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I - COMPREENSÃO DO ORAL  
 

 
TAREFA 1 

 

Vai ouvir 12 frases. Deve de indicar se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

1) A Joana é tímida.  

2) O Carlos e a Sara são muito egoístas.   

3) O Francisco Moreira nasceu em 1983 em Lisboa.  

4) Eles estão em casa porque se sentem mal.   

5) Ela viveu uma década em Macau antes de regressar a Portugal.  

6) São dez horas e cinquenta e quatro minutos da noite.  

7) No dia 26 de maio, quarta-feira, comprei muitas coisas.  

8) Então, vai sempre em frente e vira à direita. O supermercado fica logo ali, do seu lado esquerdo.  

9) Hoje, o tempo não está muito mau.  

10) A comida está má.  

11) O carro é espaçoso.  

12) A Carla é mais ativa que a Patrícia.  
 

 
TAREFA 2 

 

Vai ouvir um diálogo. Tem de indicar se as afirmações sobre ele são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

13) O cliente quer fazer uma reserva para dia 3, quinta-feira, às 8h30 da noite. V      F   
14) A irmã da mulher do João faz anos. V      F   

15) O restaurante chama-se Bom Gomo. V      F   

16) O senhor quer uma mesa perto da janela e do ar condicionado porque está muito calor. V      F   

17) O senhor deseja fazer uma reserva para três pessoas. V      F   
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TAREFA 3 
 

Vai ouvir um diálogo. Complete as frases 16, 17, 18 e 19 da coluna A com a opção adequada da coluna B 
(A‐F), escrevendo à frente de cada frase a letra correspondente. Há duas opções da coluna B que não 
devem ser utilizadas. 

 
COLUNA A  COLUNA B 

18)  O Paulo e o Rui compram   A ‐ quatro pães grandes. 
   B ‐ comidas e bebidas. 
19)  A mãe do Paulo e do Rui fez   C ‐ dois bolos. 
   D ‐ três garrafas de bebidas. 
20)  O Paulo vai à padaria buscar   E ‐ fiambre, queijo e batatas fritas. 
   F ‐ cinco garrafas de bebidas. 
21)  Para beber, o Paulo e o Rui compram    

 
 
TAREFA 4 

 

Vai ouvir um diálogo. Tem de fazer a correspondência entre as imagens e as personagens, escrevendo 
os nomes próprios em cada imagem. 
 

                           

                                                   ___________________                         ___________________       

                     

                                                   ___________________                           ___________________ 

22) Joana    23) João    24) Susana    25) Filipe 
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II - COMPREENSÃO DA LEITURA  
 

TAREFA 1 
 

Leia o seguinte texto, do blog de uma turista em Macau, e escolha a alternativa correta para formar 
frases verdadeiras. 
 

Podemos quase jurar que em cada esquina de Macau há um restaurante português. Pronto, não 
juramos, mas existem mesmo muitos. Claro que, como turista, queria experimentar a gastronomia local. 
Existem de facto alguns pratos macaenses, que são uma mistura entre a gastronomia portuguesa e as 
influências chinesas. 

Um dos pratos mais típicos é galinha africana, feito com caril e condimentos que vêm da altura dos 
descobrimentos portugueses. Provámos esse prato no restaurante Litoral. Se quiser experimentar a típica 
gastronomia cantonense, vá até ao último andar do hotel Sofitel Macau na Ponte 16 (Rua do Visconde Paço de 
Arcos, Macau) e no restaurante Le Chinois pode experimentar todas as iguarias cantonesas. 

Mas, se preferir provar a gastronomia portuguesa em terras do Oriente, Macau é o sítio ideal. Existem 
vários restaurantes, de elevada qualidade, que mandam vir todos os ingredientes de Portugal e também os 
vinhos. 

Outras comidas: nas ruas encontra os carrinhos com comida local e também há McDonald’s em Macau! 
Em todo o lado vai encontrar os pastéis de nata, a imitar os portugueses no aspeto, mas o sabor é diferente. 

  
www.viajecomigo.com/2015/09/07/restaurantes-em-macau (adaptado) 

 

1) Os restaurantes portugueses em Macau... 

a) existem em cada esquina. b) são muitos. c) servem comida macaense. 

2) A comida macaense... 

a) é igual à portuguesa. b) é como a chinesa. c) tem influências portuguesas e chinesas. 

3) Para provar comida de Cantão, pode ir... 

a) ao Le Chinois. b) ao McDonald’s. c) a um restaurante português. 

4) Vários restaurantes portugueses de elevada qualidade... 

a) servem comida cantonesa. b) são McDonald’s. c) mandam vir vinho de Portugal. 

5) Os pastéis de nata em Macau... 

a) encontram-se facilmente. b) não são bons. c) são iguais aos portugueses. 

 

http://www.sofitel.com/gb/hotel-6480-sofitel-macau-at-ponte-16
http://www.viajecomigo.com/2015/07/10/pasteis-de-nata-em-macau/
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TAREFA 2 
 
O restaurante Altinho da Recosta quer melhorar os seus serviços e está a realizar um inquérito de 
satisfação aos seus clientes. De acordo com as respostas assinaladas por um dos clientes, assinale se as 
afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) O cliente é um senhor idoso.  

7) Ele frequenta o restaurante todos os meses.  

8) O cliente tem uma opinião positiva sobre a comida servida no Altinho da Recosta.  

