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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  Mulheres pouco visíveis nas notícias 

 

A aparição das mulheres nas notícias aumentou nos últimos anos, mas os 

jornalistas ainda preferem falar com homens, já que apenas uma em cada quatro pessoas ouvidas 

ou lidas nos média é mulher. Os dados fazem parte de um relatório internacional, segundo o qual 

hoje em dia de toda a informação produzida por jornais, rádios e televisões, apenas 16% das 

notícias são especificamente sobre mulheres. 5 

O maior aumento da visibilidade das mulheres nas notícias aconteceu na 

abordagem de temas ligados às áreas da saúde e ciência (de 22% em 2005 para 37% este ano). 

Contudo, estes tópicos são os que menos atenção merecem nos média. Nos assuntos como a 

economia e a política, o aumento da presença feminina foi bem menor, subindo apenas um ponto 

percentual, de 20 para 21%. 10 

A paridade fica mais próxima quando se analisa a recolha da opinião popular, com 

47% de mulheres ouvidas. Contudo, as mulheres quase não existem quando se trata de ouvir um 

perito ou um representante da autoridade. E quando as mulheres aparecem nas notícias, são 

retratadas como vítimas mais do que os homens e mais facilmente identificadas pelo seu estatuto 

familiar (“mulher de”). São o centro da história sobretudo em peças que abordam matérias 15 

ligadas às artes, celebridades e desporto ou assuntos relacionados com crime e violência. 

Fonte: http://jn.sapo.pt (11.3.2010) 

 

1.1b  Filipa Azevedo canta por Portugal na Eurovisão 

 

Filipa Azevedo, de 18 anos, já sentiu por duas vezes o doce sabor da vitória. 

Primeiro, foi no concurso da SIC “Família Superstar”, agora no Festival da Canção. O tema 

composto por Augusto Madureira, “Há dias assim”, vai levar a jovem a Oslo, na Noruega, em 

http://jn.sapo.pt/�
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Maio, para defender as cores nacionais. Entre um concurso e outro, a intérprete decidiu ir estudar 20 

para Londres visto considerar que Portugal é demasiado pequeno para a quantidade de gente que 

quer vingar no meio musical. O curso escolhido foi o de Tecnologias de Música, porque queria 

ter um “plano B” caso o seu sonho de ser cantora não se concretizasse. 

Já se habituou à vitória? — Ainda não. 

Você recebeu assobios na final, há uma petição na internet a favor de outra concorrente. 25 

Pode dizer-se que há uma maldição nestes formatos de novos talentos? Os vencedores acabam 

por não vingar... — Portugal é muito pequenino, e há muita gente a querer entrar no mercado. É 

normal que as pessoas se esqueçam de nós, com tanta gente nova que aparece a querer ter uma 

carreira. Acho que foi o que aconteceu comigo. 

Quando é que descobriu que gostava de cantar? — Não me lembro, acho que sempre 30 

cantei. Bem ou mal. Lembro-me de que foi só no terceiro ano da escola que me comecei a 

interessar pela música. 

Porque escolheu esta formação em Tecnologias de Música? — Quando fui para Londres 

não sabia bem o que estudar. Entrei para uma escola onde me deram a escolher entre aulas de 

canto e tecnologia de música. Não me apetecia ter aulas de canto e optei por uma coisa nova, 35 

porque achei que era bom para o meu currículo e que me podia abrir outras portas mais tarde. 

Como é que encara este desafio da Eurovisão? — Ainda me estou a habituar à ideia. 

Sinto-me anestesiada. 

Guarda alguma memória dos festivais anteriores? — Nunca vi muito, nem o festival 

português, nem o da Eurovisão. Gosto mais de novelas e da MTV (risos). Mas sabia que, por 40 

exemplo, músicas como “Lusitana Paixão” ou a “Desfolhada” tinham sido lá apresentadas. 

