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1  COMPREENSÃO DE TEXTO  

 

1.1 Leia os textos 1.1a–1.1f 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  Intercâmbio na Universidade do Porto 

 

Sem dúvida, minha experiência de intercâmbio na Universidade do Porto foi muito 

significativa tanto em minha vida pessoal quanto acadêmica. Quando meus amigos me 

perguntam sobre como foi a minha viagem, sempre respondo que foi ótima em todos os sentidos. 

O aspecto mais importante dessa viagem era que, embora não fosse a minha primeira vez no 

exterior, foi a primeira vez em que saí da casa de meus pais para morar sozinha. No Porto, dividi 5 

um apartamento com outros quatro brasileiros e aprendi muito sobre o que é ter mais 

independência e consequentemente mais responsabilidades.  

Outro aspecto que considero bastante importante foi o fato de ter conhecido 

pessoas de diversos lugares e culturas. Conheci portugueses de diferentes cidades de Portugal e 

pude ver quantas diferenças existem entre as populações de cada uma das regiões de um país tão 10 

pequenino quando comparado, por exemplo, com o Brasil. Também conheci muitos brasileiros, 

vindos das mais diferentes partes do Brasil. Vi que meu país é bem maior do que eu pensava, vi 

que o mundo é bem maior do que eu pensava! 

Aprendi uma coisa totalmente nova para mim: valorizar a minha cultura e o meu 

país. O brasileiro se desvaloriza muito, somos muito acostumados a reclamar e criticar nosso 15 

país, e valorizar só o que vem do exterior. Fora do Brasil pude ver como esse nosso costume faz 

com que os outros pensem que temos muito mais problemas do que realmente temos.  

Agora, de volta ao Brasil, percebi que mudei bastante em relação aos estrangeiros 

que estão vivendo aqui. Fiz amizade com colegas argentinos, angolanos, espanhóis e 

colombianos que estão fazendo intercâmbio na Universidade de São Paulo. Eles se queixam do 20 

mesmo que eu me queixava. Como é difícil fazer amizade com as pessoas do local! Eu sempre 

fui bem recebida e bem tratada pelos portugueses, mas com quem fiz mesmo amizade foi com 

outros estrangeiros. Conhecendo os estrangeiros que vivem aqui em São Paulo vejo que o 

mesmo acontece com eles. 

Em relação à faculdade tive o prazer de cursar disciplinas que o meu curso não 25 

oferece e conhecer uma forma diferente, mais técnica, de estudar Psicologia. O curso da minha 

própria universidade é bastante diferente do oferecido pela Universidade do Porto. Confesso que 
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estou mais adaptada à forma de funcionar da Universidade de São Paulo, em que o estudante é 

mais chamado a refletir, a questionar e a criticar a Psicologia. Além disso, sempre estive 

envolvida em atividades de pesquisa junto aos meus professores, uma característica que a 30 

maioria das universidades fora do Brasil não apresenta. 

Fonte: www.ip.usp.br (5.3.2008) 

 

1.1b  Padre exorcista 

 

 “Há seis anos que sou padre exorcista. Estou devidamente autorizado pelo bispo para 

praticar a profissão de exorcista, no bispado de Lamego, isto é, para fazer sair os espíritos maus 

das pessoas. Conheço mais três como eu. Contudo, são mais, embora quase nenhum bispado o 

admita. Temos muito a aprender uns com os outros, porque nesta área não se improvisa. 35 

Cresci no Estoril, sou o primeiro de cinco filhos. Tive muito amor e bens materiais. 

Estudei Gestão de Empresas e cheguei a fazer um estágio num banco em São Paulo. O meu pai 

tratou de me arranjar um lugar na administração de um banco em Portugal, mas optei por Jesus. 

Foi um balde de água fria para os meus pais, não obstante conformaram-se, e nem por isso me 

consideram um louco. 40 

O exorcismo tem uma razão de ser e tem acompanhado a nossa história. Volta a fazer 

sentido agora com o aumento de casos com graves distúrbios espirituais. Na nossa cultura 

sobressai a superstição pela qual divinizamos alguma criatura, caindo assim na idolatria ou na 

magia. Não sei se a crise tem trazido o diabo para o meio de nós. Acho que as aflições materiais 

ajudam-nos espiritualmente, no sentido que Deus às vezes permite contrariedades. Só nos 45 

lembramos de ir a Fátima  e começar a rezar o Pai Nosso quando não conseguimos pagar a luz.  

