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1  COMPREENSÃO DE TEXTO  

 
1.1 Leia os textos 1.1a–1.1h 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  100 Anos Jorge Amado, um dos maiores escritores do séc. XX 

 

A particularidade de Jorge Amado é que ele estabelece um elo direto com o leitor. Esta é 

a qualidade mais importante da Literatura para ser internacional. Os seus romances estão repletos 

de descrições detalhadas do dia-a-dia das pessoas simples, das suas conversas, receitas de 

cozinha, música e hábitos. Resulta assim um quadro muito vivo do Brasil. Também entram em 

jogo o contexto histórico e aspetos de crítica social. Um exemplo ainda muito atual são as suas 5 

descrições de elementos afro-brasileiros. O palco geográfico das suas obras é a costa do cacau, 

que os leitores conheceram pela primeira vez. 

Jorge Amado sempre afirmou que não relia os seus próprios romances, e recusava-se 

terminantemente a explicar a sua obra. Ele não queria influenciar o processo multifacetado de 

receção da obra por parte dos leitores. O reconhecimento internacional veio com Gabriela, Cravo 10 

e Canela. Porquê justamente esta obra? Dito de forma simplista: há de tudo para toda a gente, e 

ao mesmo tempo incorpora tudo aquilo que se espera de um clássico. 

Gabriela encarnou a imagem da morena brasileira, interpretada pela atriz Sónia Braga 

numa telenovela e depois num filme. Jorge Amado nunca se manifestou quanto às adaptações 

dos seus romances para telenovelas ou o cinema, e preferia dizer que nunca os tinha visto. É 15 

interessante porém notar que, nas suas memórias, Sónia Braga surge como uma espécie de filha 

ou neta. Desta forma, é como se lhe tivesse dado a sua bênção e autorizado a sua personificação 

da Gabriela na novela e no filme. 

Jorge Amado tinha uma ligação complexa com os meios de comunicação. Por um lado, 

nunca negou que foi precisamente a adaptação para filmes que o tornou rico e famoso. Por outro 20 

lado, achava que a apresentação nos média era muito distorcida. 

Fonte: www.berlinda.org, 16.9.2012 
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1.1b  Big Boom 

 

Imagine-se um festival onde as mais variadas sensibilidades convivem de forma pacífica. 

Onde a música é um complemento para se viver um espaço idílico. Onde a ecologia é uma 

realidade e não uma abstração. Onde se pratica ioga, mas também se dança até ao raiar do sol. A 

cada dois anos, durante a lua cheia, realiza-se o Boom Festival. Este é hoje um dos mais 25 

conceituados eventos de cultura independente do mundo e o maior festival português sem 

patrocínios: vive só da receita de bilheteira. 

A interculturalidade e a transgeracionalidade do festival é materializada nos mais de 800 

artistas presentes, das mais variadas áreas: música, escultura, pintura, vídeoarte, performances, 

workshops, painéis de discussão sobre assuntos tão diversos como a economia ou ambiente. O 30 

festival conseguiu a atribuição de diversos prémios na área da sustentabilidade e um convite da 

ONU para fazer parte de um projeto que visa promover a consciência ambiental junto do grande 

público. Este é um espaço público onde se pode estar uma semana, com muito estímulo artístico, 

a conhecer pessoas de todo o mundo. Há aqui gente de 102 países. 

Se a arte é uma forma de influenciar as pessoas, porque não fazê-lo nas questões que são 35 

realmente importantes no nosso tempo, como a ecologia. De facto, é de sublinhar não só a 

limpeza do recinto, como o facto de o público nela participar: se, por distração, se deita um copo 

de plástico ao chão, logo alguém surge para o deitar no lixo. Trata-se de um festival direcionado 

para o conforto das pessoas. A preocupação é o público, não vender um artista ou uma marca. 

Entre as novidades contam-se os 25 por cento do recinto movidos a energias renováveis, o 40 

reaproveitamento do óleo vegetal usado nos geradores e o tratamento das águas residuais. É 

muito mais fácil o discurso, aqui as lições concretizam-se. 

