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1   COMPREENSÃO DE TEXTO  

 
1.1 Leia os textos 1.1a–1.1g 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  Entrevista Ruben Alves: A Gaiola Dourada 
 

Ruben Alves é o realizador do mais recente fenómeno do cinema francês: A Gaiola 

Dourada. Mais de um milhão e meio de pessoas foi ver esta estreia em França e em Portugal foi 

visto por 300 mil pessoas em três semanas. 

Como é que surgiu a ideia para este filme? 

A imagem dos portugueses em França é bastante ligada ao futebol. Não existia quase 5 

nada nos meios culturais sobre a perspetiva portuguesa. Queria antes de mais prestar homenagem 

aos imigrantes portugueses. O filme não é autobiográfico mas é inspirado nos meus pais. Talvez 

seja o filme francês mais português de sempre. O português de França é bem visto a nível 

profissional, mas não há representação forte nos media. Quis mostrar que há mais nas pessoas 

para além da porteira e do homem das obras. 10 

É a sua estreia como realizador. Como convenceu os investidores? 

Gostaram da ideia de falar pela primeira vez sobre o mundo português em França e 

interessaram-se depois de lerem o guião. É a minha primeira longa-metragem, sou jovem, mas 

nunca duvidaram de mim. Deram-me confiança porque eu sabia o que fazia, perceberam que 

tinha a certeza do que queria. Disse-lhes logo que os atores principais tinham de ser portugueses. 15 

Eles tinham dúvidas porque não conheciam, mas ficaram a conhecer. 

Quando se faz um filme nunca se sabe como vai ser recebido. Mas apesar de ser sobre 

uma família portuguesa, tem uma parte com que todos se podem identificar. Foi por isso que o 

filme foi tão bem recebido não só pela comunidade portuguesa, mas também pela francesa e até 

árabe. Tive críticas muito boas mesmo de jornais intelectuais. O sucesso veio muito de boca em 20 

boca. Houve reportagens sobre as idas de famílias inteiras de todas as etnias às salas, algo que 

não se via em França há muito tempo. E no final batiam palmas, cantavam e até dançavam!  

Fonte: www.destak.pt (21.10.2013) 

  

http://www.destak.pt,/
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1.1b  Algarve, segredos do mar 

 

Até aos anos 80, o Algarve era um dos centros da apanha de uma importante espécie de 

alga, essa saudável planta marítima. Naquela altura, a atividade entrou em declínio – ser-se 

apanhador de algas era das profissões mais duras do oceano, devido aos acidentes causados pelo 25 

constante vaivém entre o fundo do mar e a superfície. Este é, no entanto, um mercado apetecível. 

Depois do desastre nuclear de Fukushima, com toda a contaminação subsequente, os mercados 

perderam confiança na qualidade das algas que o Japão exporta.  

A riqueza da ponta sudoeste de Portugal Continental deve-se à confluência das correntes 

atlânticas, mediterrânicas e africanas, aqui reunidas numa vasta cadeia de biodiversidade. A 30 

variedade e visibilidade são tais que um mergulhador experiente compara Sagres às Caraíbas – e 

o mar português até sai por cima. Quando se pensa em observação de baleias e golfinhos, o mar 

algarvio não é dos destinos mais óbvios. No entanto, o Algarve reúne excelentes condições de 

mar. Constitui uma rota importante de passagem, sobretudo para esses animais marítimos que 

frequentam o Mediterrâneo. 35 

Fonte: Visão, agosto 2013 

 

1.1c  A profissão invisível 

 

Em Portugal existe procura e oferta de governantas, ajudantes pessoais dos 

embaixadores. A governanta Luiza conta: “Tinha aprendido inglês no liceu e falo francês 

fluentemente. Esta profissão não é das 9 às 5. São no mínimo 12 horas por dia, temos de estar 

sempre de sorriso na cara. É uma profissão de humildade. Essa é uma das qualidades de quem se 

dispõe a servir os outros. Os patrões preferem alguém com algum nível de educação.” 40 

A governanta Maria tem um conselho a dar às futuras colegas: “De início fazer um 

bocadinho de psicologia para conhecer os patrões. É preciso dar aos patrões uma palavra de 

ânimo ou saber calar. No fundo temos de ser invisíveis embora eles saibam que estaremos 

sempre lá.” Todas as manhãs, às 7h30, Maria chega à residência, hasteia a bandeira e acorda a 

embaixadora. Depois serve o pequeno-almoço e ajuda a senhora a arranjar-se. Se a patroa for de 45 

viagem, cabe-lhe fazer a mala. Às 4h30 termina o seu dia de trabalho, mas é preciso manter o  

telemóvel ligado. Constantemente. 

