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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  Ler – uma chatice 

A vantagem de uma revista se chamar LER é que ninguém pergunta: “E é sobre 

quê?” Comparem p.ex. com Vértice ou Finisterra, que podiam ser respectivamente sobre 

geometria e geografia, ou sobre arquitetura ou romances de Carlos de Oliveira. A LER é uma 

revista que diz do que se trata, sendo o nome curto como deve ser. Nem sequer tem o Qué Leer 

prescritivo da revista espanhola. Qualquer que seja a nossa ideia acerca da literatura, presumo 5 

que estamos de acordo que a literatura é para ler. 

Talvez por ser um nome tão simples e eficaz, esta LER é a terceira revista 

portuguesa desse nome. A primeira foi fundada em 1946, durou apenas três números. A segunda 

foi a LER das Publicações Europa-América, que reuniu colaboradores influentes. A LER que 

chega agora ao nº 100 augurava uma longevidade já que também está ligada a uma casa de 10 

grande envergadura: o Círculo de Leitores. Uma confissão: quando eu era pequeno, ouvia falar 

do Círculo de Leitores e não sabia bem o que era. Por outro lado, conhecia bastantes adultos que 

guardavam livros do Círculo em prateleiras altas, e imaginei que o Círculo fosse um clube de 

troca de casais. Quando comecei a ler a LER, gostei francamente, e acho que tenho a coleção 

quase completa. 15 

Uns anos depois, cheguei com gosto a estas páginas. Na LER, sinto-me em casa. Eu 

não tenho estudos suficientes para escrever na Colóquio/Letras. E nunca fui antifascista para 

escrever no Jornal de Letras. Ao passo que a LER não exige pedigree, é a burguesia das revistas 

literárias. Há num canal por cabo  um programa chamado “Ah, a Literatura!”, e um dos méritos 

da LER é precisamente esse, não se pode dizer “ah a literatura”, que foi o que fizeram quase 20 

todas as revistas literárias antigas e modernas. Bem sei: há neste momento cinco catedráticos a 

vociferarem que isto é um magazine pouco narratológico, mas eu digo que antes a leveza que a 

chateza. A LER é uma centenária que não é velha, conseguiu ser moderna sem ser modernaça. 

Fonte: LER, março 2011 
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1.1b  Protagonista: Daniela Ruah 

 

A portuguesa Daniela Ruah está a conquistar a América como uma das protagonistas da 

série NCIS Los Angeles. Ela faz o papel da agente especial Kensi Blye. É a primeira atriz da 25 

nova geração a conseguir furar o meio artístico americano. 

–Como é que tudo aconteceu? 

–Informei-me, preparei-me e saí do país para estudar e tentar a minha sorte. Para se 

chegar longe é preciso ter objetivos bem delineados. Repare, há tantas raparigas com um aspecto 

parecido ao meu nos Estados Unidos. O esforço e a objetividade ajudaram imenso. 30 

–Protagonizou várias telenovelas até acabar o liceu e decidir estudar artes da 

representação em Londres, onde acabou como melhor aluna do ano. 

–Estive dois anos completamente dedicada ao meu curso. Resultou. Aprendi muito. Mas 

quando lá cheguei foi como levar um grande estalo. Até então achava que conhecia bem aquela 

cultura por ter estudado num colégio inglês. Treta! Nunca se conhece a cultura de um país até se 35 

ir para lá viver. As pessoas pareciam mais distantes, mais frias. Passei por alguns embaraços por 

causa de abraços ou outras manifestações de carinho da minha parte. Mas depressa me habituei. 

Quando fui para Nova Iorque já estava com uma mentalidade mais aberta. E adorei. 

–Continua a sonhar com um Óscar de Hollywood? 

–Passei a ter mais noção da grandeza desse sonho, embora não o considere irreal. Apenas 40 

tenho mais noção da dificuldade de lá chegar. Se não apontarmos para as estrelas, não 

chegaremos às nuvens. Sei que não vai ser tão cedo, pode até ser aos 50 anos, mas quero! 

