
 

Portugál nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0512 
  I. Olvasott szöveg értése 

Azonosító jel:           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGÁL NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2006. február 24.  14:00 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 70 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

6
. 

fe
b

ru
á

r 
2

4
. 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 2 / 8 2006. február 24. 
0512 

Portugál nyelv — emelt szint Azonosító jel:           

Exercício 1 
• O artigo abaixo fala nos perigos ambientais. 
• Para as respostas (1-8) procure a segunda parte das frases (A-J) .   
• Coloque as letras nas caixinhas. 
• Há uma frase desnecessária. 
• Há um exemplo marcado com (0). 
 

A Ameaça Global 
Não é por acaso que as questões ambientais estão desde há alguns anos entre os assuntos 

mais importantes da agenda política dos países desenvolvidos: é que o Planeta está mesmo  
(0)……………………………………………………………………………………………..  

Talvez por isso um responsável das Nações Unidas considere que a Conferência Mundial 
sobre Ambiente e Desenvolvimento, que irá ter lugar em Junho próximo, no Rio de Janeiro, 
(1)………………………………………………………………………………………………. 

Entre os temas a tratar estará certamente a avaliação do impacto que a contínua 
degradação da camada de ozono (2)…………………………………………………………… 

Inicialmente apenas nas regiões polares, a destruição na camada de ozono foi agora 
também observada nas regiões temperadas. Peritos norte-americanos sublinharam, de forma 
dramática, as consequências que este facto poderá vir a ter, por exemplo no aumento 
(3)……………………………………………………………………………………………….. 

O problema do ozono é, porém, apenas um entre muitos outros. O Brasil, que vai 
organizar esta cimeira, é, por exemplo, alvo de uma das maiores devastações de que há 
memória na história da humanidade. A floresta amazónica que ocupava uma área de 16 
milhões de metros quadrados está hoje (4)……………………………………………………... 

No final dos anos 80, a revista norte-americana "Time" revelava, que a destruição das 
florestas tropicais, de uma forma global,(5)…………………………………………………….. 
isto é, de um campo de futebol por segundo. 

As consequências desta verdadeira catástrofe são difíceis de avaliar, mas uma coisa é 
clara: a continuação deste processo levará não só ao desaparecimento definitivo das últimas 
comunidades índias (6)……………………………………………………………………… 
senão mesmo milhares de espécies animais e vegetais ainda desconhecidas do Homem. 

Temos de dizer que a destruição da Amazónia, e de uma forma geral das florestas 
tropicais, em consequência de projectos de desenvolvimento que não tomam em conta o 
equilíbrio ecológico do Planeta, (7)…………………………………………………………….. 

Se as temperaturas médias do globo estiverem de facto a aumentar, a subida dos níveis 
dos oceanos poderá ser (8)……………………………………………………………………… 

Atlantis-Air Portugal 
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A doente, a ameaça é global, não conhecendo fronteiras, credos ou raças. 
B ajudas concretas para acabar com a pobreza 
C poderá estar a ter consequências gravíssimas no clima mundial, influenciando de forma 
decisiva o chamado "efeito de estufa". 
D é uma ocasião "única" para enfrentar alguns dos principais problemas que se colocam 
hoje à humanidade. 
E estava a processar-se a uma média de 200 mil quilómetros quadrados por ano, 
F trágico para as cidades costeiras como Nova Iorque ou Lisboa. 
G como eliminará da face da Terra centenas, 
H reduzida a 9 milhões de metros quadrados. 
I significativo do cancro da pele. 
J que protege o Planeta da radiação ultravioleta, irá provocar na vida da Terra. 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 
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Exercício 2 
• Leia o seguinte artigo com atenção. 
• Combine os parágrafos (9-18) com os pensamentos principais (A-L). 
• Coloque as letras nas caixinhas abaixo. 
• Há uma letra desnecessária.  
• Há um exemplo marcado com (0). 

