
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2014 

EJERCICIO DE: LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 
O HIPERMERCADO 

No final de cada mês, a Rita vai fazer as suas compras ao hipermercado. Nesse dia, sente-se aborrecida porque está um 
trânsito infernal na autoestrada e ela demora sempre 60 minutos para chegar ao seu destino. 
Quando chega ao parque de estacionamento, é o bom e o bonito para arranjar lugar. São carros, carrinhas, camionetas, 
enfim, tudo a competir por um simples lugar. 
Há dias, não chocou com outro carro por uma unha negra. Finalmente, já tinha acabado por encontrar um lugar livre. 
Preparava-se para estacionar quando outro condutor dirigiu a sua viatura, a toda a velocidade, para essa mesma vaga. A Rita 
ficou tão furiosa que quase chegou a vias de facto com ele. Se não fosse outro senhor que estava por perto, ela tinha mesmo 
perdido as estribeiras. Depois, quando acalmou, veio a saber pelo senhor que o outro indivíduo já estava a procura de 
estacionamento há mais de 15 minutos, sem qualquer sucesso. Acabaram por pedir desculpa um ao outro e concordaram que 
era necessário ter nervos de aço para aguentar aquele tipo de situação. Dentro do hipermercado foi outra confusão, uma 
corrida desenfreada de carrinhos de compra a passar de um lado para o outro. Já estava cansada de tanta correria quando, 
junto ao balcão do peixe, encontrou uma colega de trabalho que também fazia compras. 
Rita: Oh! Mas tu és a Sandra! Também andas por aqui, no meio deste martírio? É horrível ter de vir às compras, ainda 

mais no fim do mês. 
Sandra: Tu vens cá no final de cada mês! Não faças isso! Principalmente a esta hora, quando toda a gente sai do trabalho e 

aproveita para vir reabastecer-se. Hoje estou aqui porque precisava de vir buscar o peixe que encomendei. Eu 
venho sempre no final da segunda semana do mês. Anda menos gente por aqui e tu circulas à vontade. 

Rita: Deves ter razão. Bem, vou andando para a caixa. Espero por ti lá fora. Quando tiveres terminado as tuas compras 
eu estarei na entrada à tua espera. 

1. Responda às seguintes perguntas: (2 pontos) 
1.1. Como é que a Rita se sente nos dias em que costuma fazer compras? Por quê? 
1.2. O que é que lhe aconteceu uma vez? 

2. Escolha as palavras ou expressões que melhor se aproximam às seguintes frases do texto:  
(3 pontos) 
2.1. “...porque está um trânsito infernal...” 

a) Caloroso. b) Horrível. c) Invernal. 
2.2. “...é o bom e o bonito para arranjar lugar...” 

a) Uma dificuldade. b) Uma bela paisagem. c) Um lugar bonito. 
2.3. “...não chocou com o outro carro por uma unha negra...” 

a) Por uma insignificância. b) Por nada. c) Por um triz. 
2.4. “...quase chegou a vias de facto com ele...” 

a) O insultou. b) O abraçou. c) O agrediu. 
2.5. “...ela perdia mesmo as estribeiras.” 

a) A cabeça. b) A carteira. c) O carro. 
2.6. “...veio a saber pelo senhor...” 

a) Terminou por saber. b) Antes soube. c) Descobriu. 
3. 1) Substitua a oração sublinhada por outra, utilizando o futuro composto do conjuntivo e começando 

por: (1 ponto) 
Ex: Terminado o trabalho, vou para casa descansar. 

 Assim que tiver terminado o trabalho, vou para casa descansar. 
a) Acabadas as aulas, poderemos ir para o campo. 
b) Chegando o Pedro, partiremos sem demoras. 

3. 2) Preencha os espaços em branco utilizando vir a ou acabar por: (1 ponto) 
Ex: Não queria sair de casa, mas o Tó acabou por me convencer a fazê-lo. 

a) Não gosto de sopa, mas a que a minha mãe fez ontem cheirava tão bem que __________ comer um prato 
cheio. 

b) Quando entreguei o meu exame, não tinha a certeza se tinha feito o segundo exercício correctamente. Mais 
tarde, __________ verificar que, afinal, tinha feito bem todo o exame. 