Fonte: Revista Única, Expresso, 9.1.2010 

 

1.1c  Tande e Adriana promovem vôlei de praia em Guarujá 

 

Os campeões do vôlei Adriana Behar e Tande são os convidados especiais da Arena 

VIGOR neste sábado, 12 de março. Tande e Adriana farão uma demonstração de suas 

habilidades na quadra da arena, a partir das 14 horas, encerrando, com chave de ouro esta 45 

temporada de verão na praia da Enseada do Guarujá, que vai até domingo. O evento tem o intuito 

de promover o esporte e conta com a presença de 500 crianças pobres da rede pública de ensino 

do Guarujá, que terão a oportunidade de conhecer estes ídolos do esporte, com direito a fotos e 
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autógrafos. O público está convidado a prestigiar os atletas que fazem do Brasil não só o país do 

futebol, mas o país do vôlei. De acordo com a última pesquisa da Havas Sports & Entertainment, 50 

que avalia a performance de 131 países em ranking de medalhas em 52 esportes reconhecidos 

pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), o vôlei é o esporte que deu mais títulos ao Brasil – 

nove medalhas contra cinco no futebol. 

A Arena Vigor é um projeto, que tem o intuito de promover educação, esporte, diversão e 

o clima de praia, é parceria da VIGOR, Luigi Baricelli e da prefeitura do Guarujá. “A educação 55 

através do esporte vem de encontro com nossos objetivos. É uma excelente ferramenta que gera 

motivação e disciplina, as crianças podem se espelhar no ídolo, e sonhar com um futuro brilhante 

através do esporte”, diz Priscilla Bonini, secretária de educação do Guarujá. Outros atletas como 

a equipe da Totvs de voleibol sentado ou os esqueitistas Mineirinho e Bebeto também visitaram 

a arena com o objetivo de promover o esporte no país. 60 

Fonte: www.jornaldabaixada.com.br (10.3 2011) 

 

1.1d  Mário Soares: “Brasil, querido Brasil” 

 

Como se sabe, adoro o Brasil, esse colosso, transformado em grande potência, que dá 

hoje cartas na cena mundial. Fui pela primeira vez ao Brasil, em 1970, em tempo de Ditadura. 

Apesar disso, fiquei fascinado com a alegria ímpar do povo, que fala um português com açúcar – 

quer dizer mais doce –, como os milhões de imigrantes, perfeitamente integrados, vindos de 

todos os lugares do mundo. 65 

Nesse tempo, o Brasil era um país com grandes diferenças sociais, pobre, embora com 

enormes potencialidades inexploradas. Stephan Zweig, aí refugiado durante a II Grande Guerra, 

como judeu, para escapar aos campos de concentração nazis, chamou-lhe, num livro ainda hoje 

de leitura obrigatória, Brasil, país do futuro. Como disse o jornalista e escritor Alberto Dines, 

meu querido amigo, que fez uma notável biografia de Zweig, o livro teve um sentido profético e 70 

resultou de um profundo conhecimento da terra, dos costumes e da gente. 

Hoje, o Brasil é um Estado-nação, num território vastíssimo e multifacetado, com uma 

identidade própria indiscutível, políticos e sindicalistas de primeira qualidade, riquíssimo, e que, 

embora ainda com grandes desigualdades sociais, empresta dinheiro ao Fundo Monetário 

Internacional.  75 
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Entre 2003 e 2008 criou 14 milhões de postos de trabalho, e mais de 25 milhões de 

brasileiros saíram da pobreza durante os mandatos de Lula. É, pois, incontestavelmente, um “país 

do presente” – ouvido e respeitado no mundo inteiro – virado completamente para o futuro, 

como um dos países emergentes. Lula fez do Brasil um colosso mundial, que realmente é, pela 

sua enorme população e pela vastidão do seu território. 80 

Os brasileiros são um povo com uma coesão admirável, apesar do seu imenso território. 

A sua liderança em termos de Ibero-América é hoje indiscutível. E, para nós, portugueses, irmãos 

dos brasileiros, é um orgulho imenso que o Brasil seja membro fundador da CPLP. Vi num 

inquérito recente que o apelido mais usado no Brasil – de longe – é Silva. Não é extraordinário, 

ao fim de cinco séculos, com tantos imigrantes? 85 

Fonte: http://aeiou.visao.pt (26.4.2011) 

1.1e  Entrevista aos Madredeus & Banda Cósmica 

–Como define o estilo do novo álbum dos Madredeus? 