Fonte: http://jn.sapo.pt (13.3.2010) 

 

1.1c  Cigarro: do consumo sem culpa ao cerco antifumo 

 

Há medidas antitabagistas em vigor em diversos lugares do mundo. No estado de São 

Paulo, por exemplo, é proibido fumar em ambientes públicos fechados, como bares e 

restaurantes. Mas houve uma época em que as pessoas se mantinham distantes das preocupações 

com os efeitos negativos do cigarro. É o que mostra uma matéria publicada na revista VEJA em 45 

janeiro de 1969. Com o título O desafio do bom cigarro, o texto falava da busca das empresas de 

tabaco por uma forma de fazer um cigarro saboroso e vendível. 

http://jn.sapo.pt/�
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Não que a associação entre cigarro e câncer não existisse. Existia, mas, segundo a revista, 

o cigarro com filtro era considerado uma opção “saudável” o suficiente. “Se existe uma psicose 

do câncer entre os fumantes de cigarro, ela ainda é incipiente”, revela uma reportagem de capa 50 

de VEJA publicada em fevereiro de 1976. 

No exterior, porém, o cerco ao tabaco se fechava. A chegada de cigarros de baixos teores 

de alcatrão e nicotina ao mercado era um reflexo do endurecimento do governo americano com a 

indústria tabaqueira, uma ação que incluía a proibição de anúncios no rádio e TV e a 

obrigatoriedade de os maços estamparem alertas sobre os malefícios que o fumo poderia causar. 55 

O Brasil tinha projetos de lei semelhantes em tramitação no Congresso, mas a luta contra o 

cigarro ainda estava longe de prosperar. 

Foi só na década de 1980 que a relação entre cigarro e vida mais curta começou a ganhar 

contornos sólidos. Numa sociedade que mudava, o fumo foi migrando de seção: das páginas de 

economia das revistas para as de saúde e ciência. Capa de fevereiro de 1982 é prova dessa 60 

transição. Nela, a composição de cigarros de diferentes marcas era esmiuçada, revelando o teor 

de nicotina e de alcatrão de cada um. A análise exaustiva é parte do cerco contra o fumo: a 

informação como arma. Capa de maio de 1988 ia além. “Estudo americano revela que a nicotina 

tem um poder de gerar dependência tão grande quanto drogas como a heroína e a cocaína”, 

afirmava o texto.  65 

E a capa de maio de 2001 já assumia um tom de denúncia: “A indústria mistura amoníaco 

no tabaco para aumentar a dependência dos fumantes”. Viriam, então, as medidas oficiais contra 

o cigarro. Em 2001, tornou-se proibida a propaganda do produto - exceto nos locais de venda. 

Depois, medida do Ministério da Saúde estamparia os maços com fotos trágicas e tragicômicas, 

como imagens de bebês à beira da morte e impotência sexual. 70 

Fonte: http://veja.abril.com.br (4.3.2010) 

 

1.1d  Ver a tragédia da Madeira com olhar de turista 

 

A catástrofe que causou 42 vítimas mortais e centenas de feridos não afugentou os 

turistas da Madeira. Uns não saem do hotel, e quase não deram por nada. Outros saíram para 

fotografar a tragédia. Férias são férias. 

Luís Nunes faz o seu trabalho, mas com relutância. “Eu fico espantado. É muito 

esquisito”, diz ele. “Os turistas querem fazer os programas, como se nada se tivesse passado.” 75 

Luís é responsável pelo Savoy Information Center, um organismo que organiza passeios e 

http://veja.abril.com.br/�
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actividades para turistas, ligado ao Hotel Savoy. “Pensei que ninguém ia querer fazer estas 

coisas. Afinal...”  

Depois da tempestade de sábado, todos os tours e trackings pela ilha foram cancelados. 

Nos últimos dias, alguns reabriram, embora com restrições, porque várias estradas estão cortadas, 80 

ou são consideradas perigosas. Luís Nunes está ao balcão do centro e atende os turistas, mas não 

os encoraja a fazer os percursos a pé pelas levadas, os cursos de água espalhados pelos montes. 

Os turistas, britânicos, escandinavos ou alemães, com idades entre os 50 e os 80 anos, vão na 

mesma. E se não há grupos organizados ameaçam partir sozinhos. “Não podemos permitir. Para 

ir a estes lugares são precisas pelo menos duas pessoas. Nós organizamos os passeios, e 85 

garantimos que eles se realizam com todas as condições de segurança.” 

Muitas das serras estão instáveis, há perigo de derrocadas, as chuvas podem fazer cair 

pedras ou fazer transbordar as ribeiras. Mas “as pessoas não querem saber. E ficam zangadas”, se 

as tentam demover.  

