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1  COMPREENSÃO DE TEXTO  

 
1.1 Leia os textos 1.1a–1.1f e responda às perguntas 1–25. Escolha para cada pergunta a 

resposta mais apropriada ao contexto. Marque com lápis as suas respostas no 
formulário de leitura ótica. 

 

1.1a  Touradas em Portugal, até quando? 

 

Começa de novo, por esta altura do ano, a transmissão direta na TV de espetáculos 

tauromáquicos.  É assim em várias localidades do meu país, sendo que o caso mais vergonhoso 

de todos é o de Barrancos, onde se matam todos os anos vários toiros em praça pública perante 

uma multidão ávida de sangue. Estas práticas de selvajaria não se conciliam com uma festa 

religiosa realizada ali frente à capela em honra de “N Srª da Conceição”. 5 

Pior ainda é o facto de a própria Igreja Católica não se manifestar e até ficar num silêncio 

ensurdecedor, mostrando afinal o seu lado pecador em concordar com tais espetáculos sangrentos 

e violentos, anticristãos, como de resto mostra noutras coisas ignóbeis que não condena e até 

aceita – atos de crueldade contra a vida de animais. 

É lamentável que haja ainda tanta gente a encher praças de toiros, aplaudindo os bravos 10 

toureiros que espetam ferros num animal encurralado, confrontado com “o bicho homem” que 

não faz jus à sua verdadeira condição de ser humano, e se exibe em práticas de crueldade onde a 

arte de maltratar um animal chega ao ponto de lhe aplicar um golpe fatal depois de o torturar, e 

dele cair sem vida pelo chão. Poucos são os momentos em que o toiro leva a melhor, pois tal 

como alguém dizia: “A corrida de toiros  é um jogo sujo onde o toiro é o único animal honesto.” 15 

Por fim, é estranha a posição de certos dirigentes políticos do meu país que se revelam 

ainda contrários ao progresso na sua mentalidade, e até mesmo o candidato socialista à 

Presidência da República, Manuel Alegre, é um acérrimo defensor das touradas e toiros de morte 

em Portugal, além de ser um exímio caçador. 

Fica aqui esta minha dissertação. Pausa para reflexão! 20 

 
Fonte: http://alvorecer-escriba.blogspot.com (28.9.2011) 
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1.1b  Portugueses trotamundos 

 

Viajar com espírito aventureiro está na moda. São cada vez mais aqueles que se lançam à 

descoberta de outros povos e culturas. Quem conhece João Paulo Peixoto apenas das lides 

profissionais, surpreender-se-á ao saber que é, desde o passado dia 10, o primeiro português a 

visitar os 193 países reconhecidos pela ONU. Quem diria que, por detrás daquele fato e gravata 

de economista ponderado e bem comportado, existe um aventureiro de T-shirt e cabelo 25 

desalinhado. 

Acabado de regressar de Juba, a capital do Sudão do Sul, ele trazia a cabeça cheia com 

uma frase: “Só sabe quem lá vai.” Será este o título do livro que pretende lançar até ao final do 

ano – homenageando, também, José Megre, que faleceu antes de visitar o Iraque, país em falta 

para atingir o feito agora alcançado por João Paulo Peixoto.  João Paulo anda nisto há 20 anos. O 30 

desafio começou quando um primo lhe perguntou: “Quantos países tens?” Desde então foi detido 

várias vezes, comeu cobra, porco espinho, camelo, lagartos e sopa de cão. 

O que mais o tocou foi o que viveu no Paquistão. “Apanhado no meio das cheias, 

encontrei desalojados a quem não chegava o auxílio internacional. Enviei um sms para amigos e 

eles transferiram dinheiro para a minha conta. Estive lá dez dias e, como só podia levantar 250 35 

euros por dia, distribuí 2500 euros por várias famílias. Fez-me a diferença.” No fim de tudo, uma 

lição: “Ao observar famílias a conviverem na Coreia do Norte, no Irão e no Paquistão, mães a 

cuidarem dos filhos na China, em Tonga e na Guiné Equatorial, grupos de rapazes divertindo-se 

a cavalgarem na Mongólia, a nadarem nas Ilhas de Salomão, os jogos de sedução nas discotecas 

de Singapura ou nas esplanadas de Sydney, deduzi que aquilo que nos une é de dimensões 40 

infinitamente maiores do que o que nos separa.” 