– Agora a banda é muito maior e a nossa ideia é defini-la como uma orquestra latina em 

português. A música está um pouco mais ligada à dança do que anteriormente, e é influenciada 

pela música europeia e africana. Os ritmos africanos há muito tempo que influenciam a música 

europeia. É nessa linha que nos enquadramos, música europeia influenciada pela música 90 

africana. 

–Finalmente conseguiu concretizar o seu sonho de ter uma guitarra elétrica e uma 

bateria na banda? 

–Era uma ideia já muito antiga. O grupo Madredeus era muito singular; no entanto fazia 

muitos concertos para determinadas pessoas, e funcionava bastante bem para 3 ou 4 mil pessoas. 95 

Então queríamos tocar as nossas músicas com uma orquestra maior com baixo, bateria e guitarra 

para poder otimizar os sistemas de som. Agora tivemos essa oportunidade, com a saída dos 

músicos e com a possibilidade de mudar a formação do grupo. Tivemos oportunidade de 

experimentar e acho que funcionou muito bem. 

 

http://www.destak.pt/artigo/15217##�
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–Pensaram em mudar o nome do grupo? 100 

–Sim e de certa forma mudámos. Nunca dissemos que o grupo ia acabar, apesar de haver 

muita gente a dizer. Também quando saiu o acordeão e o violoncelo, já diziam que sem eles o 

grupo não seria Madredeus. E o grupo não acabou, antes pelo contrário. Fizemos uma grande 

continuação do trabalho dos Madredeus sem o violoncelo e o acordeão. Mantivemos o nome do 

grupo e acrescentamos Banda Cósmica. Amplificámos, com intrumentos elétricos, o som das 105 

nossas canções, o trabalho dos nossos temas modernos e antigos. Divulgamos o repertório de 

Madredeus, que não é assim tão conhecido como se pensa. Arranjámos uma banda muito 

orgânica e original, um bocadinho mais popular e universal do que seria os Madredeus de antes.  

Fonte: www.destak.pt (25.3.2011) 

1.1f  Uso excessivo da tecnologia perturba o sono! 

 

95 por cento das pessoas com idades entre os 13 e os 64 anos jogam jogos vídeo, 

vêem televisão ou utilizam o smartphone ou o computador portátil nas horas que antecedem o 110 

deitar. Os ecrãs de fraca intensidade luminosa são muito utilizados na hora crucial que antecede a 

ida para a cama. A invasão dos quartos de dormir por estas tecnologias, que mantêm as pessoas 

acordadas, pode explicar a forte proporção de pessoas interrogadas que dizem dormir menos do 

que precisariam. Sondagens revelam que 43 por cento das pessoas consideram que raramente, ou 

nunca, têm um sono satisfatório durante a semana. Os mais idosos têm tendência a ver televisão, 115 

enquanto que os mais novos preferem os computadores, os smartphones ou as consolas de jogos 

vídeo. 

Ora, a utilização destes aparelhos pode ter consequências graves para a saúde física, o 

desenvolvimento cognitivo e outros indicadores do bem-estar dos jovens. Os computadores, os 

smartphones e outros jogos vídeo são mais estimulantes do que a televisão, que induz um 120 

visionamento passivo, e por isso podem perturbar mais o sono. As pessoas com défice de 

repouso por causa destes aparelhos têm tendência a recorrer ao café e à sesta para lutar contra a 

fadiga. 
Fonte: www.jn.pt (8.3.2011) 
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1.1g  Alexandra Figueiredo – Uma mulher com mil ofícios 

Aos 33 anos, Alexandra Figueiredo não pode queixar-se de rotina no trabalho. 

“Sempre fui um bocadinho bafejada pela sorte”, começa por dizer a relações públicas (RP), que 125 

no seu já vasto currículo junta um sem-número de atividades. É uma mulher multifacetada, que 

vive segundo as circunstâncias da vida. Ainda criança, já se adivinhava que ia ser assim. “Aos 

seis, sete anos, queria ser bailarina, dançava por tudo o que era lado. Depois quis ser médica e 

jornalista...”, conta. Sempre foi muito ativa. “Os meus pais sempre me colocaram em todas as 

atividades: à segunda-feira tinha ginástica, à terça piano, à quarta o coro, à quinta aulas de canto 130 

etc.”, recorda. 

