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COMPREENSÃO DO ORAL 
 

 
PARTE 1 

 
Vai ouvir um diálogo numa situação de compra e venda. Deve ouvir o texto e completar 
as frases 1 a 5 com a opção correta de acordo com o diálogo. Há apenas uma opção 
correta para cada frase 

1. A Eva foi  às compras ...   4. A Eva comprou uma peça de 
roupa ... 

 

a) ... com um grupo de amigos.   a) ... cara.  
b) ... com um amigo.   b) ... muito barata.   
c) ... com uma amiga.   c) ... com desconto.  
     
2. A Eva quer comprar...   5. A Eva decide experimentar ...  

a) ... uma camisa.   a) ... uma camisola preta.   
b) ... umas calças de ganga.   b) ... uma camisola azul escura.  
c) ... uma camisola.   c) ... uma camisola azul clara.  
     

3. A empregada perguntou à Eva...     

a) ... o seu nome.     
b) ... o seu número de telefone.     
c) ... o seu tamanho.     
 

PARTE 2 
 
Vai ouvir um diálogo entre um casal. Deve assinalar se as afirmações são verdadeiras 
(V) e falsas (F) de acordo com o texto.  
 

6. No sábado de manhã a Eva estava muito cansada.  
7. Mesmo cansada, a Eva propôs fazer o jantar.  
8. A Eva e o Daniel tinham carne no frigorífico para o jantar.  
9. O Daniel preferiu jantar fora de casa.  
10. O Daniel sugeriu um restaurante novo.  
11. A Eva concordou de imediato com a sugestão do Daniel.  
12. A Eva aceita a proposta do Daniel porque gosta de bacalhau com natas.   
13. O Daniel gosta de muito de vinho alentejano.  
14. O Daniel gosta de cozinhar, mas não gosta de lavar a loiça.   
15. A Eva não se importa de lavar a loiça.  

 
 
 
 



 
 

 2 

PARTE 3 
 
Vai ouvir dois diálogos sobre saúde e ler as cinco perguntas 16 a 20. Para cada 
pergunta, deve assinalar com um ✔  a  imagem mais adequada de acordo com os 
textos.  
 

16. Onde está o Sr. Tomás no primeiro diálogo? 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

17. Porque é que o Sr. Tomás vai ao médico? 

a)  

 

b) 

 

c) 

 

18. Onde é que o senhor Tomás vai comprar os medicamentos? 

a)  

 

b)  

 

c) 

 

19. Que medicamentos é que o Sr. Tomás comprou? 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

20. Quanto é que o Sr. Tomás pagou pelos medicamentos? 

a)  

 

b) 

 

c) 

 
 

PARTE 4 
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Vai ouvir um diálogo sobre alojamento. Deve ouvir o texto e completar as frases 21 a 25 
com a opção correta de acordo com o diálogo. Há apenas uma opção correta para cada 
frase. 
 

21. Ao contactar a receção, o Afonso pede para falar ...  

a) ... com a rececionista.  
b) ... com as empregadas de limpeza.  
c) ... com o gerente do hotel.  

22.  O Afonso contactou a receção para ...  

a) ... pedir o serviço de limpeza.  
b) ... reclamar do serviço de limpeza.       
c) ... agradecer o serviço de limpeza.  

23. O Afonso reservou o quarto número ...  

a) ... 604.  
b) ... 406.       
c) ... 640.  

24. As empregadas de limpeza ...    

a) ... mudaram os lençóis do quarto 604.  
b) ... mudaram os lençóis do quarto 406.       
c) ... mudaram os lençóis do quarto 640.  

25. A rececionista falou com o Afonso...    

a) ... pessoalmente.  
b) ... por email.  
c) ... pelo telefone.       
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COMPREENSÃO DA LEITURA 
 

 
PARTE 1 

 
Ler as frases 1 a 5. A cada frase corresponde uma mensagem de telemóvel (A, B, C). 
Deve identificar com um ✔ a mensagem correspondente a cada frase. Apenas uma 
opção está correta. 
 