O primeiro "8000" 
(0)  Foi em 1981 que, no decurso de umas férias na Suíça, fui invadido pelo forte desejo de 
me lançar na prática do alpinismo. A visão dos picos cheios de neve e das agulhas rochosas lá 
no alto convidaram-me à aventura e à descoberta das grandes paisagens. Imaginei a emoção 
que se sentiria ao dominar o medo das alturas e a incerteza sobre as dificuldades a vencer. 
(9) Depois, viria o prazer de um breve descanso no cume, ao sol e no silêncio das alturas, 
contemplando o panorama em redor. Imaginei também o alpinismo como uma actividade muito 
rica de vida interior, cheia de poesia, e onde os laços entre as pessoas seriam muito fortes. 
(10) Depois de uma iniciação à escalada em rocha, em Portugal, logo desejei praticar 
alpinismo nos Alpes. Nestas montanhas as subidas são longas e implicam o domínio de 
técnicas de neve e de gelo. A preocupação quanto à segurança é grande e tanto maior quanto 
maior for a dificuldade da escalada escolhida. 
(11) O alpinismo passou a preencher todas as minhas férias e os desafios iam-se sucedendo, 
sempre em busca da dificuldade. O mais importante era, para mim, que um cume não fosse 
facilmente atingível, e que o valor de uma subida residia na dificuldade do seu itinerário e não 
no cume em si.  
(12) Comecei a preocupar-me bastante com a preparação física, pois uma grande resistência 
ao cansaço é primordial. A corrida é parte importante do treino, incluindo a maratona. O 
ciclismo e a natação complementam a minha preparação. 
(13) Em 1990 viajei com dois amigos franceses até ao Pamir para tentarmos a escalada de 
um pico de sete mil metros de altitude. O estilo de escalada foi sempre ligeiro e sem ajuda de 
oxigénio artificial, e vi que o meu organismo se adaptou muito bem ao exercício físico intenso 
a grande altitude. 
(14) Esta montanha é muito conhecida por ter sido o primeiro " 8000" a ser conquistado. Foi 
escalada pelo lado norte, em 1950, por uma equipa francesa. A experiência e os 
conhecimentos adquiridos pelos franceses na grande altitude do Annapurna seriam valiosos 
para os ingleses, que os empregariam em 1953 na conquista do Everest. 
(15) A expedição em que tomei parte, foi liderada por Wielicki, um dos maiores especialistas 
em escalada extrema a grande altitude, e constituída por outros cinco polacos, uma alemã e 
uma belga. 
(16) Partimos de Katmandou de autocarro para Pokhara, situada a 200 quilómetros, para 
noroeste, e daqui iniciámos a subida de cinco dias até à base do Annapurna. O transporte do 
equipamento, alimentos e combustível foi feito por setenta carregadores locais. 
(17) O itinerário que estabelecemos em direcção ao cume, procurava minimizar a dificuldade 
da subida, e sobretudo, garantir a maior segurança. 
(18) A nossa última tentativa foi bem sucedida, atingi o cume em 23 de Outubro, às 14 horas. 
Fui premiado com um panorama inesquecível e com o sentimento de uma bem merecida vitória. 

 
Atlantis-Air Portugal 
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A A primeira emoção sentida pensando em poder dominar as alturas. 
B O caminho escolhido para atingir o cume tinha de ser o menos perigoso possível. 
C A expedição em que tomou parte foi dirigida por um dos melhores especialistas. 
D O sentimento de sucesso junto com o presente duma paisagem maravilhosa.  
E Os desportos usados na sua preparação física. 
F Via o alpinismo como uma actividade poética. 
G Passava todo o seu tempo livre à procura das dificuldades para conseguir vencer 
altitudes grandes. 
H A importância da aprendizagem com as experiências dos que já subiram a grandes 
altitudes. 
I Os riscos de avalanches, de blocos de gelo e de rocha eram constantes. 
J Adaptação ao exercício físico a grandes altitudes. 
K A importância de conhecer as técnicas de neve e do gelo. 
L O início da subida, o transporte das coisas necessárias. 
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Exercício 3 
• O seguinte artigo fala sobre cursos que facilitam o emprego.  
• Procure as partes que faltam (A-H) para completar o artigo. 
• Coloque as letras correctamente no quadro abaixo. 
• Há uma letra desnecessária. 
• Há um exemplo assinalado com (0). 
 