Fonte: Visão, agosto 2013  
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1.1d  Três dicas para manter a dieta no almoço por quilo 

 

Você costuma almoçar em restaurante self-service? Lá tem tantas coisinhas 

gostosas, não é? Difícil resistir! Mas não é uma missão impossível. Quer saber como manter a 

dieta no almoço por quilo? Veja aqui três dicas bacanas publicadas na revista SAÚDE. 50 

Planeje a refeição desde o início. Boa parcela dos self-services oferece opções 

nutritivas e leves. Tanto que, ao entrevistar 60 clientes de dois desses estabelecimentos da capital 

paulista, Odete Santelle, nutricionista do Centro Universitário de São Paulo, reparou que o 

principal fator para a escolha desses restaurantes é a saúde. Não dá para se descuidar e entrar na 

fila do bufê sem antes observar todas as opções. Se você não fizer uma pré-seleção, poderá 55 

correr o risco de repetir a refeição. Aqui a dica é adicionar 20% a mais de vegetais do que havia 

planejado. 

Acompanhe o mais lento da turma. É importante comer devagar para dar tempo de 

o cérebro registrar a sensação de estômago cheio. O problema é seguir essa regrinha no dia a dia. 

Mas existe um jeito simples de aumentar o tempo entre as garfadas. Basta seguir o ritmo daquele 60 

colega que demora para terminar a refeição. Quando se compara a quem adota hábitos saudáveis, 

a pessoa tende a identificar o que está errado nela própria. Avalie-se. 

Quando terminar a refeição, sai ligeiro da mesa. O tempo gasto em um ambiente 

cheio de aromas deliciosos está diretamente associado à maior probabilidade de se encher de 

comida. Em vez de conversar na mesa do restaurante, que tal aproveitar o resto do horário do 65 

almoço caminhando com calma de volta ao escritório ou mesmo tomando um cafezinho? Essa 

nova atitude ajuda especialmente quem adora sobremesas calóricas. Só não deve trocar o 

restaurante por uma pastelaria. Aos poucos, você se acostuma com essa mudança de hábito. Que 

tal tentar? 
Fonte: http://mdemulher.abril.com.br (16.9.2013) 

 

1.1e  Casamento pode revelar defeitos surpreendentes 

 

Transformar uma pessoa carinhosa, por quem nos apaixonamos, em marido ou 70 

mulher continua sendo o caminho mais natural para muita gente. No entanto, dividir o mesmo 

teto não significa romance eterno. Pior: em alguns casos, o parceiro acaba mostrando um lado 

nada atraente, o que desperta a questão: “Foi com essa pessoa que eu me casei?”. Há uma 

explicação para tamanha transformação: durante o namoro, em especial no início, existe a 

http://mdemulher.abril.com.br/
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tendência em mostrarmos o que temos de melhor. Ou seja, fazemos as coisas de maneira que, no 75 

nosso entendimento, o outro gostaria que fizéssemos. 

Para a psicóloga Marcella Almeida, muitas razões podem nos impedir de notar as 

verdadeiras características de um parceiro. “A mais comum é a necessidade de, durante o 

relacionamento, só percebermos aquilo que se deseja e criar uma fantasia ideal do ser amado, 

baseado no amor romântico”, diz. Por isso, ela afirma que o namoro de longa duração é 80 

fundamental para que um conheça bem o outro, as famílias e suas histórias. “Quando você 

percebe na pessoa amada algo divino, mesmo que os amigos e os parentes não vejam o mesmo, é 

uma boa dica para avaliar se estamos ou não fantasiando”, diz.  

Além disso, ao iniciar um romance, procuramos características no outro que, por 

razões pessoais, são desejáveis e importantes existir. “É natural começar uma relação com a 85 

visão em muitos casos ofuscada pelo entusiasmo de estar com alguém que nos atrai”, diz Juliana. 

