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Centro de Língua Portuguesa 

Nível B1 
 

Ficha de trabalho 1 
 
 

I - COMPREENSÃO DO ORAL 

 
A. Ouça o texto e diga se as afirmações são verdadeiras ou falsas. 

 

 V F 

1. Eugénio Sales costuma ter muito tempo livre.   

2. Como é viúvo, ele aproveita para ir à China namorar.   

3. Quando vai à China, Eugénio Sales só visita os locais mais turísticos.   

4. O país preferido de Eugénio Sales é a Indonésia.   

5. Manado fica na Indonésia.   

6. Os habitantes chineses são muito amigáveis e simpáticos.   

7. Eugénio Sales gosta muito de ler, de ver filmes e de ver os documentários do Canal 
História. 

  

8. Eugénio Sales é leitor do jornal Tribuna de Macau.   

9. Eugénio Sales tem bastantes amigos e conhecidos em Macau.   

10. Na opinião de Eugénio Sales, os portugueses que vivem em Macau têm bons 
passatempos e locais de convívio agradáveis. 

  

B. Circule O a opção correta para completar as frases. (5 X 5 = 25) 
 

1. Quantas edições houve antes desta? i. Doze. 
ii. Onze. 
iii. Dez. 

2. Este evento é... i ..... um festival de música. 
ii. um festival gastronómico. 
iii. uma feira de artesanato. 

3. Este evento é visitado... i por portugueses e estrangeiros. 
ii apenas por estrangeiros. 
iii só por portugueses. 

4. O programa deste evento é dedicado... i a um público mais jovem. 
ii a vários tipos de público. 
iii às crianças. 
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1.   Jorge 2. Anabela 3. Sofia 4. Pedro 5. Raquel 

5. Geralmente, este evento acontece... i anualmente, no início da primavera. 
ii anualmente, durante a primavera. 
iii mensalmente, durante a primavera. 

 

C. Vai ouvir os gostos televisivos de 5 pessoas. Escreva o número de cada pessoa 
junto do programa mais adequado aos seus gostos.  

 

 

PROGRAMAÇÃO 

RTP1 – 16h35 RTP1 – 18h00 

INGREDIENTE SECRETO GRANDES QUADROS PORTUGUESES 

O chef Henrique Sá Pessoa traz-lhe mais um 
ingrediente que ajuda, no seu dia a dia, a 
transformar as suas refeições numa aventura 
culinária. 

Vieira da Silva: pintora, principalmente de temas 
urbanos. Landgrave é o nome do quadro que 
destacamos hoje. 

RTP1 – 13H00 RTP2 – 23h00 

JORNAL DA TARDE BIOSFERA 

Assim que a tarde começa, nós já temos para si as 
notícias do dia. 

Neste programa semanal vai encontrar 
reportagens sobre questões ambientais. 

Todos os dias, às 13 horas, atualizamos as notícias 
que marcam a atualidade nacional e internacional, 
desde a política e a economia, à sociedade, sem 
esquecer o desporto. 

 
 
 
 
 

 

RTP2 – 01H50 RTP2 – 13H30 

CIÊNCIA 2.0 DESPORTO 2 

O Ciência 2.0 é um projeto de comunicação de 
ciência, desenvolvido pela Universidade do Porto, 
que tem como objetivo promover um maior 
diálogo entre ciência e sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

O Desporto 2 é o espaço de todos os atletas de 
excelência. 

 

Bem-vindo ao programa das modalidades 
praticadas em Portugal e no estrangeiro. 
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A organização do Rock in Rio-Lisboa acaba de anunciar a presença de Lorde, no Palco Mundo. A jovem 

neozelandesa foi uma das grandes revelações da música de 2013, arrecadando dois Grammys (prémios 

da música) e o título de jovem mais influente do ano pela revista Times. Lorde atua a 31 de maio, 

mesmo dia em que sobem ao palco Arcade Fire, Ed Sheeran e a Homenagem a Variações. Com apenas 

17 anos, Ella Yelich O'Connor, mais conhecida por Lorde, é já considerada um fenómeno de sucesso 

mundial. O seu single “Royals” alcançou o primeiro lugar no iTunes dos Estados Unidos e o primeiro 

lugar da tabela Billboard Hot 100, tornando-a na primeira artista do seu país a conseguir um número 1 

nos Estados Unidos. 

Com um estilo difícil de definir, entre o pop, o rock e a electrónica, a artista promete um grande 

concerto, na sua estreia em solo português. 

