
 
 

P O R T U G U Ê S 
 

 
LYHYT  OPPIMÄÄRÄ 

KORT  LÄROKURS 
 
 

3.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA 
STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 

 



 1 

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  Programa Erasmus em Coimbra 

 

No Páteo da Universidade de Coimbra (UC), o alemão Benjamin Radde, estudante 

de História e Português, dá uma gargalhada quando se fala das animadas noites de Coimbra: 

“Todos os dias!? Só saio à quinta-feira, não aguentava mais do que isso!”, exclama, a rir. Ao seu 

lado, Hélder Maia, português, sorri. Quando ele próprio foi estudar para a Irlanda, igualmente ao 

abrigo do programa de mobilidade estudantil Erasmus, as noites também fizeram parte da lista de 5 

“choques culturais”: “Lá fecha tudo às 2h da manhã! Nem queria acreditar. E depois dessa hora, 

o que é que eu faço?!” 

Conhecem-se graças ao Programa Buddy, que a UC apresenta como inédito em 

Portugal. O objetivo é proporcionar um acolhimento personalizado aos estudantes estrangeiros, 

ajudando-os a instalar-se, a lidar com as burocracias e a travar conhecimentos, facilitando a sua 10 

integração. E o sistema é simples: os portugueses disponibilizam-se para ajudar os colegas junto 

do Gabinete de Relações Internacionais da UC que, ao aceitar a inscrição do aluno estrangeiro, 

lhe fornece imediatamente os contatos do buddy (companheiro, em inglês) que a sorte lhe ditou. 

“Quem já caiu de paraquedas, para estudar, numa cidade estrangeira, sabe como ter 

alguém à espera pode fazer toda a diferença”, assegura Hélder Maia. Estudante de Inglês e 15 

Espanhol, foi um dos 283 portugueses que se inscreveram a tempo de receber os cerca de 800 

colegas estrangeiros que vieram passar o primeiro semestre ou todo este ano letivo na UC. E, 

precisamente por serem mais os visitantes do que os anfitriões, ficou responsável por quatro 

colegas, entre os quais Benjamin. A dificuldade da tarefa, assegura, depende mais do feitio do 

que da nacionalidade do colega. “A Olga, polaca, tinha tudo resolvido quando me encontrei com 20 

ela. Já o Benjamin era um caso perdido.”, brinca Hélder. Fez questão de se instalar numa casa 

onde só vivessem portugueses, para treinar a língua. E, afinal, para nada: “Demorava tanto a 

tentar explicar-me que acabámos todos a falar inglês...”, admite Benjamin. 
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A questão do alojamento é sempre trabalhosa. Como anfitrião, Ruben correu meia 

cidade para encontrar um quarto não muito caro numa casa só com raparigas. Marta Rocha 25 

correu outra meia para descobrir uma casa onde vivessem músicos, para atenuar a tristeza do seu 

buddy, que chorava ter deixado a guitarra em Itália. A Marta afirma: “Parece uma insignificância, 

mas não é. As primeiras semanas – a procura de casa, escolha de telemóvel, inscrições na 

Faculdade etc. – são sempre as mais difíceis. Há muitos anfitriões que desistem nessa fase.” 

 Fonte: www.publico.pt (11.10.2010) 

1.1b  O livro dos rostos 

 

O nome da coisa é Facebook, o que começa logo por me chatear. Não tenho nada contra a 30 

língua inglesa – só não percebo porque me hei-de ajoelhar diante dela quando tenho a sorte de ter 

uma outra língua, menos internacional mas menos banalizada. O português tem palavras difíceis 

de traduzir – não é só a saudade, é, por exemplo, o desenrascanço. 

A capacidade de síntese da língua inglesa tornou-a o esperanto do mundo e apoucou-a. 

Grupos de rock portugueses cantam em inglês para chegar “mais longe”. O inglês torna-lhes mais 35 

fácil escrever versos curtos e que, julgam eles, entrem no ouvido. Esta facilidade não tem sido 

útil, e ainda bem: os cantores de língua portuguesa que conseguem maior internacionalização são 

os que se dão ao trabalho de criar na língua que é sua: a Amália, os Madredeus, Caetano Veloso, 

Maria Bethânia. 

