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1  COMPREENSÃO DE TEXTO 

 

1.1 Leia os textos 1.1a–1.1e 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  Uma mulher que viu nascer Brasília 
 

Mercedes Urquiza, uma argentina naturalizada brasileira, chegou ao planalto 

central do Brasil em 1957, aos 18 anos, a bordo de um jeep, com o marido. Vinha cheia de 

entusiasmo, cheia de esperança e preparada para a aventura que seria a construção da nova 

capital do Brasil - Brasília, a capital federal que completará 50 anos em 2010. 

“Vi um recorte no jornal em Buenos Aires a anunciar a construção da nova capital 5 

do Brasil no meio do deserto e achei fascinante. Parti com meu noivo num jeep e a viagem levou 

um mês e 18 dias, por estradas precárias e até por lugares sem estrada alguma”, recorda 

Mercedes Urquiza, que desde 2003 tem percorrido o mundo a mostrar a exposição de fotografias 

históricas da construção de Brasília. “Não tinha a menor ideia do que iria fazer ou como iria 

viver. Sabia que ia ser duro, mas as nossas esperanças - e a de todas as milhares de pessoas que 10 

acorreram ao lugar - eram ilimitadas”, conta Mercedes. 

A viagem por si só foi uma aventura e trouxe experiências memoráveis de partilha 

e solidariedade com a gente simples que vinha de todos os cantos. “Todos se ajudavam.” Já em 

Goiânia roubaram-lhes a carteira e o dono da churrascaria Kabana acolheu o casal de argentinos 

até que conseguissem receber dinheiro da Argentina. 15 

“Na ‘cidade livre’, como era chamado o descampado onde as pessoas se instalaram 

em barracões de madeira sem luz nem água canalizada, nasceu a minha primeira filha”, diz 

Mercedes, revelando que o marido dela tentava trabalhar na revenda de material elétrico da 

Pirelli, pois Brasília precisava de tudo para a sua construção. “Havia muito trabalho, muito 

entusiasmo, muita criatividade. E, apesar das dificuldades e falta de conforto, éramos tão 20 

felizes”, declara Mercedes Urquiza. 

Rapidamente, a argentina e seu jeep se tornaram a imagem de marca da época na 

região e Mercedes passou a ser corretora oficial na venda dos terrenos da Novacap - plano-piloto 
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que, na verdade, era um grande mapa completamente vazio. “Eu tinha de vender terrenos. A 

cidade inteira estava à venda. Percebi logo que devia ir para outras cidades da região para realizar 25 

as vendas. Num ano consegui vender mais de cem terrenos, sendo um deles uma quadra inteira 

com 44 lojas para uma das empresas da tradicional família Matarazzo, de São Paulo.” 

“Tinha muita fé e muita confiança no projeto de Kubitschek”, afirma, lembrando 

que conheceu logo o então presidente brasileiro, que se deslocava a Brasília todas as semanas 

para acompanhar as obras. Grávida da segunda filha, Mercedes viu que não havia hipótese de ter 30 

uma casa no plano Novacap - que devia acolher mais de dez mil funcionários públicos em apenas 

500 casas.“Disseram-me que seria impossível, só se eu fosse falar com o presidente. E eu fui. Em 

48 horas, havia uma pessoa à minha procura pelas ruas poeirentas, com a chave de uma casa 

nova para nós”, revela Mercedes, que nunca esqueceu a humanidade do presidente brasileiro. 

Mercedes viu a inauguração de Brasília e vive lá até hoje. Trabalhou como 35 

intérprete do fotógrafo sueco Åke Borglund, da National Geographic e Paris Match. Fundou uma 

das primeiras agências de viagens na capital, visando divulgar Brasília no mundo todo, e agora é 

ela que corre o mundo a mostrar as imagens da capital do Brasil, muitas delas oferta do fotógrafo 

sueco.  

Fonte: http://dn.sapo.pt (24.10.2009) 

 

1.1b  O bar da esquina 

 

A designação de bar sugere características que o lugar não tinha - e não tem; continua lá até 40 

hoje, na Avenida Copacabana, esquina da Francisco Sá. Embora eu já não seja assíduo, creio que 

nada, além dos frequentadores, haja mudado. É um balcão semicircular ao longo da esquina, no 

qual se serve tudo, do café ao sanduíche de presunto, passando por um traçado para os adeptos. 