Fonte: Visão, 9.8.2012  

1.1c  Jogos Africanos em Moçambique, Maputo-2011  
 

Iniciam-se, oficialmente, a 3 de setembro, os Jogos Africanos Maputo-2011, com a 

cerimónia de abertura dos jogos no novo Estádio Nacional. No primeiro dia houve a 

apresentação oficial da comitiva moçambicana ao presidente Armando Guebuza que pediu 45 

empenho dos atletas em prole do nome do País e que, se possível, o contemple com medalhas, 

recordando o feito das senhoras do basquetebol feminino que há vinte anos conquistaram o ouro 

nos Jogos Africanos de Cairo-1991.  
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“Têm aqui uma oportunidade para fazerem história e para, através dos vossos 

resultados, ficarem associados às honras e glórias que estes Jogos vão registar. Os medalhistas 50 

aqui presentes servem de referência e de encorajamento para cada um de vocês lhes seguir na 

peugada”, sublinhou o Chefe do Estado moçambicano. Mas se o líder moçambicano pediu 

empenho aos atletas também o fez ao público em geral, ao pedir a todos os moçambicanos para 

se deslocarem aos locais dos Jogos para “apoiarem os nossos atletas e para fazerem festas 

memoráveis, festas que dignifiquem Moçambique e o nosso continente”.  55 

Mas se a apresentação oficial é amanhã, já hoje aconteceram algumas atividades 

desportivas como o basquetebol feminino entre as senhoras de Moçambique e do Senegal, com a 

vitória das moçambicanas por 56-52, o que espelha quão foi equilibrada esta partida. Ainda em 

basquetebol, a seleção da Costa do Marfim venceu ao Mali por 68-28, enquanto a Argélia bateu a 

sua congénere da Nigéria por 48-40. Já a contar para a modalidade de Voleibol, a seleção 60 

moçambicana estreou-se com uma derrota por 0-3, face à sua congénere da Nigéria. Por sua vez 

o Quénia, próximo adversário dos moçambicanos, derrotou a equipa das Ilhas Seicheles, também 

por 3-0. 
Fonte: www.noticiaslusofonas.com, 15.11.2012 

 

1.1d  Passos Coelho quer Portugal entre os países com menos acidentes nas estradas  

O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, prometeu, esta quinta-feira, avançar com uma 

revisão do Código da Estrada com o objetivo de colocar Portugal entre os dez países da União 65 

Europeia com menor taxa de sinistralidade rodoviária até 2015. “É um objetivo bastante 

ambicioso, mas estamos seguros de que é concretizável com o empenho e o esforço de todos, 

assim podemos tornar as nossas estradas mais seguras”, disse. 

Pedro Passos Coelho falava numa sessão de apresentação da campanha mundial “Década 

de Ação sobre Segurança Rodoviária”. O ministro lembrou que apesar dos esforços efetuados 70 

nos últimos anos, ainda há muito por fazer na prevenção e segurança rodoviária. “Queremos 

avançar com a revisão do Código primeiro da Estrada, queremos introduzir zonas residenciais 

com maiores limitações à velocidade, já que pretendemos reforçar o estatuto do peão e do 

ciclista, reconhecendo a sua maior vulnerabilidade”, afirmou. 

Fonte: www.jn.pt, 15.11.2012 
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1.1e  O dinheiro e os casais 
 

O peso do dinheiro na relação de um casal é grande. Como falar sobre o tema 75 

costuma causar desentendimentos e estresse, muitos evitam esse tipo de conversa. E, quando ela 

surge, é por causa de gastos excessivos, endividamento e outros problemas nas contas familiares. 

Segundo os especialistas em finanças, isso é um grande erro. “Na maioria das vezes, orçamento e 

planejamento não fazem parte das conversas triviais dos casais”, afirma Gustavo Cerbasi, autor 

do best-seller “Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”. 80 

Segundo uma pesquisa realizada pela psicóloga e professora da Universidade de 

Michigan (EUA), Terri Orbuch, o dinheiro é o principal impulsionador de conflitos entre os 

casais. A pesquisadora acompanhou 373 casais que estavam no primeiro ano de casamento e 

tinham entre 25 e 37 anos, e reuniu periodicamente informações ao longo de 25 anos. Nesse 

estudo, 49% das pessoas divorciadas disseram que brigavam muito com seus parceiros por causa 85 

de perfis econômicos diferentes e porque não revelavam a verdade sobre os seus gastos. Outro 

motivo apontado era a tendência que os que ganham mais tinham de controlar o outro. 