Por outro lado, as várias versões do português sempre se entenderam. Além das diferenças 40 

vocabulares, persistirão as diferenças na sintaxe – inspiradoras diferenças, que impedirão sempre 

a unificação dos manuais escolares nos países de língua portuguesa, mantendo a música 

específica de cada versão do português. 

Falam-me da necessidade absoluta de estar no Facebook. As pessoas ficam a olhar para 

mim, julgando-me uma provinciana sem remissão. Sucede que para mim não há nada mais 45 

provinciano do que usar palavras de outra língua. Também o próprio conceito me afasta do 

Facebook. Se já não tenho tempo de conviver com os meus amigos efetivos, para que me 

interessa criar milhares de outros? Gosto das caras dos meus amigos. Tenho prazer em partilhar 

risos e lágrimas com essas caras. Continuarei a insistir em ter uma vida real. Como se diz em 

facebookês: sorry. 50 

       Fonte: Expresso, 17.7.2010 

http://www.publico.pt/�
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 1.1c  Fobia: Socorro, estou num avião! 

 

 “Asas servem para voar...” A melodia cantada por Rui Reininho, entoada na hora exata, 

poderá funcionar como saída de emergência para o terror súbito que entra em ação no momento 

de descolagem. Outros não vão em cantigas: valem-se do álcool, de sedativos ou noites prévias 

sem dormir. Isso mesmo confirmou, numa crónica de uma revista, publicada no ano passado, a 

escritora e jornalista Clara Ferreira Alves: “Existe um clube de gente como eu, umas fazem 55 

terapia, outras tomam calmantes. Eu tomo calmantes. Com álcool.” 

 A fobia afeta vários ricos e famosos e o receio irracional de algo que possa correr mal 

compromete a sua imagem pública e, por vezes, complica a gestão das suas carreiras por não 

poderem levantar voo para destinos mais longínquos. 

 As consequências do medo podem ser devastadoras, como sucedeu a um empresário que, 60 

mais tarde, recorreu à terapia por fobia do voo. Cansado de adiar as tão desejadas férias com a 

mulher e os filhos, comprou os bilhetes com um mês de antecedência: aguentou os problemas 

gastrointestinais, perdeu peso e não pregou olho na véspera. Já dentro do avião, e antes do fecho 

das portas, gritou ‘saiam já todos daqui’, atrasando o voo e fazendo a família passar por uma 

situação humilhante. 65 

       Fonte: Visão, 8.7.2010 

        

1.1d  Dona Dilma 

 

A mãe da presidente eleita do Brasil continua sua vidinha pacata no Bairro São 

Luís, em Belo Horizonte. Dona Dilma Jane se refere à filha como “Dilminha”. Aos 86 anos, em 

entrevista por telefone, dona Dilma Jane contou que durante três anos, na década de 70, ela 

viajou todos os fins de semana para ver a filha no presídio em São Paulo. Ao atender o 

telefonema e ao ser perguntada se era dona Dilma que estava falando, respondeu de pronto: “É a 70 

Dilma Rousseff. A verdadeira Dilma Rousseff sou eu, a Dilminha é Dilma Vana”.  

GLOBO - Dilma lhe deu muita preocupação? 

DILMA JANE: Quando pequena, a Dilminha nunca me deu trabalho. Toda filha 

escuta a mãe. Só não escuta mais quando não precisa, ou isso é o que você pensa. Quando 

cresceu, tudo mudou. As preocupações sérias começaram quando ela foi defender o país contra a 75 



 4 

ditadura. Eu não sabia de nada. Só fiquei sabendo quando ela foi presa. Nunca falei nem pedi 

para ela deixar de fazer as coisas dela. Quando descobri, ela estava naquilo e presa. 

GLOBO - Como foi conviver com a filha na prisão? 