Em geral não bebíamos, a não ser um raríssimo chope. Tomávamos mesmo era um 

cafezinho, ou vários, três, quatro, renovando o pretexto de estarmos ali de conversa noite 45 

adentro, pois nem o café era lá essas coisas. Carlos Castello Branco, Evandro Carlos de Andrade, 

Fernando Lara Resende, - estes e outros, não necessariamente ao mesmo tempo, faziam parte da 

patota do Bar Bico, aberto dia e noite. De preferência à noite, até a madrugada. Éramos quase 

todos homens de jornal, e os jornais naquela época fechavam tarde, nunca liberando o pessoal 

antes das onze horas. Ao fim de duas horas de papo, já estávamos mortos de sono, em pé. 50 

http://dn.sapo.pt/�
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Quando nos dispúnhamos finalmente a ir para casa, surgia outro, trazendo bagagem nova de 

assuntos... E íamos ficando. 

Otto Lara Resende - o que mais tempo nos retinha, arrastando-nos até o sol nascer com o 

sortilégio da sua boa conversa. Era também o que mais reclamava contra o tardio da hora, 

protestando sempre que já devia estar em casa há muito tempo. Chegou mesmo a estabelecer 55 

com sua mulher um sistema de multas progressivas, como nos estacionamentos rotativos; pagaria 

a ela uma quantia preestabelecida por toda meia hora que excedesse a meia-noite. Era o limite 

que impunha a si mesmo, prometendo de trinta em trinta minutos não ultrapassá-lo um minuto 

sequer. Antes de iniciar novo assunto, perguntava-nos as horas.  

Uma noite, éramos três numa daquelas conversas de nos deixar com a língua de fora, 60 

quando um vulto se deteve no meio da rua e se pôs a gritar: 

- Faltam cinco para as duas. 

- Bem - conformava-se ele, com um suspiro. - Então lá se vão mais cem pratas. Mas este 

caso que eu vou contar vale bem outra meia hora. 

Despedia-se, enfim, de todos, quando via alguém mais se aproximando - o Borjalo, que 65 

morava ali perto e Burle Marx, o paisagista, que raramente aparecia: 

- Só faltava esta - lastimava-se ele. - Com o paisagista eu hoje vou à falência. 

Outra noite, éramos três, e de novo um vulto se deteve no meio da rua e gritou: 

- Paulo! Otto! Fernando! Que coisa antiga, minha Nossa Senhora! 

Ficamos apreensivos, pois ali perto já funcionava uma delegacia de polícia: não fossem nos 70 

prender, por conta de semelhante atoarda com o nosso nome no silêncio da madrugada. 

Era de novo Burle Marx. Disse: 

- Vocês três conversando aí nessa esquina a noite toda! Há quantos anos isso, meu Deus! 

Vão para casa, que vocês não têm mais nada que conversar! Que coisa antiiiga! 

Sobre o quê conversávamos? Sobre futebol, política, literatura, anedotas, amenidades. Tudo 75 

o que pode fazer o melhor da convivência entre amigos. Todos venceram na vida, casaram e 

mudaram. Mas continuam meus amigos e, desafiando o Burle, a conversa também continua. Não 

mais no Bar Bico, mas onde quer que eu os encontre hoje em dia – ainda que sejam apenas 

figuras nascidas da lembrança, na solidão da noite... 

 
Fonte: Fernando Sabino, www.quemtemsedevenha.com (29.10.2009) 

http://www.quemtemsedevenha.com/�
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1.1c  A Lenda do Reino de Atlântida e os Açores 

 

A Lenda do Reino de Atlântida e dos Açores tenta dar uma explicação para a 80 

existência das ilhas do arquipélago. Muito antiga e de origem desconhecida, foi narrada por 

Platão, sendo já mencionada por este como uma história que lhe contaram. Segundo a lenda, na 

antiguidade teria havido um continente (a Atlântida) no meio do Oceano Atlântico, em frente às 

Portas de Hércules que fechavam o mar Mediterrâneo onde atualmente se localiza o Estreito de 