Portanto, não se pode afirmar que uma pessoa queira ocultar más qualidades – é que geralmente 

o outro não as quer ver. “Os defeitos e as virtudes já estavam ali, só não foram avaliados por 

quem idealizou algo diferente ou alimentou a crença de que alguma característica poderia ser 

mudada”, afirma a psicóloga Triana Portal. 90 

O perfil real de uma pessoa só é realmente descoberto quando o casal passa por 

uma situação de estresse. Com isso, as emoções produzidas pelo conflito facilitam reações mais 

impulsivas, provocando o “efeito surpresa” – quando alguém revela ou percebe uma faceta até 

então oculta. Juliana diz que, dependendo de como foi o namoro, a negociação pode não ter sido 

necessária e os parceiros não aprenderam a solucionar diferenças. 95 

Mas ao descobrirmos os defeitos que não conhecíamos até o casamento, como 

agir? “É fundamental colocar na balança não apenas as coisas ruins, mas as virtudes. O 

casamento pode ter salvação com um objetivo comum”, explica Triana. Não adianta apenas um 

estar disposto, ambos devem estar em sintonia. Porém, se o relacionamento estiver 

comprometido e o parceiro não transmitir mais confiança, acabar a relação é o melhor caminho. 100 

“Se não há mais sintonia e a relação tira mais do que acrescenta, não vale a pena insistir”.  

 
Fonte: http://mulher.uol.com.br (17.8.2012) 

  

http://mulher.uol.com.br/
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1.1f  Ex-menino de rua volta à praça onde viveu para lançar livro 

As perspectivas de futuro de uma criança que dorme nos bancos de uma praça não 

são as melhores. Mas isso não significa que seu futuro já está escrito. Jorge Luis Martins é a 

prova viva disso, e nesta semana volta à praça da Alfândega, onde viveu durante a infância, para 

lançar sua terceira obra O Menino e Seu Segredo durante a Feira do Livro.  105 

Martins passou seis anos nas ruas mas conseguiu superar o que parecia insuperável. 

Hoje é bacharel em administração com pós-graduação em psicopedagogia, corretor, além de 

escrever e atuar. Um longa-metragem sobre sua história está em fase de pré-produção, segundo 

ele mesmo relata. “Fui motivado pelos amigos, pelas pessoas que passaram a me encontrar, que 

achavam que eu estava morto vendo tudo o que eu tinha passado... Todo mundo dizia que eu 110 

tinha que escrever, que eu era um exemplo de vida para os jovens... E fiquei com isso na cabeça, 

na época eu estava gravando, também sou ator, e pensei para mim mesmo que só ia escrever se 

tivesse um texto transformador e que talvez mudasse paradigmas... Se ele salvar um jovem, uma 

criança, já valeu a pena ter escrito”, afirma. 

Martins tem uma história de vida muito densa. Tanto que cada frase sua condensa 115 

experiência e relatos de vida de uma pessoa que desde pequena teve que se virar para sobreviver, 

coisas que ele procura passar para as próximas gerações através de seus livros e palestras. “O 

foco é unir. Eu trago a singeleza de um ratinho, em um relacionamento, em uma amizade de um 

ratinho com um menino, porque através do texto quero trazer e envolver a parte cognitiva, 

afetiva e social da criança. Mostrar o verdadeiro relacionamento, a verdadeira força de uma 120 

amizade. Mostrar que somos uma família. Que é o que nós devemos valorizar, evitando o 

desrespeito e a discriminação que eu muito sofri, que não é exclusivamente um problema das 

minorias étnicas, mas sim dos pobres e abandonados”, diz ao falar sobre sua nova obra. 

Dos 10 aos 16 anos Martins viveu nas ruas, dormia em cemitérios e veículos 

abandonados. Com 13 anos, foi trazido de Novo Hamburgo para Porto Alegre por um homem 125 

que lhe ofereceu trabalho, mas que, na verdade, queria explorá-lo sexualmente. “Fui muito 

assediado por traficantes, e como era mais seguro, eu dormia no cemitério, e quando chovia eu 

dormia dentro de carros abandonados”, conta, lembrando que sua primeira profissão foi como 

catador de papel quando tinha apenas quatorze anos. 

Até seu nascimento foi complicado, Martins nasceu de sete meses, sua mãe era 130 

doente mental, e também perambulava pela rua. Seu pai era preso, restando-lhe apenas a avó, de 

quem guarda boas lembranças. “As pessoas ficam incrédulas porque elas acham que era quase 

impossível, enquanto todos fazem o caminho em uma direção, eu fiz o caminho inverso. A 
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parteira fez o meu parto e não cobrou nada da minha avó, porque eu nasci de 7 meses. Me olhou 

e disse que só um milagre... E talvez minha avó tenha rezado muito, era religiosa, e por isso 135 

estou aqui hoje”, conta. 