Por semana, recebo cerca de sessenta pedidos de ajuda. A maior parte das pessoas chega 

após um longo percurso de sofrimento. São fiéis que recorreram primeiro ao médico, em vão. 

Sofrem dores sem causa aparente, alucinações, visões diabólicas, têm desmaios súbitos. Desses, 

só consigo atender os mais graves. Não cheguei a ver o filme  “O Exorcista”, do qual só conheço 50 

algumas cenas que andam na internet. Para mim, é uma caricatura, embora o fundamento seja 

verdadeiro. De facto, o demónio fala e comunica através das pessoas.” 

Fonte: Expresso, Revista, 26 de julho de 2014 
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1.1c  Maus-tratos a animais vão dar prisão 

 

Várias associações de proteção de animais e veterinários municipais aplaudem a 

nova legislação, que deverá entrar em vigor em setembro, mas temem que a sua aplicação não 

saia do papel. Até agora estavam previstas apenas multas. Foram ínfimas as aplicadas. Perante a 55 

lei em vigor, a pena máxima que recai sobre os autores dos maus-tratos a animais é uma multa.  

Com a nova legislação, que os criminaliza, podem levar a uma pena de dois anos de prisão. 

A Associação Animal lamenta que não haja uma vigilância eficaz e que muitos 

agentes da autoridade desconheçam a lei, o que faz com que a atuação muitas vezes dependa da 

sensibilidade de cada um. A escola superior de polícia só introduziu estas temáticas no currículo 60 

nos últimos quatro anos. A Polícia da Segurança Pública continua a não ter dados sistematizados 

sobre denúncias de maus-tratos a animais. 

As dificuldades em demonstrar que o animal é maltratado são comuns aos 

municípios. Sempre que é chamada a tribunal para falar sobre um destes casos, a veterinária 

municipal de Sintra leva fotografias para que o juiz perceba bem do que se está a falar. Agora 65 

espera-se que a criminalização destes comportamentos seja um passo no bom caminho para 

castigar os criminosos. A nova lei permite ultrapassar legislação antiquada que não representa 

uma sociedade civilizada. É um sinal, mas a lei não vai resolver tudo. Há mais multas aplicadas 

aos donos responsáveis que andam na rua com um rottweiler sem açaime que o impeça de 

morder do que a alguém que mata um cão com um tiro na cabeça.  70 

O abandono de animais de companhia passa a ser alvo de pena até seis meses de 

prisão. A veterinária municipal de Lisboa espera que a criminalização traga uma maior 

consciencialização de quem tem animais de companhia e sirva de pretensão ao abandono. Mas 

ainda há regulamentos a fazer para que o animal maltratado não volte para as mãos do agressor. 

A legislação tão pouco toma em consideração os animais da agropecuária e das touradas 75 

quaisquer que sejam as suas condições de tratamento. 

Fonte: Expresso, 26 de julho de 2014 
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1.1d  Kimmo Pohjonen em Portugal 

 

Vinte anos depois de ter visto a luz, o acordeonista finlandês Kimmo Pohjonen 

continua a persegui-la sem dar mostras de cansaço. No final dos anos 90, após um período em 

que se dividia entre as atuações em bailes de música tradicional e o estudo na Academia Sibelius, 

em Helsínquia, Pohjonen já não conseguia encontrar qualquer satisfação no acordeão. Andava 80 

antes a experimentar bandoneón, kissange e outros desvios à sua formação. Mas perante o 

convite para apresentar um espetáculo de acordeão a solo, resolveu tentar reanimar essa relação 

gasta. De repente, descobriu que o uso de efeitos e de todo um cardápio tecnológico em que 

nunca antes pensara abria-lhe a porta para todo um universo musical.  