Gibraltar. 85 

Os habitantes desta terra paradisíaca chamavam-se atlantes e eram senhores de uma 

invejável civilização, considerada perfeita e rica. O império dos atlantes era formado por uma 

federação de 10 reinos que se encontravam debaixo da proteção de Poséidon. Os seus povos 

eram tidos como exemplares no seu comportamento, e não se deixavam corromper pelo vício ou 

pelo luxo mas viviam num pleno e magnífico bem estar. 90 

No entanto, não deixavam de praticar e de se ensaiar nas artes da guerra, visto que 

vários povos, movidos pela inveja, tentavam invadir a sua terra. Os combates de defesa foram tão 

bem sucedidos que surgiu o orgulho e a ambição de alargar os domínios do reino. Assim o 

poderoso exército atlante preparou-se para a guerra e aos poucos foi conquistando grande parte 

do mundo conhecido de então, dominando vários povos em seu redor, uma grande parte da 95 

Europa Atlântica e parte do Norte de África. E só não teriam conquistado mais territórios porque 

os gregos de Atenas teriam resistido. Os seus corações até ali puros foram endurecendo com as 

suas armas. Nasceu o orgulho, a vaidade, o luxo desnecessário, a corrupção e o desrespeito para 

com os deuses. Poséidon convocou então um concílio dos deuses para travar os atlantes. Nele foi 

decidido aplicar-lhes um castigo exemplar. Como consequência das decisões divinas começaram 100 

grandes movimentos tectónicos, acompanhados de enormes tremores de terra. As terras da 

Atlântida tremeram violentamente, o céu escureceu como se fosse noite, apareceu o fogo que 

queimou florestas e campos de cultivo. O mar galgou a terra com ondas gigantes e engoliu 

aldeias e cidades. 

Em pouco tempo Atlântida tinha desaparecido para sempre na imensidão do mar. 105 

No entanto, como fora possuidora de grandes montanhas, estas não teriam afundado 

completamente. Os altos cumes teriam ficado acima da superfície das águas e originado as nove 

ilhas dos Açores. Alguns dos habitantes da Atlântida teriam, segundo a lenda, sobrevivido à 

catástrofe e fugido para vários locais do mundo, onde deixaram descendentes. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/ (17.11.2009) 

http://pt.wikipedia.org/�
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1.1d  E a neve caiu sobre Lisboa, 50 anos depois 

 

Foi preciso mais de meio século para a história se repetir. Mas aconteceu. Quando 110 

de todo o País chegavam relatos de uma manhã pintada de branco, também Lisboa saía ontem à 

rua para ver nevar. Os flocos, que nalguns locais, como Évora, até deram para construir bonecos 

de neve, maravilharam os portugueses de norte a sul e fizeram disparar as chamadas de 

telemóveis. Mas provocaram também problemas, como cortes de estradas. 

Eram 15.00 quando o mercúrio dos termómetros desceu ao meio grau em Lisboa - 115 

muito abaixo dos quatro graus previstos. Os aguaceiros transformaram-se à tarde em flocos de 

neve e foram poucos os alfacinhas que resistiram a desafiar o vento gélido e ir à rua espreitar o 

fenómeno. 

O espetáculo, que não durou mais do que uma hora, não foi suficiente para cobrir 

de branco o chão da capital, mas chegou para fazer história. Afinal, a última vez que nevou em 120 

Lisboa foi em 1954. Antes disso, só dez anos antes, no Natal. Face ao frio, a câmara de Lisboa 

acionou um plano de contingência para os sem-abrigo abrindo as estações de metro de Martim-

Moniz, de Sete Rios e Baixa-Chiado. 

Se mora a sul de Lisboa e hoje acordou com um manto branco à porta, não se 

admire. As últimas previsões apontavam para neve. Para hoje, embora as temperaturas mínimas 125 

devam continuar baixas, espera-se céu limpo e um “aumento substancial” das máximas, que 

ontem desceram muito além do previsto. Amanhã, com o tempo a aquecer, a neve promete voltar 

a ser, para muitos, uma gélida recordação. 

