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artie 1 · Questionnaire de grammaire
et de vocabulaire
1. ________ seja, não respondas.
A. Qual quer
B. Algum que
C. Quem quer que
D. Alguém que
2. A Laura é ________ de ________.
A. vendedora / automóveis
B. vendedeira / automoveis
C. vendedeira / automoveles
D. vendedora / automovéis
3. Os meus ________ maternos vivem no Porto.
A. avós
B. avoses
C. avôs
D. avôses
4. No mercado comprei duas ________ e um ramo de ________.
A. couves-flores / girassóis
B. couve-flore / girassóis
C. couve-flores / girassois
D. couves-flore / girassóis
5. É preciso ________ uma decisão.
A. tomamos
B. tomámos
C. tomarmos
D. tomar-mos
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6. Os ________ são animais ________.
A. cães / fiéis
B. cães / fies
C. cãos / fiéis
D. cães / fideis
7. Estes ________ são ________.
A. anéis / lindíssimos
B. aneis / lindíssimos
C. anéis / lindissimos
D. aneis / lindíssimos
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8. ________ imensa desculpa ________ atraso.
A. Peço /do
B. Pesso / do
C. Pesso / pelo
D. Peço / pelo
9. A Rita vai voltar ________ Portugal ________ trabalhar.
A. para / para
B. para / a
C. a / a
D. por / para
10. Vou ________ Porto ________ quarta-feira.
A. no / à
B. ao / na
C. pelo / na
D. no / na
11. Não estou disposto ________ disfarçar-me ________ palhaço.
A. de / de
B. a / de
C. em / em
D. em / de
12. A ________ fugiu ________ janela.
A. ladra / pela
B. ladrã / para
C. ladrona / para
D. ladrã / pela
13. Quero que ________ antes do jantar.
A. voltasse
B. voltas
C. voltes
D. voltasses

15. O Pedro vem ________ ou vai ________ ?
A. connosco / consigo
B. conosco/ comsigo
C. conosco / comigo
D. com nós / com si
16. A Paola é ________ corajosa ________ a Ana.
A. tão / que
B. tanto / que
C. tanta / como
D. tão / como
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14. Quando o Carlos ________, visitaremos Castelo Branco.
A. vier
B. vir
C. vem
D. viesse
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17. Preciso ________ trabalho feito ________ amanhã.
A. o / por
B. o / na
C. do / por
D. do / para
18. A Maria é ________ Coimbra, mas vive ________ Porto.
A. de / no
B. da / no
C. de / ao
D. em / no
19. A Rita faz anos ________ 21 ________ Julho.
A. em / no
B. o / do
C. a / de
D. a / em
20. Siga ________ esta rua e ao fundo vire ________ esquerda.
A. por / à
B. pela / à
C. para / para
D. por / da
21. Gostaria de saber ________ lho disse.
A. quem
B. cujo
C. qual
D. algo
22. Se pudesse ________ uma ajuda.
A. darei-lhe
B. daria-lhe
C. dar-lhe-ia
D. dar-lhe-ei
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23. Digo-te isto ________ mas não o digas a ________.
A. a ti / ninguém
B. a ti/ alguém
C. a tu / nenhum
D. a tu / alguém
24. Eis o prédio ________ toda a gente fala.
A. que
B. de quem
C. cuja
D. de que
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25. Tens de ________ um ________ com o diretor do centro.
A. marcar / encontro
B. pedir / consulta
C. fazer / encontro
D. marcar / entrevista
26. Os sapatos ________, como se notava pela sola.
A. estavam gastados
B. eram gastos
C. estavam gastos
D. eram gastados.
27. Os ________ moram no ________ andar.
A. Moreiras /décimo primeiro
B. Moreiras / décimo primo
C. Moreira / décimo primeiro
D. Moreira / décimo primo
28. Il était plus ému que moi.
A. Ele era mais comovido do que eu.
B. Ele estava mais comovido cujo eu.
C. Ele era mais comovido que eu.
D. Ele estava mais comovido do que eu.
29. Bordeaux se situe sur la rive gauche de la Garonne.
A. Bordéus fica na margem esquerda do Garona.
B. Bordéus é na margem esquerda da Garona.
C. Bordéus fica na margem esquerda da Garona.
D. Bordéus está na margem esquerda do Garona.
30. Il est né en mille neuf cent quatre-vingt-huit.
A. Nasceu em mil novecentos e oitenta e oito.
B. Nasceu em mil nove centos e oitenta e oito.
C. Nasceu em mil nove cento e oitenta e oito.
D. Nasceu em mil novecento e oitenta e oito.