Além de todos os projetos por que Kimmo se divide, entre os quais o grupo KTU 85 

ou Uniko, toca também a solo. Quando toca a solo, usa uma ampla variedade tecnológica que 

não torna o acordeão um instrumento estranho e irreconhecível, mas que permite a Pohjonen 

criar uma abordagem tão punk quanto jazzística, em que podemos vê-lo como alguém a tentar 

domar um animal selvagem. Esse músico “domador de feras” será capaz de puxar para dentro do 

seu transe infernal públicos lotados, em vários pontos de Portugal. 90 

Uma das novas ideias em que tropeçou nos últimos tempos foi a de samplar a sua 

voz e processá-la para tocar esses fragmentos vocais no acordeão. Essa nova combinação de 

meios do acordeonista deverá poder ser escutada nos concertos portugueses, uma vez que 

Kimmo prevê apresentar alguns dos temas que farão parte do seu próximo álbum a solo. 

A quantidade e a qualidade de projetos orquestrais em que o músico se encontra 95 

envolvido é enorme. Destaca-se sempre como principal compositor de serviço em cada um deles 

– que custa mesmo a crer que o seu único álbum a solo (Kielo) tenha sido já lançado em 1999. 

De facto, o instrumento torna-se de tal forma central em todas as formações que integra que é 

fácil esquecer que há 15 anos, desde que se fez famoso com Kielo, que não grava num registo 

solitário.  100 

Entre os seus projetos está o Accordion Wrestling. Entusiasmou-se quando alguém 

lhe contou que, em 1920, as lutas na Finlândia eram acompanhadas ao acordeão. “Desejei ter 

estado lá e ter assistido, mas soube logo que não ia fazer igual ao que era feito antes. Quando 

comecei a trabalhar com eles, percebi que a música teria de ser composta durante os combates, 

enquanto assisto aos movimentos e às reações deles, e quando os sigo e entro na luta. 105 

Antigamante só se tocavam canções conhecidas por todo o mundo.” 

Fonte: www.público.pt (9.11.2104) 



5 

 

1.1e  Fobias 

 

As pessoas que defendem o pastoral e a volta ao primitivo nunca se lembram, nas 

suas rapsódias à vida rústica, dos mosquitos. Sempre que ouço alguém descrever, extasiado, as 

delícias de um acampamento - ah, dormir no chão, fazer fogo com ramos secos e ir ao banheiro 

atrás do arbusto - me espanto um pouco mais com a variedade humana.  110 

[...] O que encanta uns horroriza outros. Sou dos horrorizados com a privação 

deliberada. Muitas gerações contribuíram com seu sacrifício [...] para que eu não precisasse fazer 

mais nada atrás do arbusto. [...] E a verdade é que, mesmo para quem não tem os meus 

preconceitos, as delícias do primitivo nunca são exatamente como as descrevem. Aquela 

legendária casa à beira de uma praia escondida [...] nunca é bem assim. 115 

- Um paraíso! Não há nem um armazém por perto. 

Quer dizer, não há acesso à aspirina, fósforos ou qualquer tipo de leitura.[...]. 

- A gente dorme ouvindo o barulho do mar... 

E de animais terrestres e anfíbios tentando entrar na casa para morder o seu pé. E, 

se morder, você morre. O antibiótico mais próximo fica a 100 quilómetros. [...]. 120 

Não. Fico na cidade. [...] Não sei como se chamaria o medo de não ter o que ler. É 

uma das minhas neuroses. [...] Alguns hotéis brasileiros imitam os americanos e deixam uma 

Bíblia no quarto, e ela tem sido a minha salvação, embora não no modo pretendido. Nada como 

um best-seller numa hora dessas. A Bíblia tem tudo para acompanhar uma insônia: enredo 

fantástico, grandes personagens, romance, o sexo em todas as suas formas, ação, paixão, 125 

violência - e uma mensagem positiva. [...] 

Mas, e quando não tem nem a Bíblia? Uma vez liguei para a telefonista de 

madrugada e pedi uma Amiga. 

- Desculpe, cavalheiro, mas o hotel não fornece companhia feminina... 

- Você não entendeu! Eu quero uma revista Amiga. Capricho, Vida 130 

Rotariana, qualquer coisa. 

- Infelizmente, não tenho nenhuma revista. 