Fonte: Visão, 18 de agosto de 2011 

 

1.1c  “Falar com o sotaque brasileiro é como aprender uma outra língua” 

 

Na novela Aquele Beijo, que estreou há 10 dias, o ator português Ricardo Pereira, 

de 32 anos, vive seu segundo protagonista em novelas brasileiras, Vicente. Desta vez também, 

sem sotaque português. Em Insensato Coração, ele já havia feito uma participação falando o 

português como falamos aqui no Brasil. Mas não foi fácil mudar. É o resultado de um treino 45 

frequente, por vezes diário. “Achei que seria interessante para minha carreira ter esta 
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versatilidade”, diz. Quando começámos a conversar, Ricardo falava como um brasileiro. À 

medida que a conversa fluiu, porém, o sotaque português tomou conta. 

Você está definitivamente instalado no Brasil? 

Depois de um período de anos de idas e vindas, muito cansativo, resolvi morar por 50 

aqui. Adoro o Rio de Janeiro, as praias, a mistura desse clima de estação de veraneio com a 

cultura que transborda na cidade. Além de Lisboa, onde nasci, tive a oportunidade de morar 

alguns períodos em Madrid, Barcelona, Milão e Paris. São lugares incríveis, mas nada é melhor 

do que a qualidade de vida que tenho no Rio. Sou um apaixonado pelo Brasil, que conheci 

bastante ao viajar para eventos diversos, mas ainda falta conhecer Fernando de Noronha. Vou 55 

assim que puder. 

Você sempre quis ser ator? 

Não, nunca pensei em ser ator quando era criança. Eu era viciado em esporte, de 

todo tipo. Ainda bem jovem comecei a fazer trabalhos como modelo. Fiz desfiles, morei fora de 

Portugal, fiz comerciais. Eu gostava de ser garoto-propaganda. Me sentia bem atuando e 60 

interagindo com o público. Então fiz cursos de ator, ao mesmo tempo em que me formava na 

faculdade de Psicologia. Fiz teatro infantil até aos 17 anos, rodei o país com os espetáculos e me 

apaixonei pela profissão. Então começaram as novelas. Aquele Beijo é minha oitava novela. No 

Brasil, foram seis trabalhos. Mas também já fiz 20 filmes e 30 peças de teatro, em Portugal. 

Houve alguma crítica dos seus fãs portugueses? 65 

Fui o primeiro português protagonista de uma novela brasileira, o que me dá muito 

orgulho. Os fãs entendem perfeitamente a necessidade. E eles se orgulham de ter um português 

no papel principal de novelas brasileiras, que são uma paixão em nosso país. Nós portugueses, 

somos um povo acostumado a viajar, a estar sempre em contato com outras culturas. Não se 

esqueça de que fomos os precursores dos novos descobrimentos. No mais, continuo aberto a 70 

trabalhos na minha terra, de que tanto me orgulho. 

Fonte: http://revistaepoca.globo.com (25.10.2011) 
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1.1d  Portugal foi o país da UE que mais progrediu na conclusão do 12º ano 

 

Portugal foi o país da União Europeia que mais progrediu na última década em termos de 

população que termina pelo menos o 12º ano, atingindo médias europeias no ensino superior, 

frequentado por um em cada três portugueses de 20 anos, mas os bons resultados conseguidos 

estão ainda fora do exigido. 75 

As conclusões foram hoje publicadas pela presidente do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), Ana Maria Bettencourt, e fazem parte do mais recente relatório do Ministério da 

Educação, aprovado em setembro.  Ana Bettencourt alertou que é preciso garantir “níveis ainda 

mais elevados de recuperação”, que permitam ao país recuperar de um atraso de décadas e 

alcançar as metas estabelecidas pelo Governo para 2020. “O que só será possível com recursos 80 

financeiros e medidas extraordinárias dirigidas para atrair pessoas pouco escolarizadas, com as 

quais o país tem uma dívida”, defendeu. 

No mesmo sentido, considerou que a participação das instituições e das empresas pode 

ser decisiva, “quer pela valorização de melhores qualidades ao contratarem novos trabalhadores, 

quer pela maior especialização no setor produtivo, quer ainda pelo desenvolvimento profissional 85 

dos seus colaboradores”, permitindo adaptar ou ajustar as suas competências às necessidades do 

mercado de trabalho. 

Ana Bettencourt advertiu que a presente crise irá agravar as condições de vida na 

sociedade portuguesa e “comprometer as oportunidades de emprego”, desejando que as ofertas 

educativas possam gerar mudanças que reduzam as desigualdades e a exclusão. A secretária de 90 

Estado frisou, por seu lado, que a maioria da população ativa portuguesa continua a entrar no 

mercado de trabalho “muito pouco preparada”, apesar das medidas tomadas pelos anteriores 

governos. 