1. A Joana precisa do livro que emprestou à Maria com urgência. 
 
A.  
Olá, Maria. Preciso do livro 
hoje. Não te esqueças! 

B. 
Olá, Maria! Se não podes 
dar-me o livro hoje, não faz 
mal. 

C. 
Olá! Quando podes 
entregar-me o livro que te 
emprestei? 

 
2. A colega do João diz-lhe que ele tem de estar na reunião. 

 
A. 
Olá! 
Podes estar na reunião 
hoje? Eu não sei se posso 
ir. 

B. 
João, não podes faltar à 
reunião. Deves chegar 10m 
antes da hora.  

C. 
Olá! Devias ir à reunião. 
Podes acabar esse texto 
mais tarde. 

 
3. O Miguel continua à espera do autocarro. 

 
A.  
Ainda na paragem! Podem 
esperar mais um pouco? A 
viagem é rápida! 

B. 
Já estou no autocarro e 
chego mais ou menos daqui 
a 10m. 

C. 
Podem esperar mais um 
bocadinho por mim? Este 
autocarro para em todo o 
lado! 

 
4. O Pedro pede ajuda à Paula. 

 
A.  
Podes passar por minha 
casa esta tarde? Podias 
ajudar-me a fazer o 
trabalho? 

B. 
Podes vir ter comigo às 6? 
A essa hora já acabei o 
trabalho. 

C. 
Obrigado, mas a Sofia já me 
ajudou. Para a próxima 
conto contigo! 

 
5. A Leonor discorda do Pedro. 

 
A. 
Penso que tens razão. O 
filme é aborrecido. 

B. 
Também achei o filme 
muito divertido. 

C.  
Não concordo contigo. Eu 
gostei do filme. 
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PARTE 2 

 
Ler a previsão do estado do tempo e as afirmações 6 a 10. Para cada afirmação, 
assinalar se é V (verdadeira) ou F (falsa) de acordo com o sentido do texto.  

 

Em Portugal Continental, o céu vai 
apresentar-se hoje pouco nublado ou 
limpo, com o vento a soprar fraco de 
nordeste, prevendo-se uma pequena 
descida das temperaturas mínimas e 
neblinas matinais. Na Madeira, o céu vai 
apresentar-se geralmente muito nublado, 
soprando o vento de sueste, moderado. 
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros. 
No arquipélago dos Açores, o céu vai estar 
muito nublado no Grupo Ocidental, com o 
vento a soprar de nordeste, moderado; 
prevê-se a possibilidade de ocorrência de 
aguaceiros e uma pequena subida de 
temperatura. No Grupo Central, o céu vai 
estar também muito nublado, soprando o 
vento de leste, forte, mas tornando-se 
gradualmente moderado. No Grupo 
Oriental, o céu também se vai apresentar 
muito nublado e o vento vai soprar de 
sueste forte, tornando-se gradualmente 
moderado. 

 
 

6. O tempo vai estar igual em Portugal Continental, na Madeira e nos Açores.  

7. Na Madeira vai chover e fazer vento.  

8. Nos Açores, no Grupo Ocidental, a temperatura vai subir.  

9. No Grupo Central, nos Açores, o vento vai diminuir de intensidade.  

10. Nos Açores o céu vai estar muito nublado em todas as ilhas.  
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PARTE 3 
 

Vai ler cinco textos e cinco afirmações incompletas (11-15) sobre cada um deles. Deve 
completar cada frase sublinhando a opção correta de acordo com o texto.  

IBERAIR – A SUA COMPANHIA 
AÉREA 

Temos o prazer de informar que nos 
dias úteis oferecemos a todos os 
passageiros da Iberair um serviço de 
transporte de bagagem para grupos 
até 5 pessoas. 

11. O serviço está disponível... 

a) ... para os passageiros de todas as companhias. 
b) ...só para grupos de cinco pessoas. 
c) ...de segunda a sexta-feira. 

  
RESTAURANTE “O ANTÓNIO” -  

OPINIÕES DOS CLIENTES 
Este restaurante já não é o que era. 
Infelizmente! Fui lá ontem e não volto 
mais. O serviço piorou e os preços 
subiram. É pena, porque o espaço é 
tão bonito! Nunca mais!  

12. O cliente acha ... 

a) ... que o restaurante já não é tão bonito como antes. 
b) ... que a comida do restaurante agora é mais cara. 
c) ... que vai deixar de ir ao restaurante durante algum tempo. 

  
PISCINAS DE BELÉM 

Lamentamos informar que as piscinas 
de Belém vão encerrar por motivos 
técnicos por um período de 30 dias. 
Pedimos desculpa pelo incómodo. 