 
Cursos que dão emprego 

 
Os estudantes que concorram este ano ao ensino superior vão poder contar, pela primeira 

vez, com (0) …………….. na hora de fazer as suas escolhas: saber a (19) ………………dos 
cursos que gostariam de seguir. Este documento foi elaborado de acordo com as saídas 
profissionais, foi realizado pelo Grupo Fórum com base num inquérito enviado a todas (20) 
……………. em Portugal e será publicado  (21) ……………, a 28 de Maio. 

Apesar do (22) ……………. entre licenciados, esta análise permite verificar que existem 
mais de 280 cursos que asseguram trabalho acima dos 90 por cento. E algumas escolhas como 
a de Engenharia Informática do (23) ……………. do Porto, ou de Ciências Farmacêuticas, da 
Faculdade de Farmácia do Porto, garantem emprego a mais de metade dos alunos, ainda antes 
de (24)…………….. . 

Visão - Guia 
 
 
A as instituições do 

ensino superior 
D autoridade responsável G uma informação decisiva 

B  concluídos os cursos E Instituto Superior de 
Engenharia 

H taxa de empregabilidade 

C no Guia Prático do 
Estudante 

F crescente desemprego   

 
 

0 19 20 21 22 23 24 
G       
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Exercício 4  
• Leia o artigo que se segue acerca dos Açores. 
• Responda às perguntas (25-30) com base no texto, usando 3-5 palavras. Escreva as 

respostas nos espaços após as perguntas. 
• Há um exemplo marcado com (0). 
 

Parta à descoberta do paraíso 
Os amantes do mergulho encontram nos Açores um paraíso submerso com mil maravilhas 

por explorar. Para além da biodiversidade e da pureza ambiental, as águas açorianas são 
límpidas, podendo-se, em dias de Verão, alcançar uma visibilidade de 25 metros. 

Em quase todas as ilhas açorianas existem centros de mergulho, estabelecidos por conta 
própria, ou ligados a clubes navais, dispostos a apoiar o visitante na descoberta do vasto reino 
sub-aquático que rodeia este arquipélago atlântico. Um destes centros está sediado no Clube 
Naval de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e é mesmo um dos mais solicitados pelos 
visitantes. O centro conta já com 30 anos de actividade, e é um dos melhor apetrechados de 
Portugal. 

O que propomos é a descoberta do paraíso submerso que envolve as ilhas dos Açores. Na 
costa da ilha de São Miguel as águas têm temperaturas suaves e a sua profundidade pode ser 
uma surpresa. Permite mergulhar, em alto mar, em baixas de doze metros, ou submergir na 
vertigem dos setenta metros, perto da costa. Peculiaridades de um mundo onde reinam praias 
submersas, relevos e grutas de origem vulcânica. Lugares maravilhosos de uma fauna e flora 
muito próprias destas ilhas. 
 
(0) Os que adoram nadar debaixo de água o que é que encontram nos Açores?  
                                                     Encontram um paraíso submerso             
(25) Quais são os estabelecimentos que ajudam os visitantes que querem conhecer o mundo 
submerso na Ilha de São Miguel? 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
(26) Qual é a profundidade a que se pode submergir, perto da costa de São Miguel? 
…………………………………………………………………………………………………... 
(27) Nas águas dos Açores, no Verão, a visibilidade é de 25 metros, porquê? 
…………………………………………………………………………………………………... 
(28) De que origem são as grutas submersas perto da ilha de São Miguel?  
…………………………………………………………………………………………………...    
(29) Qual é a outra característica positiva do Clube Naval de Ponta Delgada, para além de ser 
um dos mais antigos?  
…………………………………………………………………………………………………... 
(30) Qual é a característica agradável da costa que envolve a ilha de São Miguel? 
:………………………………………………………………………………………………….. 
 

NE ÍRJON A VONAL ALATTI TERÜLETRE!   NE ÍRJON A VONAL ALATTI TERÜLETRE! 

25 26 27 28 29 30 Max. Elért 
      6  



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 8 / 8 2006. február 24. 
0512 

Portugál nyelv — emelt szint Azonosító jel:           

 
 
 
 
 
 
 

  
maximális 

pont 
elért 
pont 

1. feladat 8   
2. feladat 10   
3. feladat 6   I. Olvasott szöveg értése 

4. feladat 6   
ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Exercício 1 
• Leia o seguinte texto que fala das circunstâncias nas quais o escritor brasileiro, Jorge 

Amado escreveu o conto O Gato Malhado. 
• Conjugue os verbos entre parênteses (1-11) na forma adequada do pretérito perfeito 

ou do imperfeito do indicativo. 
• Há um exemplo assinalado com (0). 