Fonte: http://www.publico.pt (24.10.2011) 

1.1e  A infusionista que ouve o chá 

 

Suzette Hammond descobriu o universo das bebidas quentes há sete anos, quando 

começou a trabalhar numa casa de chás e cafés especiais. No último mês, ela ganhou o prêmio de 95 

melhor infusionista no campeonato realizado na World Tea Expo 2010. Diz que não é preciso ter 

um “paladar especial” para ser um provador de chás, e sim ter sentidos bem treinados. “Se você 

souber olhar o chá, cheirar as folhas secas e perdoar a si mesmo, caso erre a preparação, você vai 
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melhorar”, diz. “Cada xícara, mesmo as que ficaram em infusão tempo demais, ou aquelas em 

que foram usadas poucas folhas ou água muito quente, vão ensinar algo se você abrir seus 100 

sentidos para a experiência.” 

No campeonato, Suzette teve apenas seis minutos para preparar cada um dos três 

tipos de chás diferentes. Para cada um, usou equipamentos diferentes. O chá verde Mao Feng foi 

feito em um pote de vidro, para monitorar a cor da bebida e a suspensão de folhas na água – a 

viscosidade era a dica de que estava pronto. Para preparar o oolong Jade Gold Leaf, Suzette 105 

misturou, num bule de cerâmica, um pouco da primeira e da segunda infusão, para conseguir um 

sabor equilibrado. O último foi o Assam Ditchu, feito da maneira convencional. A infusionista 

também levou à competição uma água especial, que descansou por uma noite em pedaços de 

carvão de bambu, para ficar com equilíbrio mineral natural. “Se a água tiver um gosto natural, 

será boa para seu chá”, explica Suzette.  110 

“Sempre tomei chá em casa, com minha família. Quando fazia um ano e meio que 

já trabalhava com café e chá no Peet’s, encontrei produtores de café de fazendas da Costa Rica, 

Ruanda e Nicarágua. Como a maioria não falava inglês, nossa comunicação foi fazer café e 

provar o café uns dos outros. Sempre amei café, mas me sentia mais à vontade com chá. E logo 

percebi que o chá poderia ser um estilo de vida.”  115 

A densidade da folha seca diz qual deve ser a temperatura da água e o tempo de 

infusão. Nesse processo é necessário prestar atenção ao aroma, esperando o momento exato em 

que o chá fica pronto. Depois de tomar observo a folha, para ver se o que pensei sobre ela estava 

correto. O sabor é a peça principal. Então, se você ficar atento à folha, à cor do líquido e ao 

sabor, começará a entender por que a xícara saiu daquela maneira. 120 

Geralmente prefiro chás com produção refinada, bom aroma e textura. Meus gostos 

mudam conforme a época. Às vezes, tenho vontade de tomar um oolong com bastante aroma de 

manhã. Outras vezes prefiro um chá verde chinês tostado. O mais importante é não guardar seu 

chá especial para quando houver uma ocasião especial, e sim fazer com que esses momentos 

aconteçam a cada momento. Compartilhe seu chá e aqueça seu coração! 125 

Fonte: www.estadao.com.br (12.10.2011) 

1.1f  Por um mundo mais leve 

 

O Projeto Águia Verde vem trabalhando por um mundo mais sustentável e 

consciente, e tem feito a sua parte para diminuir a ação do homem no meio ambiente. O projeto 

http://odia.ig.com.br/portal/viagens/html/2011/10/por_um_mundo_mais_leve_203168.html�
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de reflorestamento foi lançado durante a Copa do Mundo de 2010, com a missão de possibilitar 

aos turistas a compensação do dióxido de carbono (CO2) jogado na atmosfera pela queima de 

combustíveis fósseis dos voos aéreos, e combater o aquecimento global. Para dar o pontapé 130 

inicial, o Grupo Águia compensou a ida de 1.000 torcedores e dos trechos internacionais de toda 

a sua equipe que se deslocou para trabalhar na África do Sul. Com isso, foi compensada a 

emissão de 1.778 toneladas de CO2, já que as árvores absorvem o dióxido de carbono e 

produzem oxigênio. 