 
Fonte: http://dn.sapo.pt (10.11.2009) 

 

1.1e  Tele-trabalho: Quando o escritório é em casa 

 

Um dia por semana, normalmente às quartas ou quintas-feiras, António Costa 

poupa-se à viagem de 50 minutos entre casa e o trabalho, pois a Oni, a sua empresa, permite-lhe 130 

optar um dia por semana pelo teletrabalho. Levanta-se cedo, como nos outros dias, e veste-se 

como se fosse para o escritório, mas com uma excepção: não põe a gravata nem o casaco. “De 

resto, tenho as mesmas rotinas” - e, depois, isola-se em silêncio numa divisão da casa (“a 

empregada sabe que não pode usar o aspirador”) e liga o computador. Normalmente, acaba por 

trabalhar mais horas do que faria se tivesse ido para o escritório.  135 

http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_id=635175�
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A experiência de teletrabalho na Oni funciona apenas em “part-time”. Mas, noutras 

empresas há quem tenha experimentado trabalhar à distância e não queira agora outra coisa. 

Jorge Santos comenta: “Não sinto necessidade de voltar ao escritório”. Hoje, explica, só vai à 

empresa por uma razão: “Deixar o justificativo das despesas de trabalho.” Mas depressa 

acrescenta: “E também é bom tomar um café com os colegas.” Parte do tempo de trabalho de 140 

Jorge Santos é passada em viagens fora do país. Mas as viagens não chegam para tudo e já se 

habitou a reuniões feitas ao telemóvel e a trabalhar com pessoas cuja cara nunca viu, a não ser 

em fotografia. “Passo umas seis horas por dia ao telefone. E nessas seis horas falo com colegas 

de todas as partes do mundo.” Quando não está em viagem, fica em casa, nos arredores de 

Lisboa. E só vê vantagens: não perde tempo (e paciência) no trânsito, e tem mais disponibilidade 145 

para a família. 

Profissões como a de tradutor ou jornalista - essencialmente solitárias - são 

facilmente exercidas a partir de casa. Mas os sistemas de chat e de videoconferência, os 

telemóveis onde é possível aceder ao e-mail e à Web, e a restante parafernália tecnológica 

comum em muitas empresas de hoje permitem o trabalho fora do escritório para outras profissões 150 

também. Em Portugal, contudo, a ideia não é popular. Professora no Instituto Superior de 

Economia e Gestão, Sara Falcão Casaca explica por que é que muitas empresas estão de pé atrás: 

“O teletrabalho permanece ainda pouco atrativo para muitos segmentos, que estão apegados a 

métodos de gestão tradicionais e onde o controlo direto é considerado imprescindível.” Da parte 

do trabalhador também há obstáculos, sublinha a investigadora. Quem trabalha em regime de 155 

freelancing, por exemplo, tem de suportar os custos da ligação à Internet. 

 
Fonte: www.publico.pt (3.11.2009) 

 

http://www.publico.pt/�
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1.1a  Uma mulher que viu nascer Brasília  
 

1. Por que é que Mercedes foi ao Brasil? 
 
A) Gostava de aventuras no deserto. 
B) Queria fazer a vida no Brasil. 
C) O noivo obrigava-a a viajar. 
 

2. O que facilitava a vida do casal argentino no início? 
 
A) As pessoas cooperavam nas dificuldades. 
B) Tinham muito dinheiro na Argentina. 
C) O dono de uma churrascaria emprestou-lhes dinheiro. 
 

3. O que é que se diz sobre a vida laboral da Mercedes em Brasília? 
 
A) Era muito difícil, porque o trabalho era muito duro. 
B) Na realidade, só queria trabalhar para a Pirelli, mas não conseguiu. 
C) Conseguiu trabalho importante no planeamento da cidade. 
 

4. Por que é que a Mercedes foi trabalhar para outras cidades? 
 

A) Os terrenos da capital acabaram. 
B) A clientela estava nas outras cidades. 
C) Os Matarazzo pediram-lhe que o fizesse. 
 

5. Para quê teve de falar com o presidente do país? 
 
A) Porque ela não tinha casa para onde mudar. 
B) Porque a Novacap precisava de remuneração. 
C) Porque o presidente era o chefe do projeto. 
 

6. Por que é que Mercedes viaja pelo mundo inteiro? 
 
A) Trabalha na sua agência de viagens e comercializa Brasília. 
B) Trabalha como intérprete, especialmente com fotógrafos. 
C) Mostra as fotografias da construção da capital brasileira. 

 

1.1b  O bar da esquina 

Linhas (40–52) 

7. O que se diz do bar? 
 
A) Ainda é frequentado pelo autor do texto. 
B) Tem os mesmos clientes de sempre. 
C) É provavelmente igual ao que era antes. 
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8. O que se diz das preferências dos frequentadores do bar? 