Fonte: www.publico.pt (25.2.2010) 

1.1e  Comboio da Biodiversidade  

 

O Comboio da Biodiversidade leva hoje um grupo selecto de portugueses a 90 

observar e classificar as espécies naturais, num passeio ecológico, chamando a atenção para o 

ambiente. Ao longo do dia, os passageiros terão oportunidade de participar em debates sobre 

biodiversidade e poderão usufruir de uma visita à Serra da Arrábida, onde podem observar e 

classificar as espécies locais. O Comboio da Biodiversidade vai transportar detentores do poder, 

como entidades governamentais, grandes empresas, que decidem sobre investimentos, mas 95 

também  pessoas que conseguem chamar atenção do público em geral, como investigadores 

conhecidos, artistas, escritores e jornalistas. Esta é a primeira de várias iniciativas previstas no 

Bioeventos 2010, que visa assinalar o Ano Internacional da Biodiversidade. 

O objetivo do programa, promovido pela Universidade de Lisboa, o Museu 

Nacional de História Natural e o Centro de Biologia Ambiental, é chamar a atenção para a 100 

biodiversidade e a necessidade de conhecer e proteger as espécies que existem em todo o país. 

Depois desta viagem ecológica, seguem-se conferências, exposições e trilhos ao ar livre. A 22 de 

maio, no Dia B - Dia da Biodiversidade, os portugueses são convidados a estar atentos e a 

observar as espécies que é possível encontrar pelo país. Esta iniciativa, que pode continuar 

depois de 2010, contribui para recordar que todos podem fazer alguma coisa, ao mesmo tempo 105 

que ensina aos mais jovens a importância das espécies. A UNESCO declarou 2010 Ano 

http://www.publico.pt/�
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Internacional da Biodiversidade, uma forma de alertar para os problemas existentes nesta área e 

para as maneiras de resolvê-los. 

Fonte: http://ecosfera.publico.clix.pt (13.3.2010) 

1.1f  Humberto 

 

O Centro Educativo do Mondego é o centro educativo mais remoto do País. Lá 

estão detidos jovens que cometeram crimes. Cumprem pena mas também aprendem o que não 110 

puderam ou não quiseram aprender cá fora. No Centro Educativo o dia começa cedo. Às sete 

horas os jovens já estão de pé e prontos para as aulas de formação obrigatórias. 

Humberto, de 17 anos, garante que nem tudo é tão mau como parece. “Estamos 

aqui fechados, mas é uma segunda oportunidade. Só custam os primeiros dias”. É de Paço-de-

Arcos, entrou no Centro do Mondego em 2007 e só sairá em Março de 2012. Cumpre uma pena 115 

em regime semiaberto por furtos. “Arrependo-me de tudo. Estou aqui fechado”. Humberto está a 

tirar um curso profissional. Quer ser electricista “um dia, quando puder passar o enorme portão 

verde do Centro”, afirma com os olhos postos na janela.  

Estamos sentados numa sala, afastados por uma enorme mesa de madeira castanho-

chocolate. Para lá do muro estende-se a paisagem verde. O centro, uma casa de estilo senhorial, 120 

de dois andares e grades nas janelas, foi erguido numa extensa propriedade. Depois do arame 

farpado há campo e mais campo e o rio, a uns 900 metros da instituição. Humberto não é de 

muitas palavras. Enquanto olha pela janela diz que acorda e dorme a pensar na liberdade. Abre e 

fecha o fecho do casaco azul do fato de treino com que estava a jogar futebol. A visita da 

domingo serviu de desculpa para que os jovens tivessem direito a um intervalo mais alargado 125 

durante a tarde.  

O jovem de Paço-de-Arcos ganhou um prémio por ter escrito sobre música erudita 

para um projecto de inclusão social através da música. “Escrevi com dedicação, apesar de não ser 

o meu tipo de música.” Prefere a Beyoncé. Dentro dos muros altos do Mondego foi a voz da 

americana que lhe deu coragem e fé para aguentar. Detrás do portão verde, ele poderá realizar os 130 

seus sonhos... 

Fonte: www.cmjornal.xl.pt (13.3.2010) 

 

 

 

http://ecosfera.publico.clix.pt/�
http://www.cmjornal.xl.pt/�
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1.1g  Os mods de Portugal 

 

É uma “nova” tribo em Portugal. Porém, a cultura mod já remonta aos meados do 

século passado. O nascimento deste grupo esteve ligado aos filhos de operários que trabalhavam 

na indústria do vestuário. Eram, pois, descendentes de proletários que se interessavam por coisas 

aparentemente só de gente bem: as novas tendências da moda e também da música. Aqueles 135 

mods reuniam-se nos pubs londrinos, mas de repente, os mods ficaram adultos, casaram-se e 

abandonaram a cultura mod. 