Na opinião do economista e consultor financeiro Marcos Silvestre, autor do livro 

“Investimentos à Prova de Crise”, o dinheiro não separa casal nenhum, mas acentua outras 

divergências. “Por mais que se entendam, as pessoas têm valores, histórico familiar e 90 

entendimentos distintos sobre os significados do dinheiro. Equalizar essa dimensão da vida do 

casal requer tempo e energia”, diz. 
Fonte: http://mulher.uol.com.br, 16.11.2012 

1.1f  Tratamento por hipnose 

A britânica Janice Rodgers, de 46 anos, perdeu 40 kg após ser hipnotizada para 

acreditar que havia feito uma cirurgia de banda gástrica, procedimento que reduz o tamanho do 

estômago. As informações são do site Mirror. 95 

Janice engordou após o nascimento de seu filho, há 23 anos, e lutava para perder 

peso desde então. Já não podia aceitar o seu estado, quando a balança marcou 111 kg. Foi quando 

ela procurou um site com informações sobre a banda gástrica por hipnose. “Eu decidi não contar 

a ninguém porque eu me senti como uma idiota, mas eu estava muito desesperada para perder 

peso”, explicou. Mesmo duvidando da eficácia, marcou a consulta, passou pelo tratamento e 100 

começou a acreditar que seu estômago estava menor. Com isso, reduziu a quantidade das 

refeições, consumiu apenas líquidos por duas semanas e ficou incapaz de comer alimentos não 
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saudáveis. O resultado foi surpreendente: ela chegou aos 70 kg em sete meses e suas roupas 

mudaram do tamanho 54 para 44. 

“Quando fui pela primeira vez eu pensei que não valeria a pena e eu não me senti 105 

diferente até chegar em casa. O tratamento é composto de terapia comportamental, programação 

neurolinguística e preparação mental. As pessoas comem por uma variedade de razões diferentes 

e, assim que descobrem o real motivo, podem revertê-lo com hipnose”. 

Fonte: http://saude.terra.com.br, 15.11.2012 

 

1.1g  Antártida e a mudança climática 

 

Já se sabia que a massa de gelo sobre o mar da Antártida estava a ampliar-se. Em 

setembro, a área congelada à volta do continente atingiu a marca recorde de 19,44 milhões de 110 

quilómetros quadrados. Entre 1979 e 2010, houve um crescimento médio de 0,9% por década – 

com variações ano a ano e conforme a região da Antártida. Os modelos climáticos atuais não 

conseguem explicar bem as razões deste aumento. Cientistas britânicos e norte-americanos 

sugerem, agora, que as variações na cobertura gelada estão estreitamente relacionadas com os 

ventos locais, de acordo com o estudo publicado na revista Nature Geoscience. Esta tese resulta 115 

da análise de cinco milhões de medições da cobertura de gelo, ao longo de 19 anos (1992-2010), 

a partir de imagens de satélites. 

“Este estudo mostra a complexidade das alterações climáticas. A cobertura total de 

gelo no mar da Antártida está a crescer lentamente, mas algumas regiões em particular estão a 

presenciar ganhos e perdas muito maiores, que quase se anulam no final”, afirma Paul Holland, 120 

autor principal do estudo. O estudo concentra-se apenas sobre o gelo que está sobre o oceano – 

ou seja, água do mar congelada – e não sobre a cobertura gelada do continente antártico em si. 

Esta segunda está a perder volume. 

No outro extremo da Terra, no Ártico, a cobertura de gelo sobre o mar está a 

diminuir aceleradamente. Em agosto e setembro deste ano, foi batido um novo recorde de área 125 

mínima. A superfície gelada estava reduzida a 3,41 milhões de quilómetros quadrados – cerca de 

18% a menos do que o mínimo anterior, registado em 2007 (4,17 milhões de quilómetros 

quadrados). A cobertura de mar congelado na Antártida interage com o sistema climático global 

de uma forma muito diferente do que a do Ártico. Uma das razões está no facto de a Antártida 

não estar a aquecer tanto como o resto do mundo em geral, ou o Ártico em particular. 130 
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O estudo refere que as alterações nos padrões dos ventos na Antártida podem ser 

explicadas em parte pela variabilidade natural do clima, mas também pela influência de outros 

fatores, de origem humana, como o buraco na camada de ozono e o aumento na concentração de 

gases com efeito de estufa. Os investigadores reiteram, por isso, “a necessidade de uma melhor 

compreensão” tanto das alterações nos ventos, como da influência humana sobre o clima. 135 