4. Realize uma composição sobre as vantagens e inconvenientes dos centros comerciais (80-120 
palavras). (3 pontos) 

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

UMA NOTÍCIA DESAGRADÁVEL 

- Boa noite, senhores telespectadores. Vamos dar início ao noticiário das 21:30... Segundo fontes informativas da 
nossa televisão, que acompanharam de perto a catástrofe do Vale do Rego, mais de cinquenta pessoas, entre as quais 
sete crianças, deram entrada no hospital local, intoxicadas por uma matéria poluente. O tóxico apareceu 
misteriosamente no rio que serve essa população e a região vizinha, abrangendo um raio de 30 quilómetros. O estado 
da maior parte destas pessoas parece ser grave, apresentando vários ferimentos epidérmicos de difícil tratamento. 
Todos os atingidos sofrem igualmente de náuseas e febre elevada. Esta situação provocou a indignação dos familiares 
bem como do Presidente da Junta de Freguesia. 
Segundo os repórteres conseguiram apurar até ao momento, o problema parte de uns produtos químicos que foram 
lançados ao rio, sem conhecimento das autoridades locais. Esses produtos estão, neste momento, a ser analisados em 
laboratórios especializados a fim de que seja possível descobrir a sua origem e punir os culpados por este grave 
incidente. 
A televisão esteve lá e entrevistou o Presidente, para saber o que se passou: 
Jornalista: Senhor Presidente, o senhor sabia que isso ia acontecer? 
Presidente: Desconhecia totalmente a situação. Este rio é muito importante para nós e só espero que tudo se 

resolva o mais rapidamente possível, para que não haja mais vidas em perigo. 
Jornalista: O senhor desconfia de alguma fábrica, aqui perto, que tenha despejado desperdícios aqui no rio? 
Presidente:  Não, não desconfio de nenhuma fábrica e quem me dera que eu soubesse quem foi o culpado. Vamos 

esperar pelos resultados das investigações finais para poder agir dentro da lei. 
Jornalista: Muito obrigado, senhor Presidente. Oxalá tudo se resolva rapidamente e as pessoas hospitalizadas 

recuperem brevemente! 
 
 
 
1. Responda às seguintes perguntas: (2 pontos) 

1.1. O que aconteceu no Vale do Rego? 

1.2. O que é que os repórteres apuraram? 

2. Escolha as palavras ou expressões que melhor se aproximam às seguintes frases do texto: (3 pontos) 

2.1. “...que acompanharam de perto...” 
a) Estiveram presentes. b) Passavam perto. c) Participaram. 

2.2. “...que serve essa região...” 
a) Ajuda. b) Banha. c) Abastece. 

2.3. “...populações vizinhas, abrangendo um raio de 30 quilómetros...” 
a) Uma tempestade de.    b) Uma área de. c) Um caminho de. 

2.4. “O estado da maior parte das pessoas...” 
a) De algumas. b) De várias.  c) De quase todas. 

2.5. “...que causam náuseas e febre elevada.” 
a) Enjoos. b) Nojo. c) Impressão. 

2.6. “Segundo os repórteres apuraram...” 
a) Descobriram. b) Encontraram. c) Souberam. 

3. 1) Complete as frases com o verbo entre parêntesis: (1 ponto) 

a) Amanhã, talvez eu __________ (ir) contigo para Lisboa. 

b) Se não __________ (ser) o meu exame, era provável que eu __________ (ir) contigo. 

3. 2) Complete as frases como grau de comparação dos adjectivos: (1 ponto) 
Ex: O Pedro mede 1,70 de altura e o João mede 1,85 m de altura. 

 O Pedro é mais alto do que o João.  

a) Aquela casa branca tem 7 m de largura, mas a casa azul tem 5 m de largura. 
A casa branca é __________ do que a azul. 

b) A mesa da sala tem 2 m de comprimento, mas a mesa da cozinha tem 1,20 m de comprimento. 
A mesa da cozinha é __________ do que a mesa da sala. 

4. Realize uma composição sobre alguma notícia recente (80-120 palavras). (3 pontos) 
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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
EJERCICIO DE: LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

Cuestión 1. (2 puntos) 
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la comprensión (0,5 
puntos) y la corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión 
sino la capacidad de comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la 
reproducción literal de expresiones del texto.  

Cuestión 2. (3 puntos) 
Se otorgarán 0,5 puntos a cada frase, siempre que la elección de la palabra o expresión correspondiente 
entre las tres propuestas sea la que más se ajusta al sentido concreto del texto.  

Cuestión 3. (2 puntos) 
Se concederán 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica 
(0,25 puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de 
ortografía. 

Cuestión 4. (3 puntos) 
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema 
propuesto o la reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá 
atendiendo a un conjunto de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá 
tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la 
capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se distribuirá del siguiente modo: 

− 1 punto por la corrección morfosintáctica. 
− 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad. 
− 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de 

comunicar. 