O epicentro desta causa que ultrapassava a política deu-se na década de sessenta 

com a paixão por símbolos como as scooters ou as camisolas com um alvo no centro. As motas 

eram o meio de transporte preferido, especialmente por serem mais baratas que os automóveis, 140 

mas também porque os transportes públicos encerravam demasiado cedo para quem queria sair à 

noite. Agora um grupo de revivalistas portugueses tem pontos de encontro em clubes londrinos 

como o “Europa” e concentra-se nas muitas festas que se organizam por cá.  

Um dos cabecilhas deste grupo é Miguel Ângelo, dos agora extintos Delfins. O 

músico não vê revivalismo nos mods portugueses porque este “é um movimento modernista que 145 

se alimenta do presente, do futuro e do passado”. Ainda assim, e apesar de já em 1979 se juntar 

com os amigos para ouvir bandas como os The Jam em festas, reconhece que “naquela década 

não se tratava realmente de cultura mod como agora”. 

Os pilares fundamentais deste movimento não são apenas as festas em que se ouve 

desde os The Who à música soul das editoras Motown ou Stax. Há também lojas como a 150 

Twotonestore, em Cacilhas (Almada), a Graver Shop, na Rua da Madalena, em Lisboa, e a 

Lambretta Store, no Porto, que vendem produtos relacionados com a iconografia deste estilo. 

Não faltam as T-shirts com o referido alvo, os pins com as bandas da época, DVD’s e CD’s dos 

grupos que representam a cena mod. 

Foi há quatro anos que alguns apaixonados por este universo, entre os quais Miguel 155 

Ângelo, se juntaram no bar “A Outra Face da Lua” para uma festa em que foi projetado 

Quadrophenia, dos The Who, a ópera rock que depois se transformou em filme e que é essencial 

para se compreender os mods. Desde então, a “cena” mod ainda não parou de crescer em 

Portugal, defende o cantor. E, actualmente, “já há T-shirts dos The Who à venda na Springfield.” 

E porquê, afinal? “Porque é uma onda com muito bom gosto.” 160 

Fonte: http://dn.sapo.pt (11.2.2010) 

http://dn.sapo.pt/�
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1.1a  Mulheres pouco visíveis nas notícias 
 

1. O que se diz, no artigo, sobre a visibilidade das mulheres nos média? 
 
A) Os jornalistas não gostam de falar com as mulheres. 
B) As informações sobre mulheres aumentaram só 16%. 
C) Hoje em dia, veem-se mais mulheres do que antes. 

 
2. Quanto aos temas de notícias, qual das afirmações é correta? 

 
A) As notícias sobre a saúde e ciência são consideradas pouco interessantes. 
B) Os homens preferem ver notícias acerca de economia e politica. 
C) A quantidade de notícias com temas sobre a saúde e ciência aumentou. 

 
3. Se se comparar a visibilidade dos homens e das mulheres nos média,… 

 
A) as mulheres não aparecem como especialistas. 
B) há mais igualdade de género em entrevistas ao público. 
C) nas áreas do crime e desporto, os homens são mais visíveis. 

 
1.1b  Filipa Azevedo canta por Portugal na Eurovisão 
 

4. Porque é que Filipa Azevedo foi para Londres? 
 
A) Porque foi defender as cores de Portugal num concurso. 
B) Porque ali tinha mais oportunidades do que em Portugal. 
C) Porque foi escolhida para o curso de Tecnologias de Música. 

 
5. O que acontece aos vencedores dos concursos musicais em Portugal? 

 
A) Recebem assobios do público no fim do concurso. 
B) Depois do concurso têm muita ofertas de trabalho. 
C) As pessoas não se lembram deles depois do concurso. 

 
6. Como é a história musical de Filipa Azevedo? 

 
A) Ela sempre cantou muito bem. 
B) Ela não quis estudar canto no estrangeiro. 
C) Ela sempre esteve interessada pela música. 