 
Fonte: www.publico.pt, 12.11.2012 

 

1.1h  Skatistas em parque de Ribeirão Preto  

 

Sem regras específicas para skatistas e patinadores, o Maurilio Biagi, o maior parque de 

Ribeirão Preto (313 km de São Paulo), por onde passam 16 mil pessoas ao mês, tem servido de 

palco de conflito entre os praticantes desses esportes chamados de radicais e as mães que levam 

seus filhos ao local. O problema ocorre principalmente nas ruas próximas ao playground do 

parque, onde crianças pequenas disputam o espaço com skatistas e patinadores que andam por lá 140 

em alta velocidade. As mães temem que seus filhos sejam atropelados e reclamam de falta de 

fiscalização por parte da GCM (Guarda Civil Municipal). Apesar de o Maurilio Biagi ter uma 

rampa para os skatistas, eles circulam por todo o parque, inclusive nos locais reservados só para 

pedestres e ciclistas. Usam até um chafariz desativado.  

A Folha esteve no parque por três dias nas últimas duas semanas e flagrou skatistas e 145 

patinadores fazendo manobras em velocidade ao lado de crianças de 2 a 8 anos. Até os bancos de 

descanso foram usados como “rampas”. Diante da reportagem, os guardas não fizeram nenhuma 

advertência nesses dias. Consultada depois, a GCM reconheceu o problema, mas garantiu que 

fiscaliza. A dona de casa Giovana Carla de Almeida, 36 anos, tem uma filha de um ano e ela 

própria quase foi atropelada por quatro skatistas. A promotora de vendas Juliana Rosendo, 27 150 

anos, reclama que a fiscalização ocorre só com os ciclistas. Os skatistas, por sua vez, dizem que 

gostam de praticar o “street” (skate de rua) e, por isso, saem da rampa destinada a eles no parque. 

“Eu acho que se fosse errado, o guarda falaria para pararmos, mas eles não falam, então é certo”, 

afirmou um estudante de 15 anos no domingo passado. 

 

Fonte: www1.folha.uol.com.br, 19.11.2012 
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1.1a  100 Anos Jorge Amado, um dos maiores escritores do séc. XX 
 

1. Qual é o fator decisivo a que se deve o êxito mundial de Jorge Amado? 
 
A. Os livros marcam uma imagem do Brasil que o leitor desconhece. 
B. Cria-se uma ligação entre o leitor e as personagens. 
C. As obras de Jorge Amado continuam a ser atuais. 
 

2. Por que razão Jorge Amado nunca quis esclarecer o significado das suas obras? 
 

A. Porque ele não se lembrava dos detalhes dos seus romances. 
B. Ele queria que o leitor decidisse como entendia a obra. 
C. Ele nunca lia o seu próprio texto de novo com esse propósito. 
 
 

3. Qual foi a atitude de Jorge Amado em relação a Sónia Braga? 
 
A. Evitava vê-la na novela. 
B. Estava indiferente para com ela. 
C. Aprovava-a como Gabriela. 
 
 

4. Qual era a sua atitude para com os média, em geral? 
 
A. Tinha uma relação dividida com os média. 
B. Afirmava que o seu sucesso se devia aos média. 
C. Os média, na sua opinião, não percebiam nada da obra. 

1.1b  Big Boom 
 

5. O que permite o financiamento do festival Boom? 
 

A. A ajuda dos patrocinadores. 
B. O dinheiro das entradas. 
C. A não-realização anual. 

 
6. Qual é a característica do Boom que despertou mais atenção concreta 

internacionalmente? 
 
A. A interação entre várias nacionalidades. 
B. A variedade do programa do festival. 
C. O respeito pelo ambiente. 

 
7. Qual é o principal dos objetivos que os organizadores têm em mente? 

 
A. Defender os valores da vida coletiva. 
B. Fazer com que as pessoas se sintam contentes. 
C. Influenciar o público com a arte independente. 
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1.1c  Jogos Africanos em Moçambique, Maputo-2011  

 
8. Qual era a mensagem do presidente aos atletas? 
 
A. Ele acreditava que os atletas de hoje são melhores dos de há vinte anos atrás. 
B. O seu país tinha mais possibilidades para medalhas em basquetebol. 
C. Os moçambicanos que já ganharam ouro servem de modelo para eles. 

