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Instructions:
1f Answer all the questions

2f Marks are indicated against each question

lf

Responda seguintes as

a)

instrug6es:

...qq5""5 pontos

L€ os seguintes didlogos e escreve onde se passam:

Dialogo

1

-Boa tarde .Faga favor.
-Boa tarde .Olhe

queria um

quarto

para uma noite.

-De

casal

individual?

Dialogo 2

Dialogo 3

-Bom dia
-Bom dia

-Boa

-

Queria

tarde.Queria

levantar este cheque.
uma - Tem o seu cartS,o de

borracha e um lApis cidadAo?
-Sim .Aqui esta
ou por favor.
-Obrigado
-E tudo ?

- De casal com
pequeno almocoa
incluindo.

-Sim.Ah,nAo Tarnb€tn
queria esta revista.
-Quanto e tudo?

-Com certeza. Ficam
no quarto No. 113, No

2 andar. Aqui tem a
chave.

i)

Na/No-

ii)

No/Na-

iii)

(Escreve as horas

it)

A Isabel vai ao ginS.sio as 18:50

v)

por extenso) .
Que parte do corpo usamos parafazer as atividades seguintes:

a) Correr:-

Na/No_

b) Ouvir:c) Ver:d) Escrever:

vi)
vii)
viii)

a) O marido da tua filha e o teu
b)A mulher do teu irmS'o e a tua
Em que m€s comeqa o ano novo?-.
Qual e a estag6.o do ano em que faz ftio?

IIf Leia o dialogo e responda as Perguntas sobre o dialogo {qq 5) ....5 pontos
No Consult6rio

:

-Boa tarde , Sr.Doutora

.

- Boa tarde. Sente-se. Entao ' o que se passa?
-Olhe ,Sra.Doutora, venho aqui porque me sinto muito cansado, doem
me as pernas e as vezes , doi -me o peito.Eu acho que nao e nada de
especial , mas a minha mulher esta sempte a dizer qu tenho de
consultar o medico e..

-

-E ela tern razdoH6. quanto tempo e que ndo vem a consulta?

- Ha mais de cinco anos , talvez'.
arlerial.
_Bem deixe -rrie auscLtltar e vamos medir a sua tensd.o

Algum temPo dePois...
-A sua tensao esta muito alta, sr.oiiveira.E o seu coraqdo precisa de
um exarne maior. Quanto e que o senhor pesa?
-Uns 90 Kg.,acho eu.
senhor esta muito gordo.Precisa de emagrecq e
principalmente de ter muito cuidado com o que come e o que
bebe.Bom, mas primeiro vai fazer estes exalns .FaQa estas an6lises
um electrocardigrama. Temos de ver como esta esse cora96o.
-Pois €!

o

e

-Acha que posso ter algum problema de corag6'o?
-Na.o sei. Temos de esperar pelos resultados do exame e das an6lises

.Mas, entretanto , sr.oliveira , ndo como gorduras nem doces, nao beba
bebidas alcoolicas e faga exercicio : ande todos os diad um pouco ape .

Bem , eu ao domingo dou sempre um passeio a pe com a minha
mulher.
-Mas n6o pode ser so ao domingo.Tem de andar a pe mais vezes.

Vocabuldrio

:

Auscultar: to examine
tensdo arterial: Blood Pressure
coragd.o: heart
ema"grecer: to lose weight

gorduras:fats

i)

O Sr. Oliveira vai ao medico de manha?

ii)

Quais sdo os sintomas do Sr.Oliveira?

iii)

H5.

ir)

Antes de fazer o exarne o que eque a medica faz ao Sr.Oliveira?

v)

A medica acha que o Sr.Oliveira tem um bom peso?

vi)

Quais sd.o os exa-lns que o Sr.Oliveira tem de fazer?

quanto tempo e que o Sr. Oliveira n6o

vai a consulta?

vii) Quais s5.o os cuidados que Sr.Oliveira deve ter?

viii)

O Sr. Oliveira vai andar a pe todos os dias?

III) Selecione a resposta adequada para cada pergunta -...qq5 ....
(5 pontos)

1.

Entd.o como se sente?

a.

Ent5.o ,ate logo

2.

Faga o favor de dizer.

b.

E muito simPAtica.

3.

Como e a tua diretora?

c.

NAo, e tudo

4.

Bom dia , queria abrir uma
conta a ordem.

d.

Olhe , queria este jornal
aouela revista.

e.

Ndo , NE.o tenho.

f.

Que pena

g.

Com certeza.Pode Preencher
este impress,Por favor?

5. Os sapatos
6.

7.

naquela saPataria

s6o caros?
Qual e o emPregado desta
mesa?
Queria uma camisola destas
mas nd.o tem uma maior?

,

.

e

!

h. Estou melhor,obrigado.

B.Deseja mais alguma coisa?

i.E aquele ali, baixo e louro.

j. Nao , sdo baratos.

iv) Ligue os leementos e faca frases corretas""'qq5""5 pontos

c

B

A

basquetebol.

escreve

i)
iil

3) Eles

c) trabalhas

iii)

as 8 da manhd.

4l Eie

d)

moro

it)

O exercicio.

5) Tu

e)

aprendemos

v)

numa empressa.

6)

0

deseja

vi)

uma carta.

t)

Nos

a) Deitam-se

2)

A Senhora

b)

Voc€

aQucar no cafe?

7l Eu

g)levanta-se

vii) uma salada.

8) Elas

h)fuma

viii) muito tarde.

i)jogam

ix) um cigarro.

j)repete

x) russo.

k) comem

xi) em Lisboa.

V) Complete o texto com a spalavaras que se encontram dentro do quadro: qq

5.....5 pontos
Para

Na

ao

dos

no

da

de

A Jean e _
Estados Unidos, mas agora vive _ portugat , _ casa uns
amigos portugueses. Eles vivem
centro _cidade
proximo sdbado _
noite eles v6.o _cinema .
-

vI ) a) Escreve um pequeno texto
amigo

seu

desvrevendo uma pessoa da sua familia ou um
......S pontos

Ndo se esquega de refirir os seguintes aspetos:

a) Nome , profissS.o,idade;
b) Caracteristicas fisicas;
c) Caracteristicas de caracter;
d) Passatempos e prefer€ncias.
Ou

b)

Escreve um pequeno texto descrevendo o que faz no seu tempo 1iwe.....5
pontos

