
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2015 

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 

UMA VIAGEM AOS PIRINÉUS 

Eram seis horas da manhã. Eu e os meus amigos estávamos prontos para iniciar uma longa viagem até aos Pirinéus. O 
dia estava muito escuro, pois havia nuvens negras no céu, ameaçando chover. Estava muito vento e frio. Metemos as 
nossas malas no carro e parámos um pouco para pensar se nos tínhamos esquecido de alguma coisa. Esperávamos 
que o tempo melhorasse durante a viagem. Arrancámos devagar porque era cedo e não tínhamos pressa. O Álvaro, 
que ia ao volante, guiava o carro com muito cuidado pois, ultimamente, tinha havido muitos acidentes nas estradas e 
autoestradas do país e não queríamos que acontecesse o mesmo connosco. 
Para que chegássemos ao nosso destino, era preciso passar por vários lugares interessantes, tanto no nosso país 
como no país vizinho. Atravessámos pontes, montanhas, parques naturais e cidades grandes e pequenas. 
Recordo-me, especialmente, de várias aldeias e vilas rurais, típicas, onde as pessoas eram simpáticas, simples e 
prestáveis. A certa altura, no meio de uma pequena estrada do interior, sem um único posto de gasolina perto, 
acabou-se o combustível. Após quinze minutos, já estávamos desesperados. Desejávamos que alguém passasse por 
ali e parasse para nos ajudar, mas nada. Finalmente, mais algum tempo depois, apareceu um lavrador a conduzir uma 
carroça cheia de verduras. Esse homem ia vender os seus produtos a uma feira que se realizava todos os meses numa 
bonita vila da região. Perguntámos-lhe se era possível comprar lá combustível. Ele disse que sim, que a vila não ficava 
longe e que podíamos ir com ele e voltar a pé sem problemas. Assim fizemos. Conseguimos a gasolina e, deste modo, 
pudemos continuar a nossa viagem. 
Demorámos mais dias a chegar aos Pirinéus. A viagem foi ótima e, até hoje, não nos arrependemos de ter passado as 
férias nesse lugar maravilhoso, onde havia muita neve para praticarmos esqui. 

1. Responda às seguintes perguntas: (2 pontos) 
1.1. Porque é que o Álvaro conduzia o carro com muito cuidado? 
1.2. O que é que lhes aconteceu pelo caminho? 

2. Escolha as palavras ou expressões que melhor se aproximam às seguintes frases do texto: (3 pontos) 
2.1. “Eu e os meus amigos estávamos prontos para iniciar uma longa viagem...” 

a) começar   b) acabar  c) preparar 
2.2. “...era preciso passar por vários lugares interessantes...” 

 a) muitos   b) alguns  c) poucos 
2.3. “A certa altura, acabou-se o combustível...” 

 a) Num dado momento  b) De repente   c) Em certa época 
2.4. “Após quinze minutos, já estávamos desesperados...” 

 a) cansados   b) preocupados  c) aflitos 
2.5. “...desejávamos que alguém passasse por ali...” 

 a) queríamos que  b) sabíamos que  c) esperávamos que 
2.6. “Ele disse que a vila não ficava longe...” 

 a) Ele respondeu que  b) Ele achou que  c) Ele questionou que 

3. (2 pontos) 
3.1. Ponha no discurso direto as seguintes frases do texto: 

3.1.1. “Perguntámos-lhe se era possível comprar lá combustível.” 
3.1.2. “Ele disse que sim, que a vila não ficava longe e que podíamos ir lá com ele e voltar a pé sem 

problemas.” 
3.2. Preencha os espaços em branco utilizando os verbos ser e estar corretamente: 

__________ quatro horas da tarde e __________ muito calor na praia. O Pedro __________ sentado à 
sombra a ler um livro e a Ana _________ a nadar no mar. 