 
9. O que é que o presidente disse ao povo? 
 
A. O apoio dos moçambicanos era fundamental aos atletas. 
B. Pediu para participar em festas organizadas pelo governo. 
C. Os cidadãos lembrar-se-iam deste momento especial. 

 
10. O que se diz sobre as partidas já realizadas? 
 
A. Moçambique foi melhor em basquetebol do que em voleibol. 
B. As partidas de Moçambique têm sido igualadas. 
C. Os moçambicanos já asseguraram o primeiro lugar nos jogos. 

 
 

1.1d  Passos Coelho quer Portugal entre os países com menos acidentes nas estradas  

 
11. Como é que se poderão atingir os objetivos do primeiro ministro? 
 
A. Mudando as leis que controlam o trânsito. 
B. Melhorando as condições das estradas. 
C. Pedindo apoio à União Europeia. 

 
12. Quem serão os mais favorecidos das novas medidas? 
 
A. O transporte público. 
B. Utentes das rodovias. 
C. O trânsito ligeiro. 

 

1.1e  O dinheiro e os casais 
 

13. Por que é que o dinheiro causa problemas à relação? 
 
A. A falta de dinheiro provoca muito estresse. 
B. Planear o uso de dinheiro é demasiado difícil. 
C. Costuma-se evitar falar no dinheiro. 
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14. Que tipo de casais tendem discutir sobre assuntos financeiros? 
 
A. Os casais que mentem sobre o uso do dinheiro. 
B. Os casais que estão na fase inicial do casamento. 
C. Os casais que tentam controlar o uso de dinheiro um do outro. 

 
15. Qual é o papel do dinheiro na separação dos casais? 
 
A. O dinheiro agrava os problemas que levam à separação. 
B. Os casais dão demasiado valor ao dinheiro. 
C. Por causa do dinheiro, os casais não conseguem entender-se. 

 

1.1f  Tratamento por hipnose 
 

16. Qual o caso da Janice? 
 

A. Ela foi operada para perder peso. 
B. A hipnose fê-la pensar que havia sido operada. 
C. Na realidade, a Janice, só imagina ter emagrecido. 

 

17.  Por que é que ela começou o tratamento? 
 

A. Porque tinha problemas gástricos. 
B. O seu peso alcançou um nível intolerável. 
C. Tinha começado a ter problemas psíquicos. 

 
18. De que consistia a dieta dela? 

 
A. A dieta era totalmente líquida. 
B. Consistia de alimentos sadios. 
C. Comia menos vezes do que antes. 
 

 
19. Quando é possível obter resultados definitivos? 

 
A. Após terapias prolongadas. 
B. Após várias sessões de hipnose. 
C. Após ter entendido a razão do problema. 

 
1.1g  Antártida e a mudança climática 
 

20. Qual destas afirmações é conforme o texto? 
 
A. A quantidade de gelo está a aumentar no continente antártico. 
B. A superfície coberta por gelo no mar da Antártida tem crescido ultimamente. 
C. Os cientistas não têm hipóteses convincentes sobre o fenómeno climático. 



 10 

21. Porque é que a quantidade do gelo, em si, não aumenta no hemisfério sul? 
 
A. O aumento da capa de gelo é tão lento que não tem efeito. 
B. No continente, a quantidade de gelo diminuiu. 
C. Algumas áreas do oceano estão a perder gelo. 

 

22. Qual é o papel da Antártida no aquecimento global? 
 
A. A Antártida provoca, via sistemas climáticos globais, o aquecimento no Ártico. 
B. O sistema climático da Antártida participa moderadamente no aquecimento global. 
C. A Antártida está, na realidade, a impedir o aquecimento global. 

 

23. Qual é a razão dos ventos atuais na Antártida? 
 
A. O buraco no ozono. 
B. As ações do ser humano. 
C. Algo pouco claro. 

 
1.1h  Skatistas em parque de Ribeirão Preto  

 
24. O que é que gera problemas entre as mães e os skatistas? 

 
A. As mães de família têm muitos preconceitos relativamente aos skatistas. 
B. Os skatistas têm que usar espaços proibidos, já que não têm outra opção. 
C. O facto de os skatistas não ficarem no espaço indicado para eles. 

