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Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las preguntas sobre el texto 

elegido de la siguiente forma: 

• responda EN PORTUGUÉS a las preguntas 1 (preguntas de comprensión con respuesta de 

opción múltiple) y 2 (pregunta de comprensión mediante opción verdadero o falso más 

justificación de respuesta), del texto elegido. 

• responda EN PORTUGUÉS a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en cada una de 

ellas una opción de entre las dos planteadas. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 

puntos. La pregunta 4ª se calificará con un máximo de 4 puntos. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La selección de preguntas deberá 

realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen 

más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede 

conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las instrucciones. 

TEXTO A 

Há oito anos, Cristina e Pedro Castel-Branco decidiram que precisavam de uma casa maior. 

Naturalmente, começaram a busca pelas redondezas: visitaram apartamentos em Algés, Carnaxide, 

Miraflores... Quando já estavam resignados a desembolsar uma fortuna por uma casa ordinária, o casal teve 

uma ideia: porque não alargar as opções? Afinal, Pedro, de 47 anos, trabalhava por conta própria e Cristina, 

de 39, era enfermeira num hospital do Parque das Nações. Nada os prendia ao concelho de Oeiras. Uma nova 

busca levou-os à Quinta do Anjo, em Palmela, e a uma moradia por estrear, com piscina, dois pisos, num 

condomínio fechado, com as traseiras viradas para um green de golfe, rodeada de pinhais e campo. Isto por 

menos 50 mil euros do que os apartamentos que tinham visitado em Algés. O único problema era a distância 

que separava esta casa de sonho do centro de Lisboa. Mas as autoestradas e a Ponte Vasco da Gama 

encarregavam-se de transformar aqueles 40 quilómetros em pouco mais de 20 minutos. As alterações na 

rotina da família não se ficaram pelos mergulhos na piscina e churrascadas com amigos, ao fim de semana. 

«Tornámo-nos mais caseiros, menos consumistas, com uma vida mais calma», diz Pedro, sentado no jardim 

da moradia, enquanto os seus três filhos saltam para a água, numa mal disfarçada tentativa de encharcar o 

pai.  

Os Castel-Branco estão entre as 3511 pessoas que se instalaram na Quinta do Anjo, ajudando a 

população da freguesia a crescer 42% numa só década. No total, os três concelhos mais rurais, com as 

menores densidades populacionais da Área Metropolitana de Lisboa (Alcochete, Palmela e Mafra), 

ganharam mais de 36 mil novos habitantes, com algumas freguesias a dobrarem os seus residentes. Pessoas 

que aproveitaram o facto de as estradas terem encurtado as distâncias, como que transformando Lisboa numa 

aldeia, para viverem nos recantos à volta da cidade. 

Preguntas: 

 

1. Segundo o texto, que motivo levou Pedro e Cristina a buscarem casa fora de Lisboa? (2 puntos) 

2. Com a compra de uma casa fora de Lisboa, Pedro e Cristina tornaram-se mais caseiros e menos 

consumistas. (2 puntos) 

a. Verdadeiro. 
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b. Falso. 

3. Qual é a consequência que se deriva do afastamento das pessoas da cidade de Lisboa? (2 puntos) 

a. Um vida calma. 

b. Uma vida aborrecida. 

4. Redacte un texto subordinado al tema propuesto con una extensión máxima de entre 100 a 120 palabras. 

(4 puntos) 

a. Onde mora, num apartamento na cidade ou numa casa perto dela? Quando tiver casa própria, 

onde gostava que ela se situasse? 

b. Já pensou em ir viver para um outro país que não o habitual de residência? Qual seria?  

 

TEXTO B 

Durante os últimos sessenta anos, tem-se tornado um hábito para quem mora em Lisboa e arredores ir 

comprar gelados Santini à loja de Cascais. A esta junta-se ainda a do Tamariz e, mais recentemente, a do 

Chiado. No verão, todas têm filas intermináveis. Curioso é que embora tenha aberto uma loja na Baixa de 

Lisboa — que já é a que tem mais vendas anualmente — há lisboetas que continuam a manter o ritual de ir a 

Cascais buscar os gelados em bolsas térmicas, respeitando um ritual domingueiro. Quanto à atual conjuntura, 

Eduardo Santini comenta: «Felizmente, temos passado ao lado da crise, porque as pessoas abdicam de 

almoçar e jantar fora, mas não deixam de vir comer o seu gelado e beber o seu cafezinho». Os 

administradores dos gelados Santini — que falaram com o jornal Diário de Notícias um dia antes da 

aprovação do aumento do IVA para 23% na restauração — alertavam para o efeito negativo deste aumento. 

O próprio gelado Santini já serviu — involuntariamente — para adoçar a luta dos que protestam contra as 

políticas do Governo. No dia da última greve geral houve manifestações de sindicalistas e «indignados» que 

passaram à porta da loja Santini do Chiado, a caminho do Parlamento. «Mas foi uma manifestação muito à 

portuguesa. Só tivemos de encostar a porta e muitos vieram aqui buscar gelados e seguiram na 

manifestação», conta Martim Botton. 

O Santini tem vários tipos de clientes. «A maioria continua a ser portuguesa, mas na Baixa há 

naturalmente muitos turistas a virem experimentar o nosso gelado», conta Martim. Entre o rol de clientes 

Santini está Cavaco Silva (que já ressalvou a «qualidade» dos mesmos) e o Presidente da República Marcelo 

Rebelo de Sousa, que já disse um dia: «Todos os anos, em novembro, encomendo para os meus anos, Natal e 

começo do ano seguinte. No verão viajo para o Algarve com caixas de Santini». 

Preguntas: 

1. A Santini é uma empresa de fabrico tradicional de gelado. Quando foi fundada e onde é situada a 

empresa? (2 puntos) 

2. Durante a crise a casa de gelados Santini tem conservado o favor do público. (2 puntos) 

a. Verdadeiro. 

b. Falso. 

3. Quais os tipos de clientes da casa Santini? (2 puntos) 

a. A maioria são portugueses, mas também turistas. 

b. A casa de gelados Santini trabalha apenas para clientes exclusivos, como os presidentes Aníbal 

Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa.  

4. Redacte un texto subordinado al tema propuesto con una extensión máxima de entre 100 a 120 palabras. 

(4 puntos) 

a. Gosta de gelados ou de doces? Qual o seu favorito? 

b. Onde prefere realizar as suas compras? Gosta de lojas tradicionais ou prefere os centros 

comerciais?  