DILMA JANE: O primeiro mês, fiquei inteirinho em São Paulo. Mas tive que 

voltar para Belo Horizonte, porque tinha a minha outra filha, que era doente. Depois, durante três 80 

anos, eu viajava todo sábado de manhã para São Paulo e voltava no domingo. Eu levava 

mantimentos para que elas fizessem sua comida. Eu levava queijo, a Dilminha gostava muito. 

Também levava livros, só os que podia comprar, que eles autorizavam. Romances e livros 

técnicos. 

GLOBO - Como era voltar e deixar a filha presa? 85 

DILMA JANE: Voltava com o coração partido. Era como um calvário para as 

mães. Agora passou tudo, ficou pra trás, ela é a presidente do Brasil. Nunca pensei nisso! 

GLOBO - Alguma vez viu o corpo da Dilma machucado pela tortura? 

DILMA JANE: Nunca! Eu morreria se visse. Quando a reencontrei, a Dilminha 

tinha sido torturada por 21 dias. Mas não vão torturar a pessoa e mostrar as marcas para a mãe 90 

ver, né? Quando a gente se encontrava, não conversávamos sobre isso. Ela tinha que calar a boca 

para não ser punida. E, de todo jeito, se ela falasse eu morria! A Dilma só pôde falar sobre 

torturas depois. Eu procurava sempre fazer visitas alegres, contava “causos” da família, coisas 

que a divertissem, que dessem um toque diferente daquilo tudo. 

GLOBO - Ficou magoada com a campanha? 95 

DILMA JANE: Mágoa de jeito nenhum! Isso faz mal. Prefiro falar que acabou, 

passou. Agora vamos pensar só em coisas boas. Não têm o que fazer! Queriam ganhar com base 

na calúnia e difamação! Mentira não leva a nada, tanto que perderam. Quiseram botar até o Papa 

no meio. Não é brincadeira, não. Sobrou até para mim, disseram que eu não era católica. Falaram 

tanta besteira... Isso é tão simplório. Falar que a Dilminha matava criancinha? Que é isso? Falar 100 

uma asneira dessas... Parece que estamos na Idade Média. Amolaram bastante, mas agora estão 

calados. Não pegou. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com (7.11.2010) 

http://oglobo.globo.com/�
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1.1e  Miss Venezuela segue tradições portuguesas 

 

Vanessa Andrea Gonçalves Gómez, a luso-descendente eleita sexta-feira Miss 

Venezuela 2010, ficou surpreendida com a vitória, orgulhosa por poder representar o seu país - 

Venezuela - mas confessou-se “muito identificada” com Portugal. “Fiquei muito surpreendida 105 

porque não esperava, jamais pensei ficar entre as dez finalistas e muito menos obter a faixa de 

Miss Venezuela” disse. 

Filha de pai natural da Choupana, Funchal, e mãe luso-descendente, Vanessa 

Gonçalves fez questão de enviar beijos e abraços aos associados do Centro Português de Caracas, 

que lhe deram “muito apoio” e a “toda a família”.“Sinto-me muito identificada com Portugal, 110 

porque o meu pai é português. Aos 14 anos veio para a Venezuela, mantendo sempre vivo o 

espírito de português, de madeirense, e os costumes e gastronomia típica, inclusive aos 

domingos, ao pequeno almoço ouvíamos sempre um fado”, explicou Vanessa, citada pela 

agência Lusa. 

Nascida em Caracas e representando o Estado venezuelano de Miranda, Vanessa 115 

Gonçalves, tem 24 anos, 1,77 metros de altura, trabalha numa clínica, especializada em estética e 

desenho do sorriso. Sexta-feira foi coroada como Miss Venezuela 2010, no principal concurso de 

beleza venezuelano, devendo agora representar o país na gala Miss Universo 2011. 

