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COMPREENSÃO DA LEITURA 
 
 

Observar o cartaz e ler as informações. Dizer se as frases são verdadeiras (V) ou falsas 
(F).  

 

 
Título em Português: O Caçador de Androides 
Título original: Blade Runner 2049 
Classificação: M/14 (maiores de 14) 
Duração: 163 min. 
País: EUA, Reino Unido, Canadá 
Género: Suspense, Ficção Científica, Ação 
Realizador: Denis Villeneuve 
Elenco: Jared Leto, Harrison Ford, Ryan Gosling, 
Ana de Armas 
Estreia mundial: E.U.A - 6 de outubro de 2017; 
Portugal - 5 de outubro de 2017; China (Macau e 
Hong Kong) - 5 de outubro de 2017 

CINEMA GALAXY 
 
 
 
Estreia:  
5 de outubro de 2017 
 
Versão: 3D  
 
Sala: Director’s Club 2 
Sessões:  
Todos os dias 18h10, 
21h10, 00h10 
 
Preço do bilhete:  
280 patacas 
 
* A sessão das 18h10 
do dia 10 de outubro 
está esgotada (já não 
há bilhetes para 
vender). 
 
 
 
Sala: Theater 8 
Sessões: 
Todos os dias 18h00, 
21h00, 23h55 
 
Preço do bilhete:  
140 patacas 

 

 

 
 
 
Legenda: chinês 

CINEMA NOS 
VASCO DA GAMA  

(Lisboa) 
 
Estreia:  
5 de outubro de 2017 
 
Versão: 3D 
 
Sala: 6 
Sessões: 
Todos os dias 14h, 
21h00, 00h30 
 
 
Versão: 2D 
 
Sala: 4 
Sessões:  
Todos os dias 
17h15, 00h15 
 
 
Preço do bilhete:  
 
2D – €5.50 
3D – €6.95 
*óculos 3D – 1 euro  
Os óculos 3D não 
estão incluídos no 
preço do bilhete 3D. 
Se necessitar 
comprar óculos 3D, 
pode fazê-lo nas 
bilheteiras ou nos 
bares dos nossos 

cinemas.  

 
Estudante: 50% 
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Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=dZOaI_Fn5o4    

Legenda: português 

 V|F 

a. A data de estreia em Macau é igual à data em Lisboa.  

b. O filme do cartaz é um filme de animação.   

c. O filme tem uma duração de duas horas e quarenta e três minutos.  

d. Os bilhetes de cinema são mais baratos em Macau.  

e. Há mais sessões no cinema Galaxy.  

f. O filme Blade Runner estreia mais cedo em Portugal do que nos Estados Unidos 

da América. 

 

g. Uma criança com menos de 14 anos pode ir ver o filme.  

h. A informação do cartaz do filme não está em português.  

i. O cinema Galaxy apresenta este filme só numa versão.   

j. As legendas do filme em Portugal são em chinês e português.  

 
 

Ler as mensagens e fazer corresponder a coluna A à B para completar as frases. 
Escolher só uma opção da coluna B.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oi, Susana! Olha, faço anos na próxima 
semana e vou fazer uma festa no sábado. Não 
queres vir à minha festa? A Joana também 
vem. É às 21h30, mas podes chegar mais 
cedo. Oi, Carolina, claro que vou! 

Onde vai ser a festa? 

Desculpa! Vai ser em minha casa! Olha, podes 
trazer o teu namorado. Assim também o 
conheço ☺ 

Está bem. Eu vou falar com 
ele. Vou chegar mais cedo 
para te ajudar a preparar as 
coisas. Vou combinar com o 
Rui, o meu namorado, e às 
sete e meia vamos juntos 
para a tua casa. ☺  

Ok. Obrigada. Até sábado! beijinho 
☺! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dZOaI_Fn5o4
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COLUNA A  COLUNA B 

1. A festa da Carolina é... 

2. A Carolina envia a mensagem... 

3. A Carolina faz um convite para... 

4. A Carolina não conhece... 

5. A Susana e o namorado vão chegar... 

a. antes das nove e meia da noite. 
b. o namorado da Susana. 
c. depois das 21h30. 
d. à festa mais tarde. 
e. a festa de anos do Rui. 
f. à Joana.  
g. no sábado. 
h. a festa de aniversário dela. 
i. a Susana.  
j. hoje de manhã. 

