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Instructions:

lf

Answer all the questions

2| Marks are indicated against each question

I)

Preenche os espacos brancos com as repostas adequadas:
(Responda qq

5)

........S pontos

1. Na escola ha

2.
3.

e _(
escreve duas coisas/pessoas que
se encontra na escola)
Os antonimos das palavaras i) Alto X
ii.)Gordo X
Em que parte de casa e que se encontram os moveis seguintes?:

i)

ii)

Cama

Mesa de cabeceira
Roupeiro
Comoda

l
I

l

t_

Secret6:ria

Cadeira
Estante
Telefone

4. Duas coisas

que se podem comprar na papelaria i) _
ii)
Se o Lee do JapAo,ent6.o ele e
.(Escreve a nacionalidade

5.

do Lee)
6. Escreve duas atividades que costuma fazer

no seu tempo livre

i)

ii)

7. Profissional que repara todo o tipo de calcado._

B. O irmd,o do pai € o teu

:

II)

L€ o excerto da hist6ria Vtuer no campo, de Alice Vieira.
Deves consultar o vocabul6rio apresentado a seguir, para compreender
melhor o texto (Responda qq 5 pergunatas )
..5 pontos

Eu vivo no campo com os meus avos.

O meu av6 sabe muitos jogos e muitas historias. De Verao, levo
tardes inteiras com ele a jogar A malha.
Perto da nossa casa passa um rio e hd sempre patos A espera das
migalhas de pd.o que eu thes levo.
As vezes a minha avo, sentada no seu canto a fazer malha, diz que
ainda se lembra de ver as mulheres a lavarem a roupa dentro do
rio.
- Nesse tempo eu era muito nova.
Suspira e acrescenta:
- Que saudades eu tenho de ser muito nova...

Quando ela diz isso, eu ate me rio, porque toda a gente sabe que a
roupa se iava na mAquina. E so deitar detergente, carregar no
botdo e pronto.

Quando ndo tenho muito que fazer, e nd.o me apetece jogar A
malha, gosto de olhar para os patos e de os desenhar no meu
caderno.

Vocabul6rio

jogar A malha: jogar ao jogo da malha fiogo tradicional portugu€s em que
langam discos de metal em diregdo a um pino
que se encontra a alguns metros de distAncia).
fazer malha: fazer peqas de roupa com linha ou
detergente: sabAo proprio para lavar a roupa.
a
1

1A

e agulhas proprias

L€ as frases seguintes e indica se sio verdadeiras (vl ou falsas lF
O menino costuma jogar a malha com o av6 em qualquer

aitura do ano.
2
.J

+

Existe um rio com patos perto da casa onde vive o menino
As vezes a avo tambem ioea a. malha com o neto
A avo, quando era nova, costumava lavar roupa no rio.

.I'-l+

O menino, por vezes, da migalhas de pAo aos patos

desenha-os.

e

b) 6) Assinala com uma cruz (X) o titulo que consideras mais adequado ao
excerto que acabaste de ler.

a)

O

jogo da malha

b)

ffi

c)

O rio dos patos

d) i)Escreva sinonimo de paiavra seguinte:

7) Migalhas :

ii)

Escreva antonino do verbo seguinte:
B) Lembrar-se X

III)

A Teresa e uma jovem que respondeu um anuncio para jornalista. L€
e ponha as partes da entrevista na ordem correta:------5 pontos
A

-Ja fez alguma reportagem de caracter internacional?
-Nd"o, porque onde trabalho nao se interessa por reportagens
desse tipo. Mas viajei por vdrios paises e o meu trabalho de final

de curso foi uma reportagem sobre um tema social:

B

a

desiguldade a nivel profissional entre homens e mulheres.Tive
que fazer muito trabalho de investigagao e muitas
entrevistas.Gostei imenso desse experic€ncia e acho que o vosso
jorn3l e a vossa revista tdm mais este tipo de reportagens
-Bom dia.
-Bom dia .Faga o favor de se sentar.
-Com licenga .