 
A) Se tomavam álcool, não tomavam cerveja. 
B) Sempre tomavam só café. 
C) Em geral, tomavam café. 
 

9. Por que é que os clientes não iam dormir cedo? 
 
A) Porque era muito interessante passar o tempo com os amigos. 
B) Porque já chegavam tarde do trabalho ao bar.  
C) Porque de tanto falar já não sentiam o cansaço. 
 

Linhas (53–79) 
 

10. O que é que se diz sobre Otto Lara Resende? 
 
A) Ficava preocupado com a hora, mas incentivava a conversa. 
B) Não ia para casa cedo por ter problemas com a sua mulher. 
C) Era quem dava multas por carros mal estacionados. 
 

11. Por que é que o Otto ironizou a chegada do Burle? 
 
A) Ficou irritado, porque teria que ir dormir ainda mais tarde. 
B) Agora ia ter de pagar ainda mais à sua mulher pelo atraso. 
C) Ia perder mais dinheiro por ter de oferecer mais bebidas. 
 

12. Por que é que os amigos se assustaram com o grito do Burle? 
 
A) Porque tinham cometido um crime e estavam com medo da polícia. 
B) Porque ele gritou de repente e sem avisar. 
C) Porque tinham medo de que a polícia interpretasse mal o grito. 
 

13. O que se diz sobre as velhas amizades de bar do autor? 
 
A) Já não se encontram quase nunca. 
B) Encontram-se ainda no bar, mas só às vezes. 
C) Encontram-se ainda frequentemente. 
 

1.1c  A Lenda do Reino de Atlântida e os Açores 
 

14. O que era a Atlântida? 
 
A) Uma ilha que ficava ao pé do Estreito de Gibraltar. 
B) Um lugar do qual não se sabe nada ao certo. 
C) Um lugar inventado por Platão. 
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15. Porque é que os atlantes pegaram, às vezes, nas armas? 
 

A) Porque gostavam de praticar as artes da guerra. 
B) Porque ficaram orgulhosos e ambiciosos. 
C) Porque tinham de defender a sua independência. 

 
16. Qual foi o motivo para os atlantes começarem a conquistar outras terras? 

 
A) Os atlantes saíram-se sempre vitoriosos nos combates. 
B) As riquezas do país começaram a esgotar-se. 
C) Os atlantes precisavam de mais espaço para viver. 

 
17. O que se diz sobre Póseidon? 

 
A) Protegia sempre os atlantes. 
B) Mudou da sua atitude para com os atlantes. 
C) Começou a lutar contra os atlantes. 

 
18. Qual foi o resultado das guerras dos atlantes? 

 
A) Os atlantes ficaram corruptos. 
B) Os atlantes fizeram-se donos do mundo conhecido. 
C) Os atlantes morreram nas catástrofes naturais. 

 

1.1d  E a neve caiu sobre Lisboa, 50 anos depois 
 

19. O que fizeram os lisboetas quando começou a nevar? 
 

A) Assistiram ao espetáculo. 
B) Construíram figuras de neve. 
C) Cortaram estradas com a neve. 

 
20. O que diz o texto sobre a queda de neve em Lisboa? 

 
A) A queda de neve durou pouco tempo. 
B) O chão da cidade ficou branco, fazendo história. 
C) Foi a segunda vez que nevou em Lisboa. 

 
21. Quais as consequências do tempo frio em Lisboa? 

 
A) Houve problemas de trânsito. 
B) Algumas pessoas dormiram em estacões de metro. 
C) Os alfacinhas não resistiram ao vento frio na rua. 

 
22. O que diz a previsão do tempo? 

 
A) No dia seguinte nevará também. 
B) No dia seguinte subirão as temperaturas. 
C) O dia seguinte será gélido em muitas regiões. 
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1.1e  Tele-trabalho: Quando o escritório é em casa 

 
23. O que se diz das rotinas de trabalho de António Costa? 

 
A) Em casa tem as mesmas rotinas que no escritório. 
B) Em casa fecha-se num quarto para ficar em paz. 
C) Em casa tem de trabalhar mais horas do que no escritório. 

 
24. 

 
Qual das afirmações é correta? 

A) Jorge Santos já não quer voltar ao escritório.
B) 

  
Trabalhando em casa já não pode ver os colegas de trabalho.