9) Ele acha que o serviço foi muito lento.  

10) Se um amigo pedir a sua opinião, o cliente vai recomendar o Altinho da Recosta.  
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TAREFA 3 

Na coluna I vai encontrar frases que se referem a diferentes tipos de estabelecimentos de restauração. 

De acordo com as imagens e descrição de cada um, estabeleça uma relação entre as colunas, fazendo 
corresponder aos números 11 – 15 às letras A – E. 

I II 

11) Dona Maria, pode telefonar para o 
restaurante de sempre e marcar uma mesa 
para 6 pessoas, por favor. Vou levar os 
clientes japoneses a almoçar, antes da 
reunião das 14h. 

A) Adega Latina Bar 
 
 
 

 

12) Teresa, já estou cheio de fome. Vamos 
comer uma piza? 

B) Toscana  
 
  
 
 

13) Vou fazer 30 anos no próximo sábado. 
Quero convidar todos os meus amigos e 
fazer uma grande festa. 

C) O Executivo 
 
  
 
 

14) Hoje apetecia-me mesmo comer dumplings. 
Não queres vir comigo? 

D) O Dragão Dourado 
 
 
 
 

15) Olá, Ana! Já tens planos para esta noite? 
Queres ir beber um copo? 

E) Mar Azul  
 
 
 
 

 

11   12   13   14   15  

 
 
 
 
 
 
 

 Aperitivos e bebidas 

 Refeições ligeiras 

 Música ao vivo 

 Restaurante italiano 

 Música ambiente  

 Salas privadas 

 Aberto para almoço e jantar 

 Restaurante chinês 

 Especialidades de várias zonas 

do país 

 Buffet 

 Comida portuguesa 

 Menus de aniversário 

 Sala para festas 
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III – COMPETÊNCIA ESTRUTURAL  
 

 
TAREFA 1 
 
Ler o texto seguinte sobre diferentes tipos de estabelecimentos de restauração em Macau. Completar os 
espaços do texto com os indefinidos da caixa. A cada espaço corresponde apenas um indefinido.  
 

nenhum                            nada                           ninguém                          tantas                     alguém                  todos                        
algum                          outros                         alguns                          muitos 

 
Aqui, há 1) _________________ restaurantes chineses e japoneses, mas também há 2) _________________ tailandeses 
e 3) _________________  portugueses. Ainda não encontrei 4) _________________  restaurante de comida alemã. Mas, 
em Macau, 5) _________________  gosta de comida alemã? Ou há 6) _________________  restaurante e eu não 
conheço? Acho que, em Macau, deve haver 7) _________________  que gosta de comida alemã! Eu, por exemplo, 
gosto de 8) _________________  os pratos alemães. Tenho 9) _________________  saudades dessa comida! No 
entanto, há pessoas que não gostam mesmo 10) _________________  dela.  
 

 
TAREFA 2 
 
O seguinte texto contém 15 erros. Deve sublinhar os erros e escrever a correção no espaço reservado 
para o efeito.  
Ex: Eu e o minha mulher... 
            Eu e a minha mulher... 
 

Ontem fui o Mercado Vermelho às 09h30 e o meu marido foi 

com ela. Saímos de casa e fomos até lá de autocarro nº 33. 
3 erros 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Chegámos e fomos a sítio onde está a peixe. Comprámos duas 

carapaus para grelhar e os filetes para fritar e, depois, fomos 

ao carne 

5 erros 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Comprámos umas bifes e 1,5 kg de entremeada e pagámos 

180 patacas. A seguir, fomos comprar vegetais: comprámos 

uns alfaces e dois quilos de tomate para fazer um salada.  

 

3 erros 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Na fruta, comprámos seis laranjas e duas limões. À meio-dia e 

meia, começou a chover muito. 

 

2 erros 

_________________________________ 

_________________________________ 

Às duas de tarde, cheios de fome, ainda fomos almoçar ao um  

restaurante português, o Afonso III.  

 

2 erros 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
 
 
TAREFA 3 
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Fazer a correspondência entre as colunas A, B e C de modo a formar frases verdadeiras e corretas 
gramaticalmente. 
 

Coluna A Coluna B Coluna C 

a) O senhor quer 

b) Eu gosto muito 

c) Podíamos 

d) Desculpe, mas este garfo 

e) Temperam-se o peixe e as 
batatas 

I. com sal e coentros e depois 

II. experimentar o Pato à Pequim, 

III. o seu frango só com batatas fritas ou 

IV. uma cerveja e eu queria 

V. está sujo. Podia 

VI. de bife grelhado, mas hoje 

1. trazer-me outro? 

2. leva-se tudo ao forno. 

3. apetecia-me comer um bacalhau 
assado. 

4. o que acham? 

5. uma bifana, por favor? 

6. apenas com salada? 

 
Coluna A A B C D E 

Coluna B      

Coluna C      

 
 

IV – PRODUÇÃO ESCRITA   
 

Passaste o fim de semana em casa do teu melhor amigo. Escreve um pequeno relato (80-100 
palavras), contando o que fizeram e descrevendo alguns locais onde estiveste. No teu texto deves 
referir os seguintes aspetos: 
 

•• como é a casa do teu amigo/ da tua amiga? 
•• como é que a família dele/dela te recebeu? 
•• quantas pessoas tem a família dele/dela? 
•• onde foram? 
•• o que fizeram? 

O meu fim de semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