Hoje, com 54 anos, Martins dedica seu tempo a propagar sua história como lição de 

vida para os mais jovens, “para que eles deem valor para o que têm, para a comida, para a 

cama... Estou procurando resgatar isso através de meus textos e meus livros”, diz, completando 

que “o que difere um ser humano do outro não é a cor, não é a posição social, não é o poder 140 

aquisitivo, mas sim a vontade”. 
Fonte: www.jb.com.br (6.11.2013) 

 

1.1g  Viver do que dá a terra 

 

À medida que saímos do centro de Macedo de Cavaleiros, a rede do telemóvel 

acaba, a temperatura desce e não há mais nada. São quilómetros até chegar à sede da freguesia de 

Soutelo Mourisco, um dos únicos edifícios reabilitados numa aldeia onde não vivem mais de seis 

pessoas. Aqui, onde a porta da igreja está fechada, não há café ou escola. Vive-se do que a terra 145 

dá. Os últimos censos contaram 31 residentes nas três aldeias da freguesia: Soutelo, Vilar de 

Ouro e Cabanas, também separadas por uma estrada interminável. Há 2,5 habitantes por km2. 

“Quero ver o que acontece se acabam com a freguesia. Quem é que trata das coisas aqui, quando 

falta a água, por exemplo?”, queixa-se o presidente da junta, Francisco António Martins, ali 

nascido há 64 anos. Um de cinco irmãos e o único a não deixar a terra em busca de melhor vida, 150 

e dinheiro, em França. Francisco é pai de três filhos e só um vive em Portugal, mas não ali. 

“Aqui não há nada para fazer, amanha-se a terra e pronto.” 

Além da terra, nos últimos dez anos, conseguiu erguer uma sede da junta de 

freguesia onde cabem mais pessoas do que as que vivem na aldeia. “Concorremos a um 

financiamento e somos muito poupados. A junta recebe 14 mil euros por ano e na conta estão lá 155 

75 mil”. Uma junta com dinheiro não impede a vizinha Isilda Nazaré, 46 anos, de se deslocar 

regularmente a Macedo para tratar das licenças para o gado. “Antes não era preciso nada disto, 

agora é uma grande burocracia”, diz à porta de casa, onde se esconde a única criança da aldeia, 

um rapaz de 14 anos sem perspetivas de ficar por ali. Sem ser o que a terra dá, não há mais nada. 

 
Fonte: www.dn.pt (23.2.2012) 
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1.1a  Entrevista Ruben Alves: A Gaiola Dourada 
 

1. Qual foi o objetivo principal de Ruben Alves ao realizar a sua estreia? 
 
A. Fazer um filme em português para os portugueses. 
B. Contar a sua história pessoal como filho de emigrantes. 
C. Honrar a comunidade portuguesa em França. 

 
2. Como veem os franceses os emigrantes portugueses? 

 
A. São considerados como grandes futebolistas. 
B. Tais como os jornais os descrevem. 
C. Apreciam-nos como trabalhadores. 

 
3. Por que razão é que os investidores deram força ao novo realizador? 

 
A. Acreditaram na sua autoconfiança. 
B. Apostaram num guião excelente. 
C. Acabaram por confiar nos bons atores. 

 
4. Qual terá sido uma grande razão do êxito do filme? 

 
A. As boas críticas ajudaram bastante. 
B. O entusiasmo dos emigrantes. 
C. O filme tem algo de universal. 

 
1.1b  Algarve, segredos do mar 
 

5.  Porque é que os portugueses não tiram o proveito máximo do cultivo de algas? 
 
A. As algas têm má fama. 
B. Têm medo da poluição nuclear. 
C. Apanhar algas é perigoso. 

 
6. Qual é a razão pela qual se vê bastantes golfinhos no Algarve? 

 
A. O Algarve é o caminho para o Mediterrâneo. 
B. As condições climáticas favorecem-nos. 
C. As águas são ricas em comida. 
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1.1c  A profissão invisível 
 

7. Segundo Luiza, qual é a característica essencial para se ser governanta? 
 
A. Saber falar várias línguas. 
B. Ter uma mentalidade adequada. 
C. Ter formação para o trabalho. 

 
8.  O que os patrões exigem das governantas? 

 
A. Conhecimento dos seus problemas. 
B. Pontualidade infalível. 
C. Disponibilidade total. 

 
1.1d  Três dicas para manter a dieta no almoço por quilo 
 

9. Porque se deve planear a refeição de antemão? 
 

A. Para não escolher alimentos errados. 
B. Para não ter que voltar a buscar comida. 
C. Para não passar demasiado tempo na fila. 