- Não é possível! O que você faz durante a noite? - Tricô. 

Uma esperança! 

- Com manual? 135 

- Não. 

Danação. 

- Você não tem nada para ler? Na bolsa, sei lá. 
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- Bem... Tem uma carta da mamãe. 

- Manda!  140 

 Fonte: Luis Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola, 2001 

 

1.1f  Mariza, fadista 

 

Mariza é a fadista mais conhecida de Portugal. Ela nasceu em Moçambique, 

cresceu na Mouraria em Lisboa, chegou a viver no Brasil e agora é conhecida em todo o Mundo. 

Como é que ela vê a lusofonia? 

—Sinto-me muito lusófona. Tenho uma mãe africana, nasci em Moçambique, a 

minha avó é negra, o meu pai é uma mistura de português, espanhol e alemão. Não podia haver 145 

mais mestiçagem que isto, que eu. E a lusofonia é mestiçagem. 

—E o seu fado, é também um fado mestiço?… 

—Acho que sim. Cada vez mais sinto que caminho na direção de um fado, de uma 

música cada vez mais minha. As pessoas discutem o que é fado e o que não é fado. Obviamente 

assim as coisas são mais fáceis de identificar. Mas é sempre música. É óbvio que o fado 150 

representa o povo português, as suas raízes, mas eu sinto-o como música. E agora, que foi 

reconhecido património da Unesco, também é do mundo. E como viajo tanto, e tenho as raízes 

que tenho, tudo isso acaba por me influenciar. 

—Já foi acusada de estar a ‘destruir’ o fado tradicional… 

—Venho de um bairro extremamente tradicional, sei bem o que é o fado 155 

tradicional, cresci no meio dele. No restaurante dos meus pais cantava-se fado original. Tinha 

medo de não estar a cumprir para com as tradições, mas ao mesmo tempo tinha de ser 

verdadeira para comigo, senão não ia conseguir cantar… 

—E cria um fado mais… mestiço? 

—Pode ser. Mestiço, lusófono. É o meu. Tem as coisas que gosto e que sinto, as 160 

minhas percussões, baterias, que agora toda a gente já começou a usar. É a música que está na 

minha cabeça. 

Fonte: www.noticiasmagazine.pt (6.4.2014) 
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1.1a  Intercâmbio na Universidade do Porto 

 

1.  Porque é que o intercâmbio foi significativo para a estudante? 

 

A. Foi a primeira vez que pôde viajar sozinha. 

B. Viver sem pais ajudou-a a sentir-se mais madura. 

C. Ela conseguiu fazer amizades com pessoas da sua terra. 

 

2. O que é que a estudante percebeu do seu próprio país? 

 

A. Que a sua visão do seu tamanho não correspondia à realidade. 

B. Existiam mais diferenças culturais dentro do país do que havia pensado. 

C. Portugal e Brasil eram mais parecidos do que as pessoas achavam. 

 

3. Qual das afirmações corresponde ao texto? 

 

A. A situação do Brasil é melhor do que os brasileiros dão a entender. 

B. A estudante sente-se ainda mais orgulhosa da sua terra do que antes. 

C. Os estrangeiros não conseguem ver os lados positivos do Brasil. 

 

4.  O que conta a estudante sobre amizades e relacionamentos? 

 

A. Durante o intercâmbio, a sua ideia sobre a vida social foi modificada. 

B. No Brasil ela faz todo o possível para ajudar os estrangeiros. 

C. Agora ela compreende melhor os estrangeiros que moram no Brasil. 

 

5. O que é que a estudante achou dos estudos em Portugal? 

 

A. Gostou de aprender coisas novas mas prefere a sua própria universidade. 

B. Em Portugal, os professores pensam de maneira mais crítica do que no Brasil. 

C. No Brasil, os estudantes têm mais tecnologia disponível do que em Portugal. 

 
1.1b  Padre exorcista 

 

6. Qual das afirmações seguintes é falsa? 

 

A. O exorcismo é reconhecido pela igreja. 

B. Os representantes da igreja evitam falar no assunto. 

C. A igreja permite o trabalho de quatro exorcistas. 

 

7. O que se pode dizer dos pais do padre exorcista? 

 

A. Toleram o rumo que o filho tomou na vida. 

B. Fizeram o filho trabalhar num banco. 

C. Condenam a escolha do filho. 
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8. O que é que o padre pensa das dificuldades na vida? 