Fonte: http://jn.sapo.pt (2.11.2010) 
 

 

1.1f  Chico Buarque é o vencedor do Portugal Telecom de Literatura 2010 
 

O escritor esteve ontem à noite na cerimónia da oitava edição do Prémio Portugal 

Telecom de Literatura em Língua Portuguesa que decorreu na Casa Fasano, em São Paulo, com 120 

apresentação do humorista Jô Soares que recriou em palco o talkshow que tem na TV Globo, 

com banda e tudo. Receber este prémio no valor de 100 mil reais (42.416 euros) para o escritor - 

que trabalha com “o nosso idioma, apesar de muitas vezes não perceber o que os portugueses 

estão a falar, é um abraço a Portugal também e aos demais países da língua portuguesa”, disse 

respondendo a uma pergunta do PÚBLICO, no final da cerimónia. 125 

A noite foi também de homenagem ao Prémio Nobel da Literatura 1998, José 

Saramago (1922-2010), que com Caim estava entre os dez finalistas mas foi retirado da lista a 

http://jn.sapo.pt/�
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pedido da Fundação Saramago. Foi Pilar del Río, que em cima do palco, abriu o envelope, disse : 

“Toda a vida quis dizer isto”. Leu o nome do vencedor e do romance: “Chico Buarque e Leite 

Derramado.” 130 

O escritor e músico subiu ao palco para receber mais um prémio por este seu livro, 

já que na sexta-feira lhe foi atribuído o Prémio Jabuti de Ficção. No palco, ele começou a 

conversar com Jô Soares sobre futebol (uma das suas paixões). Logo, o escritor contou que, neste 

momento, está a dedicar-se à música. Confessou que ao ouvir a banda do programa do Jô Soares 

tocar em cima daquele palco, ficou com vontade de se juntar a eles: “Quando não tem de subir, 135 

dá vontade de subir.”  

Falou-se inevitavelmente da canção que popularizou o compositor nos anos 60, A 

banda. Essa música fez agora 45 anos de idade e Chico Buarque lembrou que uma das suas filhas 

esteve em Copenhaga, ouviu A Banda a ser tocada, disse aos amigos que a canção era de seu pai. 

Os amigos responderam-lhe que não, que era folclore. De certa forma é, já caiu em domínio 140 

público, brincou o músico. 

Jô Soares aproveitou para introduzir o tema do escritor amador por causa de Chico 

ser mais conhecido como cantor e músico. “Eu não me considero um escritor amador, mas as 

pessoas consideram. Isso é bom, porque de cada vez que volta à escrita a mão está destreinada e 

tem que pegar a mão outra vez”. Na verdade, desde que Chico publicou o seu primeiro romance, 145 

Estorvo, já passaram 20 anos.  
 

Fonte: http://www.publico.pt (10.11.2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publico.pt/�
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1.1a  Programa Erasmus em Coimbra 
 

1. Segundo o estudante alemão, as festas estudantis em Coimbra são... 
 
A. divertidas. 
B. repetitivas. 
C. cansativas. 

 
2. Para o português, o choque cultural, na Irlanda, tem a ver com o facto de as festas... 

 
A. acabarem à hora certa. 
B. acabarem cedo de mais. 
C. serem aborrecidas. 

 
3. O buddy para o estudante estrangeiro é escolhido como? 

 
A. Ao acaso. 
B. Através dos critérios da Universidade. 
C. Pelo próprio estudante português. 

 
4. Por que é que pode ser complicado ajudar os colegas vindos do estrangeiro? 

 
A. Porque há tantas diferenças entre as nacionalidades. 
B. Porque os estudantes estrangeiros são muitos. 
C. Porque a química entre as pessoas podem funcionar mal. 

 
5. Benjamin não foi um caso fácil. Porquê? 

 
A. Não tinha nada resolvido desde o início. 
B. Não se dava bem com os portugueses. 
C. Era exigente demais em tudo. 

 
6. Por que razão os estudantes portugueses podem deixar de ajudar os alunos Erasmus? 

 
A. Estes são bastante esquisitos. 
B. É difícil encontrar uma casa barata. 
C. É complicado organizar a vida. 
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1.1b  O livro dos rostos 
 

7. Por que é que o nome de Facebook revolta a jornalista? 
 
A. Por ser pouco banal. 
B. Por ser humilhante. 
C. Por ser internacional. 

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

 
A. O inglês deu origem ao esperanto. 
B. Os portugueses que cantam em inglês são mais internacionais. 
C. O que é fácil nem sempre compensa. 

