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INSTRUCTIONS

1. Read the instructions carefully before answering the questions.

2. AnswerALL questions.

3. Clearly indicate your mode of study for this subject, i.e. whether full-time or

part-time

4, You may use your Examination Script as draft paper before writing your answers

on_ this Examination Paper. Only answers written on this Examination

Paperwill be marked.

5. The Examination Script must be handed in together with this Examination Paner
 

PERMISSIBLE MATERIAL
1. Examination Paper

2. Examination Script

THIS QUESTION PAPER CONSISTS OF 7 PAGES (INCLUDING THIS FRONT PAGE)



 

 

 

 

  

Teste Pontuacao| Classificacao

| 40

II 43

Il 17

Total 100    



Parte |— Compreensaoda leitura - 30 minutos (3 atividades — 40 pontos)

Esta é a Luisa. Ela é professora de Matematica, na escola de Sintra. Como

mora perto da escola, anda sempre a pé. Duas vezes por semana vai de

carro ao ginasio, pois sente necessidade de fazer exercicio fisico para se

descontrair um pouco. Ja deu aulas em muitas escolas diferentes, mas

agora pensa que vai continuar na escola de Sintra. Tem 32 anos e gosta

 

muito da zona onde mora e trabalha. Além disso, esta muito perto de

Lisboa, onde os pais e muitos amigos moram. Ao fim de semana gosta de jogar ténis com uma

amiga e de fazer caminhadaspela serra de Sintra.

1. Responde as perguntas de acordo com texto. [10]

a) Qual éa profissdo da Luisa?

 

 

b) Onde é que ela trabalha?

 

 

c) Quantas vezes por semana é que a Luisa vai ao ginasio?

 

 

d) Quantos anos tem Luisa?

 

 

e) Por que é que Luisa gosta tanto de Sintra?

 

 



2. Acasa da Luisa ndo é grande masé bonita. Coloca as partes da casa nas caixas corretas. [20]

cama/ secretaria/ lavatorio/fogao/ roupeiro/ estante/espelho/ televisado/ frigorifico/ cadeira/ mesas de

cabeceira/ sanita/ cOmoda/ maquina de lavar roupa/ lava-loica/ sofa/ telefone/ mesa/ cadeira/

 

 

    

banheira

A) QUARTO B) CASA DE

BANHO

C) COZINHA D) SALA

3. Identifica o material escolar. [10]

 

 

 

 
      f) g) h) i) j)   



Parte Il — Competéncia estrutural - 50 minutos (5 atividades — 43 pontos)

 

 

 

  

 
 

 

 

 

1. Completa o texto com os verbosno Presente doIndicativo. [10]

A Maria i) (gostar) de  visitar novas cidades. Quando ela

ii) (viajar), prepara a viagem antes.

Ela iii) (andar) nas ruas para conhecer um pouco as pessoas. Ela

iv) (visitar) os museus e assim v) (conhecer) a

historia e a cultura do pais.

Ela vi) (comer) a comida tradicional do pais e vii)

(beber) as bebidas tipicas, porque a comida viii) (ser) uma parte importante da

tradicdo de um povo.Ela ix) (descobrir) sempre pratos interessantes.

Normalmente ela x) (conseguir) sempre trazer boas recordacdes das suas

viagens.

2. Completa com osartigos e as terminacGes corretas. [9]

a) As janelas sao largas (largo).

b) carros sdo (pequeno).

c) menina é (bonito) eé (simpatico).

d) prédios sdo (grande).

e) pai do Luis é muito (inteligente).

3. Completar com o verbo ser/ estar. [11]

A Joana i) musica. O quarto dela nao ii) muito grande, mas

iii) muito agradavel. Iv) um quarto muito bonito.

Ela tem muitos instrumentos: um violoncelo, dois violinos e, claro, um piano, porqueela

v) pianista. Sempre queela vi) no quarto, vii) sentada ao piano

a tocar. Os pais da Joana viii) contentes com a profissdo da filha, mas as vezes também

ix) cansados porqueela x) oito horas pordia a tocar piano. Nao

xi) facil.



4. Completa as frases conjugandoos verbos dados. [5]

a) Nos (estudar) todososdias.

b) O Joao (ter) uma sala grande na sua casa.

c) A Maria (cozinhar) o almoco para a sua familia.

d) Eu (gostar) de jogar futebol.

e) O supermercado (ser) ao lado da farmacia.

5. Que horas so? [8]

 

ee) ee gd h)



Parte Ill — Expressao Escrita - 15 minutos (1 atividade — 17 pontos)

1. Como é 0 teu dia a dia. Escreve um pequeno paragrafo acerca de como é um dia comumparati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho.

O leitor/a
 


