är särskilt fängslande med att åka en buggy? 
 
b) Miksi kuljettajan on oltava erityisen varuillaan buggylla ajaessaan? (2 asiaa) 
 Varför måste chauffören vara extra uppmärksam när han kör en buggy?  

(2 saker) 
 
c) Mistä inhimillisestä ominaisuudesta on hyötyä tällä matkalla? 
 Vilken mänsklig egenskap har man nytta av på den här resan? 
 
d) Missä ammatissa Leonardo on saavuttanut näkyvintä menestystä? 
 Inom vilket yrke har Leonardo haft störst framgång? 
 
e) Miksi kertoja ei malta ruveta nukkumaan? 
 Varför vill berättaren inte börja sova? 
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2  ESTRUTURA E VOCABULÁRIO 

2.1 Leia os seguintes textos e responda às perguntas 26–45. Escolha para cada pergunta a 
resposta mais apropriada ao contexto. Marque com lápis as suas respostas no 
formulário de leitura ótica. 

 

Chocolate amargo 
 

Período de __26__ consumo de chocolate no 

país, a Páscoa é para muitos sinônimo de excessos. 

Chocólatra assumida, Milena Roças da Silva, come o 

doce todos os dias. “Pelo menos um bombonzinho”, 

contou. “Evito comer outras coisas para ter essa dose 

diária de chocolate”, disse, ciente que não é 

aconselhado em uma dieta __27__. Entretanto, o 

chocolate pode fazer muito bem e, inclusive, pode 

ser ingerido todos os dias se __28__ pelo menos 70% 

de cacau, segundo o nutrólogo Mohamad Barakat. 

“__29__ do cacau existem elementos, 

chamados polifenóis, que são fundamentais para 

estabilizar a membrana de todas as células. São 

poderosíssimos antioxidantes, corrigem os radicais 

livres __30__ danificam os tecidos. O chocolate com 

70% de cacau, o amargo, tem quase o __31__ de 

polifenóis que o chocolate ao leite”, explicou o 

médico. Barakat informou que a maioria dos 

chocolates ao leite têm menos de 10% de cacau. 

Outro conselho __32__ uma Páscoa sem 

culpas é a moderação. “Indico aos meus pacientes 30 

gramas diárias de chocolate para proteção cardíaca e 

para gerar saciedade”, disse. Comer em doses 

pequenas para Milena é um conselho que __33__ 

para seguir, já o chocolate amargo: “Já __34__. É 

ruim, é forte. Não consigo comer esse, não”.  

O nutrólogo admitiu que o gosto do chocolate 

 
 
 
 
26 A mais 
 B mais grande 
 C maior 
 D muito 
 
27 A saudosa 

B saúde 
C saudita 
D saudável 

 
28 A tiver 
 B teria 
 C tivesse 
 D tinha 
 
29 A Por dentro 
 B Entre 
 C Dentro 
 D Ao fundo 
 
30 A cujos 
 B que 
 C quais 
 D quantos 
 
31 A triplete 
 B terceto 
 C trimestre 
 D triplo 
 
32 A com 
 B para 
 C por 
 D de 
 
33 A dá 
 B tem 
 C há 
 D vai 
 
34 A ia experimentar 

B experimentei 
C tenho 
 experimentado 
D experimentava 
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amargo não agrada __35__ todos. “Um exercício que 

dou aos meus pacientes que não estão habituados ao 

chocolate amargo, mas querem mudar seu estilo de 

vida, é que __36__ todos os dias um pedacinho de 

chocolate amargo misturado com uma uva passa, um 

damasco, uma castanha e vão comendo, misturando 

cada um deles, adocicando”, orientou. “__37__ 

habituar o cérebro e as papilas a esse sabor, 

passamos a ter prazer”. Barakat lembrou que o cacau 

também tem cafeína, tiramina e teobromina, 

estimulantes que melhoram o funcionamento do 

cérebro, __38__ o raciocínio. 

Fonte: www.em.com.br (31.3.2013) 

Jyrki Katainen e Portugal 
 

O primeiro-ministro da Finlândia, Jyrki 

Katainen, disse nesta quinta-feira compreender a 

necessidade de alargamento da maturidade do 

empréstimo a Portugal, enaltecendo os esforços do 

país __39__ caminho de regresso aos mercados 

financeiros. 

“Oficialmente, não __40__ a nossa 

opinião em público antes do Eurogrupo, mas 

compreendemos a situação e queremos fazer a nossa 

parte para ajudar Portugal a regressar aos mercados”, 

declarou Katainen __41__ Lisboa, num encontro na 

Universidade Nova. 

Perante uma plateia maioritariamente 

composta por alunos, Jyrki Katainen falou __42__ 

crise da zona euro e demonstrou esperança no 

crescimento e na evolução da moeda única, 

comparando a situação atual de Portugal com __43__ 

da Finlândia na década de 1990. Sobre Portugal, o 

35 A por 
B com 
C sem 
D a 

 
36 A comem 
 B comessem 
 C comeriam 
 D comam 
 
37 A Sem 
 B De 
 C Ao 
 D Para 
 
38 A aprimorado 

B aprimorando 
C tendo aprimorado 
D aprimorar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 A pelo 

B ao 
C para o 
D no 

 
40 A digamos 

B dizermos 
C diz 
D dizemos 

 
41 A na 

B a 
C em  
D à 

 
42 A sobre a 

B sob a 
C para a 
D pela 

 
43 A ela 
 B à 
 C a 
 D aquilo 
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governante __44__ a reforma da “base económica” 

do país que levou à recuperação de confiança e 

credibilidade no exterior. 