 
10. Qual a vantagem em observar os colegas de mesa? 

 
A. Assim se evita que os outros comam demasiado rápido. 
B. Assim se consegue pôr em prática normas de alimentação. 
C. Assim se tem uma ideia dos seus próprios hábitos de comer. 
 

11. Quem é o destinatário principal da terceira dica? 
 

A. Aquele que gosta de conversar à mesa. 
B. Aquele que costuma evitar o exercício físico. 
C. Aquele que opta por coisas doces no fim da refeição. 

 
1.1e  Casamento pode revelar defeitos surpreendentes 

 
12. Como é que as pessoas apaixonadas tendem a comportar-se? 

 
A. Tentam agradar o outro. 
B. Escondem os seus lados negativos. 
C. Fazem o que o outro desejar. 
 

13. Segundo Macrella Almeida, qual a importância do namoro? 
 

A. Serve para ter uma ideia realista doutra pessoa. 
B. Serve para desfrutar de momentos românticos. 
C. Serve para saber a opinião dos familiares. 
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14. O que se diz sobre os defeitos do parceiro no início da relação? 
 
A. Os parceiros não conseguem vê-los. 
B. Os parceiros tentam ocultá-los. 
C. Os parceiros muitas vezes ignoram-nos. 
 

15. Porque é que surgem os “efeitos surpresa”? 
 

A. O estresse faz comportar-se duma maneira diferente. 
B. Os problemas são resolvidos de modo errado. 
C. As pessoas não querem negociar umas com as outras. 

 
16. O que se diz sobre a separação? 

 
A. É justificada quando se descobre uma coisa ocultada. 
B. É uma solução a mais a ser considerada. 
C. É aconselhável só com o consentimento dos dois. 

1.1f  Ex-menino de rua volta à praça onde viveu para lançar livro 
 

17. O que se diz sobre o Martins? 
 
A. Veio a ser o que é agora, apesar da sua infância. 
B. Tentou descrever a vida dos meninos da rua nos seus livros. 
C. Soube sempre que o seu destino era ser escritor. 

 
18. Qual é a maior surpresa dos que conheciam o Martins quando ele era mais jovem? 

 
A. O facto de ele ter sucesso em tantas áreas profissionais. 
B. O facto de ele ter sobrevivido à infância e à adolescência. 
C. O facto de ele ter-se tornado num modelo aos jovens. 

 
19. Qual é a missão do Martins? 

 
A. Promover alegria às crianças contando histórias de animais. 
B. Lutar contra as atitudes racistas que muitos têm hoje em dia. 
C. Tentar influenciar as pessoas para que se sintam irmãos. 

 
20. O que é que o Martins teve que fazer quando criança? 

 
A. Ter relações sexuais com um homem para adquirir trabalho. 
B. Colaborar com os marginais para ganhar dinheiro e proteção. 
C. Procurar um meio de subsistência por si só. 
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21. A que é que ele atribui o facto de não ter morrido no parto? 
 
A. À profissionalidade da parteira que soube salvá-lo. 
B. À avó que ajudou muito à parteira durante o parto. 
C. Às forças divinas que interviram e o salvaram. 

 
22. Qual é a lição do Martins? 

 
A. É necessário dar valor às coisas básicas na vida. 
B. A pessoa deve lutar para melhorar o seu status social. 
C. Tem que se apreciar a igualdade entre os seres humanos. 
 

1.1g  Viver do que dá a terra 
 

23. Qual é a preocupação do presidente da junta? 
 
A. A falta de infraestruturas na freguesia. 
B. A escassez de trabalho na freguesia. 
C. As consequências da extinção da freguesia. 
 

24. Onde moram agora os familiares do presidente da junta? 
 
A. No exterior, menos uma exceção à regra. 
B. Principalmente em Portugal, mas só um em Soutelo. 
C. Em Portugal, mas alguns vivem em França também. 

