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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. Lea una segunda vez y 

conteste a las preguntas. Todas las contestaciones deberán ser en portugués aplicando el acuerdo ortográfico en 

vigor. Escriba sus respuestas en la hoja de examen, respetando siempre el orden de las mismas. Compruebe sus 

respuestas antes de entregar la prueba. 

DURACIÓN: 60 minutos 

CALIFICACIÓN: La pregunta 1 se calificará con un máximo de 1 punto; la pregunta 2 con 3 puntos. Las 

preguntas 3 y 4 con 1 cada una. La pregunta 5 se calificará de 0 a 4 puntos, atendiendo en la calificación a la 

estructuración y contenido del texto, adecuación del vocabulario y corrección gramatical. 

 

Leia atentamente o texto: 

Estamos (finalmente!) a chegar ao bom tempo e os criadores de moda começam a mostrar aquelas que serão as 

suas tendências para a estação primavera/verão de 2017. Mas no meio de tantas peças de roupa, há algumas que 

chamam mais a atenção, porque apostam numa linguagem própria, que apela aos nossos sentidos. 

Já sabemos que as cores fortes vão marcar a estação – e isso significa que vamos dar bastante nas vistas – mas 

há outros aspetos a ter em conta que nos vão fazer destacar, especialmente se escolhermos as peças de roupa certas, 

tanto para nós, como para os senhores das nossas vidas (seja numa oferta ou num conselho subtil…). 

Para mulher ou para homem, são várias as sugestões que nos deixam ansiosas para que a temperatura 

aumente, para podermos sentir outra vez o toque inconfundível das fibras frescas e naturais, sempre em cores e 

padrões que não deixam de impressionar. Ideias e propostas não faltam nesta estação... 

Esta primavera/verão vamos  abraçar o espírito descontraído das Caraíbas nos anos 50. As palavras-chave são 

camisas leves e bermudas que tanto se adequam à praia como aos sunset mais cool do verão. Ninguém vai ficar 

indiferente à palete de cores desta linha de inspiração cubana, que mistura os caquis com o rosa brilhante tropical, azul 

e verde, impressos com flamingos, flores ou motivos geométricos. 

Se já estão com tanta saudade dos passeios de primavera e dos dias de praia como nós, o melhor é mesmo 

vestir a camisola (ou o vestido), chamar o bom tempo e mostrar as vossas cores vivas! 

Texto adaptado, Jornal de Notícias on-line, fevereiro, 2017 
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1.  Diga se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Justifique com um fragmento do texto. 

1.1: Foram recentemente apresentadas as tendências para a estação outono/inverno 2018. 

1.2: Este ano usam-se os tons pastel. 

1.3: As coleções apresentadas têm influência tropical dos anos 50. 

1.4: As coleções apresentadas não são muito variadas. 

2. Explique por palavras suas o significado das expressões sublinhadas: 

2.1: « ... há algumas que chamam mais a atenção...» (linha 3) 

2.2: «Ninguém vai ficar indiferente à palete de cores...» (linha 12) 

2.3: «Se já estão com tanta saudade dos passeios de primavera...» (linha 14) 

     3. Complete com os verbos no Imperativo (3ª pessoa do singular/Você): 

3.1: _______ (ter) uma vida saudável e ativa.  

3.2: Não ________ (estar) desocupado.  

3.3:_______ (dar) presentes aos seus amigos. 

3.4: _______ (dormir) pelo menos oito horas por dia. 

   4. Substitua as palavras destacadas pelos pronomes. 

4.1: Ele tem feito os trabalhos de casa todos os dias. 

4.2: Vocês já tinham visto este desfile. 

4.3: Ele tem telefonado à namorada. 

4.4: Tens visto a Maria na escola? 

 5. Hoje em dia as pessoas cuidam muito a sua imagem. Acha que a roupa revela a personalidade da 

pessoa? Escreva um texto sobre a importância da moda na vida das pessoas e também na sua. (200 a 250 

palavras). 

 