 
7. Qual a atitude de Filipa Azevedo para com os concursos musicais? 

 
A) Espera, com entusiasmo, a sua participação na Eurovisão. 
B) Sempre quis participar no festival português da canção. 
C) Na televisão, prefere outro tipo de programas. 
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1.1c  Cigarro: do consumo sem culpa ao cerco antifumo 
 

8. Que imagem do tabaco dava a revista VEJA entre os anos 1969 e 1976? 
 
A) Que ninguém se preocupava com os perigos de câncer. 
B) Que o filtro do cigarro protegia o suficiente contra o câncer. 
C) Que não havia qualquer relação entre o câncer e o tabaco. 

 
9. O que se diz sobre as campanhas antitabagistas no Brasil nos anos 1970? 

 
A) Os anúncios de tabaco foram proibidos nos média. 
B) Os maços deviam incluir avisos sobre os perigos do tabaco. 
C) Os projetos antitabagistas eram pouco eficientes. 

 
10. Qual foi a situação na década de 1980? 

 
A) As revistas começaram a divulgar análises sobre o tabaco. 
B) As revistas de saúde e ciência interessaram-se pelo tabaco. 
C) As revistas consideravam o tabaco tão perigoso como as drogas. 

 
11. Que medidas tomou o Governo brasileiro em 2001? 

 
A) Condenou o uso de amoníaco no tabaco. 
B) Proibiu completamente a propaganda do tabaco. 
C) Fez uma campanha de sensibilização contra o tabaco. 

 

1.1d  Ver a tragédia da Madeira com olhar de turista 
 

12. O que acha Luís Nunes da atitude dos turistas? 
 
A) Está contente porque os turistas não saíram da Madeira. 
B) Continua a trabalhar com os turistas, sem muita vontade. 
C) Fica zangado com a atitude dos turistas. 

 
13. O que se diz das excursões pelas levadas, depois da catástrofe? 

 
A) Os turistas não querem mudar os seus planos. 
B) As pessoas têm medo e não querem ir às levadas. 
C) É proibido ir de excursão porque é muito perigoso. 
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1.1e  Comboio da Biodiversidade 
 

14. O que é que os passageiros poderão fazer durante a viagem? 
 

A) Descobrir novas espécies de plantas. 
B) Conversar sobre a biodiversidade. 
C) Influenciar os políticos que estarão no comboio. 

 
15. Quem serão os passageiros do Comboio da Biodiversidade? 

 
A) Todos os portugueses que estejam interessados na biodiversidade. 
B) Os universitários que conheçam as espécies de Portugal. 
C) Pessoas que tenham influência nos média e na economia. 

 
16. Para que serve a viagem de comboio? 

 
A) Para sensibilizar e informar os passageiros. 
B) Para promover as publicações que serão feitas no futuro. 
C) Para servir de material para conferências e estudos. 

 
17. O que é que se diz do projeto? 

 
A) Vai continuar depois do ano 2010. 
B) Tem como alvo toda a sociedade. 
C) Foi uma iniciativa da UNESCO. 

 

1.1f  Humberto 
 

18. O que é que se diz sobre Humberto? 
 

A) Não é tão mau como os outros no centro. 
B) Não esteve à vontade no início da sua estadia no centro. 
C) Ele sempre se sentiu incómodo no centro. 

 
19. O que é que Humberto pensa da sua situação? 

 
A) Quer aprender uma profissão. 
B) Não sabe ao certo o que se vai passar. 
C) O seu passado é-lhe indeferente. 

 
20. Como é Humberto? 

 
A) É bem educado e sociável. 
B) Parece ser calado. 
C) Fica inquieto facilmente. 
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21. O que é que consola Humberto? 
 

A) Escrever sobre música popular. 
B) Ganhar prémios. 
C) Escutar música americana. 

 
1.1g  Os mods de Portugal 
 

22. O que é que se diz do movimento mod em Portugal? 
 

A) É um fenómeno muito recente. 
B) Surgiu duas vezes no país. 
C) Foi uma forma de vestir da classe operária. 

 
23. 

 
Qual é a razão principal para os mods usarem motas? 

A) 
B) 

As motas são fáceis de usar numa cidade. 

C) 
Não é preciso ser rico para comprá-las e usá-las. 

 
As motas vão bem com a vida livre de horários dos mods. 

24. O que se diz sobre a cultura dos mods? 
 

A) Alcançou o seu auge nos anos setenta. 
B) Está estritamente ligada à música. 
C) Manifesta-se de várias formas. 
 