“Fizemos uma primeira ação movidos pela certeza de contagiar nossos clientes, 135 

amigos e parceiros. Afinal de contas, contribuir é gratificante, mas perceber a atitude 

disseminada é o nosso verdadeiro objetivo. Isso é sustentabilidade”, observa Agatha Abrahão, 

diretora de Marketing do Grupo Águia. As ações aconteceram em parceria com a Iniciativa 

Verde na bacia do Rio Piquiri, no Paraná. Além disso, foi realizado um plantio simbólico em 

Porto Feliz, cidade a 120km de São Paulo. O último ocorreu em outubro, quando foram 140 

plantadas mais 417 árvores no local. 

Este projeto é de grande importância, já que propicia a melhoria da cobertura 

florestal no corredor ecológico do Rio Piquiri, que é fundamental para a conservação da 

biodiversidade da região. Já foram recuperados cerca de 30 hectares de Mata Atlântica. “O 

projeto envolve desde o plantio de mudas até a recomposição da Mata Atlântica por um período 145 

de quase dois anos. Além da recomposição da mata, o plantio garante emprego fixo às 

comunidades locais que trabalham na ação. O Grupo Águia já patrocinou o plantio de quase 5 

mil árvores”, disse o diretor Fernando Guinato. 

O site do Projeto Águia Verde possui uma calculadora que permite ao viajante 

descobrir quantas árvores devem ser plantadas para compensar a emissão de CO2 decorrente da 150 

viagem aérea. Para participar, acesse o site do grupo. Usar a calculadora é bem simples. 

Selecione o aeroporto de origem e o destino. Vá no botão verde para adicionar os trechos. 

Depois, clique em ‘calcular’ para saber o resultado. Por exemplo, as emissões duma viagem de 

ida e volta entre Rio e Nova Iorque seria preciso o plantio de 12 árvores na natureza. 

Fonte: http://odia.ig.com.br (3.11.2011) 

 

 

 

http://odia.ig.com.br/portal/viagens/html/2011/10/por_um_mundo_mais_leve_203168.html�
http://odia.ig.com.br/portal/viagens/html/2011/10/por_um_mundo_mais_leve_203168.html�
http://odia.ig.com.br/�
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1.1a  Touradas em Portugal, até quando? 
 

1. Na localidade de Barrancos, a tourada tem, principalmente, a ver com quê? 
 
A. Uma festa religiosa. 
B. Uma tradição anual. 
C. Um espetáculo televisivo. 

 
2. Qual é a opinião da Igreja Católica? 

 
A. Aprova a tourada sem dizer nada. 
B. Apoia as touradas. 
C. Acha a tourada contra os princípios cristãos. 

 
3. O que é que o público pensa do toureiro? 

 
A. Ele é uma pessoa corajosa. 
B. No fundo, ele é um perdedor. 
C. Trata-se de um jogador num jogo honesto. 

 
4. Segundo o jornalista, Manuel Alegre defende o espetáculo porquê? 

 
A. Por também ser caçador. 
B. Por ganhar votos na candidatura à Presidência. 
C. Por ser uma pessoa conservadora. 

 

1.1b  Portugueses trotamundos 
 

5. O que é que as pessoas admiram no aventureiro Peixoto? 
 
A. O fato de ele, além do trabalho, ter tido tempo para viajar. 
B. O ser de aparência extremamente formal. 
C. A sua profissão que não condiz com o mundo de aventuras. 

 
6. Qual foi o motivo inicial para a volta ao mundo? 

 
A. Escrever um livro de aventuras. 
B. Visitar o maior número possível de países. 
C. Ter experiências extremas. 

 
7. O que marcou Peixoto no Paquistão? 

 
A. O poder ajudar algumas pessoas. 
B. O não conseguir ajudar o suficiente. 
C. O ver tanta falta de ajuda. 
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8. Qual é a conclusão final? 
 
A. As condições de vida levam a diferenças entre as pessoas. 
B. Os jovens têm os mesmos passatempos no mundo inteiro. 
C. Há mais  semelhanças do que diferenças entre as pessoas. 

 
 

1.1c  “Falar com o sotaque brasileiro é como aprender uma outra língua” 
 

9. O que se diz sobre o sotaque de Ricardo Pereira? 
 
A. Ele ganhou o sotaque brasileiro atuando em novelas brasileiras. 
B. Seu sotaque é tão autêntico que não se nota que é português. 
C. Ele teve que se esforçar muito para aprender o novo sotaque. 

 
10. Porque é que Ricardo Pereira decidiu ficar a viver no Rio de Janeiro? 

 
A. Porque já estava farto de estar sempre viajando. 
B. Porque o modo de vida carioca o tinha impressionado. 
C. Porque queria conhecer mais um lugar no Brasil. 