C) 
  

Jorge Santos trabalha com clientes que nunca viu em pessoa
 

. 

25. Porque é que o trabalho à distancia não é popular em Portugal? 
 

A) Os portugueses não gostam de trabalho solitário. 
B) Os chefes querem controlar pessoalmente os trabalhadores. 
C) A tecnologia ainda não está suficientemente desenvolvida para isso. 
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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 cubano que veio para o frio 

 

Em Berlim, um havanês guia os turistas através de uma prisão. Gere as pausas entre 

frases como que a prender a atenção de quem o ouve. “Quem entrava aqui estava condenado. 

Não havia fuga possível.” Jorge Luís Vázquez, 50 anos, cubano guia grupos de turistas através da 

antiga prisão de Hohenschönhausen, um antigo estabelecimento prisional de Berlim, outrora 

operado pela temida polícia secreta da antiga RDA, a Stasi. 5 

Esta era uma das 17 prisões para prisioneiros políticos que existiram durante a 

Guerra Fria. Jorge conta que havia mais salas de interrogatório do que celas, numa proporção de 

120 para 103. A luz naqueles corredores é fria e ainda se sente o cheiro da ditadura, sobretudo 

nos pisos superiores onde se sucedem as salas de interrogatório, que têm o soalho revestido a 

linóleo claro.  10 

Jorge movimenta ruidosamente os ferrolhos das pesadas portas de metal. 

Exemplifica como os guardas faziam e imita-lhes a voz de comando. “Aqui deixavas de ter nome 

e passavas a ser um número”. Jorge cerra os punhos e junta-os delicadamente. Ajeita o cachecol 

e emociona-se enquanto conta a história desta prisão. Ele não é um guia profissional. Viveu o 

que aqui conta aos visitantes. Isto é, sofreu-o na pele. 15 

Quando, na década de 80, se apaixonou por uma alemã oriental de olhos azuis e 

veio viver para cá, nada fazia prever que seria detido pela Stasi para ser interrogado. O delito de 

Jorge foi o de se ter dado com as pessoas erradas. Ou melhor, com homens e mulheres suspeitos 

de terem contatos com ocidentais, logo potenciais espiões. O azar foi isso ter acontecido numa 

época e num lugar em que contar uma anedota podia ser considerado uma deslealdade para com 20 

o “Estado de Operários e Camponeses”, o que dava, obviamente prisão. 
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Bastou isso para uma semana de interrogatórios, de tortura do sono, de coação 

psicológica. Para o separarem da mulher, foi deportado para Cuba, onde voltou a ser detido pela 

polícia política do regime castrista. Não conseguiram provar nada contra ele e, após três dias de 

interrogatório, foi “condenado” a cinco anos de termo de identidade e residência, à proibição de 25 

deixar o país e a uma perseguição permanente. O muro de Berlim caiu entretanto. E, depois dos 

cinco anos, Jorge regressou à Alemanha e à “sua” prisão, entretanto convertida em museu onde é 

atualmente guia. 
Fonte: http://aeiou.visao.pt (29.10.2009) 

 
 

a) Millä tavoin Hohenschönhausenin vankilan tilat poikkeavat tavallisen vankilan tiloista? 
På vilket sätt skiljer sig lokaliteterna i fängelset Hohenschönhausen från lokaliteterna i ett 
vanligt fängelse? 

 
b) Miksi Jorge eläytyy voimakkaasti työhönsä? 

Varför lever sig Jorge så intensivt in i sitt arbete? 
 

c) Minkä takia Jorge vangittiin? 
För vad blev Jorge häktad? 
 

d) Miksi Jorge karkotettiin maasta? 
Varför blev Jorge landsförvisad? 
 

e) Mitä kuulusteluissa Kuubassa ilmeni? 
Vad kom fram i förhören på Kuba? 

 

 

 

 

http://aeiou.visao.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. 

 

Carlos Vilela é compositor e 

guitarrista da banda de rock Sweet Electra. Mas 

quando cresceu no Porto, ele    26   , segundo as 

suas próprias palavras, “um adolescente gorducho 

e estranho”. Aos 13 anos o Carlos    27    uma 

transformação, e quis tornar-se alguém em quem 

os outros    28   . Começou a usar maquilhagem 

preta nos olhos e piercings falsos nas orelhas – 

ícones das bandas que adorava – e a comprar tudo 

   29    era punk, new wave e electro    30   

“As mães dos meus amigos 

 loja de 

discos do seu bairro. 