 

 

 

Quatro estudantes universitários precisam de arrendar um quarto. Dizer qual é o 
melhor quarto para cada estudante. 

 
a. A Carla é muito calma e passa muito tempo em casa. Adora cozinhar. 

b. A Alice é estudiosa e introvertida. Costuma estudar na biblioteca da universidade que fica 

longe e come sempre na cantina. 

c. O Ricardo é independente e gastador. Gosta de fazer compras com os amigos e nunca toma 

as refeições em casa. Costuma ir de autocarro para a universidade.  

d. O João é sociável e divertido. Ele sai todos os dias à noite. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

Anúncio A Anúncio B Anúncio C Anúncio D 

    

Anúncio A 
Prédio recente e moderno. Boa 
localização com muitos bares e 

discotecas. Quarto espaçoso com 
televisão. Rapazes ou raparigas. 

 
 

Anúncio B 
Quarto para estudantes com 
varanda. Zona tranquila, bem 

situada, com metro e duas paragens 
de autocarros. Com utilização de 

cozinha. 

Anúncio C 
Casa antiga com frigorífico e 

máquina de lavar roupa. Uma sala 
e dois quartos individuais. 

Transportes públicos na zona. Só 
raparigas. 

Anúncio D 
Quarto com casa de banho 

privativa. Zona animada, perto de 
transportes e comércio. Quarto 

espaçoso e confortável.   
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FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
 
PARTE 1  
Circular  a opção correta na tabela para completar o texto.  

 
Habitualmente, o Tiago sai _a._ casa por volta  b._ oito 

horas e vai  c._ o trabalho. Ele vai _d.__ autocarro n.º 11 

para Macau. O autocarro passa sempre _e.  ponte 

Governador Nobre de Carvalho. 

Ele entra _f.  autocarro perto _g._ edifício da CEM e sai _h._ 

paragem da Avenida Infante D. Henrique. Depois, vai sempre 

_i._ frente _j._  esta avenida até chegar _k._ um cruzamento, 

atravessa a rua _l._ passadeira e aí vira _m._ direita. O BNU 

fica na esquina _n._  Avenida da Praia Grande _o._ a Avenida 

Almeira Ribeiro. 

 
Sublinhar, nas seguintes frases, as opções corretas. 

 
a. Podia dizer-me onde fica o restaurante mais próximo/ próximos/ próxima? 

b. O que / Como / Qual é que a Andreia volta para a casa? 

c. O livro está / fica / é dentro da minha mala. 

d. Quando / Em que / O que é que vais fazer hoje à noite? 

e. O que é que há / tem / está nesta área de residência? 

f. Como estou / tenho / tem com muita fome, vou à pastelaria. 

g. Lisboa está / fica / estou em Portugal. 

h. Desculpe, sabe dizer-me como se vai / vou / vão para o Centro Cultural de Macau? 

i. Quantas / Qual / Quantos paragens há até ao centro da cidade? 

j. – Há algum / alguma / nenhum cinema nesta zona? 

– Não, não há algum / nenhuma / nenhum. 

k. – Tiago, eu e a Ana vamos à praia hoje à tarde. Queres ir connosco / comigo / 

convosco? 

– Claro que vou convosco / com vocês / connosco. 

l. – Avó, como é que vai estar / é / está o tempo amanhã? 

– Amanhã vai estar / está / vai haver aguaceiros. 

a.  a em de 

b.  às das nas 

c.  para ao no 

d.  de no em 

e.  pela por em 

f.  do ao no 

g.  de da do 

h.  na à da 

i.  em à na 

j.  pela por à 

k.  para a por 

l.  pela na à 

m.  em na à 

n.  na com da 

o.  com para de 
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PRODUÇÃO ESCRITA 
 

 
O Ricardo é teu amigo e é português. Ele quer visitar Macau. Vais escrever um e-mail ao 
Ricardo. (60 a 70 palavras) 

Deves dizer: 
✓ qual é a melhor estação do ano e porquê; 
✓ que tipo de roupa deve trazer;  
✓ o que vão visitar e onde vão comer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