25. Qual foi o efeito da rock ópera dos The Who? 
 

A) Só aumentou a venda de T-shirts dos The Who. 
B) A ópera chegou a ser cinematografada pelos portugueses. 
C) Ajudou a propagar a cultura mod. 
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1.2 Suomenkieliset koulut: 
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 12 oleviin 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle. 

 
Svenska skolor: 
Läs texten och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e på sida 12. Skriv 
svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven. 

 
O acordo ortográfico entrou em vigor a 1 de janeiro de 2009 

 

A entrada em vigor do acordo ortográfico ainda gera polémica: uns são contra, outros a 

favor. A sensibilização da sociedade para as novas regras do acordo ortográfico é objetivo de um 

projeto da Universidade dos Açores.  

“A ideia é informar e formar a comunidade educativa e o cidadão comum para as novas 

regras do acordo ortográfico”, salientou Graça Castanho, docente de Metodologia do Ensino da 

Língua Portuguesa. “Ainda não encontrámos ninguém que estivesse a par de todas as alterações, 

o que significa que as pessoas estão numa fase inicial do conhecimento das novas regras”. Para 

inverter este quadro, a equipa do projeto já iniciou a distribuição de panfletos informativos sobre 

as novas regras do acordo ortográfico, que dão a conhecer as alterações previstas. 

A agência de notícias Lusa será uma das primeiras a adotar o novo acordo ortográfico. 

Por exemplo, vão deixar de escrever a letra “p” na palavra “adoptar” quando começarem a 

aplicar o acordo ortográfico, a partir de amanhã. “Os jornalistas da Lusa vão pôr em prática as 

regras aprendidas no período de formação iniciado em novembro, e contam com o auxílio do 

corretor ortográfico”. 

A consolidação do português como língua internacional é também o grande objetivo da 

Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa, celebrada a partir de hoje em 

Brasília. “Pensamos que o reforço do português através da entrada em vigor do acordo 

ortográfico é fundamental para a sua internacionalização”, disse à Lusa a presidente do Instituto 

Camões, Ana Paula Laborinho. Escritores, académicos, professores, editores, jornalistas e outros 

profissionais vão refletir sobre o fortalecimento do ensino do idioma, a sua aplicação em 

organizações internacionais e a importância das diásporas de cidadãos da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa. 
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João Malaca Casteleiro, presidente do Instituto de Lexicologia e Lexicografia da 

Academia das Ciências de Lisboa, acredita que o acordo ortográfico será aplicado por todos os 

países de língua oficial portuguesa num prazo máximo de dois anos. Além disso, para fortalecer 

a lusofonia, Malaca Casteleiro considera que seria possível elaborar um vocabulário ortográfico 

comum. “O vocabulário ortográfico já deveria ter sido elaborado antes, estamos atrasados. Mas 

agora, como já surgiram vários vocabulários com a nova ortografia, creio que seria até mais fácil 

unificar”.  

No entanto, nem todos estão de acordo, e alguns cidadãos já lançaram uma iniciativa 

contra o acordo ortográfico. O tradutor João Pedro Graça está “irritado” com a ausência de 

iniciativas concretas contra o acordo ortográfico. Segundo ele, “este acordo só vale para um lado, 

que é o Brasil”, que “não tem absolutamente nenhuma vantagem para Portugal”, que “muitos 

tradutores vão ficar sem trabalho porque o custo de vida é mais alto na Europa que no Brasil e 

um tradutor em Portugal tem que cobrar mais”. 

 

Fonte: www.publico.pt (16.10.2009, 29.1., 25.3., 30.3.2010) 

 

 

a) Minkälaiseen hankkeeseen Azorien yliopisto on ryhtynyt ja miksi? 
Vilket projekt har universitetet på Azorerna startat, och varför? 
 

b) Miksi Lusa-tietotoimiston työntekijät joutuivat uudelleenkoulutukseen? 
Varför måste de anställda på nyhetsbyrån Lusa skolas om? 
 

c) Minkä positiivisen vaikutuksen uudistuksella odotetaan olevan? 
 Vilken positiv effekt förväntar man sig av reformen? 
 
d) Minkä epäkohdan Malaca Casteleiro näkee uudistuksessa?  
 Vilken nackdel ser Malaca Casteleiro i reformen? 
 
e) Mitä ongelmia uudistus voi tuoda kielen ammattilaisille?  

 Vilka problem kan reformen medföra för professionella språkbrukare? 

http://www.publico.pt/�
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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. 