 
25. Qual é a situação financeira da freguesia? 

 
A. É muito má, já que o dinheiro recebido não dá para os serviços básicos. 
B. É excelente, já que a freguesia gasta menos dinheiro do que recebe. 
C. É razoável, já que os habitantes da freguesia usam os serviços das freguesias vizinhas. 
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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 svara sedan kort på svenska på frågorna a–e på sida 12. Skriv svaren 

med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven. 
 

“Sonhei em ser cantor” 

 

Inaldo Matias da Silva sempre teve o sonho de ser cantor mas a realidade foi outra. 

A vida o levou a outros caminhos – chegou a ser uma espécie de pintor. Foi aprendendo através 

de erros e acertos, tentando imitar as técnicas dos pintores que visitavam o salão de arte de um 

amigo, em Recife. Ninguém o ensinou. “Aprendi bem o desenho e a pintura mas como gostava 

muito de saber ler e escrever e fiquei muito bom em português também. Na leitura, você junta 

uma coisa com a outra e acaba encontrando o sentido da vida”, diz orgulhoso.  

“Quando vim aqui para São Paulo ainda sonhava em ser cantor, mas a primeira 

experiência no mundo da música não deu certo e eu voltei para Recife, retornando para São 

Paulo novamente em 2000”. Consciente da dura realidade da indústria da música, ele esqueceu o 

sonho de gravar um disco, e guardou nas gavetas 40 músicas de sua autoria.  

Para morar, um amigo emprestou um contêiner de 15 metros, que ele transformou 

em casa e atelier, onde começou a pintar placas de identificação de automóveis, para chamar a 

atenção dos motoristas. A criatividade e qualidade dos trabalhos de Inaldo Silva expandiram-se 

além das placas e foram parar em capas de discos, quadros e telas, que chamaram a atenção de 

emissoras de televisão e jornais. Porém, quando parecia que tudo ia dar certo, alguém colocou 

fogo no contêiner e Silva perdeu tudo. 

Mas como disse Euclides da Cunha, “o sertanejo é, antes de tudo, um homem 

forte”, e Silva é pernambucano, sertanejo e forte, conseguiu outro contêiner para morar e 

continua na batalha do dia a dia. “Tinha um sonho de ser cantor, mas agora, me contento em 

escrever, apesar de ter muita coisa boa guardada”, lamenta ele. “Queimaram meu atelier, mas eu 

consegui me recuperar. É que não tenho saudades de nada, a gente tem que ter é lembranças. 

Quando a gente tem saudades, a gente corre atrás para recuperar. Se eu tivesse saudades, ia 

correndo para o telefone tentar falar com meu filho que está em Pernambuco. O que os olhos não 

veem o coração não sente”. 
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Deixando de lado o poético, Silva passou a ser prático. “Comecei a pintar as frases 

em placas de madeira e expor para que os motoristas vissem”, conta ele. “Quando o motorista 

passa, olha e gosta, ele para e eu as escrevo onde ele quiser”. 

As placas de madeira servem como anúncio. As pinturas variam de acordo com o 

motorista, tipo e tamanho de frase. Ele não cobra nada pela pintura, apenas pede um “cachê do 

pintor”, que normalmente varia de R$ 30,00 a R$ 70,00. Mas adverte, “não será por falta de 

dinheiro que um caminhoneiro irá deixar de levar minhas frases em seu caminhão”, diz o artista 

que em média, pinta de três a cinco frases por dia. 

Inteligente, simples, bem humorado, trabalhador e batalhador, Inaldo Silva só 

queria uma chance de ser cantor. A vida não deu e ele transformou-se em um excelente pintor. 

Fonte: revistacaminhoneiro.com.br (1.3.2012) 

 

a) Miten Inaldo oppi maalaamaan? 
 Hur lärde Inaldo sig måla? 
 
b) Miten hänen säveltäjänuralleen kävi? 
 Hur gick det med hans karriär som kompositör? 
 
c) Millä tavoin Inaldo osoitti sinnikkyytensä?  
 På vilket sätt visade Inaldo sin uthållighet? 
 
d) Miten sanonta ”poissa silmistä, poissa mielestä” liittyy Inaldon elämään? 
 Hur hör talesättet ”Det man inte ser har man inte ont av” ihop med Inaldos liv? 
 
e) Miten Inaldo saa rahaa maalauksistaan? 
 Hur får Inaldo pengar för sina tavlor? 
 