Jyrki Katainen, de 41 anos, 

conservador, lidera __45__ junho de 2011 um 

Governo de coligação de seis partidos. A Finlândia 

tem mostrado algumas reservas quanto à participação 

nos programas de resgate aos países da zona euro em 

dificuldades. 
Fonte: www.publico.pt (11.4.2013) 

 

44 A enaltecer 
 B enalteceria 
 C enaltecesse 
 D enalteceu 
 
45 A depois de 
 B desde 
 C após 
 D há 

 
2.2 Complete o seguinte texto segundo as indicações na margem ou conforme o contexto. 

Escreva as respostas, com letra legível, umas debaixo das outras no lado B do 
formulário de respostas (kielikokeen vastauslomakkeen B-puoli / sida B av svars-
blanketten för språkproven) numerando-as.  

 
Pérola Faria diz que sofreria se __1__ que 

engordar para novela 

Como boa __2__, Pérola Faria se 

entrega de corpo e alma a seus personagens. Para 

voltar à TV em Dona Xepa, a morena teve que 

passar por uma mudança em seu visual e agora 

desfila com __3__ mais curtos. Tudo para encarnar 

a trabalhadora Yasmim. 

Cortar os fios não __4__ um problema 

para Pérola, que gosta de radicalizar na hora de 

incorporar um novo personagem. Para ela, a 

caracterização é a base para fazer um bom trabalho 

na tela. 

Em conversa com o R7, a morena 

contou que __5__ uma nova Pérola a cada 

transformação. 

— Gosto de mudar e __6__, para o 

personagem, a caracterização acaba ajudando. Não 

1 ter 

 

2 näyttelijä/skådespelare 

 
 
 
 
 
3 hiukset/hår 
 
 

4  ser, preteriti/ 
preteritum 

 

 

 

 
5 descobrir-se, preesens/ 

presens 

6 olen sitä mieltä, että / 

jag anser att 
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tenho __7__ problema em mudar a cor ou o 

penteado, eu até gosto. 

A regra básica para os atores é que seu 

corpo é seu instrumento de trabalho, e Pérola sabe- 

__8__. A morena não tem medo de raspar a cabeça 

para um personagem mais forte, __9__ já fizeram 

Larissa Maciel, para José do Egito, e Bruna Di 

Tulio, para Máscaras. 

Pérola, __10__, revelou que tem uma 

transformação em particular que tiraria o seu sono. 

—Teria mais problema em engordar. 

Tenho medo de não voltar ao normal, não sei.  

 

Fonte: http://entretenimento.r7.com (27.2.2013) 

 

7  pron. 

 

 

 

8 pron. 

9 kuten/som 

 
 

10 kuitenkin/ändå 
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3  REDAÇÃO   

Suomenkieliset koulut: 

Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille portugaliksi. Valitse toinen tehtävä ryhmästä A 

ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemiesi tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä 

käsialalla. Numeroi kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se tekstin 

loppuun. 

 

A. Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa  

 Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä 

 

 3.1 Olet menossa Rio de Janeiron olympialaisiin. Ota sosiaalisessa mediassa yhteyttä 

riolaiseen, vuoden kotonasi asuneeseen vaihto-oppilasystävääsi. Pyydä häneltä apua 

majoituksessa ja muissa järjestelyissä. 

   TAI 

 3.2 Olet ollut rock-konsertissa Portugalissa. Arvostele konsertti Facebook-ryhmässäsi. 

 

B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa  

 Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 

 

 3.3 Olet ollut au pairina Portugalissa. Kirjoita isäntäperheellesi kirje, jossa suosittelet 

ystävääsi samaan tehtävään. 

   TAI 

 3.4 Olet kutsunut portugalinkielisen ystäväsi viikoksi kotipaikkakunnallesi Suomeen. 

Kirjoita hänelle, millaista ohjelmaa olet suunnitellut. 
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Svenska skolor: 

Skriv två texter på portugisiska på samma konceptpapper. Välj en uppgift ur grupp A och en ur 

grupp B. Följ de instruktioner som ges för uppgiften. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. 

Numrera texterna, räkna antalet ord och skriv ut antalet i slutet av vardera texten. 

 

A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord  

 Poängsättning: 33–0 poäng 

 

 3.1 Du ska besöka Olympiska spelen i Rio de Janeiro. Ta kontakt med din vän som bodde 

som utbytesstudent hemma hos dig under ett år via de sociala medierna. Be 

honom/henne om hjälp med inkvartering och andra arrangemang. 

   ELLER 

 3.2 Du har varit på en rockkonsert i Portugal. Skriv en recension av konserten på Facebook. 

 

B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord  

 Poängsättning: 66–0 poäng 

 

 3.3 Du har varit au pair i Portugal. Skriv ett brev till din värdfamilj där du rekommenderar 

din vän för samma uppgift. 

   ELLER 

 3.4 Du har bjudit in din portugisspråkiga vän till din hemort i Finland. Skriv till vännen och 

berätta om dina planer för besöket. 

 



 
 
 
 
 

KOKEEN PISTEITYS / POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
    
Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu- 
 määrä    kerroin*  lomakkeen 
         sarake 
______________________________________________________________________________ 
 
Uppgift Antal  Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på 
 deluppgifter  sättning    bedömnings- 
         blanketten 
______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1a–i  25  x 1/0 p.  x 2 50 p.  1 
 
1.2     5  x 2–0 p.  x 3 30 p.  2 
 
2.1   20  x 1/0 p.  x 1 20 p.  3 
 
2.2   10  x 1–0 p.   x 1 10 p.  4 
 
3.1/3.2      33 p.  7 
 
3.3/3.4      66 p.  8 
       ____________________ 
 
      Yht./Tot.            209 p. 
 
 
* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden. 
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