Licenciou-se em Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Trabalhou em  

empresas de produtos de beleza e empresas de informática. E foi então que teve o primeiro 

contato com o mundo do espetáculo, como promotora musical, primeiro da NZ Produções e 

depois da EMI Portugal. Assim conheceu grandes estrelas da música nacional e internacional. 135 

“Aquele que mais me surpreendeu foi o Lenny Kravitz. É muito boa onda. Depois do seu 

concerto em Lisboa, fomos jantar e tomar um copo juntos!”, recorda.  

Alexandra aventurou-se no mundo da moda como manequim e no tão desejado 

mundo da televisão. Tornou-se conhecida por participar em séries de humor como Malucos do 

Riso e Maré Alta. “O mundo da televisão fascina-me, mas sempre com os pés no chão. Na 140 

faculdade achava que ia dar uma excelente pivô de Telejornal. Entrei com o objetivo de estar ao 

serviço dos outros. De resto, nunca quis ser atriz. Aliás, acho que não tenho jeito nenhum para 

representar”, lembra, revelando que gosta atualmente “do trabalho como repórter”, no canal 

Cabovisão. 

Alexandra Figueiredo criou a sua própria agência de comunicação, conciliando as 145 

suas múltiplas facetas. Apesar de ter várias atividades ao mesmo tempo, organização não é com 

ela. “Se fosse organizada e metódica, se calhar as coisas não corriam tão bem”, atira. As 24 horas 

do dia, admite, não lhe chegam. “Às vezes trabalho fora de horas também”, revela. 

Especialmente ao sábado à noite, quando recebe os convidados na discoteca Kapital, em Lisboa. 

“É um ambiente giro, e aproveito para conviver com amigos”, diz. O segredo para tanta energia 150 

“é energia pura...”, ri-se.  

Fonte: www.dn.pt (26.3.2011) 
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1.1a  Ler – uma chatice 

1. Como é o nome da revista LER? 
 

A. É devidamente breve. 
B. É bastante especificador. 
C. É pouco informativo. 
 

2. A LER continua a existir, entre outros, porquê? 
 

A. Porque muitos querem colecioná-la. 
B. Porque tem uma longa tradição. 
C. Porque o seu publicador é importante. 
 

3. Qual é o requisito para ser leitor? 
 

A. Ele precisa de conhecimentos literários. 
B. Ele precisa mostrar interesse geral pelo tema. 
C. Ele precisa ser politicamente sensível. 

 
4. Por que certos especialistas não parecem apreciar esta revista? 
 

A. Eles acham que é demasiado antiquada. 
B. Eles acham que tem um estilo superficial de mais. 
C. Eles acham que provoca aborrecimento no leitor. 

 

1.1b  Protagonista: Daniela Ruah 
 

5. Como é que Daniela conseguiu entrar no meio artístico americano? 
 
A. Tinha aspecto parecido com uma atriz americana. 
B. Acreditava no futuro e tinha muita fé na sua sorte. 
C. Estava determinada e com uma boa estratégia. 
 

6. Qual é a afirmação de Daniela Ruah com respeito à estadia no estrangeiro? 
 

A. Conhecer bem a língua resultava-lhe o suficiente para se sentir bem. 
B. Os costumes dos países estrangeiros não era um problema para ela. 
C. Daniela teve que mudar de mentalidade ao estar no estrangeiro. 

 
7. O que é que se pode deduzir do texto? 
 

A.  Daniela tem sonhos pouco reais. 
B. A atriz quer um Óscar aos 50 anos. 
C. Tudo na vida é possível. 
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1.1c  Tande e Adriana promovem vôlei de praia em Guarujá 

 
8. Qual é o propósito do acontecimento esportivo na Arena VIGOR? 

 
A. Que os vencedores do vôlei possam melhorar suas habilidades. 
B. Que os esportes ganhem mais praticantes jovens. 
C. Que os meninos pobres tenham possibilidade de fazer esporte. 

 
9. O que se diz no texto sobre o Brasil e as suas medalhas? 

 
A. Continua sendo mais premiado no futebol do que no vôlei. 
B. Já ganhou medalhas em 52 modalidades no total. 
C. Surpreende pela distribuição das medalhas ganhas. 

 
10. Qual das afirmações é correta, segundo o texto? 

 
A. O evento consolida a posição dos governadores e educadores locais. 
B. O evento promove a região de Guarujá como lugar ideal para as crianças. 
C. O evento faz com que as crianças possam ter mais esperança na vida. 