 
11. O que é que Ricardo Pereira conta da sua carreira de ator? 

 
A. Enquanto criança não quis ser ator, mas sim esportista profissional. 
B. Aprendeu a gostar do trabalho de ator na prática. 
C. Já fez a mesma quantidade de novelas tanto em Portugal como no Brasil. 

 
12. Qual a relação de Ricardo Pereira com o seu país de origem? 

 
A. Está muito orgulhoso da atitude e da opinião dos fãs portugueses. 
B. Acha que para ser um bom português é preciso viajar muito. 
C. Ele poderia voltar a atuar novamente em Portugal no futuro. 

 
 

1.1d  Portugal foi o país da UE que mais progrediu na conclusão do 12º ano 
 

13. Que conclusões se podem tirar do relatório do Ministério da Educação? 
 
A. Portugal pode servir de modelo para outros países da União Europeia. 
B. O número dos estudantes que terminam o 12° ano já é suficientemente alto. 
C. Aproximadamente 30 % dos jovens frequenta uma universidade. 

 
14. Como é que se atingem as metas para 2020? 

 
A. Procurando recursos suficientes para pagar as dívidas do país. 
B. Conseguindo que as populações com pouca cultura frequentem a escola. 
C. Pedindo ajuda financeira aos políticos e às instituições, por exemplo. 
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15. O que podem fazer, por exemplo, as empresas para melhorar a educação? 
 
A. Mudar as políticas de contratação. 
B. Aumentar o setor produtivo. 
C. Criar competição no mercado laboral. 

 
16. Qual a influência da crise atual? 

 
A. Haverá menos postos de trabalho do que antes. 
B. As ofertas de educação diminuirão a desigualdade no trabalho. 
C. As pessoas não terão preparação suficiente para trabalhar. 

 

1.1e  A infusionista que ouve o chá 
 

17. O que a Suzette acha ser importante para um infusionista? 
 

A. Tratar de preparar chá perfeito todas as vezes. 
B. Evitar se desmoralizar com os erros. 
C. Aperfeiçoar o paladar dele com cada xícara de chá. 

 
18. Qual foi o elemento essencial que contribuiu para o sucesso de Suzette na competição? 

 
A. Os bules especiais usados para cada infusão. 
B. A água usada para preparar os chás. 
C. O método de controle da infusão. 

 
19. Como compara a sua relação com o café e com o chá? 

 
A. Tomava sempre café fora, no trabalho, e chá em casa. 
B. Inicialmente gostava de café, mas aprendeu a gostar de chá. 
C. Sempre preferiu o chá ao café, mas gostava do café também. 

 
20. O que é que se diz sobre a folha? 

 
A. Tem que ser observada antes e depois da infusão. 
B. O sabor do chá depende da sua densidade. 
C. Folhas secas dão sabor de alta qualidade. 

 
21. Como é que Suzette enaltece o seu dia a dia? 

 
A. Usando chás diferentes segundo a estação. 
B. Marcando o ritmo diário com chás diferentes. 
C. Criando um atmosfera especial com chás. 
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1.1f  Por um mundo mais leve 
 

22. O que é que o grupo Águia fez originalmente? 
 
A. Trabalhou para diminuir os voos intercontinentais que poluem muito. 
B. Tentou impedir que as pessoas voassem sem razão. 
C. Tentou trabalhar para diminuir o efeito das emissões de dióxido de carbono. 
 

23. Qual é a meta atual do grupo Águia? 
 

A. Plantar florestas simbólicas por todo o país. 
B. Regenenar a maior parte das florestas originais do Brasil. 
C. Fazer com que as pessoas pensem duma maneira verde. 

 
24. Qual é a importância do trabalho atual do grupo para os camponeses? 

 
A. Melhorou a situação dos camponeses, proporcionando-lhes florestas. 
B. Regenerou a floresta deles, e assim podem viver melhor na região. 
C. Proporcionou meio de vida para os camponeses no seu projeto. 

 
25. Qual é o propósito da calculadora na Internet? 

 
A. Definir a quantidade necessária de reflorestamento para compensar as emissões. 
B. Ajudar os turistas a obterem informação exata sobre as emissões. 
C. Calcular a quantidade das árvores plantadas pela organização Águia Verde. 
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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. 