 
9. Segundo a jornalista, as variedades do português 

 
A. separaram Portugal do Brasil. 
B. conviveram em harmonia. 
C. uniram Portugal e o Brasil cada vez mais. 

 
10. Por que razão a jornalista não entra no Facebook? 

 
A. Por este ser virtual. 
B. Por ela ser camponesa. 
C. Por ela não ter milhares de amigos. 

 
1.1c  Fobia: Socorro, estou num avião! 

 
11. Qual é um dos métodos para curar o medo de voar? 

 
A. Cantar toda a viagem. 
B. Tratar conscientemente de ficar calmo. 
C. Evitar dormir antes da viagem. 

 
12. O texto implica que a carreira de um famoso pode complicar-se pelo facto de 

 
A. ele tomar calmantes e álcool para o medo. 
B. ele portar-se mal durante o voo. 
C. o medo lhe poder impedir o voar. 

 
13. Uma das afirmações não é verdadeira. Qual?  

 
A. O empresário envergonhou a família. 
B. O empresário cancelou o voo. 
C. O empresário ficou doente antes da viagem. 
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1.1d  Dona Dilma 
 

14. O que é que se diz sobre a filha da dona Dilma? 
 

A. Sempre foi uma filha fácil. 
B. Lutava contra o governo do Brasil. 
C. Contava a sua vida à sua mãe sempre que ela pedisse. 

 
15. O que é que limitava a leitura da Dilminha? 

 
A. A censura que o governo impunha. 
B. A péssima situação financeira da sua mãe. 
C. A preferência da sua mãe pela literatura romântica e profissional. 

 
16. Porquê não viu as marcas de tortura na sua filha? 

 
A. Era proibido falar no assunto e mostrar as marcas. 
B. Elas preferiam só falar em coisas positivas e agradáveis. 
C. A Dilma queria proteger a sua mãe do sofrimento que isso lhe causasse. 

 
17. Qual foi o resultado da campanha contra Dilma Rousseff? 

 
A. Como resultado, a Dilma teve grandes problemas para ser eleita. 
B. Os objetivos da campanha não foram obtidos, foi um fracasso. 
C. Conseguiram que a Dona Dilma ficasse muito triste e ofendida. 

 
1.1e  Miss Venezuela segue tradições portuguesas 

 
18. Qual é a atitude da Vanessa perante a sua vitória? 

 
A. Gostaria realmente de representar Portugal. 
B. Sente-se obrigada a representar Venezuela. 
C. É um mistério para ela como conseguiu ganhar. 

 
19.  A Vanessa... 

 
A. nasceu na Madeira, Portugal. 
B. é filha de pais nascidos em Portugal. 
C. tem ascendência lusitana paterna e materna. 

 
20. O que se diz da vida profissional de Vanessa? 

 
A. Faz um trabalho de artista. 
B. Trabalha com o corpo humano. 
C. No trabalho, tenta fazer as pessoas sorrirem. 
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1.1f  Chico Buarque é o vencedor do Portugal Telecom de Literatura 2010 
 

21. O que é que Chico Buarque constata? 
 

A. Não entende sempre o que os portugueses falam. 
B. Não tem possibilidades de ouvir português de Portugal. 
C. Fica feliz ao receber tanto dinheiro. 

 
22. Por que é que José Saramago não teve chances de ganhar? 

 
A. Porque Saramago já era Prémio Nobel e homenageado por isso. 
B. Porque todos queriam que Chico Buarque ganhasse. 
C. Porque o seu romance Caim não pôde continuar na disputa. 

 
23. Porque é que Chico ficou com tanta vontade de tocar música no show

 
? 

A. 
B. 

Porque já havia muito tempo que não tocava com outros músicos. 

C. 
Porque estava cansado de escrever e falar sobre futebol. 

 
24. O que é que se diz sobre a origem da canção “A banda”? 

 

Porque não era obrigado a dar um concerto. 