 
O Gato Malhado  

 
Eu (0) _______ (escrever) a história de amor entre o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá 

em 1948, em Paris, onde então (1) _______ (residir) com a minha mulher e o meu filho João 
Jorge, quando este (2) _______ (completar) um ano de idade. (3)_______ (Ser) o seu 
presente de aniversário, para que um dia ele a lesse. Colocado entre os pertences da criança, o 
texto (4) _______ (perder-se) e somente em 1976 o (5) _______ (reencontrar) João, e  
(6) _______ (tomar) assim finalmente conhecimento dele. 

Nunca (7) _______ (pensar) em publicá-lo. Mas depois de tê-lo lido, Carybé, o grande 
mestre baiano (8) _______ (desenhar) sobre as páginas dactilografadas as mais belas 
ilustrações, tão belas que todos as (9) _______ (desejar) admirar. Perante isto eu não  
(10) _______ (ter) condições para recusar a publicação por tantos reclamada: se o texto não 
paga a pena, pelo contrário não há dinheiro que possa pagar as aguarelas de Carybé.  

O texto é editado como o (11) _______ (escrever) em Paris, há quase trinta anos. 
Jorge Amado 

(texto adaptado) 
 
0)                                                 escrevi 
1)   ................................................................................... 
2)   ................................................................................... 
3)   ................................................................................... 
4)   ................................................................................... 
5)   ................................................................................... 
6)   ................................................................................... 
7)   ................................................................................... 
8)   ................................................................................... 
9)   ................................................................................... 
10) ................................................................................... 
11) ................................................................................... 
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Exercício 2 
• Leia o texto seguinte que é uma introdução a um artigo sobre alimentação saudável. 
• Faltam palavras (12-24) no texto. Assinale as palavras correctas (a-d) no quadro 

abaixo. 
• Há um exemplo marcado com (0).  

 
Mais fibras! 

O Verão (0) ______ e as preocupações começam. Aquela blusa não (12) ______ tão 
apertada na última vez que a vestiu, em Maio do ano passado. É muito forte a auto-
recriminação (13) ______ não ter começado mais cedo o programa de ginástica, no ginásio 
que fica mesmo ao fim da rua. (14) ______ é que ontem ao lanche não se ficou pela bica, em 
vez de ter (15) ______ os três pastéis de nata. (16) ______ a gente sabe que um pastel de nata 
quente é irresistível, mas (17) ______ precisos TRÊS?! 

E vem então a leitura de todas as dietas da moda, a consulta (18) ______ médicos e 
especialistas. A resposta (19) ______ pronta: ingira mais fibras. E pensamos logo (20) ______ 
comprar daqueles pacotes industriais para o pequeno-almoço, mas cujo gosto, de alguns, nos 
(21) ______ pensar duas vezes se será mesmo preciso perder aquele pneuzinho pequenino que 
talvez nem (22) ______ com o biquini.  

Não (23) ______. Leia este artigo e fique a saber que as fibras estão presentes em mais 
alimentos (24) ______ naqueles em que inicialmente pensava. 
  
0) a) aproxima-se  b) se aproxima c) aproximou-se d) se aproximou 
12) a) tinha b) era c) estava  d) havia 
13) a) com b) por c) sem d) sobre 
14) a) Onde b) Quando c) Quem d) Por que  
15) a) devoro b) devorar c) devorando d) devorado  
16) a) todos b) todo c) toda d) todas 
17) a) estavam b) eram  c) tinham d) havia 
18) a) pelos b) aos c) nos d) os 
19) a) era b) foi c) é  d) tem sido 
20) a) contra b) em  c) a d) por 
21) a) faziam b) faz c) fazia d) fazem  
22) a) se note b) note-se c) se notem d) notem-se 
23) a) se assusta b) se assuste  c) assuste-se d) assusta-se 
24) a) - b) que c) qual d) do que 

 
0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
a              
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Exercício 3 
• Leia o seguinte artigo que fala sobre um novo filme português. Faltam palavras (25-

34) no texto. 
• Escolha a palavra correcta (A-L) assinalando-a nas caixinhas abaixo. 
• Há uma palavra desnecessária. 
• Há um exemplo marcado com (0). 
 