D. Vai ouvir 5 pessoas falarem sobre os últimos filmes que viram. Para cada texto, escreva o género 

de filme correspondente. (5 X 5 = 25) 
 

TEXTOS GÉNERO DE FILME 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

II - COMPREENSÃO DA LEITURA 

A. Leia o texto e diga se as afirmações são verdadeiras ou falsas .  
 

 

Retirado de: www.guiadacidade.ptb 2014 
 
 
 

 
 V F 

1. O nome artístico desta cantora é Lorde. Ela tem dezassete anos e não é fácil definir o 
seu estilo musical. 

  

2. Lorde tornou-se na primeira cantora da Nova Zelândia a alcançar um número 1 em 
Portugal. 

  

3. Ela vai atuar no Rock in Rio-Lisboa acompanhada por Arcade Fire, Ed Sheeran e a 
Homenagem a Variações. 

  

4. De acordo com o texto, Lorde ficou famosa em 2013, mas ainda não recebeu nenhum 
prémio. 

  

http://www.guiadacidade.ptb/
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Quer ser o 24º convocado para a seleção de 
Portugal? A RTP vai testar os seus 
conhecimentos sobre futebol e levá-lo ao Brasil! 
Na celebração do centésimo aniversário da 
Federação Portuguesa de Futebol, e nas vésperas 
de mais um Campeonato do Mundo, vai ser 
posto à prova o conhecimento de todos os 
portugueses sobre a Seleção Nacional. O 
vencedor ganha uma viagem para assistir aos 3 

jogos de grupo de Portugal.  

 

1. documentário 2. concurso 3. debate 4. série nacional 5. informação diária 

6. filme 7. entretenimento 8. série estrangeira 9. desportivo 

O trabalho e as vidas de um grupo de 
médicos em Chicago 

 
Um drama centrado nas vidas pessoais e 
profissionais de cinco cirurgiões internos 
e seus supervisores. 

5. Lorde garante que vai dar um concerto muito bom naquela que é a sua primeira vez em 
Portugal. 

  

6. A organização do Rock in Rio anunciou no dia 31 de maio que Lorde vai atuar no 
festival. 

  

 

B. Leia as informações sobre os diferentes programas e faça a correspondência com os respetivos 

géneros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histórias de sobrevivência 
Explore a maravilha da BBC Terra que nos 
relata as histórias cativantes de 
mamíferos, répteis e anfíbios, insetos, 
peixes, plantas e seres humanos como 
eles competem para a sobrevivência. 

Uma brilhante comédia negra de Tim 
Burton! 
Duas décadas depois de ter chegado à 
América, Barbanas tem o mundo a seus 
pés ou pelo menos a cidade de 
Collinsport, no Maine. O mestre da 
mansão Collinwood, Barnabas, é rico, 
poderoso e um playboy inveterado. Até 
que comete o grave erro de partir o 
coração a Angelique Bouchard. 

À tarde, os portugueses unidos com "Portugal 
no coração" 
É na RTP que as tardes vão ser animadas! Jorge 
Gabriel apresenta o "Portugal no Coração" na 
companhia de uma apresentadora diferente 
todas as semanas. Neste programa unimos os 
portugueses e pensamos Portugal. 

  

 
A mais rigorosa seleção de notícias, todos os 
dias às 20h00 
A mais rigorosa seleção de notícias, todos os dias 
às 20h00. 
De segunda a domingo, João Adelino Faria e José 
Rodrigues dos Santos mostram-lhe o que de mais 
relevante se passou o país e no mundo. 
Se é importante, está no Telejornal. 
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Retirado de: www.rtp.pt 
 

 

C. Leia as quatro opiniões seguintes sobre as vantagens e desvantagens de ver televisão. No quadro 

abaixo indique aquelas que são opiniões positivas e as que são negativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinião positiva: 

Opinião negativa: 

1. A meu ver, a falta de 

exercício físico e a 

passividade levam ao 

excesso de peso e à 

obesidade. 

2. Na minha opinião, também existem programas de 

televisão que podem ensinar muitas coisas aos 

adolescentes, como por exemplo: documentários, 

programas culturais, entre outros. 

3.  Penso que ao verem programas 

violentos e irreais, os jovens podem 

querer imitar esses comportamentos 

que veem na televisão, pois pensam que 

a vida real é assim. 

4. Com estes programas televisivos, os 

adolescentes podem adquirir mais 

conhecimentos, tais como: aprender 

outras línguas, conhecer mais coisas 

sobre o mundo e a nossa cultura. 

http://www.rtp.pt/


- 6 -   

D. Observe a imagem, leia as informações e a sinopse. Depois, leia as frases e diga se as afirmações 

são verdadeiras ou falsas.  

 
 

Título Original: La cage doreé 

Duração: 90 min. 