-sou o Fernando Reis e sou o chefe de redacao deste

jornal.Como estA?
-Bem ,Obrigada.Sou a Telesa Cruz.
-Bom ,Teresa.Se calhar ainda valnos trabalhar juntos.Ate ao lim
de semana nos dizemos -lhe alguma coisa.
-fico a espera.Entao , muito bom dia e obrigada.

D

-Born dia.Teresa
Ora, tenho aqui a sua carta e o seu curriculo.Diz aqui que
fez o curso de communicagAo Social.
-Sim ,fi-lo na universidade de Coimbra e terminei -o hA

dois anos, com a media de 15. Agora ando a fazer um

curso de pos graduagao.

Muito bem.A nivel de linguas estrangeiras, domina
perfeitamente o ingl€s, o alemAo e o franc€s, n6o e

E-

F

verdade?
Sim,Os meus avos,da parte da minha md.e , sd.o franceses
e por isso sempre passei ferias com eles e eles nAo falam
portugu€s.Alem disso ,ftz todo o ensino secundaria no
colesio Alemd"o.
-Sim, de facto e verdade.Diga-me uma coisa: ndo tem qualquer
problema em viajar e em fazer trabalhos noutros paises?
-NAo, pelo contrArio.lsso e uma coisa que adoravafazer.

-Muito bem.A nivel da sua exper€ncia professional, trabalhou
num jornal diArio muito conhecido durante dois anos.Ainda la
trabalha?
-Sim,ainda continuo 14.
-Porque e que quer mudar de jornal?
-Bem ,porque preferia trabalhar num semanario.Gostava de

poder escrever reportagens sobre temas interessantes

e

importantes para a opiniAo publica, em vez de pequenos artigos
sobre noticias do dia a dia.
Parte(Letra)
B

Ex:1
2
3
4

5
6

M

A) Assinale qual e umas das expressdes

que nAo se pode ser
usada com cada um destes verbos: ---qq5....5 pontos

-um espetAculo
1. ver

-teievisAo

-uma musica
-um filme

2. fazer

- exerclcro
-pesca

-ginastica
-campismo
3.apanhar

-grrpe
- o metro
- fruta
- a porta

4. p6r

- o chapeu de chuva
- o cachecol
-os ocrilos
-O casaco

B)

Complete o texto com as preposig6es adequadas
......2
Todos os dias vou (s)
metro para o trabalho. Eu apanho o metro

(6)--

oito horas d.a manha. As segundas e sextas_feiras antes de

ir trabalhar vou sempre
(8)*-

ry

(T)

gindsio e fago gindstica.Eu saio

meu trabaiho ao quarto
- para as sete.

,,8, e uC,,: _ qq S ......5
Liguee a co,tuna"A"
coluna,,A,, corn
com eq
as colunas
col

A

i)
ii)

B

morava

v)
vi)

vii)

b) vivem
nosso

professor
Eles asora
Ontem

c) costumava
andar

Eu
Depois

C
1)

na

cidade
O quadro

iii) O
iv)

a) se

Quando

de

de carro

2) limpo
3) aos anos do
pedro

d) e
e) estd

4) muito simoatico

0

faziam

Janeiro
6) dificuladades

g) tiveram

exercicios?
mal disposto

s) no

Rio

com

7l

de

os

-i

viii)

escola

;

Nunca

i

h) fiquei

i)

B) Sempre
trabalhos

OS

de

CASA

fomos

9) deita tarde

vi)
a) As cidades modernas sdo muito diferentes
das cidades de ha 70
ou 8o anos atras e com certeza a modernidade
trouxe vantagens e
desvantagens. lembra-se de como era a sua cidade
ou vila quando
voc€ era crianca ? Escreve um pequeno texto
refirindo arguns a"f"to"
que agora sao compretamente diferentes. Faga
refer€nciJ, .ig",I*""
vantagens e desvantagens de ambas.
Pode utilizar as palawas que estao dentro
do quadro :....5 pontos
Barato
Barulho

Poluiqdo

puro

seguro
tempo

trAnsito
familia

Ou
b) Lembra-se de onde passava as suas ferias

quando era crianga?
Escreve um pequeno texto descrevendo como passava
as suas ferias
quando era crianga.N6o se esqueQa escrever o que
iu"iui co- qriJ- i"t
...b pontos