 

Obesidade na agenda das empresas alimentares 

 

As empresas da indústria alimentar 

que assinaram um compromisso de auto-regulação 

na publicidade __26__ promover hábitos 

saudáveis e combater a obesidade infantil reúnem-

-se amanhã, sexta-feira, para discutir __27__ irá 

fiscalizar a medida. 

“__28__ vamos discutir é a quem é 

que vamos adjudicar a monitorização”, __29__ à 

agência Lusa o director geral da Federação das 

Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA), 

que dinamizou a iniciativa.  

__30__ Pedro Queiroz, o objetivo é 

“__31__ continuidade, na prática, ao trabalho” 

iniciado com a assinatura de um protocolo por 26 

empresas, em novembro. 

“Isto é um compromisso de auto-

regulação da indústria alimentar e __32__ nós 

estamos __33__ são mecanismos nossos para 

 
 
26 A por 
 B a 
 C para 
 D em 
 
27 A quem 
 B que 
 C o que 
 D o qual 
 
28 A Que 
 B A quem 
 C O que 
 D Aos quais 
 
29 A dizia 
 B diria 
 C dissesse 
 D disse 
 
30 A Seguindo 
 B Segundo 
 C A seguir 
 D Seguintemente 
 
31 A ter 
 B dar 
 C haver 
 D ver 
 
32 A que 
 B o que 
 C ao que 
 D no que 
 
33 A para encontrar 
 B por encontrar 
 C ao encontrar 
 D a encontrar 
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fazer a monitorização”, frisou, __34__ que o 

objetivo é apresentar “resultados __35__”. 

Os responsáveis das empresas 

nomeados para este grupo de trabalho pretendem 

também “estabelecer uma abordagem a algumas 

empresas que possam vir a aderir” ao 

compromisso, __36__ das 26 já envolvidas.  

A iniciativa é vista com “bom 

grado” __37__ Associação Portuguesa de 

Nutricionistas. “A auto-regulação é o modo de 

funcionamento por excelência. Podemos ter 

legislação impositiva, que __38__ que não é 

possível fazer isto ou __39__, mas o sucesso de 

qualquer iniciativa é sempre muito maior se 

__40__ de dentro”, afirmou à Lusa a presidente da 

associação, Alexandra Bento.  

O objetivo, disse, é “credibilizar a 

publicidade para crianças e ter alguns limites, 

nomeadamente em relação __41__ quantidade de 

açúcar e aos horários em que é passada”. 

A especialista elogiou a medida da 

FIPA e defendeu que o açúcar em si, a sacarose ou 

o que se chama vulgarmente o açúcar do 

açucareiro que __42__ adiciona em casa e é 

34 A sublinhado 
 B sublinhando 
 C sublinhar 
 D sublinhados 
 
35 A incríveis 
 B credíveis 
 C inacreditáveis 
 D criados 
 
36 A longe 
 B depois 
 C além 
 D outrem 
 
37 A com a 
 B para a 
 C pela 
 D à 
 
38 A diga 
 B diz 
 C dirá 
 D dizia 
 
39 A este 
 B isto 
 C aquele 
 D aquilo 
 
40 A vir 
 B vier 
 C vem 
 D veio 
 
41 A com a 
 B pela 
 C na 
 D à 
 
42 A se 
 B o 
 C lhe 
 D - 
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utilizado na indústria alimentar, “em bom rigor 

não faz falta”. 

O que é preciso, explicou, “é chegar 

ao final da digestão e ter a glicose”, o que __43__ 

se consegue com o pão, o arroz, a massa, a batata 

e uma peça de fruta como com o açúcar do 

açucareiro, __44__ que o último “não tem mais 

__45__ benefício nutricional”. Acrescenta sim as 

calorias que advêm dos hidratos de carbono. 

Fonte: http://jn.sapo.pt (11.2.2010) 

43 A no entanto 
 B então 
 C tanto 
 D enquanto 
 
44 A a não ser 
 B seja 
 C estando 
 D sendo 
 
45 A algum 
 B nada 
 C ninguém 
 D nenhum 

   

http://jn.sapo.pt/�
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2.2  Complete os seguintes textos 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.  

2.2a  Uma cobra enorme no vaso sanitário 

Um australiano encontrou no vaso 

sanitário de sua casa em Townsville, no __1__ da 

Austrália, uma cobra de 2,7 metros. Robert Eves, de 

65 anos, tinha acabado de entrar em casa e foi direto 

ao banheiro quando __2__ com o réptil enrolado no 

interior do vaso.  