 
  



 13 

2   ESTRUTURA E VOCABULÁRIO 
 
2.1 Leia o seguinte texto 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. 

 

Por que a mídia dá tanta trela para os céticos do 
clima? 

Independência energética. Preservação 

__26__ florestas tropicais. Sustentabilidade. 

Empregos verdes. Cidades habitáveis. Fontes 

renováveis. Água e ar puros. Crianças saudáveis. Etc. 

É longa a lista __27__ ao público por um 

conferencista da Cúpula Mundial do Clima. Mas eis 

que na plateia um cético, com fisionomia irritada, 

pergunta à colega sentada a seu lado: “E se tudo isso 

[a mudança climática] não __28__ de uma 

brincadeira e criamos um mundo melhor __29__ 

nada?” A descrição acima é de um cartum desenhado 

por Joel Pett, __30__ ilustra o jornal americano 

Lexington Herald-Leader. A alfinetada retrata bem o 

momento em que os descrentes da mudança 

climática procuram ganhar espaço.  

__31__ a concentração de dióxido de carbono 

na atmosfera tenha batido na semana passada uma 

marca de nada menos que 4 milhões de anos atrás – 

400 partes por milhão – um feito que __32__ à época 

chamada de Plioceno, do período Terciário da era 

Cenozoica, acredite: há quem ainda __33__ do 

aquecimento global. 

E também há a turma que, mesmo 

reconhecendo o aquecimento, não acredita que a 

ação do ser humano desde a Revolução Industrial, 

período a partir do qual a humanidade __34__ a 

queimar combustíveis fósseis, tenha alguma 

 
 
 
26 A para as 
 B nas 
 C das 
 D às 
 
27 A exposta 

B expondo 
C exposto 
D exporá 

 
28 A passasse 
 B passaria 
 C passará 
 D passar 
 
29 A de 
 B para 
 C do que 
 D por 
 
30 A o que 
 B que 
 C o qual 
 D cuja 
 
31 A Embora 
 B Fora 
 C Por fora 
 D – 
 
32 A pertencerá 
 B foi pertencendo 
 C é pertencido 
 D pertencia 
 
33 A duvida 
 B duvide 
 C duvidasse 
 D duvidou 
 
34 A passou 

B passava 
C tenha passado 
D passe 
 

  

http://terramagazine.terra.com.br/blogdaamaliasafatle/blog/2013/05/15/por-que-a-midia-da-tanta-trela-para-os-ceticos-do-clima/
http://terramagazine.terra.com.br/blogdaamaliasafatle/blog/2013/05/15/por-que-a-midia-da-tanta-trela-para-os-ceticos-do-clima/
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participação nesse quadro. Não acha que a mão do 

homem __35__ capaz de potencializar outros 

possíveis fenômenos naturais causadores do 

aquecimento. Outra linha argumenta que a tese do 

aquecimento é uma conspiração ideológica ou 

__36__ motivação mercadológica e política. 

Os céticos são críticos ferozes do Painel 

Intergovernamental __37__ Mudança Climática 

(IPCC) um grupo formado por 2 mil cientistas do 

mundo todo. __38__ dos céticos ganham espaço na 

mídia chamando a atenção por suas vozes 

dissonantes e __39__ de alarmistas e catastrofistas as 

previsões do IPCC. Eles procuram desqualificá-las 

tecnicamente, mostrando erros. De fato, a ciência do 

clima está __40__ construção. É normal que haja 

erros e discordâncias. Isso __41__ parte do processo 

de desenvolvimento do conhecimento científico. Mas 

daí a chamar o aquecimento global e suas perigosas 

consequências de “farsa” __42__ uma distância 

enorme. Estudos recentes mostraram que existe uma 

diminuição no ritmo do aquecimento em relação ao 

aumento das emissões de dióxido de carbono. Na 

última década, __43__ uma variação menor que a 

prevista pelos modelos climáticos. Pronto: era tudo o 

que os céticos queriam. 

Mas até mesmo a conservadora revista 

inglesa The Economist __44__ um show de 

jornalismo expondo o fato, analisando-o de forma 

equilibrada, ouvindo várias linhas de investigação 

científica e concluindo que esse não seria motivo 

__45__ se descuidar do combate ao aquecimento por 

não indicarem uma tendência de longo prazo.  
 