 

O Bom Ladrão 

 

A mudança não foi ligeira: foi completa. Naquela semana mesmo me transferi para 

a nova moradia, e creio que se pode compreender porque pouco tempo depois ficava noivo de 

Isabel. [...]. O namoro na sala ameaçava passar ao quarto, cujo aluguel eu praticamente nem 

pagava mais. A tolerância de Dona Brígida, a mãe, fingindo não ver ou realmente não vendo 

nossas carícias, enquanto tricotava um canto, era quase uma sugestão para que Isabel desse este 

mau passo, como se dizia então. Facilmente a enganaríamos: já estava meio surda e mal 

aguentava consigo mesma. Mas a filha não queria: fazia questão de se casar primeiro para conter 

a velha. 

Não nego que algumas coisas me incomodavam em Isabel. Seu hábito de fumar, 

por exemplo, sempre tive certa implicância contra mulheres que fumam: quando as beijava, me 

davam desconcertante sensação de estar beijando um homem. Mas não havia de ser o cheiro de 

cigarro que apagaria em mim o encanto de Isabel. O que me irritava mesmo era a sua mania de 

fumar os meus. E somente no ônibus, a caminho da redação, é que eu descobria com raiva que 

ela havia ficado com o maço. 

De volta para casa, porém, já tinha comprado outro e esquecido a irritação. Tudo 

que sentia era saudade da sua presença. Chegava tarde da noite, encontrava a casa às escuras. Era 

obrigado a atravessar silenciosamente a sala e subir para o quarto, resistindo à tentação de bater à 

sua porta sob o pretexto de saber se por acaso ela ainda estaria acordada. Às vezes não subia 

logo. De tão excitado, fazia algum ruído, tossia alto, arrastava uma cadeira, na esperança de que 

ela realmente acordasse e abrisse a porta, o que infelizmente nunca acontecia. O coração 

disparado, acabava indo para a varandinha dos fundos, onde ficava a fumar, olhando os edifícios 

ao redor. Por trás deles, ouvia-se o ruído do mar, mais forte durante a noite. O vento balançava as 
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roupas dependuradas no cordão da varanda. No interior daquela casa dormia a mulher que eu 

amava, aquelas paredes a resguardavam de meu desejo. [...] 

Por essa época, um desagradável incidente veio um dia perturbar a paz dos 

moradores daquela casa. Sempre deixei aberta a porta do quarto, para que a empregada pudesse 

arrumá-lo. Um Domingo antes de sair para um passeio com Isabel, precisei de abrir a minha 

mala, apenas parcialmente esvaziada: por relaxamento ou incerteza quanto ao futuro, ainda 

guardava ali objetos de pouco uso. E dei por falta de um par de abotoaduras, lembrança de meu 

pai quando me mudei para o Rio. Dizia tê-las herdado de meu avô. [...]. Eu sempre contara com 

elas para um momento difícil. Fiquei na dúvida se falava ou não com Isabel. Era evidente que 

alguém havia mexido na mala – mas eu não queria insinuar falta de cuidado dela ou da mãe para 

com as minhas coisas. Por outro lado, a empregada, que certamente era a culpada do furto, 

continuaria impune. E minhas abotoaduras continuariam desaparecidas. 

Acabei lhe perguntando, naquela mesma tarde. [...] 

 
Fonte: Fernando Sabino, O Bom Ladrão, 1992 

 

a. Mihin ilmaisu ”dar mau passo” viittaa tässä tekstiyhteydessä? 
Vad syftar uttrycket ”dar mau passo” på i den här texten? 
 

b. Mikä Isabelin tapa raivostutti kertojaa? 
Vad är det för vana som Isabel har som gjorde berättaren ursinnig? 
 

c. Miksi kertoja usein metelöi saavuttuaan illalla talolle? 
Varför förde berättaren ofta oljud efter att han hade kommit till huset på kvällarna? 
 

d. Miksi kertoja oli pitänyt hyvää huolta isoisän perinnöstä? (2 asiaa) 
Varför hade berättaren tagit så väl hand om arvet efter sin farfar? (2 saker) 
 

e. Miksi kertoja epäröi kertoa varkaudesta Isabelille? 
Varför tvekade berättaren att berätta om stölden för Isabel? 
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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. 

 

As grandes mentiras da História de Portugal: 

Estivemos 500 anos em África. 

 

Não estivemos. A nossa presença 

efetiva nas colónias africanas da maneira como 

__26__ entendemos não excedeu algumas décadas.  

Antes do 25 de Abril de 1974 era frequente ouvir-se 

falar da presença portuguesa de 500 anos em África. 