 
1.1d  Mário Soares: “Brasil, querido Brasil” 

 
11. Porque é que Mário Soares gosta do Brasil? 

 
A. Porque admira países de grande importância como o Brasil. 
B. Porque gosta de pessoas que estão sempre alegres. 
C. Porque adora os países onde as pessoas falam português. 

 
12. Por que é que o livro de Zweig é importante para Soares? 

 
A. A fuga para o Brasil do protagonista deu certo.  
B. O livro pôde prever o futuro do Brasil. 
C. Ele conheceu os hábitos dos brasileiros através do livro. 

 
13. Qual é a opinião de Mário Soares sobre o Brasil de hoje? 

 
A. Não é bom discutir sobre a identidade do país. 
B. As diferenças sociais ainda existem. 
C. As pessoas em poder são demasiado ricas. 

 
14. O que é que aconteceu durante o mandato do presidente Lula? 

 
A. Os índices de pobreza baixaram no Brasil. 
B. O país aprendeu a viver no momento presente. 
C. O Brasil transformou-se num país emergente. 
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15. O que é que se diz sobre a situação linguística do Brasil? 
 

A. Os portugueses deixaram no Brasil o nome de família mais comum. 
B. Os brasileiros foram aceites à organização internacional de língua portuguesa. 
C. Os brasileiros falam num dialeto incrivelmente coerente. 

 
1.1e  Entrevista aos Madredeus & Banda Cósmica 
 

16. O que significa a “latinidade” da música para os Madredeus? 
 

A. A música não é de origem europeia senão de outros continentes. 
B. A música é feita pelos povos latinos da Europa, como portugueses. 
C. A música latina é uma mistura de influências musicais, mas é europeia. 

 
17. Por que é que os Madredeus começaram a usar instrumentos elétricos? 

 
A. Porque se incorporaram novos músicos aos Madredeus. 
B. Para aumentar os públicos nos grandes concertos. 
C. Para melhorar o nível acústico dos seus concertos. 

 
18. O que é que é a “Banda Cósmica”? 

 
A. Um grupo criado após o fim dos Madredeus para divulgar a música deles. 
B. O nome adjunto dado à orquesta transformada, eletrizada, dos Madredeus. 
C. É só um dos projetos dos Madredeus, com instrumentos elétricos. 

 
1.1f  Uso excessivo da tecnologia perturba o sono! 

 
19. Qual é a razão principal que atrapalha o sono das pessoas? 

 
A. Elas não dedicam o tempo suficiente para o sono por usarem tecnologia de noite. 
B. A luz dos aparelhos atrapalha o sistema nervoso das pessoas, e assim, o sono. 
C. A quantidade dos aparelhos eletrónicos é tanta que atrapalha o sono. 

 
20. O que se pode deduzir das estatísticas? 

 
A. Os jovens veem com frequencia a televisão antes de irem dormir. 
B. As pessoas tendem dormir mais durante os fins de semana. 
C. Os jogos vídeo podem causar problemas na vista das pessoas. 

 
 

21. Qual dessas afirmações é correta? 
 

A. A utilização dos aparelhos eletrónicos passiviza as pessoas que os usam. 
B. Os aparelhos eletrónicos causam efeitos negativos em todos que os usam. 
C. Afasta-se o cansaço causado pelos aparelhos dormindo ou usando estimulantes. 
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1.1g  Alexandra Figueiredo – Uma mulher com mil ofícios 
 

22. O que é característico para Alexandra? 
 

A. Nunca soube o que queria fazer e por isso faz de tudo. 
B. É muito parecida agora com o que era quando criança. 
C. Os seus pais obrigavam-na a ser ambiciosa. 
 

23. Como é que Alexandra entrou no mundo da música profissional? 
 

A. Começou a atuar como artista estrela de alto nível pelo mundo fora. 
B. Representava artistas importantes de vários países. 
C. Trabalhando em empresas ligadas com a música em Portugal. 

 
24. Como encara o trabalho na televisão? 

 
A. Gosta de representar nos programas populares de humor. 
B. O que quer mesmo é fazer programas sérios de atualidade. 
C. Aínda não conseguiu cumprir os seus objetivos na televisão. 