A Costa dos Murmúrios 
 

Filipa recorda e corrige uma história que já lhe pertenceu. 
No final dos anos 60, Filipa chega a Moçambique (0)_______ casar com Luís, um estudante 
de matemática que (25)_______ cumpre o serviço militar. Filipa rapidamente se apercebe que 
Luís já não é o (26)_______ e que, perturbado pela guerra, se transformou (27)_______ triste 
imitador do seu capitão, Manuel Leal.  
Os homens partem para uma grande operação militar (28)_______ norte. Filipa fica 
(29)_______ e, desesperadamente tenta compreender (30)_______ modificou Luís. Procura a 
companhia (31)_______ Helena, a mulher de Manuel Leal. Submissa e humilhada, Helena é 
prisioneira na sua própria casa (32)_______ cumpre uma promessa. É ela (33)_______ revela 
o lado negro de Luís e tenta atrair Filipa para uma relação ambígua de destruição e morte.  
Perdida num mundo que não é o seu, Filipa cai (34)_______ teia de violência mesquinha, sem 
glória nem honra. No filme apresenta-se a violência de um tempo colonial a chegar ao fim. 
 
A   ao E   onde I   quando  
B   sozinha F   ali J   de 
C   num G   numa K  mesmo 
D   o que H   quem L   no 
 

0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
A           
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Exercício 4 
• Leia os seguintes conselhos para estudar melhor. 
• Faltam palavras(35-40). Escolha as palavras correctas da lista (A - H) e escreva-as 

nas caixinhas fazendo as transformações necessárias. 
• Há uma palavra desnecessária. 
• Há um exemplo assinalado com (0) . 
 

Por onde começar? 
 

(0) ______ livro Como Organizar o Estudo (Porto Editora), Manuela Matos Monteiro dá 
sugestões que podem ajudar (35) ______ maioria dos estudantes: 

• Antes (36) ______ começar, deve-se preparar o material que será utilizado. 
• Deve-se fazer um esforço (37) ______ não adiar o início do estudo em casa. 
• Começar (38) ______ disciplinas mais difíceis ou de que se gosta menos. 
• Pode terminar (39) ______ o que mais lhe agrada ou com uma tarefa que exija menos 

esforço.  
• A cada 40 minutos de estudo, deve-se fazer uma pausa curta, de 10 minutos, assim se 

fará uns exercícios (40) ______ erros. 
• Por fim, deve-se arrumar a secretária e preparar a pasta para o dia seguinte. 

 
 

A no 
B em 
C com 
D sem 
E por 
F de 
G a  
H para 

 

 

0 35 36 37 38 39 40 
A       
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Maximális 

 pont 
Elért 
 pont 

1. feladat 11   
2. feladat 13   
3. feladat 10   II. Nyelvhelyesség 

4. feladat   6   
DOLGOZATPONT ÖSSZESEN 40   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Informações importantes 
 
Bem–vindos à fase auditiva do Exame de Maturidade de nível avançado. 
Iremos examinar a vossa capacidade de compreensão auditiva da língua portuguesa. 

• O exame consta de 3 partes. Cada uma será introduzida por música. As 
instruções serão lidas em português. Prestem muita atenção! 

• Depois das instruções ouvirão música novamente. 
• O texto será ouvido duas vezes: primeiro, integralmente; depois, em três 

partes, separadas por um sinal. Nesse intervalo terão tempo de resolver os 
exercícios pertencentes ao texto com o mesmo título. 

• As tarefas poderão ser feitas durante ou depois da primeira ou segunda 
audição. 

• Ouvirão música depois de cada exercício. 
 
A duração do exame é de 30 minutos, aproximadamente. 
Desejamos a todos boa sorte! 
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Exercício 1  
• De seguida ouvirá algumas informações sobre férias em Nova Deli. 
• Preencha os espaços vazios ( 1-12 ) com base na gravação. 
• Primeiro, leia a tarefa, depois, ouvirá a gravação integralmente. 
• Depois duma pausa curta, ouvirá a gravação, em três partes para ter tempo de 

preencher os espaços vagos. 
• No final, terá um curto espaço de tempo para verificar o seu trabalho. 
• Há um exemplo marcado com (0). 