 

A. São elas que acordam o diabo. 

B. Podem acabar bem. 

C. É Deus que causa as crises. 

 

9. Por que é que as pessoas pedem ajuda ao padre? 

 

A. Temem o  diabo e acreditam na existência dele. 

B. Sendo fiéis,  confiam mais no padre do que nos médicos. 

C. A medicina não deu resposta para os seus males. 

 

1.1c  Maus-tratos a animais vão dar prisão 

 

10. O que se receia com respeito à aplicação da nova legislação? 

 

A.  As penas serão duras de mais. 

B.  As penas serão maioritariamente multas. 

C.  As penas serão raramente aplicadas. 

 

11. O que é que se afirma sobre a polícia quanto à proteção dos animais? 

 

A. A polícia aínda foi inadequadamente escolarizada na área. 

B. A polícia foi acusada de ter pouca sensibilidade para estes assuntos. 

C. A polícia disse ter poucos recursos para controlar a lei. 

 

12. Qual destas afirmações em relação à nova lei está certa? 

 

A. Acaba com os crimes não castigados. 

B. Aumenta o trabalho dos veterinários. 

C. Trata-se de um passo civilizacional. 

 

13. A pena de prisão aplica-se em que tipo de casos? 

   

A. No desinteresse dos cuidados de animais de estimação. 

B. No caso de violência contra um cão. 

C. No abandono dos animais domésticos. 

 

1.1d  Kimmo Pohjonen em Portugal 

 

14. O que fez voltar ao acordeão Kimmo Pohjonen? 

 

A. Achou novas maneiras de usar o instrumento. 

B. Obrigaram-no a dar um concerto de acordeão. 

C. Cansou-se de bandoneón e outros instrumentos. 
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15. Qual é a relação do acordeão de Pohjonen com tecnologia? 

 

A. A tecnologia determina a interpretação musical com o acordeão. 

B. Sem tecnologia, Kimmo Pohjonen já não conseguiria tocar o acordeão. 

C. A tecnologia faz com que a interpretação musical tome novas dimensões. 

 

16. Que nova ideia artística achou Pohjonen ultimamente? 

 

A. Em vez de compor obras grandes, compõe fragmentos. 

B. Tocar acordeão usando a sua própria voz gravada. 

C. Cantar ao mesmo tempo que toca acordeão. 

 

17. Por que é estranho que Pohjonen não tenha feito álbuns a solo mais frequentemente? 

 

A. Por ter um papel tão importante nos conjuntos que ele toca. 

B. Por ter tal domínio técnico excepcional que ele tem. 

C. Por ter composto tanta música a solo para acordeão. 

 

18. O que há de novo no Accordion Wrestling moderno de Kimmo Pohjonen? 

 

A. O músico cria música nova durante a luta. 

B. O músico luta ele mesmo com os lutadores. 

C. O músico só toca acordeão em vez de lutar. 

1.1e  Fobias 

 

19. De que se esquecem as pessoas que se acamparam na natureza nas suas narrações? 

 

A. Das dificuldades que supõe ter que fazer uma fogueira. 

B. Do incómodo que os insetos podem causar. 

C. Do mal-estar que provoca ter que fazer as necessidades em plena natureza. 

 

20. Como é que o escritor se descreve? 

 

A. Entende o facto de as pessoas gostarem de ficar num lugar selvagem. 

B. Gosta ele mesmo de ficar a escutar os sons acalmantes da natureza. 

C. Opõe-se ao hábito de algumas pessoas idealizarem a vida selvagem. 

 

21. Qual é a relação do escritor com a Bíblia? 

 

A. É a sua leitura preferida. 

B. Dá-lhe pouco prazer lê-la.  

C. Lê-a com prazer em certas circunstâncias. 
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22. Qual foi o seu ato mais desesperado para ter o que fazer num hotel para evitar insónia? 