A. É uma canção folclórica brasileira que Chico Buarque adaptou. 
B. A origem dela é uma canção nórdica adaptada à música brasileira por Chico. 
C. A origem da canção já não é clara para alguns dos ouvintes. 

 
25. Qual é a relação de Chico com a literatura? 
 

A. Apesar de ele não se considerar escritor amador, é-o, porque é músico. 
B. Chico Buarque discorda com os outros sobre o seu professionalismo como escritor. 
C. Escreve pouco por ter problemas na mão e por isso é-lhe difícil escrever livros. 
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1.2 Suomenkieliset koulut: 

Käännä tekstin alleviivatut kohdat (1–5) tekstiyhteyteen sopivalla tavalla luontevalle 
suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla konseptipaperille. 
 
Svenska skolor: 

Översätt de understrukna ställena i texten (1–5) på ett sätt som passar in i sammanhang-
et. Översätt till en naturlig svenska. Skriv översättningen med tydlig handstil på kon-
ceptpapper. 

 
 

Pequenos e terríveis 

As crianças adoram-me. Não exagero, não minto. Quando vou jantar 

a casa de amigos com filhos as crianças apercebem-se da presença de um iman 

magnético; aproximam-se; e, durante o serão inteiro, vão despejando em cima de 

mim uma quantidade obscena de substâncias alimentares que dariam para 

alimentar tribos inteiras: sorvete, batatas, gorduras. Certa vez, houve sangue nasal. 

Sem falar das que vomitaram depois de tanta trepidação. Ao fim da noite, estou 

transformado numa tela de Pollock em tamanho natural. Sou o caixote do lixo dos 

filhos dos meus amigos. E os amigos olham para mim embevecidos e ainda 

perguntam: “É um anjo, não é?”.  

Regularmente, também há recém-nascidos neste quadro. Alguém dá à 

luz. E eu sei, com o temor próprio dos antigos profetas, que mais cedo ou mais 

tarde haverá o “teste do berço”. O teste acontece quando fazemos uma visita aos 

novos pais e, confrontados com o rebento que mexe no interior do berço, sentimos 

uma obrigação social de dizer algo de simpático e profundo. Confesso que já passei 

todos os testes desta vida: da escola primária ao doutorado. Mas nenhum me faz 

tremer tanto como a expectativa dos pais quando eu olho para o bebé deles.

A pressão adensa-se como num filme de Hitchcock. 

 Faz-se 

um silêncio. Eu analiso o recém-nascido sem discernir nada de particularmente 

singular: um bebé igual aos outros. 

E antes que 

alguém apareça com uma faca na mão, eu solto o clássico “é a cara da mãe”

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
3

  

 

  

, não vá 

errar na identidade do pai. Os progenitores suspiram de felicidade e acrescentam: 

“Já sei, queres pegar nele ao colo, não é?” Eu digo que não (mentalmente) e digo 
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que sim (oralmente). A criança é-me plantada nos braços e eu fico imóvel como 

uma estátua, como se me tivessem largado uma bomba nas mãos. O suspense só 

termina quando a bomba explode em choro. Ou, pior, em leite sobre mim. 

Não me passaria pela cabeça um regresso à medievalidade cristã, que 

olhava para a infância como fase indistinguível da idade adulta. Festejo os 

progressos da modernidade. O problema é que os pais de hoje não olham para as 

crianças como crianças. Olham para as crianças como brinquedos ou pequenos 

animais de estimação, que servem para entreter ou simplesmente importunar os 

outros.

Fonte: 

 Na Idade Média, as crianças eram erradamente tratadas como adultos. Mas 

o século 21 viajou até ao outro extremo: permitiu que os pais se convertessem em 

crianças pela forma sentimental e deslumbrada como tratam das suas. 

 

www.folha.com.br (23.3.2009) 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folha.com.br/�
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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. 

 

 

Procurar férias online. 