 
Férias de Deslumbre e Sossego 

 
Gosta de viajar? Está cansado das férias de rotina, dos locais habituais onde há mais turistas 
que nativos? Vamos desta vez descobrir um canto diferente e exótico do mundo.  
Respire fundo, saia do edifício, prepare-se para desvendar a chamada Paris da Índia, onde 
rapidamente se verá mergulhado nos usos e costumes, entre a antiga e a nova geração. 
Nova Deli, a capital do país, (0) divide-se basicamente em duas partes: uma parte moderna e 
outra velha, zona muçulmana e (1)…………………….  
Em Nova Deli, por (2) …………………….que pareça, rapidamente nos habituamos às vacas 
que (3) ……………………no relvado que separa as faixas de rodagem, onde durante a noite,  
(4) ……………………de indianos dormem ,  aproveitando o fresco da relva e da  
(5) ……………………Um espectáculo que por incrível que nos pareça, é o dia a dia destas 
pessoas. 
Já visitou os monumentos obrigatórios, os palácios, os templos e os museus, a mostra viva da 
alta cultura da Índia? Não pense que com isso pode chegar a ter conhecimento de tudo. 
Imperdível é uma visita ao Mercado. Outra verdadeira aventura, onde o 
(6)…………………… das conversas, incompreensíveis aos ouvidos dum 
(7)……………………, os empurrões e os puxões pelo braço fazem (8) ……………………do 
exotismo do local.  
Os hotéis são (9) ……………………ilhas no meio do mar, oferecendo, muitos deles, algum 
do antigo charme colonial.  
Não saia de Deli sem (10) ……………………a "movida" da cidade.  Se espera noites calmas, 
cheias de tradicionalismo e (11) …………………… antigos, vai ficar surpreendidíssimo com 
a (12) ……………………de fazer corar muitas cidades europeias com uma nova geração, 
mescla do antigo e do moderno, mas muito animada. Aqui, a noite também só termina de 
madrugada. 
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Exercício 2  
• Nesta parte, ouvirá uma gravação acerca das plantas que chegaram à Europa na 

época dos Descobrimentos. 
• Dê respostas curtas, com base na gravação, às perguntas (13-18). 
• Primeiro, poderá examinar a tarefa, depois, ouvirá a gravação inteiramente. 
• Depois duma breve pausa, ouvirá a gravação, em três partes, para que tenha tempo 

suficiente de responder. 
• No final, terá um curto espaço de tempo para verificar o seu trabalho. 
• Há um exemplo (0). 

 
A Nova Planta Descoberta 

 
(0) Quais são as coisas (mencione duas) que se tornaram parte dos Descobrimentos? 
 
……………..Fauna e flora………………………………………………………………. 
 
(13)  O que é que ocupou também um lugar importante? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
(14)  De que é que todas as pessoas têm uma receita? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
(15)  De onde é que os portugueses trouxeram as primeiras folhas? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
(16)  O que tentaram fazer em vários países, mas não resultou? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
(17)  Quem é que ofereceu uma prenda valiosa a um rei de Portugal? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
(18)  O que é que queriam fazer os quatro chineses? 
…………………………………………………………………………………………… 
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Exercício 3 
• Nesta parte, ouvirá algumas informações sobre o festival de música, Rock in Rio - 

Lisboa. 
• Decida, com base na gravação, se as frases (19-30) são verdadeiras (V) ou falsas (F).  
• Assinale a resposta nas caixinhas.   
• Primeiro, poderá examinar a tarefa, depois ouvirá a gravação integral. 
• Depois duma pausa breve ouvirá a gravação, em três partes, para ter tempo 

suficiente de assinalar a resposta correcta. 
• No final, terá um curto espaço de tempo para verificar o seu trabalho. 
• Há um exemplo marcado com (0). 
 