 
25. O que se diz da forma de trabalhar de Alexandra?  

 
A. Ela gosta de organizar bem as coisas, especialmente aos fins de semana. 
B. Ela não liga muito à organização, mas isso lhe facilita a sua vida atual. 
C. Trabalha de noite continuamente por ter ilimitadamente energia. 
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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. 

 

D. Pedro I – Entre a lenda e o real 

Faz amanhã 690 anos que nasceu em Coimbra D. Pedro I, quarto filho do rei 

Afonso IV e de sua mulher, D. Beatriz de Castela, a 8 de Abril do ano de 1320. Recordamos hoje 

a história de D. Pedro, entre a lenda e o real. D. Pedro foi coroado Rei de Portugal aos 37 anos de 

idade. Como na época os casamentos eram combinados na infância, em função de alianças 

políticas, D. Pedro I e D. Constança, princesa e filha do Infante de Castela, vieram a casar-se. A 

noiva veio para Portugal, acompanhada por um cortejo, do qual fazia parte uma dama de 

companhia galega, chamada Inês de Castro. O príncipe D. Pedro depressa se apaixonou 

perdidamente por ela.  

A corte considerava aquela ligação indecente uma afronta, dados os problemas que 

levantava, e também pelo perigo que a família dos Castros de Espanha poderia representar à 

coroa portuguesa. Rei D. Afonso IV teve que agir. Mandou D. Inês para o exílio, próximo à 

fronteira espanhola. A distância, no entanto, em nada alterou a paixão de Pedro e Inês. Com a 

morte de D. Constança, o Rei tentou novamente casar seu filho com uma dama de sangue real, 

tendo D. Pedro rejeitado a ideia e trazido Inês do exílio para se instalar com ela em Coimbra. 

Embora D. Afonso compreendesse as razões daquela ligação perigosa, todo o 

enredo político-social o levou a tomar uma decisão drástica. Numa reunião convocada sem a 

presença de D. Pedro, ficou definida a execução de D. Inês. Aproveitando a ausência de D. 

Pedro, os executores régios decapitaram D. Inês. Inconsolável com a perda de Inês, D. Pedro,  

chegou a declarar guerra ao pai. Dois anos depois, aquando da morte de D. Afonso IV e da sua 

subida ao trono, D. Pedro mandou capturar os assassinos de D. Inês. Segundo a história não 

documentada D. Pedro chegou a fazer coroar rainha D. Inês, obrigando a nobreza, que tanto a 

tinha desprezado, a beijar-lhe a mão, depois de morta.  
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Chamaram-lhe o Cruel, e parece que terá sido. Mas foi-o por castigar os crimes, os 

mais variados, nas mais variadas pessoas, sempre de uma forma que hoje podíamos chamar 

democrática, igual a todos. Por isso, D. Pedro, homem maduro e conhecedor do país, foi 

chamado “o Justiceiro” e foi amado pelo povo e temido pelos grandes. No entanto, os 

historiadores modernos vêem D. Pedro como um homem agressivo e neurótico. Eis um misto de 

história e lenda, imortalizada em poemas, pinturas, músicas e peças. O que é facto incontestável, 

é o grande amor que uniu D. Pedro e Inês de Castro, tanto na vida como após a morte. 

 
Fonte: http://directoaquestao.blogs.sapo.pt (22.3.2011) 

 

 

a) Mikä vaikutti D. Pedron ja D. Constançan avioliittoon? 
 Vad inverkade på D. Pedros och D. Constanças giftermål? 
 
b) Miksi hovi oli D. Inêsiä vastaan? 
 Varför ogillade hovet D. Inês? 
 
c) Millä keinoin kuningas yritti ratkaista tilanteen? (kaksi asiaa) 
 På vilket sätt försökte kungen lösa situationen? (två saker) 
 
d) Mikä tässä rakkaustarinassa on tarua? 
 Vad är det som är uppdiktat i den här kärlekshistorien?  
 
e) Mistä tuli lisänimi ”Justiceiro” eli ”Oikeamielinen”? 
 Varifrån kom tilläggsnamnet ”Justiceiro”, det vill säga ”Den rättfärdige”? 
 
 

http://directoaquestao.blogs.sapo.pt/�
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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. 

