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TEXTO A 

 

1. Segundo o texto, que motivo levou Pedro e 

Cristina a buscarem casa fora de Lisboa? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

O texto explica como o preço da habitação ultrapassou as possibilidades económicas de muitas 

pessoas em Portugal, especialmente daqueles que vivem na Grande Lisboa. Depois de terem 

procurado apartamento em localidades perto da cidade, resolveram ir para ainda mais longe. 

Resolveram comprar aquela casa ao abrigo da presença da autoestrada, que faz com que a 

viagem fique reduzida a apenas 20 minutos. 

2. Com a compra de uma casa fora de Lisboa 

Pedro e Cristina tornaram-se mais caseiros e 

menos consumistas. 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Verdadeiro. 

O Pedro e a Cristina consideram que o seu nível de vida melhorou em dois elementos. Primeiro, 

as características da casa: está isolada, tipo “chalet”, sem nunca ter sido habitada, presença de 

dois andares e piscina, rodeada de campo, num condomínio fechado. Tal nunca seria possível 

comprar em Lisboa. Segundo, porque o afastamento da cidade faz com que a vida se torne mais 

familiar, e isto parece ser importante para um casal novo com filhos ainda crianças. 

3. Qual é a consequência que se deriva do 

afastamento das pessoas da cidade de Lisboa? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 
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léxico: 1 

Uma vida calma. 

A busca de habitação fora de Lisboa levou ao crescimento de concelhos até essa altura de 

carácter rural. Localidades como Alcochete, Palmela e Mafra estão a ver crescer a sua 

população perto da metade numa década, e por conseguinte, a desenvolver serviços próprios da 

cidade. O elemento diferencial que faz com que este desenvolvimento seja possível é a inversão 

em infraestructuras. 

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? 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 

contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

a. Eu moro num apartamento que é de minha propriedade, na cidade. Nunca pensei em viver 

fora dela, visto eu me ter criado na cidade. Morar numa terra perto da cidade, é algo que 

nunca me passou pela cabeça. Porém, já vivi a subida descontrolada dos preços da 

habitação, e os problemas para o pagamento da hipoteca que, no meu, caso, felizmente, 

nunca atingiram graves proporções. Defendi bem a quota proposta pelo banco e paguei o 

mais apressa possível, a fim de obter a propriedade definitiva da vivenda na qual moro. É 

por isto que estou a ver com preocupação o desenvolvimento especulativo em Portugal face 

ao tema da vivenda, que nos fará vêr, a breve espaço de tempo, situações bem tristes que já 

vimos, e continuamos a vêr, em Espanha. 

b. Já vivi, de facto, noutro país, que não o meu. Quando estudante, tive a oportunidade de ir 

viver para Coimbra ao abrigo do programa erasmus. Foi uma experiência inesquecível, que 

ultrapassou a dimensão académica para atingir a pessoal. Mudou completamente a minha 

vida, permitiu-me avaliar com maior equanimidade as coisas, fez-me mais sensível ao outro, 

ser mais analítica. Fiz amizades para a vida, pessoas que chegaram a ela e nunca mais se 

forma embora, portugueses mas também espanhóis. Todos enriqueceram a minha vida, e 

estou por isso muito agradecida. 
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TEXTO B 

 

1. A Santini é uma empresa de fabrico de gelado 

tradicional. Quando foi fundada e onde é 

situada a empresa? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

A empresa foi fundada em Cascais, perto da cidade de Lisboa, na década de 40. É uma empresa 

dedicada à fabricação e comercialização de gelado, elaborado por métodos tradicionais, segundo 

as onformações do texto. 

2. Na crise a casa de gelados Santini tem 

conservado o favor do público. 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

Verdadeiro. 

A crise económica que sofreu, e ainda continúa a sofrer Portugal, fez com que os portugueses 

controlassem os seus gastos. O consumo fora de casa, em restaurantes e lazer, diminuiu. Mas há 

elementos que não podem ser eliminados completamente, porque as pessoas precisam de 

elementos que lhes provoquem felicidade. Significativamente, comer gelados é um deles. A 

mais, trata-se de um costume doimngueiro, e há costumes que as pessoas não querem pôr de 

parte. 

3. Quais os tipos de clientes do Santini? 

Bloque de contenido al que pertenece: 1. 

Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

Exactitud y precisión sin reproducir el 

texto: 1 

Uso de las estructuras gramaticales y del 

léxico: 1 

A maioria são portugueses, mas também turistas. 

A casa Santini recebe clientes bem diversos. Não se trata apenas dos portugueses, mas dos 

estrangeiros que visitam Lisboa e deparam logo com a loja, situado em pleno Chiado. Para além 

disto, há figuras cimeiras da política portuguesa que se declararam apreciadores dos gelados 

Santini. Trata-se de dois presidentes da República, Cavaco Silva, e agora Marcelo Rebelo de 

Sousa. 
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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 às suas 

compras? Gosta de lojas tradicionais 

ou prefere os centros comerciais? 

Bloque de contenido al que pertenece: 2.  

Calificación máxima otorgada: 4 puntos. 

Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 40%  

Extensión (100-120 palabras) y uso de los 

contenidos sintáctico-discursivos: 2 

Coherencia y originalidad: 1 

Corrección gramatical y riqueza léxica: 1 

a. Eu não sou uma pessoa especialmente gulosa, o que não me impede de gostar de doces e 

gelados. Antigamente, quando era criança, costumava ser, como todas as crianças, muito 

conservadora nas minhas preferências. Na actualidade, abri os meus horizontes neste 

campo, e posso dizer que gosto de quase tudo. Prefiro sobremesas não especialmente doces, 

como alguns bolos ou tartes de chocolate, arroz doce, ou até feitas com queijo, que é, de 

restos, aquilo que eu mais gosto de comer. O meu doce favorito é italiano, o tiramissú. 

Perante ele, não consigo olhar para mais nada. 

b. Prefiro realizar as minhas compras nas lojas tradicionais, em que os produtos são de muita 

melhor qualidade, e às vezes, até bem mais baratos do que nas grandes superfícies. Mas, ao 

contrário de muitas pessoas, não sou contra os centros comerciais, que têm uma lógica 

interna. De facto, são muito práticos e dão serviço ao público em dias e horas em que as 

lojas tradicionais estão fechadas, como os feriados ou os fins de semana. Quando se viaja, 

até são uma opção muito recomendável, para passar o tempo, ou ir ao cinema, pois muitas 

vezes estas salas estão neles situadas. 

 

 

 

 