__27__ a teoria oficial do regime e a ideia feita que 

já __28__ da I República, Portugal teria estado meio 

milénio no continente africano. Uma vez que o 

ensino era orientado, a informação censurada e o 

debate inexistente, a opinião pública imaginava que 

Angola e Moçambique “sempre” tinham sido __29__ 

eram. 

Ora, a efetiva presença portuguesa em 

África, longe de ter durado 500 anos, não excedera 

algumas décadas, com especial incidência na 

primeira metade e __30__ do século XX. 

 

É certo que os primeiros contatos de Portugal com as 

costas africanas __31__ ao século XV, e __32__ 

fomos mesmo pioneiros. Mas o estabelecimento de 

feitorias costeiras vocacionadas para o tráfico de 

ouro, marfim e escravos não basta para que __33__ 

de colonização de países ou povos.  

 
 
 
26 A lhes 
 B lhe 
 C os 
 D as 
 
27 A Conquanto 

B Primeiro 
C Segundo 
D Portanto 

 
28 A vinha 
 B virá 
 C viesse 
 D tivesse vindo 
 
29 A o qual 
 B o que 
 C que 
 D a que 
 
30 A a meias 
 B na metade 
 C ao meio 
 D nos meados 
 
31 A remontem 
 B remontaram 
 C remontam 
 D remontariam 
 
32 A neste 
 B nisso 
 C a isto 
 D àquele 
 
33 A falassem 
 B se fale 
 C falaríamos 
 D se fala 
 
34 A quando 

B que 
C em que 
D como 

 
35 A serem 
 B estarem 
 C ser 
 D estar 

Foi só na segunda metade do século 

XIX __34__ a Europa definiu as regras a __35__ 
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obedecidas na corrida às riquezas de África. E as 

primeiras regras a cumprir para que um país europeu 

__36__ reivindicar direitos a um território africano 

consistiam __37__ sua ocupação efetiva. 

E foi assim que, nas últimas décadas do 

século XIX e nas primeiras do século XX, Portugal 

__38__ em grandes guerras em África.  A mais 

popular delas foi __39__ que culminou na destruição 

do império Vátua do Sul moçambicano e na prisão 

do seu soberano num raide comandado __40__ 

capitão Mouzinho de Albuquerque. Isso passou-se 

em 1895, e seguiram-se muitas outras campanhas, 

quer em Moçambique quer em Angola, até 1940. Só 

nas décadas 40 e 50 do século XX é que a África 

“portuguesa” adquiriu os contornos que muitos ainda 

conhecemos: habitada __41__ centenas de milhares 

de compatriotas nossos. 

36 A pudesse 
B pudera 
C possa 
D puder 

 
37 A com a 
 B à 
 C na 
 D da 
 
38 A envolveu-se 

B se envolveu 
C envolver-se-á 
D se envolverá 

 
39 A o 

B ele 
C a 
D ela 

 
40 A para 

B por 
C pelo 
D do 

 
41 A entre 

B com 
C por 
D até 

 
42 A fica 

B sai 
C está 
D vai 

 
43 A ou 
 B senão 
 C como 
 D mas 
 
44 A Enquanto a 
 B Ouanto a 
 C Enquanto à 
 D Quanto à 
 
45 A à 
 B em 
 C por 
 D pela 
 
 
 
 
 
 
 

Já agora: a grande importância histórica 

de Portugal __42__ relacionada, não com a 

colonização africana, __43__ com a abertura da rota 

marítima para a Índia e para os países asiáticos mais 

além. Inaugurámos os contatos e as trocas  entre o 

Ocidente e o Oriente. __44__ maior obra portuguesa 

no mundo, terá sido a criação do Brasil tal como ele 

hoje existe, e que, preconceitos __45__ parte e 

encarado com objetividade, é mesmo “um imenso 

Portugal.” 

Fonte: www.visao.sapo.pt  (18.8.2011) 
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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.  

 

“É __1__ tivesse chumbo nos  

meus pés”, diz ex-sambista com HIV. 

Soropositivos contam histórias de 

preconceito, medo e superação da vida com Aids: 

“Eu __2__ muito triste quando 

descobri. Se __3__  a cabeça boa, acho que já tinha 

morrido”. Sandra, 41 anos, __4__ há dois anos com 

o HIV. 

Ela é uma negra bonita, de corpo sem 

miséria ou exagero, pronto para o samba. 

– Dizem que eu __5__ a Sandra de Sá. 