   31    

por que raio usava eu os brincos. Diziam que isso 

era coisa    32    raparigas”, recorda. Mas Vilela 

queria mostrar aos demais a estética com que se 

identificava.    33   

 

26 A foi 
 B era 
 C estava 
 D esteve 
 
27 A teve 
 B tinha 
 C houve 
 D havia 
 
28 A repararam 
 B reparem 
 C reparassem 
 D reparavam 
 
29 A quem 
 B que 
 C qual 
 D o que 
 
30 A da 
 B na 
 C pela 
 D desde a 
 
31 A maravilharam-se 
 B admiravam 
 C impressionavam-se 
 D perguntavam 
 
32 A de 
 B para 
 C com 
 D sem 
 
33 A Para 
 B Sem 
 C Com 
 D Ao 
 
 
 
 

 publicitar o seu gosto por 
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bandas estrangeiras cujo novo som lhe dizia algo. 

Ele esperava transmitir a sua personalidade aberta 

e amplificar uma imagem para se tornar visível 

aos olhos dos outros. Doutra maneira, ele não 

   34    influenciar os amigos a gostarem da nova 

música, só foi possível porque a sua estética 

reforçou a    35    de ele ser um tipo “porreiro” e 

“à frente”.  

   36    certa maneira, Vilela estava a 

usar as suas capacidades de caçador de gosto para 

forjar uma identidade. Esta é a camada mais 

   37    da formação do gosto – usar as    38    

escolhas artísticas para criar uma história de vida 

que nós mesmos e os outros    39    assimilar. 

Dan McAdams, psicólogo da Northwestern 

University dos Estados Unidos, diz que o gosto 

está    40    os ingredientes primários nestas 

histórias pessoais: “Os gostos    41   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 A teria conseguido 
 B conseguiu 
 C tem conseguido 
 D conseguia 
 
35 A tristeza 
 B sentimento 
 C sensação 
 D alegria 
 
36 A De 
 B Por 
 C Com 
 D Em 
 
37 A estreita 
 B baixa 
 C profunda 
 D larga 
 
38 A suas 
 B tuas  
 C delas 
 D nossas 
 
39 A possamos 
 B podemos 
 C possam 
 D podem 
 
40 A onde 
 B entre  
 C em 
 D com 
 
41 A narram 
 B contam 
 C aparecem 
 D falam 
 
 
 
 
 

 nas 

narrativas destas pessoas como um modo de 

assinalar quem elas são”. 
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O gosto providencia um objetivo, 

um ponto    42    de referência. Exprimir 

preferências artísticas permite-nos assinalar 

elementos da nossa    43    e essas pistas ajudam-

nos a gerir as impressões que os outros    44    de 

nós. Quando duas pessoas se conhecem e acabam 

por chegar à conclusão de que determinada canção 

   45   

42 A péssimo 
 B lúdico 
 C interessante 
 D comum 
 
43 A personalidade 
 B capacidade 
 C profundidade 
 D credibilidade 
 
44 A teriam 
 B têm 
 C tenham 
 D tivessem 
 
45 A esteja 
 B seja  
 C está  
 D é   triste e depois uma delas diz que adora 

essa música, então está-se a aprender algo sobre o 

outro. 

Fonte: Notícias Magazine (12.10.2008) 
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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.  

Amante fotografado a fugir pela janela 

Um homem fugiu pela janela de casa da 

amante quando foi     1     pelo marido da senhora. A 

fotografia, tirada na China, corre o Mundo. 

É um clássico do cinema: marido entra em 

casa, anuncia-se     2     um “querida, cheguei” e o 

amante salta da cama à    3    de refúgio. Apressa-

se, indeciso     4     o clássico armário ou a janela, 

enquanto a mulher se recompõe. 

Na vida real, Sun Meng optou     5     janela. 

Ainda estão por esclarecer as circunstâncias que o 

denunciaram, mas as imagens, a circular na Internet, 

mostram um amante encolhido ao frio, a temer pela 

vida     6     um aparelho de ar condicionado, do lado 

de fora de um prédio. À janela, o marido enganado. 