 

Bienal de Artes de São Paulo 

A 30ª edição do Bienal de Artes de São 

Paulo, prevista para 2012, terá o desafio de trabalhar 

a relação do Brasil com o mundo, __26__ um filtro 

brasileiro e latino-americano. Foi o que __27__ nesta 

quarta-feira, em encontro com a imprensa, o curador-

chefe do evento, Luiz Pérez-Oramas. “Temos um 

argumento brasileiro muito bem formado e articulado 

com o cenário __28__ América Latina”, disse. 

Nascido em Caracas, Venezuela, Luis 

Pérez-Oramas é curador de arte latino-americana do 

Museu de Arte Moderna de Nova York, e está 

__29__ licença de suas funções no museu para tocar 

os trabalhos no evento, marcado para os meses de 

setembro a novembro do ano que vem. O 

venezuelano também __30__ responsável em 2013 

pelas mostras itinerantes decorrentes da 30ª Bienal e 

pela participação brasileira na Bienal de Veneza. 

Além de Oramas, três curadores __31__ no projeto: 

André Severo, Tobi Maier e Isabela Villanueva. É 

equipe em que __32__ tem um campo de experiência 

diferente e que cobre bem todas as dimensões que 

queremos explorar. 

Para Oramas, a Bienal tem um papel 

transformador da cultura brasileira, função que 

estaria mais viva do que __33__. “A Bienal de São 

Paulo é historicamente um ponto de convergência 

cultural. A nossa ideia é que __34__ 

 
 
26 A trás 
 B em frente de 
 C detrás de 
 D através de 
 
27 A anunciei 
 B anunciou 
 C anunciasse 
 D tivesse anunciado 
 
28 A na 
 B da 
 C pela 
 D à 
 
29 A em 
 B com 
 C sem 
 D de 
 
 
30 A terá 
 B tivera 
 C for 
 D será 
 
31 A estão 
 B são 
 C dão 
 D há 
 
32 A cada um 
 B qualquer 
 C aquilo 
 D aquele 
 
33 A jamais 
 B nunca 
 C sempre 
 D às vezes 
 
34 A foi 
 B seria 
 C seja 
 D fosse 
 

também um 
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palco de radiação. Para isso, vamos andar bastante 

pelo Brasil. Segundo a Fundação Bienal, cerca de 

quarenta pessoas trabalham na produção do evento, 

__35__ 

Fonte: 

orçamento não foi revelado. 

http://veja.abril.com.br (26.3.2011) 

Fukushima 
 

E se tivesse __36__ aqui... 
 

Se o acidente nuclear japonês __37__ 

no Brasil, plano de evacuação poderia atingir até 1 

milhão e meio de pessoas, __38__ 27 municípios do 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Japoneses em pânico buscam __39__ 

de escapar das imediações da cidade de Fukushima, 

no norte __40__ Japão, desde o início do caos 

nuclear instalado após o terremoto e o tsunami que 

__41__ o país. __42__ relatos de fuga de pessoas em 

várias cidades do país, perto ou longe do local do 

acidente. 

Quem vive num raio de 20 km das 

usinas que explodiram e começaram a emitir vapor 

radioativo está, __43__ ordem do governo japonês, 

obrigado a evacuar a área. __44__ que estão a 30 km 

do acidente, o chamado perímetro de segurança, a 

instrução é ficar dentro de casa, janelas fechadas e 

__45__ mínimo de contato com o ar possível, sob 

alto risco de contaminação. 
 

Fonte: www.greenpeace.org/brasil/pt (17.3.2011) 

35 A o que 
 B que 
 C o qual 
 D cujo 
 
36 A tido 
 B sido 
 C ficado  
 D estado 
 
37 A acontecesse  
 B aconteça  
 C acontecia  
 D aconteceria 
 
38 A em 
 B de 
 C a 
 D para 
 
39 A transportes 
 B formas 
 C vias 
 D pessoas 
 
40 A o 
 B a 
 C da  
 D do 
 
41 A devastasse 
 B devastaria 
 C devastava 
 D devastou 
 
42 A Há  
 B Há de ser 
 C Estão 
 D Têm 
 
43 A por 
 B para 
 C pelo 
 D para o 
 
44 A Aquelas pessoas 
 B As pessoas 
 C Aos  
 D Os 
 
45 A sob o  
 B com o 
 C do 
 D ao 

http://veja.abril.com.br/�
http://www.greenpeace.org/brasil/pt�
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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 svarsblanketten för 

språkproven) numerando-as.  