 

Apesar de a crise não __26__ 

grandes gastos, há sempre quem __27__ de tirar 

férias fora da confusão do dia-a-dia. Uma das 

formas de procurar destinos sem perder tempo nas 

agências de viagens é recorrer à internet e marcar 

férias __28__ computador. 

Para a pessoa que procura um site 

__29__ possa fazer tudo, no Expedia surgem 

alguns pacotes feitos __30__ medida. 

O eDreams também tem estas 

funcionalidades, __31__ reservar um lugar no 

avião até três horas antes da partida. O seu ponto 

forte são precisamente as promoções de voos. 

Quem __32__ pesquisar só hotéis 

pode visitar o Booking, com mais de 86 mil 

unidades de alojamento e 15 mil destinos à 

disposição. 

Se não __33__ gastar muito 

dinheiro, uma boa alternativa aos hotéis são os 

hostels. Talvez porque os hostels __34__ mais 

procurados pelos turistas jovens, este site tem 

algumas funcionalidades interativas – vídeos ou 

uma rede social de viajantes. E há também um 

26 A permite 
 B permitir 
 C permita 
 D permitisse 
 
27 A goste 
 B gosta 
 C gostem 
 D gostam 
 
28 A para 
 B com 
 C pelo 
 D ao 
 
29 A onde 
 B do que 
 C naquele que 
 D aonde 
 
30 A em 
 B na 
 C a 
 D à 
 
31 A a permitir 
 B permitindo 
 C em permitir 
 D por permitir 
 
32 A pretender 
 B pretende 
 C pretenda 
 D pretendeu 
 
33 A queira 
 B querer 
 C queria 
 D quiser 
 
34 A são 
 B sejam 
 C seriam 
 D fossem 
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guia com sugestões úteis sobre temas como 

__35__ fazer de forma gratuita na Europa. 

Fonte: Sol, 16.7.2010 

 

Site de encontro para feios comemora primeiro 
casamento 

 
Você já deve __36__ ouvido falar 

em agências para encontro de casais. Não é 

nenhuma novidade e existem várias no mundo 

inteiro, mas o que dizer de uma agência de 

encontro para pessoas feias? Ela existe na 

Inglaterra e acaba __37__ planejar seu primeiro 

casamento. De acordo __38__ site Daily Mail, o 

casal Tom Clifford e Janine Walker está a 

caminho do altar e deve isso à agência The Ugly 

Bug Ball, que veio com a proposta de aproximar 

pessoas não tão bonitas. 

Tom admitiu que “tem uma cara que 

faz criança chorar”, mas o importante é que a sua 

escolhida sempre __39__ chama de príncipe. O 

casal se conheceu __40__ menos de um mês e 

depois de muitos encontros __41__ noivos e já 

planejam o casamento.  

Segundo o site, Tom, que tem 36 

anos, viu o perfil de Janine no site no final de 

35 A o que 
 B que 
 C o qual 
 D qual 
 
 
 
 
 
 

36 A ter 
 B ser 
 C estar 
 D ficar 
 
 
 
 
 
37 A com 
 B a 
 C de 
 D para 
 
38 A com o 
 B ao 
 C pelo 
 D no 
 
 
 
 
 
 
39 A a 
 B me 
 C o 
 D se 
 
40 A a 
 B ao 
 C por 
 D há 
 
41 A fiquem 
 B ficarão 
 C puseram-se 
 D ficaram 
 
 
 
 
 

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2010/10/29/site-de-encontro-para-feios-comemora-primeiro-casamento/�
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2010/10/29/site-de-encontro-para-feios-comemora-primeiro-casamento/�
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2010/10/29/site-de-encontro-para-feios-comemora-primeiro-casamento/�
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agosto e se correspondeu por e-mail com a 

seguinte mensagem: “Cara Janine, só vi seu rosto 

bonito no site e gostaria de __42__. Você mora 

perto de mim, então isso não deve ser um 

problema. Dizem que eu tenho cara de quem faz 

criança chorar, mas a beleza está __43__ olhos de 

quem vê e eu acho que você pode me amar 

também”.  