4. Realize uma composição sobre alguma excursão que tenha realizado (80-120 palavras).  
(3 pontos) 

OPCIÓN B AL DORSO    



 
OPCIÓN B 

VISITAS CULTURAIS 

Teresa: Bom dia, Rita! Então, porque é que não apareceste ontem em casa do André? Estávamos todos lá reunidos 
para combinarmos fazer uma visita cultural de tarde. Como já estávamos fartos de fazer sempre as mesmas coisas, 
resolvemos visitar alguns pontos culturalmente interessantes da cidade. Elaborámos um programa para toda a 
semana. 
Rita: Isso é esplêndido! Também quero participar, adoraria conhecer tudo o que é interessante no Porto! Aonde é que 
vocês pretendem ir hoje? 
Teresa: Hoje, vamos à igreja de Santa Clara e à Sé Catedral! O André vai compilar algum material sobre estes dois 
lugares, para que nós compreendamos tudo o que virmos e conheçamos o passado histórico desses lugares. Vai 
entregar a cada um de nós uma espécie de programa. Temos de ter tudo antes de ir, para depois, pelo caminho, 
trocarmos impressões. Não é uma boa ideia? 
Rita: Maravilhosa! Vocês já começaram ontem o programa, não foi?  
Teresa: Sim, é verdade! 
Rita: Espero que ainda não tenham ido à Casa de Serralves. Gostaria imenso de lá ir convosco. 
Teresa: Que azar! Foi precisamente lá que nós fomos ontem! 
Rita: Que pena! Se eu tivesse sabido dos vossos planos, há dois dias atrás, teria desmarcado com a Paula a ida à praia 
e teria ido convosco. 
Teresa: A culpa também foi nossa. Se te tivéssemos dito o que íamos fazer, tu terias podido optar por ir connosco em 
vez de ires apanhar sol. Mas não faz mal, havemos de lá voltar. Afinal, a Casa de Serralves está aberta durante a 
semana e tem sempre alguma exposição de arte moderna. 
Rita: Como é a Casa de Serralves? Já ouvi dizer que à volta do edifício há um grande jardim muito bonito. 
Teresa: Sim, há. E agora abriam uma casa de chá, onde podemos beber chá tranquilamente e, ao mesmo tempo, 
aproveitar a calma que a natureza nos oferece. E, como sabes, a Casa de Serralves é considerada Museu de Arte 
Moderna e tem muitas salas onde podemos apreciar esculturas e pinturas de autores contemporâneos. 
Rita: Quando puder héi de lá ir! 

1. Responda às seguintes perguntas: (2 pontos) 
1.1. Porque é que a Rita não apareceu em casa do André no dia anterior? 
1.2. Em que consiste o programa que vão fazer nesse dia? 

2. Escolha as palavras ou expressões que melhor se aproximam às seguintes frases do texto: (3 pontos) 
2.1. “Já estávamos fartos de fazer sempre as mesmas coisas...” 

 a) cansados   b) repletos  c) abundantes 
2.2. “Isso é esplêndido!” 

 a) espelhado   b) maravilhoso  c) especial 
2.3. “Onde é que vocês pretendem ir hoje” 

 a) tencionam   b) preferem  c) imaginam 
2.4. “Vai entregar a cada um de nós uma espécie de programa.” 

 a) raça    b) género  c) modo 
2.5. “...para, depois, pelo caminho, trocarmos impressões...” 

 a) trocarmos folhas  b) mudarmos imagens c) trocarmos ideias 
2.6. “Já ouvi dizer que à volta da casa...” 

 a) à vez    b) ao redor  c) no regresso 

3. (2 pontos) 
3.1. Modifique as frases começando por: 

3.1.1. Não fui à Casa de Serralves convosco porque preferi ir à praia nesse dia. 
Se ________________________________________________________. 

3.1.2. O Luís sentiu-se mal quando foi nadar depois de ter comido bem. 
Se ________________________________________________________. 

3.2. Substitua as palavras sublinhadas pela construção haver de mais infinitivo. 
3.2.1. Nós tencionávamos voltar brevemente à Casa de Serralves. 
3.2.2. Um dia, ainda vou conhecer os monumentos todos da cidade do Porto. 

4. Realize uma composição, organizando uma visita cultura à sua cidade (80-120 palavras).  
(3 pontos) 
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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. 
 

 

 

 