Fonte: terramagazine.com.br (15.5.2013) 

35 A haja 
 B seja 
 C veja 
 D esteja 
 
36 A por 

B à 
C de 
D da 

 
37 A da 
 B entre 
 C para a 
 D sobre 
 
38 A Muitos 

B Muito 
C Mais 
D Multidão 

 
39 A taxadas 

B taxado 
C taxando 
D taxador 

 
40 A para 

B por 
C em 
D com 

 
41 A teria 

B tem 
C fizesse 
D faz 

 
42 A fica 

B há 
C está 
D vem 

 
43 A houve 
 B havia 
 C houvera 
 D há 
 
44 A dava 
 B desse 
 C deu 
 D dê 
 
45 A por 
 B pela 
 C pelo 
 D para 
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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.  

 

Aviso: “Estou a ficar sem bateria” 

 

__1__ lhe aconteceu deixar a meio uma troca de 

mensagens porque não __2__ que estava a ficar sem 

bateria e, __3__, naquele momento não tinha forma 

de carregá-__4__. É muito provável que do outro 

lado não __5__ gostado de ficar pendurados. Ou 

então ficaram preocupados se algo correu __6__. 

Com a Last Message esse problema acaba. É uma 

boa aplicação para __7__ tem um smartphone 

Android, pois __8__ o aparelho começar a dar sinais 

de bateria fraca a aplicação avisa várias pessoas, 

escolhidas __9__ si. E o aviso não se limita ao 

SMS. O Last Message tem compatibilidade com o 

Twitter, serviços de email e Facebook, mas, para a 

usar, tem que ter um sistema Android 2.2 ou 

__10__superior. 

 
Fonte: Revista Expresso, julho de 2013 

 

 

 

1 Kuinka monta kertaa / 
 Hur många gånger 

2 reparar,  pret. 

3  mau, komp. 

4 pers. pron. 

5 ter 

6 huonosti/dåligt 
 
 

7  rel. pron. 

8 heti kun / genast när 
 
 

9 prep. 
 
 
 
 
 
 

10 preferível,  adv. 
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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 käsi-
alalla. 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 Sinulle sattuneen kommelluksen takia et päässyt ensimmäisenä päivänä kesätyö-

paikallesi Portugaliin. Et saa työnantajaasi kiinni puhelimitse, joten kerrot hänelle 

sähköpostitse, mitä tapahtui. 

   TAI 

 3.2 Haluat perustaa portugalin opiskelijoille ja portugalin kielestä ja kulttuurista kiinnos-

tuneille kerhon. Kirjoita oppilaitoksen ilmoitustaululle viesti asiasta. 

 
 

B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa  

 Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 

 3.3 Haluat viettää kesälomasi Portugalissa hotellitöitä tehden. Kirjoita kohtelias työnhaku-

viesti hotellin johtajalle. 

   TAI 

 3.4 Olet liittynyt portugalinkieliseen sosiaalisen median yhteisöön. Ehdota yhteisöön 

ryhmää, jossa keskustellaan lempiharrastuksestasi. Laadi keskustelunavaus. 
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Svenska skolor: 
Skriv två texter på samma konceptpapper på portugisiska. Välj den ena uppgiften ur grupp A 
och den andra ur grupp B. Följ de instruktioner som ges för uppgifterna. Kom ihåg att skriva 
med tydlig handstil. Numrera båda texterna, räkna ut antalet ord för vardera texten och 
anteckna antalet i slutet av dem.  
 

A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord  

 Poängsättning: 33–0 poäng 

 3.1 På grund av att du råkat ut för ett missöde kunde du inte ta dig till ditt sommarjobb i 

Portugal den första dagen. Du får inte tag på din arbetsgivare på telefon så du berättar 

för honom vad det var som hände i ett e-postmeddelande. 

  ELLER 

 3.2 Du vill starta en klubb för personer som studerar portugisiska eller som är intresserade 

av det portugisiska språket och den portugisiska kulturen. Skriv ett meddelande om 

saken för skolans anslagstavla. 

 
 
B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord  

 Poängsättning: 66–0 poäng 

 3.3 Du vill tillbringa ditt sommarlov genom att jobba på hotell i Portugal. Skriv en hövlig 

arbetsansökan i ett meddelande till hotelldirektören.  

   ELLER 

 3.4 Du har gått med i en portugisspråkig gemenskap på ett socialt medium. Föreslå att det 

inom gemenskapen startas en grupp där man diskuterar din favorithobby. Skriv ett 

inledande inlägg. 

 

 



 
 
 
 
 
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–g  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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