Depois disso, o casal se conheceu e, 

ao que __44__ indica, mais um casamento vai 

surgir. Na saúde ou na doença, na feiura ou na 

beleza, o importante é que o casal __45__ feliz. 

Fonte: http://mulher.terra.com.br (29.10.2010) 

 
 
 
 

42 A encontrar-se 
 B encontrar-lhe 
 C encontrar-me 
 D encontrá-la 
 
43 A nos 
 B dos 
 C aos 
 D para 
 
 

44 A todo 
 B tudo 
 C toda 
 D o inteiro 
 
45 A é 
 B seria 
 C fosse 
 D seja 
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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.  

 

Origem dos dizeres. “Ficar a ver navios”. 

 

O significado deste ditado é não ter 

__1__se deseja. Em 1578, D. Sebastião perdeu a 

vida na batalha de Alcácer-Quibir, em Marrocos. 

Muitos não __2__ acreditar em tal infortúnio. Por 

isso, era comum __3__-se “mirones” no Alto de 

Santa Catarina a olhar __4__ os navios, à espera que 

o malogrado Rei __5__ O povo logo começou a 

dizer mal daqueles que iam ver navios e a expressão 

implantou-se na sociedade. 

 

Origem dos dizeres. “Queimar as pestanas”. 

 

O significado: estudar muito. __6__ 

estudavam antes da existência da eletricidade não 

tinham vida muito facilitada. __7__. Estudavam e 

trabalhavam à luz de velas ou de lamparinas. Para 

que __8__ ler ou trabalhar __9__ com elas, tinham 

de __10

Fonte: 

__ colocar muito perto do texto, correndo 

sérios riscos de ficar com as pestanas queimadas. 

 

www.selenioportugal.blogspot.com 

(10.10.2010) 

 

 

 

 

 

1  pron. 

 

2  querer 

3  encontrar  

4  prep. 

5  regressar 

 

 

  

 

 

6  Ne jotka / De som 

 

7  Päinvastoin/Tvärtom 

8  poder 

9  conveniente (adv.) 

10  pron. 

 

 

http://www.selenioportugal.blogspot.com/�
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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 käsialal-

la. 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 Suomalaisen ystäväsi bändi pitää konsertin portugalinkielisen maan musiikki-

ravintolassa. Kirjoita sähköpostitse konserttikutsu portugalinkielisille ystävillesi.  

  TAI 

 3.2 Olet vaihto-oppilaana Portugalissa. Haluat järjestää tupaantuliaiset nyyttikesti-

periaatteella asuntolasi opiskelutovereille. Kirjoita kutsu, jonka voisit laittaa asuntolan 

ilmoitustaululle. 

 

 

 B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa 

  Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 

 

 3.3 Kirjoita viesti, jonka voisit jättää portugalilaisen ystäväsi puhelinvastaajaan selityk-

seksi, miksi et päässyt tulemaan sovittuun tapaamiseen. 

  TAI 

 3.4 Olet joutunut ryöstön uhriksi portugalinkielisessä lomakohteessa. Laadi poliisille ly-

hyt selostus tapahtuneesta. 
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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 tyd-

ligt. 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 En vän till dig spelar i ett band som ska ge en konsert i en musikrestaurang i ett land 

där man talar portugisiska. Skriv per e-post en inbjudan till konserten till dina portugi-

sisktalande vänner. 

  ELLER 

 3.2 Du är utbyteselev i Portugal. Du vill anordna en inflyttningsfest i form av ett knytkalas 

för dina studiekamrater på studenthemmet. Skriv en inbjudan som du skulle kunna sät-

ta upp på anslagstavlan. 

 

 

 B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord 

  Poängsättning: 66–0 poäng 

 

  3.3 Skriv ett meddelande som du skulle kunna lämna på telefonsvararen hos en portugisisk 

vän, som en förklaring till att du inte kunde komma till ett avtalat möte. 

   ELLER 

  3.4 Du har blivit rånad på en semesterort där man talar portugisiska. Skriv en kort rapport 

om det inträffade till polisen. 

 



 

 

 
 
 
 
 

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 3–0 p.  x 2 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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