“Vi uma sombra no vaso sanitário. 

Quando liguei a luz, havia uma cobra lá dentro”, 

contou o australiano, __3__ não ficou com medo. 

Eves chamou os vizinhos para __4__ a retirada do 

animal de sua casa por um caçador de cobras. Todos 

ficaram em alerta já que, segundo os biólogos 

australianos, cobras são __5__ na região. 

Fonte: http://g1.globo.com (13.3.2010) 

 

 

2.2b  Para ser leve, não precisa ser salada 

 

“Transformar pratos gordos __6__ pratos 

leves é uma tendência da cozinha contemporânea no 

mundo todo. __7__, a nouvelle cuisine era baseada 

no creme de leite e na manteiga.”, diz o chef Pedro 

de Artagão, que tem no Jardim Botânico, Rio, um 

__8__ pratos mais pedidos de seu menu. São 

legumes grelhados com o peixe do dia. Ele explica: 

 

 
 

1 luoteis-/nordvästra 

 

 

2 deparar-se 

 

 

 

3 joka/som 

4  testemunhar  

 

 

5 comum 

 

 

 

 

 
 

6 prep. 

 

7  60 vuotta sitten /  

 För 60 år sedan 

 

8  

 

http://g1.globo.com/�
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“O importante é saber o melhor momento de __9__ 

elemento do prato. Qual legume vai bem grelhado, 

qual não vai. Você pode até fazer uma rabanada 

ficar light se __10__ técnicas apuradas.” 

Fonte: http://gnt.globo.com

9 kukin/vardera 

 

 

10 usar 

  (13.3.2010) 

 

 

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 ne 
vastaavan tekstin loppuun. 
 

A. Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa. 
 Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä. 
 
 3.1 Olet töissä Matkailun edistämiskeskuksessa Suomessa. Tehtäväksesi on annettu laatia 

markkinoiden avuksi lyhyt, innostava teksti, jossa kerrotaan, miksi matkailijan 
kannattaa suunnata lomamatkansa Suomen Lappiin. 

  TAI 

 3.2 Olet lomamatkalla portugalinkielisessä maassa. Hotellihuone ei vastaakaan odotuksia. 
Laadi palautelaatikkoon jätettävä valitusviesti, jossa tuot puutteet ja ongelmat esiin. 

 

B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa. 
 Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä. 
 
 3.3 Portugalinkielisen maan oppilasvaihtojärjestö etsii suomalaista isäntäperhettä 

lukioikäisille vaihto-oppilaille. Kerro kirjeessä, miksi juuri sinun perheesi soveltuu 
erinomaisesti oppilasvaihtojärjestön isäntäperheeksi. 

  TAI 

 3.4 Nettikolumnissa on käyty kiivasta keskustelua pikaruokaravintoloista. Mielipiteitä on 
esitetty puolesta ja vastaan. Osallistu keskusteluun.  
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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 motsvarande text.  
 

A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord. 
 Poängsättning: 33–0 poäng. 
  
 3.1 Du arbetar på Centralen för turismfrämjande i Finland. Du har fått till uppgift att 

skriva en kort och inspirerande text, som gör reklam för finska Lappland som mål för 
utländska turister. 

  ELLER 

 3.2 Du är på semesterresa i ett land där man talar portugisiska. Hotellrummet motsvarar 
inte dina förväntningar. Skriv ett meddelande där du tar upp bristerna och problemen. 
Meddelandet ska lämnas i feedback-lådan på hotellet. 

 

B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord. 
 Poängsättning: 66–0 poäng. 
 
 3.3 En elevutbytesorganisation i ett portugisisktalande land söker en finländsk värdfamilj 

för utbyteselever i gymnasieåldern. Berätta i brevet varför just din familj passar 
utmärkt som värdfamilj för elevutbytesorganisationen. 

  ELLER 

 3.4  I en nätkolumn har man fört en intensiv debatt om snabbmatsrestauranger. Åsikter för 
och emot har förts fram. Delta i debatten. 

 



 

 

 
 
 
 
 

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 2 20 p.  2 
 
2.1   20  x 1/0 p.  x 1 20 p.  3 
 
2.2a–b  10  x 1–0 p.   x 2 20 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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