 

A. Pedir uma companheira por uma noite. 

B. Emprestar textos pessoais de uma recepcionista. 

C. Começar a tricotar em vez de ler. 

 

1.1f  Mariza, fadista 

 

23. Como se define Mariza? 

 

A. Uma moçambicana que tem antepassados europeus. 

B. Uma africana que representa a cultura portuguesa no Brasil. 

C. Uma pessoa multiétnica que encarna em pessoa a lusofonia. 

 

24. Como se poderia definir Mariza e o seu estilo musical? 

 

A. É uma mistura de várias influências. 

B. Tenta ser a mais original possível. 

C. Ela virou as suas costas ao fado autêntico. 

 

25. O que ela acha da acusação de “destruir o fado tradicional”? 

 

A. Não é verdade, continua a ser fiel às suas origens. 

B. É verdade, nunca se interessou por seguir as tradições. 

C. Nem afirma nem nega, apenas acrescentou suas próprias influências. 
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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. 

 

Sociedade da Idade Média 

 

Viajar era muito difícil porque praticamente não havia estradas, a não ser o que sobrava 

das antigas vias romanas. Mas os rios, esses, eram largamente utilizados como vias de 

comunicação. Na Península, em geral, nunca foram construídos canais, isso por falta de dinheiro, 

ou seja, por não haver vontade política, como agora se diz.  Admitamos que o terreno 

montanhoso dificultava esse tipo de trabalhos. De qualquer forma, o Tejo e o Douro eram 

navegáveis por barcos relativamente grandes ao longo da totalidade dos seus percursos.  

Viajar por mar era preferível a fazê-lo por terra. Para ir, por exemplo, de Lisboa a 

Barcelona, ninguém pensava em atravessar a Península – era preferível viajar pelo mar.  Nos 

séculos VIII a X, os cristãos combatiam os mouros espalhando o pânico nos territórios mouros 

roubando cidades e explorações agrícolas.  

Mas, de uma forma geral, não se viajava. Apenas os nobres se deslocavam, sobretudo por 

razões diplomáticas. Quanto à gente do povo, normalmente nascia e morria sem se ter afastado 

mais de 30 quilómetros do seu local de residência – e se o fazia era sobretudo para ir a feiras ou a 

festas religiosas. 

Como a esperança de vida era reduzida, todas as classes sociais viviam depressa e com 

intensidade. Por isso cometiam aquelas crueldades. Hoje, as coisas não são assim tão diferentes 

como parece, mas a experiência acumulada dos séculos contribui para termos um olhar mais 

reflexivo e ponderado sobre as coisas. E, estatisticamente, temos um nadinha mais de tempo para 

viver e sonhar.   

Nada disto impede que a Idade Média exerça sobre nós um fascínio tremendo, 

alimentado e reforçado recentemente pelas recriações de autores de livros de fantasia. E que as 

feiras medievais, todos os verões, de norte a sul de Portugal, se encarregam de o manter aceso, 

como se se tratasse do próprio fogo da vida.  

Fonte: Visão, 9–15 de agosto de 2012 
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a) Miksi niemimaan jokiin ei koskaan rakennettu kanavia? (2 syytä) 

 Varför byggdes det aldrig kanaler i halvöns floder? (2 orsaker) 

 

b) Minkä vuoksi vältettiin matkustamista niemimaan halki? 

 Varför undvek man att resa genom halvön? 

 

c) Mikä sai eri kansankerrokset matkaamaan kotoaan? 

 Vad fick de olika folkskikten att resa iväg hemifrån? 

 

d) Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että voimme elää rauhallisemmin kuin keskiajalla? 

 Vilka faktorer gör det möjligt för oss att leva fredligare nu än under medeltiden? 

 

e) Mikä pitää yllä kiinnostusta keskiaikaan? (2 syytä) 

 Vad upprätthåller intresset för medeltiden? (2 orsaker) 
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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. 

 

Horário de verão muda hábito de brasileiros 

 

Em vigor desde o último dia 16, o 

horário de verão deve mudar o comportamento dos 

consumidores __26__ semana. Lojas, shoppings e até 

bares próximos ao local de trabalho devem estimular 

o consumidor a demorar mais para voltar __27__ 

casa e, com isso, __28__ mais espaço para o 

consumo. 