 
25. Porque é que os skatistas se acham inocentes e se justificam? 

 
A. Porque o espaço indicado para eles não os satisfaz. 
B. Porque quase não há ciclistas ou pedestres no parque. 
C. Porque ninguém os proíbe de agirem da maneira atual. 
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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. 

 

Bairro pobre muda de vida com patos e computadores 

 
No bairro de Antula, um dos mais pobres da capital da Guiné-Bissau, um grupo de 

jovens está a mudar a vida das pessoas através de projetos simples: criação de patos e formação 

intensiva em várias áreas. Em cinco anos a Associação Asas do Socorro (AAS) já formou mais 

de mil jovens do bairro de Antula em áreas como informática, contabilidade ou gestão de 

recursos humanos, o que é excecional. E ainda ajuda a melhorar a higiene e a dieta alimentar no 

bairro. A iniciativa surgiu pela necessidade de mudar a vida das pessoas do bairro, sobretudo dos 

jovens. Antes da existência da AAS não havia um único jovem no bairro de Antula formado no 

domínio da informática, hoje são mais de mil.  

Uma casa simples erguida no coração do bairro serve de centro de formação. Por lá 

é ensinada a informática e outras matérias, ministradas por jovens que já se formaram no mesmo 

local. Tudo começou com cinco computadores. Hoje já são mais de 30. Com o dinheiro gerado 

pela associação, alguns jovens do bairro frequentam cursos superiores em Portugal e no Brasil. 

Com orgulho, Alfredo Cá conta que os equipamentos que dão energia solar ao centro foram 

oferecidos “por amigos italianos”. A uma centena de metros, o rudimentar aviário (com mais de 

1.500 aves), foi construído com fundos da Solidariedade Socialista Belga. Ao lado do aviário 

fazem-se potes de barro com torneiras que ajudam a reduzir os riscos de contrair infeções. 

Para o responsável, o muito que a associação já conseguiu partiu de coisas simples. 

A criação de patos, por exemplo, começou com uma oferta de 50 dólares (38,6 euros) feita por 

“um amigo brasileiro”, que gostou do trabalho da associação. “Com esse dinheiro comprámos 

três patos, metemo-los no aviário, hoje temos 19 patos”, diz Alfredo Cá. A criação é vendida no 

mercado do bairro e em quase toda a capital, Bissau. O aviário tem galinhas de raças cruzadas, as 

da Guiné e as do Gana, o que dá galinhas de tamanho grande, diz Cá, ao mesmo tempo que 

anuncia outros projetos para fazer crescer o aviário. 
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A criação dos animais é uma forma de combater a pobreza e de melhorar a dieta 

alimentar no bairro, mas também uma forma de ajudar o país a canalizar as divisas para outros 

setores. Gasta-se muito dinheiro na compra de frango importado e de ovos. Dados das 

Alfândegas de Bissau mostram que só em 2009 o país importou 1.300 toneladas de frango 

congelado e 800 toneladas de ovos. É muito dinheiro. A associação quer inverter isso, 

produzindo estes produtos no país. Confiante na justeza da linha orientadora da sua associação, 

Alfredo Cá mostra-nos a única carrinha que a AAS possui e que serve apenas para transportar os 

animais para os mercados e trazer a ração alimentar para o aviário. 

No futuro, a associação pretende continuar a desenvolver-se apoiando mulheres 

viúvas em projetos de criação de animais em casa, formar mais jovens, produzir a própria ração 

para os animais e produzir o arroz, que é a base da dieta alimentar do país. Se possível, diz, a 

associação conta ter um frigorífico próprio para congelar o frango abatido para depois vender aos 

restaurantes. A ideia de Alfredo Cá é transformar radicalmente a vida em Antula, um bairro que 

o próprio carateriza de urbano e rural ao mesmo tempo e que terá de conhecer o desenvolvimento 

nos próximos tempos, nas Asas do Socorro. 

Fonte: www.dn.pt, 29.10.2012 

 

 

a) Mitä yhdistyksen saavutusta korostetaan erityisesti? 
 Vilket av de resultat som föreningen har uppnått betonas speciellt mycket? 
 
b) Millä tavoin ulkomaat ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa? Anna kaksi esimerkkiä. 
 På vilket sätt har utlandet stött föreningens verksamhet? Nämn två exempel. 
 
c) Miten yhdistyksen tuottamat kanat eroavat tavallisista kanoista? Mistä syystä? 
 På vilket sätt skiljer sig de höns som föreningen producerar från vanliga höns? Av vilken 

orsak? 
 
d) Miten yhdistyksen toiminta voi tasapainottaa maan kauppatasetta? 
 På vilket sätt kan föreningens verksamhet jämna ut landets handelsbalans? 
 
e) Minkä uuden hankkeen yhdistys on laittamassa vireille? 
 Vilket nytt projekt håller föreningen på att starta? 
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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. 