13. O anúncio não diz ... 

a) ...a razão por que as piscinas vão fechar. 
b) ... durante quanto tempo as piscinas vão estar fechadas. 
c) ... quando as piscinas vão fechar. 

  
TDM INFORMAÇÃO 

Daqui a pouco, às 15 horas, vamos ter 
pela primeira vez no nosso estúdio a 
atriz Vitória Guerra, da telenovela 
Avenida Brasil, que vai responder a 
todas as suas perguntas. Não pode 
perder! 

14. Vitória Guerra vai ... 

a) ... só responder a perguntas sobre a telenovela. 
b) ... estar no estúdio da TDM à tarde. 
c) ... ao estúdio da TDM com frequência. 

  
Como funciona o serviço 
EasyParking no aeroporto de 
Lisboa? 
À hora marcada, entrega o seu carro 
ao nosso motorista em frente ao 
terminal do aeroporto. O motorista 
estaciona o seu carro no nosso 
parque. No regresso da sua viagem, o 
nosso motorista vai estar à sua espera 
em frente ao terminal das chegadas 
com o seu carro e com a conta. Pode 
pagar em dinheiro, multibanco ou 
cartão de crédito. 

15. Quando usa o serviço EasyParking, o cliente ... 

a) ... para o carro e entrega a chave ao motorista. 
b) ... estaciona o carro e entrega a chave ao motorista.   
c) ... para o carro e paga ao motorista. 
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PARTE 4 
 

Ler o seguinte texto com atenção e dizer se as afirmações 16 a 25 são verdadeiras (V) 
ou falsas (F), de acordo com o sentido do texto.  
 

           Quando eu era adolescente, vivia numa pequena 
cidade perto do mar. Durante o ano, era um lugar calmo 
onde a vida passava lentamente. Havia as aulas no liceu, os 
passeios a pé na praia, os bailes na passagem de ano e no 
Carnaval. Mas, em agosto, a vila enchia-se de veraneantes 
(1) de cidades próximas e, com eles, de movimento, de 
ruídos, de exclamações felizes de gente que se reencontra. 
Para mim, era o verdadeiro verão, a festa, a alegria. Tanta 

gente nova e interessante, como tudo o que é desconhecido… 
     De manhã estava, frequentemente, nublado, mas ninguém se importava, era uma das 
invariáveis (2) das nossas férias. Os amigos encontravam-se no café ou passeavam à beira-mar. 
Era bom... Era bom conversar, fazer planos para a tarde e sentir o cheiro a maresia (3). Às onze 
e meia, vinha o sol. Era muito bom! A praia vibrava com os risos, os gritos alegres e a música, 
que jorrava (4) dos altifalantes (5): “It’s the time of love…”. Havia um sabor a sal, a vento, a mar, 
misturado com o das bolas de Berlim (6) e batatas fritas, apregoadas pelos vendedores 
ambulantes, que percorriam a praia para cá e para lá, para lá e para cá. 
    Mas esse tempo passou. Visitei, há dois anos, a cidade da minha adolescência e estava tudo 
tão diferente… Tantos prédios altos e modernos! O que é que aconteceu às vivendas 
pequeninas naquela avenida à beira-mar? Tantos turistas, de várias nacionalidades! Onde 
estavam os veraneantes das cidades próximas? Só o cheiro a maresia continuava igual. E o sol, 
que teimava em aparecer só às onze e meia... 

                                                                                                                         Rita Coutinho 

 Glossário: 
(1) Veraneantes – pessoas que passam o verão nalguma cidade ou noutro sítio para descansar. 
(2) Invariáveis – situação habitual ou que se repete. 
(3) Maresia – Cheiro do mar junto à costa. 
(4) Jorrava – Que saía com intensidade. 
(5) Altifalante – Aparelho que amplifica o som.  
(6) Bolas de Berlim – Bolo cremoso, que se vende em muitas praias de Portugal. 
 