“As pessoas riem-se ao ver-me     7    , mas 

devo lembrar que estava muito frio”, disse Sun 

Meng. O susto, de morte, também deve     8     para 

esfriar o ânimo do amante. “Sei que o que fiz foi 

errado, mas tinha medo que ele me     9    ”, 

acrescentou, em declarações recortadas do “The 

Daily Telegraph”. 

Aconteceu em Chengdu, no centro da China, 

e corre o Mundo. As imagens foram captadas por 

um vizinho. “A minha família está envergonhada e 

não me fala”,     10    

Fonte: 

 Sun Meng, de 25 anos. 

http://jn.sapo.pt (3.11.2009) 

 

 

 

1 descobrir 

 

 

2 prep. 

3  

4  prep. 

 

5   

 

 

 

6  päällä/på 

 

7  alasti/naken 

 

8 contribuir 

 

9 matar 

 

 

 

 

 

10 valitti/klagade 

http://jn.sapo.pt/�
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3 REDAÇÃO  

 Suomenkieliset koulut: 
  Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille portugaliksi. Noudata ohjeita. Muista 

kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä 
erikseen ja merkitse ne vastaavan tekstin loppuun. 

  Svenska skolor: 
 Skriv två texter på samma konceptpapper på portugisiska. Följ instruktionerna. Kom 

ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera vardera texten, räkna ut antalet ord för 
varje text för sig och anteckna ordantalet i slutet av motsvarande text. 

 

3.1 Pyydät portugalinkielistä ystävääsi käymään kaupassa puolestasi. Kirjoita hänelle viesti, 
jossa kerrot, miksi et pääse käymään kaupassa. Pyydä häntä ostamaan aterian ainekset 
(alkuruoka ja pääruoka) ja neuvo, miten kauppaan pääsee. 

Sanamäärä: 35–60, Pisteitys: 33–0 p. 

 Du ber din portugisktalande vän att gå och handla åt dig. Skriv ett meddelande till 
vännen, där du förklarar varför du inte själv kan gå till butiken. Be vännen köpa 
ingredienser till en måltid (förrätt och huvudrätt) och tala om hur man ska gå för att 
komma till butiken. 

Ordmängd: 35–60, Poängsättning: 33–0 p. 

  Lisäksi joko / Dessutom antingen 

3.2  Osallistut EU:n sisäiseen kielten opiskelua edistävään kulttuuriprojektiin oppilaitoksesi 
kautta. Portugalin kieltä osaavana saat tehtäväksesi laatia portugalinkielisen kuvauksen 
oppilaitoksestasi. Se lähetetään projektin koordinaattorille Lissaboniin. Laadi lyhyt 
kuvaus omasta oppilaitoksestasi. 

Sanamäärä: 65–90, Pisteitys: 66–0 p. 

 Via din skola deltar du i ett internt EU-projekt, ett kulturprojekt som syftar till att främja 
språkstudier. Eftersom du kan portugisiska får du till uppgift att beskriva din skola på 
portugisiska. Beskrivningen skickas till projektkoordinatorn i Lissabon. Beskriv din skola 
i korthet. 

Ordmängd: 65–90, Poängsättning: 66–0 p. 

  tai/eller 

3.3 Olet rikkonut portugalilaisen vuokraisäntäsi/-emäntäsi auton, etkä ole saanut häneen 
yhteyttä sähköpostitse etkä puhelimitse, koska hän on kaukomatkoilla. Kirjoita hänelle 
kirje siitä, miten onnettomuus tapahtui. Pahoittele tapahtunutta ja ehdota tapaa, jolla voit 
korvata vahingon. 

Sanamäärä: 65–90, Pisteitys: 66–0 p. 

 Du har skadat din portugisiska hyresvärds/-värdinnas bil, och du har inte fått kontakt per 
e-post eller telefon, för värden/värdinnan är på resa i fjärran länder. Skriv ett brev till 
honom/henne och berätta hur olyckshändelsen gick till. Säg att du är ledsen över det som 
hänt och föreslå ett sätt att ersätta skadan på.  

Ordmängd: 65–90, Poängsättning: 66–0 p. 



 

 

 
 
 
 
 

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–e  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 
 
2.2   10  x 1–0 p.   x 2 20 p.  4 
 
3.1       33 p.  7 
 
3.2/3.3      66 p.  8 
       ____________________ 
 
      Yht./Tot.            209 p. 
 
 
* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden. 
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