 

Brincando de viver 

Acordar é difícil. Muitas vezes nossas 

cabeças pesam, nossos corpos reclamam e nossos 

olhos teimam em continuar fechados. Existe __26__, 

porém, que nos traz novamente à vida acordada e não 

nos permite mais dormir – independentemente do 

sonho que __27__ tendo. 

__28__ vezes dormimos acordados.  

Algumas dessas vezes temos pesadelos que __29__ 

dias, meses e anos. Outras vezes, temos sonhos 

felizes e tranquilos. Olhamos __30__ nossas 

memórias e percebemos que a vida vai passando 

como um sonho, memórias quase apagadas, no limiar 

da existência. Isso é muito difícil.  O mais difícil, no 

entanto, é perceber que, __31__ nosso corpo estar 

acordado, nossa “alma” está adormecida e perdida 

em sonhos fugazes. Uma hora ou outra os olhos 

abrem-se, a luz __32__ conta de nossa mente e toda a 

realidade onírica do sonho se desfaz. 

É nesse momento que se começa 

__33__ construir a realidade, é quando se brinca de 

viver. Acordar é difícil, mas viver no sonho é olhar 

__34__ e perceber que seus melhores amigos, seus 

brinquedos e seus temores foram somente ilusões. Ao 

acordar, se destrói o sonho e se reconstrói a 

realidade. 

 

 

 
 
 
 
26 A nada 
 B algo 
 C ninguém 
 D alguém 
 
27 A estávamos 

B estivemos 
C estaríamos 
D estivéssemos 

 
28 A Em 
 B A 
 C Nas 
 D Às 
 
29 A durem 
 B duram 
 C durariam 
 D durassem 
 
30 A em 
 B por 
 C para 
 D dentro 
 
31 A apesar de 
 B embora 
 C todavia 
 D porém 
 
32 A toma 
 B tem 
 C faz  
 D ilumina 
 
33 A em 
 B – 
 C a 
 D para 
 
34 A através 

B detrás 
C para trás 
D trás 
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E eu, logo eu, descobri que sou o Frodo 

 

Durante toda minha vida eu achei que __35__ 

o Sam do Senhor dos Anéis. Sempre quis ser o Sam. 

Ele é meu herói. Não existiu __36__ existirá herói de 

fantasia como o Sam. Ele é gentil o bastante __37__ 

reconhecer sua pequenez e ao mesmo tempo é forte 

para aceitar grandes fardos e desafios. Ele é aquele 

que carrega o mestre a que ama __38__ esse não 

pode mais continuar. É Sam o grande herói do 

Senhor dos Anéis. 

Para você, leitor, entender __39__   

estou dizendo, vou transcrever aqui trechos do 

capítulo em que __40__, o Sam e o Frodo, faziam o 

último trajeto para destruir o anel e, então, vocês 

__41__ julgar por si mesmos o que digo. 

“Então esse era o trabalho que eu senti 

que __42__ desempenhar quando parti”, pensou 

Sam: “ajudar o Sr. Frodo até o último passo e depois 

morrer junto com ele? Bem, se __43__ era o 

trabalho, é melhor que eu o __44__. Não posso 

conceber a ideia de que Gandalf tenha enviado o Sr. 

Frodo nessa missão se não houvesse nenhum 

fiozinho de esperança de ele voltar algum dia. As 

coisas todas deram errado quando ele caiu em Moria. 

Gostaria que aquilo não __45__. Ele teria feito algo.” 