Para o assessor econômico da 

Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens e 

Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), Fábio 

Pina, o horário de verão não deve representar gastos 

a mais para o consumidor, __29__ deve influenciar 

no comportamento de consumo. “__30__ mais 

influencia no gasto do consumidor é a renda, o 

emprego e o crédito, porém, o horário de verão deve 

influenciar no comportamento, fazendo com que ele 

__31__ os gastos durante a semana”, explica. 

Segundo Pina, o consumidor aproveita 

as promoções que encontra no caminho para casa, em 

vez de deixar para gastar apenas no fim de semana. 

Ele ainda explica __32__ o aumento nos gastos vai 

depender do aumento da renda. 

Um dos setores que deve sentir mais os 

impactos positivos do horário de verão são os bares. 

“O horário de verão faz com que os consumidores 

frequentem mais os bares __33__ dois motivos: o 

primeiro é que o dia escurece mais tarde, o segundo 

 

 

 

 
 

26 A na 

 B à 

 C durante a 

 D pela 

 

27 A em 

B para 

C de 

D desde 

 

28 A atingir 

 B tirar 

 C entregar 

 D dar 

 

 

29 A mas 

 B todavia 

 C até 

 D se 

 

30 A Isso 

 B O que 

 C Aquela 

 D Qual 

 

31 A distribua 

 B distribui 

 C distribuiu 

 D distribuía 

 

32 A onde 

 B que 

 C no qual 

 D cujo 

 

 

 

 

33 A por 

 B sem 

 C para 

 D há 
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__34__ o calor do verão”, afirma o presidente da 

Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes de São Paulo), Joaquim Saraiva. 

Segundo o presidente, a estimativa é 

que o período de vigência do horário de verão traga 

__35__ incremento de 10% no faturamento mensal 

dos bares, principalmente para os que possuem áreas 

abertas. “Os bares que __36__ áreas ao ar livre são 

os mais procurados, pois as pessoas ficam o dia 

inteiro no escritório e preferem tomar um ar fresco 

__37__ trabalho”, explica. 

Saraiva também explica que para atrair 

mais clientes no verão, __38__ empresários de bares 

deverão oferecer outras opções __39__ das bebidas. 

“Uma maneira de atrair o cliente é oferecer, além do 

chopp gelado, um petisco que agregue valor no 

faturamento do bar, mas ele deve ter um bom custo-

benefício ao consumidor, assim as vendas não 

__40__ somente do chopp”, aconselha. 

De acordo com o levantamento __41__ 

pelo CDL-Rio (Clube de Diretores Lojistas do Rio de 

Janeiro), o horário de verão deve acrescentar 7% às 

vendas totais do comércio carioca, especialmente nas 

lojas de rua, próximas aos locais de trabalho e 

residencial. 

A maior duração da claridade deve ser 

a responsável __42__ aumento de consumidores no 

comércio. “A expectativa é que o horário de verão 

aumente as vendas. __43__ saem do trabalho com o 

dia ainda claro e isso as estimula a percorrer as lojas 

para ver as novidades, especialmente nos bairros 

onde foram __44__ as UPPs (Unidades de Polícia 

Pacificadora), que tem colaborado muito para a 

34 A é 

B está 

C faz 

D há 

 

35 A um 

B num 

C o 

D no 

 

36 A são 

 B têm 

 C estão 

 D ficam 

 

37 A depois do 

 B no 

 C antes do 

 D durante o 

 

38 A os 

B aqueles 

C esses 

D estes 

 

39 A com 

B sem 

C junto 

D além 

 

40 A dependem 

B dependam 

C dependerem 

D dependessem 

 

41 A realiza 

B realizado 

C realizando  

D realizou 

 

42 A por 

B de 

C pelo 

D para o 

 

43 A A gente 

 B As pessoas 

 C Todo mundo 

 D Toda a gente 

 

44 A instalar 

 B a instalar 

 C instalando 

 D instaladas 
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retomada do crescimento do comércio de rua. Os 

comerciantes também já __45__ a sua parte”, afirma 

o presidente do CDL-Rio, Aldo Gonçalves. 