As Exigências dos Artistas 
Rock in Rio Lisboa 

 
(0)    Os artistas mais famosos não fazem exigências.      
(19) A produção tem de satisfazer todas as exigências, sem falta. 
(20) As exigências mais bizarras não fazem parte do contrato. 
(21) Paul Mc Cartney exige que todos os cozinheiros e doceiros do hotel o acompanhem 

para os concertos.  
(22) Os Metallica preferem comer sandes de atum a sandes de queijo.  
(23) Também exigem álcool de qualidade e não querem ver água nos seus quartos. 
(24) As necessidades de Britney Spears não incluem um massagista. 
(25) Peter Gabriel gosta de beber o seu chá em porcelana chinesa. 
(26) A maioria dos artistas vai ficar no mesmo hotel.   
(27) Não é proibido levar máquinas fotográficas para a cidade do Rock. 
(28) O Rock in Rio é o maior festival de música do mundo.  
(29) A Cruz Vermelha assegura a ajuda médica no festival.  
(30) Há catorze postos médicos dentro da área do festival. 
 
 

0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
F 
 

            

 
 
 
 
 

NE ÍRJON A VONAL ALATTI TERÜLETRE!   NE ÍRJON A VONAL ALATTI TERÜLETRE! 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Max. Elért
            12  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2006. február 24. 
0512 

Portugál nyelv — emelt szint Azonosító jel:           



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2006. február 24. 
0512 

Portugál nyelv — emelt szint Azonosító jel:           



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2006. február 24. 
0512 

Portugál nyelv — emelt szint Azonosító jel:           

 
 
 
 

  
Maximális

 pont 
Elért 
 pont 

1. feladat 12   
2. feladat 6   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 12   

ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Exercício 1. 

“O Instituto Camões dá bolsas de estudo, de seis meses, a estudantes que queiram 
conhecer a língua e a cultura portuguesas.” 

 
Escreva uma carta de 100-150 palavras. 

• fazendo uma breve apresentação 
• pedindo informações mais detalhadas sobre: 

- o programa do curso a fazer 
- a data exacta  
- as possibilidades de alojamento e alimentação 
- os requisitos a cumprir 

• explicando os motivos do seu interesse por esta bolsa 
__________________________________________________________________________ 
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Exercício 2.  
 
Escolha um dos seguintes temas para escrever uma composição de 200-250 palavras. 
Utilize os tópicos propostos. 
 
A.  

Leia este aviso do Serviço de Educação Sanitária 
“De entre os espectadores de televisão são muitas vezes as crianças que passam mais 
tempo em frente ao ecrã. 
Este facto pode fazer com que as crianças: 

- Tenham dificuldade de concentração 
- Hesitem mais facilmente 
- Percam o gosto pela vida ao ar livre 
- Venham a ter perturbações no seu desenvolvimento” 

 
Escreva um artigo reagindo ao aviso que apareceu no jornal juvenil. 

• Reúna argumentos a favor e contra as crianças verem televisão. 
• Faça o mesmo em relação aos adultos. 
• A divulgação dos perigos da televisão pode ter algum efeito sobre o público? 
• Possíveis soluções para o problema referido 

 

B.  

Leia o seguinte fragmento de um discurso sobre a publicidade e reaja num artigo, 
mencionando também os aspectos propostos. 

“A publicidade hoje em dia não tem por objectivo vender mais. É uma forma de 
comunicação. Reflecte a sociedade em que vivemos, no que ela tem de bom e de mau.” 
 

• Quais são os meios mais utilizados para fins publicitários? 
• Quais são os melhores truques para fazer uma boa publicidade? 
• Influência sobre o público jovem 
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Értékelőlap 

 
 
 

 
Elérhető pontszám: 30 pont   1. feladat 10 pont 

2. feladat 20 pont 
 

feladat értékelési szempont elérhető 
pont 

elért 
pont 

A feladat teljesítése   5   

Szövegalkotás, hangnem   5   

Szókincs, kifejezésmód   5   

1. 

Nyelvtan, helyesírás  5   
Dolgozatpont    20   
Vizsgapont  10 pont  

A feladat teljesítése, a 
megadott szempontok követése   5    

Szövegalkotás, hangnem   5    

Szókincs, kifejezésmód   5    

2. 

Nyelvtan, helyesírás   5    
Dolgozatpont    20   
Vizsgapont  20 pont  
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maximális 

pont 
elért 
pont 

1. feladat 10   IV. Íráskészség 2. feladat 20   
ÖSSZESEN 30   

    
      
 javító tanár  
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pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 