Pois então Sandra (nome fictício), que 

sempre __6__ bom humor, conta que já bebeu, já 

fumou e já dançou muito. Mas, __7__ questão de 

saúde, foi obrigada a parar. O cigarro e o álcool não 

__8__ fazem mais falta.  

Quando uma pessoa se infecta, a Aids 

pode levar 10, 15, 20 anos até se desenvolver. 

Talvez nunca __9__. No caso de Sandra, a doença 

__10__ causar problemas há um ano, quando ela 

sofreu uma parada cardíaca. 

 
Fonte: http://noticias.r7.com (1.12.2010) 

 

 

1 aivan kuin / som om 

 

 

 

2 ficar 

3 minulla ei olisi ollut / 
 jag skulle inte ha haft 
 
4  on elänyt / har levt 

 

 

5 parecer 

6 ter (mennyt aika) / 

 ter (förfluten tid) 

7  prep. 

 

8 pron. 

 

 

9 manifestar-se 

10 alkoi/började 
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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 Kaverisi on kutsunut sinut sosiaalisen median kautta opiskelijajuhliin. Kirjoita 

kielteinen vastaus, jossa perustelet, miksi et voi tulla. 

  TAI 

 3.2 Kissasi on kadonnut Lissabonissa. Kirjoita ilmoitus kadonneesta kissasta puiston 
lyhtypylväisiin. 

 
 

B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa 
 Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä 
 
 3.3 Olet saanut sähköpostiisi viestin hotellivarauksen vahvistamisesta. Alla on hotellin 

vahvistus varaukseesi. Haluat kuitenkin muuttaa varaustasi. Kirjoita hotellille vastaus, 
jossa kerrot muutokset ja syyt niihin. 

     Assunto:  
   Reserva confirmada. 
   Atenciosamente 
   Maria Martins 
   Gerente 

  TAI 

 3.4 Olet varannut sähköpostilla pöytiä ravintolaan juhliasi varten. Alla on ravintolan 
vahvistus varaukseesi. Haluat kuitenkin muuttaa varaustasi. Kirjoita ravintolalle 
vastaus, jossa kerrot, mitä haluat muuttaa. 

   Assunto:  
   Reserva confirmada. 
   Atenciosamente 
   Ricardo Reis 
   Gerente 
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Svenska skolor: 
Skriv två texter på portugisiska på samma konceptpapper. Välj en uppgift ur grupp A och en ur 
grupp B. Följ de instruktioner som ges för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. 
Numrera båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter texterna. 
 

A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord 
 Poängsättning: 33–0 poäng 
 
 3.1 Din kompis har bjudit in dig till en fest för studerande via ett socialt medium. Skriv ett 

avböjande svar, där du motiverar varför du inte kan komma.  

  ELLER 

 3.2 Din katt har försvunnit i Lissabon. Skriv ett anslag om den bortsprungna katten som 
ska sättas upp på lyktstolparna i en park. 

 
 
B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord 
 Poängsättning: 66–0 poäng 
 
 3.3 Du har fått ett mejl som bekräftelse på en hotellbokning. Du ser hotellets bekräftelse på 

din bokning här nedan. Nu vill du ändra bokningen. Skriv ett svar till hotellet där du 
informerar om ändringarna och orsakerna till dem. 

   Assunto:  
   Reserva confirmada. 
   Atenciosamente 
   Maria Martins 
   Gerente 

  ELLER 

 3.4 Du har bokat några bord på en restaurang för en fest som du ska ordna. Du ser 

bokningsbekräftelsen här nedan. Nu vill du ändra bokningen. Skriv ett svar till 

restaurangen där du berättar hur du vill ändra bokningen. 

   Assunto:  
   Reserva confirmada. 
   Atenciosamente 
   Ricardo Reis 
   Gerente 

 



 

 

 
 
 
 
 

KOKEEN PISTEITYS / POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
    
Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu- 
 määrä    kerroin*  lomakkeen 
         sarake 
______________________________________________________________________________ 
 
Uppgift Antal  Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på 
 deluppgifter  sättning    bedömnings- 
         blanketten 
______________________________________________________________________________ 
 
 
1.1a–f  25  x 1/0 p.  x 2 50 p.  1 
 
1.2     5  x 2–0 p.  x 3 30 p.  2 
 
2.1   20  x 1/0 p.  x 1 20 p.  3 
 
2.2   10  x 1–0 p.   x 1 10 p.  4 
 
3.1/3.2      33 p.  7 
 
3.3/3.4      66 p.  8 
       ____________________ 
 
      Yht./Tot.            209 p. 
 
 
* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden. 
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