 

Fonte: www.publico.pt (21.10.2013) 

45 A faziam 

 B façam 

 C fariam 

 D fizeram 

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.  

 

Potyra 

A linda e meiga Potyra __1__ o jovem 

e valente chefe da tribo, o guerreiro Itajibá, o braço 

de pedra. Ambos encontravam-se, frequentemente, 

nas areias brancas do rio, __2__ permaneciam 

durante horas admirando a natureza e trocando juras 

de amor, __3__ aguardavam o casamento. 

__4__, veio a guerra. A tribo foi 

__5__ por inimigos, partindo Itajibá para a luta. 

Ansiosa, Potyra esperava sua volta caminhando 

__6__ margens do rio. 

Muito tempo depois, os guerreiros 

regressaram informando à jovem que o chefe 

guerreiro __7__.  Inconsolável, Potyra voltava 

todos os dias à praia a chorar sua grande perda. 

Sensibilizado com sua dor, Tupã, o Deus do 

Bem, transformou suas lágrimas __8__ diamantes. 

Desta maneira, as águas __9__ as preciosas 

pedrinhas até a sepultura do guerreiro __10__ prova 

do seu eterno amor. 

Fonte: Walde-Mar de Andrade e Silva,  

Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros, 1999  

 

 

1 amar 

 

 

2  

3 samaan aikaan kun / 

 samtidigt som 

4  eräänä päivänä / en dag 

5 atacar 

 

6  

 

 

7  oli kuollut / hade dött 

 

 

8 prep. 

9 levar 

10  
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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 vaihto-oppilaana Portugalissa. Eräs ystäväsi palaa kotiin pitkältä ulkomaanmatkalta. 

Järjestät juhlat hänen kunniakseen. Kirjoita yhteisviesti ystävillesi. Kerro viestissä, mistä on 

kyse ja miten toivot ystävien osallistuvan juhlien järjestelyihin. 

 TAI 

3.2 Olet vierailulla Algarvessa sukulaistesi kesäasunnolla. Vuokraamasi polkupyörä on 

varastettu. Lähetä polkupyörävuokraamolle sähköpostiviesti, jossa kerrot tapahtuneesta. 

 

B. 

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa  

Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 

 

3.3 Pahaa aavistamaton portugalilainen ystäväsi tiedustelee, mitä hänen tulee ottaa huomioon, 

kun hän tulee marraskuuksi Suomeen. Keksi vastauksessasi myös jotain myönteistä, ettei 

ystäväsi luovu aikeesta. 

 TAI 

3.4 Olet vaihdossa Brasiliassa. Portugalilainen ystäväsi on tulossa Brasiliaan, ja hän on 

tiedustellut sinulta, voisiko hän majoittua luoksesi. Perustele, miksi joudut vastaamaan 

kielteisesti hänen tiedusteluunsa. 
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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 anvisningarna för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva med 

tydlig handstil. Numrera båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och anteckna 

antalet i slutet av motsvarande text.  

 

A.  

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord  

Poängsättning: 33–0 poäng 

 

3.1 Du är utbyteselev i Portugal. En vän till dig återvänder hem efter en lång utlandsresa. Du 

ordnar en fest för honom eller henne. Skriv ett gemensamt meddelande till alla dina vänner 

där du berättar vad det hela handlar om och hur du önskar att vännerna deltar i 

festarrangemangen. 

 ELLER 

3.2 Du är på besök i Algarve i dina släktingars sommarbostad. Din hyrcykel har blivit stulen. 

Skicka cykeluthyrningsfirman ett e-postmeddelande där du berättar om det inträffade. 

 

 

B. 

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord  

Poängsättning: 66–0 poäng 

 

3.3 Din intet ont anande portugisiska vän frågar vad han eller hon ska ta med sig under sitt 

Finlandsbesök i november. Skriv ett svar som också innehåller något positivt så att din vän 

inte avstår från sina planer. 

 ELLER 

3.4 Du är på utbyte i Brasilien. Din portugisiska vän är på väg till Brasilien och har frågat dig 

om han eller hon kan bo hos dig. Motivera varför du är tvungen att svara nej på hans eller 

hennes fråga. 

 



 
 
 
 
 
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–f  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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