Realizador: Ruben Alves 

Intérpretes: Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Maria Vieira, 

Roland Giraud, Chantal Lauby, Bárbara Cabrita 

Género: comédia 

Classificação: M/12 

Línguas: francês e português 

Estreia: França, 24 de abril, 2013 

 
Num dos melhores bairros de Paris, Maria e José Ribeiro vivem há cerca de 30 anos na casa da 
porteira no rés do chão de um prédio da segunda metade do século XIX. Este casal de imigrantes 
portugueses é querido por todos no bairro: Maria uma excelente porteira e José um trabalhador da 
construção civil fora de série. Com o passar do tempo, este casal tornou-se indispensável no dia a dia 
dos que com ele convivem. São tão apreciados e estão tão bem integrados que, no dia em que surge a 
possibilidade de realizarem o sonho das suas vidas, regressar a Portugal em excelentes condições, 
ninguém quer deixar partir os Ribeiro, tão dedicados e tão discretos. Até onde serão capazes de ir a 
sua família, os seus vizinhos e os patrões para não os deixarem partir? Mas estarão, a Maria e o José, 
verdadeiramente com vontade de deixar França e de abandonar a sua preciosa gaiola dourada? 

Retirado de: cinema.sapo.pt 
 

 V F 

1. O título deste filme em português é A Gaiola Dourada.   

2. Este filme dura uma hora e trinta minutos.   

3. Este filme pode ser visto por pessoas com doze anos.   

4. Os atores principais deste filme são Rita Blanco e Joaquim de Almeida.   

5. Este filme conta a história de um casal nascido em França.   

6. Todas as pessoas no bairro gostam imenso de Maria e José Ribeiro.   

7. Este casal é muito importante na vida das pessoas do bairro.   

8. O maior sonho deste casal é voltar para Portugal.   

9 . A família, os vizinhos e os patrões dos Ribeiro querem deixá-los voltar a Portugal.   

http://cinema.sapo.pt/pessoa/rita-blanco
http://cinema.sapo.pt/pessoa/joaquim-de-almeida
http://cinema.sapo.pt/pessoa/maria-vieira-0
http://cinema.sapo.pt/pessoa/roland-giraud
http://cinema.sapo.pt/pessoa/chantal-lauby
http://cinema.sapo.pt/pessoa/barbara-cabrita
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E. Justifique, com citações retiradas da sinopse as afirmações do exercício anterior 
que considerou falsas. Não se esqueça de indicar o número da afirmação.  

 
 

 

 

 

 
 

III - FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

 
A. Complete o texto com os verbos na forma e no tempo corretos. 

 

 
O  Verão  (aproximar-se) e com ele os grandes festivais de música 
organizados em Portugal  e que   (vir) a dar fama ao nosso país. Desde os 
finais de Maio até aos finais de Agosto são inúmeros os festivais de Verão que 
   (satisfazer) os fãs da música ao vivo. Com o Festival Sudoeste, na 
Zambujeira do Mar, e o Paredes de Coura, no Alto Minho, entre os festivais de Verão com mais 
afluência  de visitantes, Portugal  (vir) a tornar-se um dos palcos mundiais 
preferidos dos grandes nomes da música nacional e internacional para a realização de concertos ao 
vivo. 

O Festival Sudoeste  (ser) um dos festivais de Verão mais importantes e 
celebrados  pelo público nacional em território português.  O festival, que    
(contar) com a sua primeira edição em 1997,    (realizar-se) todos os anos na 
Zambujeira do Mar, na costa do litoral alentejano. Este ano a paisagem desta zona idílica, e 
normalmente pacata,   (encher-se) de gente entre 6 e 10 de Agosto para 
aproveitar dias de excelente música e as maravilhas do clima e do mar do litoral alentejano. 

Um dos maiores festivais de música do norte do país, o Festival de Paredes de Coura 
   (ganhar) estatuto de culto em 1993, numa altura em que a oferta de 
festivais de Verão em Portugal  (ser) pouca. Realizado normalmente entre 
os finais de Julho e o princípio de Agosto, o festival   (decorrer) junto à praia 
fluvial do Rio Tabuão em Paredes de Coura no Alto Minho. 

O  projeto  Rock  in  Rio,  tal  como  o  nome  (indicar), é um festival que 
   (ganhar) reputação internacional graças à primeira edição realizada na 
cidade do Rio de Janeiro. Em 2014 o festival   (voltar) a escolher o Parque 
da Bela Vista em Lisboa como palco e possui um cartaz recheado de nomes da música nacional e 
internacional. O Rock  in Rio-Lisboa  (chegar) logo no início do Verão, em 
finais de Maio, e proporciona uma boa oportunidade para umas mini-férias culturais na capital 
portuguesa. 
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IV– PRODUÇÃO ESCRITA 

 
 

Escreva um texto (110-130 palavras) e dê a sua opinião sobre o último filme que viu. Não se 
esqueça de referir: 
- onde o viu e com quem; 
- nome do filme; 
- tema geral do filme; 
- aspetos de que gostou mais; 
- aspetos de que gostou menos; 

 

 

 

  _   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