16. Na pequena cidade perto do mar, a vida era sempre calma e igual.  

17. Os turistas vinham de muito longe.  

18. A Rita adorava a chegada dos turistas porque reencontrava amigos.  

19. Normalmente, havia sol durante todo o dia na cidade perto do mar.  

20. Quando não havia sol, não havia nada para fazer na praia.  

21. As pessoas gostavam de ouvir música na praia.  

22. Era possível comprar comida na praia.  

23. Atualmente, há prédios altos e modernos ao lado das vivendas pequeninas.  

24. Hoje há mais turistas estrangeiros do que turistas das cidades próximas.  

25. Hoje em dia, nada é igual naquela cidade.  
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COMPETÊNCIA ESTRUTURAL 
 

 
PARTE 1 

 
Observar as imagens e estabelecer comparações com os seguintes adjetivos. Escrever 
as respostas na folha de respostas. 
 

Antigo      Doce     Importante     Pequeno     Grande 
 
1. O Farol da Guia é ______________________________ do que a Torre de 

Macau. 

2. O edifício do Leal Senado (1784) é  ___________________ 
_____________________ do que o edifício do Mercado 
Vermelho (1936). 

3. A ponte da Amizade tem 4,7km e é __________________ 
do que a Ponte Governador Nobre de Carvalho, 
que só tem 2,5km. 

4. Para mim, o pastel de nata é ___________________________  
do que  o arroz doce. 

5. Eu acho que comer vegetais é  ________________________   
________________________ do que praticar exercício físico 
regulamente. 

 
PARTE 2 

 
Ler as frases e escolher o indefinido correto de acordo com o contexto. Escrever a 

resposta na folha de respostas. 

6. Há alguns / algum / alguma centro de saúde na Taipa? 

7. Alguma / Nenhuma / Alguém sabe onde fica a Rua do Campo? 

8. Cada / Outra / Muita um de nós devia consultar o médico regularmente. 

9. O banco costuma ter fila mas esta manhã não estava lá nenhum / ninguém / alguém. 
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PARTE 3 

Responder às perguntas e substituir os complementos sublinhados pelos pronomes 

adequados. Responder na folha de respostas. 

LHES     A     LHE      OS      O 
 

10. - Já provaste esta especialidade?  
- Sim, já ________ provei, é deliciosa! 

11. - Ele já entregou todos os documentos necessários para renovar o passaporte? 
- Não, ainda não ________ entregou. 

12. - Ele costuma oferecer bolo lunar aos amigos? 
- Sim, ele costuma oferecer- ________ bolo lunar porque é tradição. 

13. - Pediste o livro de reclamações? 
- Sim, pedi-_________ agora mesmo. 

14. - O polícia pediu a carta de condução ao condutor? 
- Sim, ele pediu-________ a carta de condução. 

 
Parte 4 
Completar as frases com os advérbios ou locuções adverbiais de tempo corretos. Só 
pode usar cada palavra uma vez. Escrever na folha de respostas. 
 

Nessa época     Atualmente     Ontem    Amanhã      Antigamente 

 
15. __________________ não existiam tantos casinos em Macau. 

16.  __________________ choveu imenso. 

17.  ___________________ vais comigo ao centro comercial? 

18.  __________________ as pessoas preocupam-se mais com a alimentação. 

19.  Eles vieram para Macau em 1950. __________________, as crianças brincavam na rua. 

 
PARTE 5 

Completar as frases com os verbos indicados no pretérito perfeito simples ou pretérito 
imperfeito. Escrever na folha de respostas. 

- No ano passado, nós (20) __________________ (ver) o fogo de artifício junto ao rio, mas, dantes, 
(21)___________________________ (costumar) ficar em casa e ver o fogo, da varanda. 
- Quando a minha irmã (22) __________________ (ser) mais nova, a minha família (23) 
________________________ (reunir-se) ao domingo. 
- Os meus pais (24) ______________(ser) crianças quando o cinema Alegria (25) __________________ 
(abrir). 
 
 



 
 

 10 

 
 

 

PRODUÇÃO ESCRITA 
 

 
PARTE 1  

Ler o e-mail, imaginar que é o Júlio e responder à Vitória. O texto deve ter entre 50 a 80 
palavras.  
 

 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Ontem, quando regressava a casa, perdeu um livro no autocarro. Decide então deixar 
uma mensagem na secção de Perdidos e Achados. Deve: 

 dizer que livro perdeu 
 caracterizar o livro  
 explicar por que é que quer encontrar o livro.  
 deixar o seu contacto telefónico ou o seu endereço de correio electrónico. 

A mensagem deve ter uma extensão de 25-50 palavras. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 