 
Fonte: http://mcorrcol.wordpress.com, 6.4.2012 

 

 

35 A era 
B fosse 
C sou 
D seja 

 
36 A apenas 
 B nem 
 C não 
 D sequer 
 
37 A sem 
 B com 
 C de 
 D para 
 
38 A quando 

B caso 
C ao mesmo tempo 
D porque 

 
39 A qual 

B o qual 
C que 
D o que 

 
40 A ambos 

B todos 
C alguns 
D tantos 

 
41 A puderam 

B poderão 
C poder-se-ão  
D poderiam 

 
42 A julgaram 

B adorei 
C achou 
D necessitava 

 
43 A isto 
 B esse 
 C aquilo 
 D isso 
 
44 A faço 
 B faça 
 C fizer 
 D faria 
 
45 A acontecerá 
 B aconteça 
 C tenha acontecido 
 D tivesse acontecido 
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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.  

 

iPhone não funciona com o 4G em Portugal. 

 

__1__ vai acontecer o mesmo com o iPhone 

5 __2__ aconteceu com o Novo iPad. Apesar de vir 

com a tecnologia 4G, a mesma não funcionará em 

Portugal. 

As operadoras portuguesas só utilizam, até 

agora, a frequência de 800MHz para a tecnologia 

4G, __3__ faz com que o nosso país não __4__ 

entre os países que podem ter o iPhone 5 com o 4G. 

Mas não somos só nós. Muitos dos países da Europa 

usam as frequências 800MHz e 2,GHz, nenhuma 

delas adotadas __5__ Apple. 

Mesmo que o iPhone __6__ cá a Portugal, a 

limitação ao acesso 4G, não __7__ minimamente 

aliciante a aquisição de um iPhone 5 para o 4G. 

__8__ o ComputerWorld, as operadoras 

portuguesas estarão em conversações com a Apple 

para __9__ lançar o iPhone 5 com 4G para as 

frequências __10__. 

 
Fonte: www.tecnologia.com.pt, 13.9.2012 

 

 

 

 

1 Lamentável, adv. 

2 kuin/som 

 

 

 

 

3  rel.pron.  

4 estar 

 

 

5 prep. + art. 

6 chegar 

7  ser 

 

8 (Jonkin) mukaan / Enligt  

 

9 poder 

10 eurooppalainen/europeisk 
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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 Atlantin risteilyllä portugalilaisessa laivassa. Matkanjärjestäjä pyytää palautteen 

lomamatkasta. Kirjoita lyhyt vapaamuotoinen arvostelu laivan palautelaatikkoon. 

  TAI 

 3.2 Sinulla on kaksi lippua teatteriensi-iltaan. Kerro siitä sähköpostiviestissä ystävällesi, 

jonka yrität saada mukaan katsomaan näytöstä. 

 

B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa 

 Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 

 

 3.3 Olet kielikurssilla portugalinkielisessä maassa. Kurssi on suuri pettymys. Päätät luopua 

toisesta viikosta kielikurssia. Kirjoita kurssin järjestäjälle motiiveistasi lopettaa kieli-

kurssi ja syyt siihen, miksi haluat rahasi takaisin. 

  TAI 

 3.4 Koulusi järjestää matkan ystäväkouluun Portugaliin. Sinä toimit vastuuoppilaana ja 

pidät yhteyttä sähköpostitse ystäväkouluun. Kirjoita sähköpostiviesti johonkin vie-

railuun liittyvästä asiasta. 
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Svenska skolor: 

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

grupp B. Följ de anvisningar som ges för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva tydligt. 

Numrera texterna, räkna antalet ord i vardera texten och ange ordantalet i slutet av texterna. 

 

A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord  

 Poängsättning: 33–0 poäng 

 

 3.1 Du är på en kryssning på Atlanten på en portugisisk färja. Researrangören ber passa-

gerarna ge respons på semesterresan. Skriv en kort, fritt formulerad text som du lämnar 

i responslådan på färjan. 

 ELLER 

 3.2 Du har två biljetter till en teaterpremiär. Berätta om saken i ett mejl till din vän, och 

försök få med vännen på föreställningen.  

 

B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord  

Poängsättning: 66–0 poäng 

 

 3.3 Du är på språkkurs i ett portugisiskspråkigt land. Kursen är en stor besvikelse. Du 

beslutar dig för att låta bli att gå på den andra veckan av kursen. Skriv ett meddelande 

till kursarrangören där du redogör för dina motiv att sluta på kursen och för orsakerna 

till att du vill ha pengarna tillbaka. 

  ELLER 

 3.4 Din skola ordnar en resa till en vänskola i Portugal. Du är ansvarig elev och är den som 

har e-postkontakt med vänskolan. Skriv ett mejl till vänskolan om någonting som berör 

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–h  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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