Príncipe Carlos em Portugal 

O príncipe Carlos de Inglaterra e a 

mulher, Camilla, duquesa da Cornualha, cumprem, 

terça-feira, o segundo dia da visita oficial __1__ fazem a 

Portugal, em que está agendada uma reunião com o 

primeiro-ministro José Sócrates. Na visita a Portugal, 

que constitui a primeira etapa de uma deslocação que 

__2__ levará ainda a Espanha e Marrocos, as relações 

comerciais, as energias __3__ e o mar são temas em 

destaque, segundo a embaixada britânica em Lisboa.  

O príncipe Carlos tem __4__ uma visita à 

empresa especializada __5__ vegetais frescos Vitacress 

Portugal, em Alcochete, seguindo depois para Évora, 

para conhecer projetos de energia naquela cidade. Do 

programa para hoje constam também uma visita ao 

Clube Naval de Cascais, onde o príncipe de Gales e a 

duquesa da Cornualha __6__ a uma regata de vela 

adaptada, para pessoas portadoras de deficiência e uma 

passagem __7__ Parque de Monserrate, em Sintra. 

Uma cerimónia de entrega de prémios a 

empresas portuguesas que __8__  no Reino Unido no 

ano passado e a comemoração do 100.º aniversário da 

Câmara de Comércio Luso-Britânica faz ainda parte do 

programa. Depois da visita a Portugal, o casal __9__ 

para Espanha e conclui esta “deslocação de primavera” 

em Marrocos __10

 

 

 

1   

 

 

2  pron. 

3  renovável 

 

4  prever 

5  prep. 

 

 

 

6  assistir, fut. 
 

7  

 

8  investir 

 

 

9  seguir 
 

10  kuudentena päivänä / 

      den sjätte 

 

__ de Abril, indica uma nota da Casa 

Real britânica. 

Fonte: www.jn.pt (2.4.2011) 
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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 Haluat lähteä katsomaan lempinäyttelijäsi uusinta elokuvaa. Lähetä sähköpostiviesti, 

jolla houkuttelet ystäväsi mukaan. 

  TAI 

 3.2 Olet opiskelijana portugalinkielisessä maassa ja koet, että tarvitset apua kielen 

opiskelussa. Kirjoita paikallisen lehden nettipalstalle ilmoitus, jossa etsit yksityistä 

portugalin opettajaa itsellesi. 

 

B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa 

 Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 

 

 3.3 Suomalais-portugalilainen ravintola hakee lehti-ilmoituksella suomalaista portugalia 

osaavaa tarjoilijaa. Kirjoita työnhakukirje. 

  TAI  

 3.4 Jalkapallojoukkueesi valmentaja pyytää sinua laatimaan puolestaan sähköpostiviestin 

portugalilaisen joukkueen valmentajalle. Menette kesäleirille Algarveen. Ehdotatte 

viestissä harjoitusottelua portugalilaisen seuran kanssa. Ehdottakaa aika ja paikka. 
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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 

tydligt. Numrera vardera texten, räkna ut antalet ord för vardera texten för sig och anteckna 

antalet i slutet av texten.  

 

 A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord 

  Poängsättning: 33–0 poäng 

 

 3.1 Du vill gå och titta på den senaste filmen med din favoritskådespelare. Skicka ett mejl 

till din kompis där du försöker locka henne/honom att följa med dig. 

  ELLER 

 3.2 Du studerar i ett portugisspråkigt land och du inser att du behöver hjälp med dina 

språkstudier. Skriv ett meddelande till en spalt i en lokaltidning på nätet där du berättar 

att du letar efter en lärare i portugisiska till dig själv. 

 

 B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord 

  Poängsättning: 66–0 poäng 

 

  3.3 En finsk-portugisisk restaurang annonserar i en tidning efter en finländsk servitör som 

behärskar portugisiska. Skriv en platsansökan. 

   ELLER 

  3.4 Tränaren för ditt fotbollslag ber dig skriva ett mejl från honom till en tränare för ett 

portugisiskt lag. Ni ska åka på sommarläger till Algarve. I mejlet föreslår ni en 

träningsmatch mot det portugisiska laget. Föreslå tid och plats. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

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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