P

artie 2 · Questionnaire de compréhension

Nem todos têm a sorte de ter o curso superior oferecido pelos pais. Alguns, como
Joana, têm de ajudar a pagar as propinas. E para isso é preciso aprender a conciliar trabalho e estudo.
Têm vocações distintas, mas une-os a vontade de ganhar dinheiro para ajudarem
os pais com as propinas. Em algumas alturas, Joana, e outros como ela, precisam
de jogo de cintura para conciliar tudo.
Joana Cantante, 20 anos, estuda para ser uma CSI*, mas até lá é caixa do McDonald’s.
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Ainda não sabe muito bem o que quer fazer quando terminar o curso de Ciências
Forenses e Criminais, que está a fazer no Instituto Superior de Ciências da Saúde
Egas Moniz. Trabalhar na Polícia Judiciária é o objectivo, mas falta saber se nos laboratórios, na cena do crime ou como inspectora. Primeiro há que terminar a licenciatura e fazer o mestrado, e é para ajudar nessas despesas que Joana começou a
trabalhar no McDonald’s o ano passado: «Não posso exigir tudo dos meus pais».
Passa três horas por dia em transportes, entre Setúbal, onde vive, e Almada, onde
fica a universidade privada em que estuda um «curso que não há no público».
Dificilmente conseguiria trabalhar mais horas, mas as que faz atualmente já são
uma ajuda para não sobrecarregar os pais e a avó. Trabalha como operadora numa
empresa em que a variedade de horários atrai muitos estudantes. Faz uma média
de 25 horas semanais durante as aulas, e nas férias, aproveita para fazer cerca de
40 horas e levar mais dinheiro para casa. Admite que mesmo assim, nem sempre é
fácil conciliar o trabalho e o curso, «mas a empresa também tem ajudado bastante,
sendo flexível com os horários».
Sempre foi boa aluna e no secundário tinha a sorte de nem precisar de estudar
para ter boas notas. Mas na faculdade, a complexidade das matérias exige mais
de Joana. Nas aulas tenta tirar o máximo de apontamentos e quando tem tempo
livre - o que acontece raramente - passa-os a limpo para estarem perceptíveis
quando chegam as avaliações. Com o pouco tempo livre que lhe sobra tem de ter
tudo organizado quando precisa de estudar a sério.
* SCI : Crime Scene Investigation
in Expresso, 16/11/2012, (texto extrato e adaptado)

D’après le texte, pour chaque question, une seule proposition est correcte.
1. A. Os jovens trabalham por gosto.
B. Os jovens trabalham para ajudar nas despesas dos cursos.
C. Os jovens trabalham em vez de estudarem.
2. A. Torna-se difícil para os estudandes conciliar trabalho e estudos.
B. Os estudantes não conseguem conciliar trabalho e estudos.
C. Os estudantes privilegiam o trabalho.
3. A. A Joana anda a tirar um mestrado.
B. A Joana já terminou a licenciatura.
C. A Joana anda a tirar a licenciatura.
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4. A. A Joana trabalha há mais de um ano.
B. A Joana procura trabalho desde o ano passado.
C. A Joana vai começar a trabalhar no Mc Donald’s.
5. A. A Joana mora em Almada.
B. A universidade fica em Setúbal.
C. A Joana mora em Setúbal.
6. A. Demora três horas para ir de casa para o trabalho.
B. Estuda perto de casa.
C. Demora três horas para ir de casa para a universidade.
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7. A Joana anda numa universidade privada porque :
A. o curso não existe na universidade pública.
B. essa universidade fica mais perto de casa.
C. o ensino é melhor nessa universidade.
8. A. A jovem trabalha ainda mais horas durante as férias.
B. A jovem trabalha menos horas durante as férias.
C. A jovem trabalha 25 horas durante as férias.
9. A. A empresa onde trabalha emprega muitos estudantes.
B. Nessa empresa só trabalham estudantes.
C. Nessa empresa os estudantes representam uma minoria.
10. A. A Joana aproveita o tempo livre para descansar.
B. A Joana aproveita o tempo livre para organizar os apontamentos.
C. A Joana aproveita o tempo livre para fazer limpeza.

P

artie 3 · Essai

Traitez en 200 à 250 mots l’un des deux sujets suivants.
Indiquez le numéro du sujet choisi et le nombre de mots à l’endroit prévu sur la
copie.
Tout essai hors sujet sera sanctionné par la note zéro.

Sujet n° 1
Se quisesse trabalhar durante as férias, diga como procederia para encontrar
trabalho. Que meios empregaria?

Sujet n° 2
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O que, na sua opinião, pode levar certos estudantes a trabalhar durante as férias?
Você já o fez ou tenciona fazê-lo? Porquê?

