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MODELO 1

COMprEEnsãO Da LEitura E ExprEssãO EsCrita 

partE 1 
QuEstõEs 1‑20

O Luís enviou cinco mensagens através do telemóvel. 
Leia as frases 1 a 5. A cada frase corresponde uma mensagem enviada pelo Luís. 
Identifique a mensagem que corresponde a cada frase. 
Escolha uma das opções A, B ou C para cada frase. 
Escreva as respostas na folha de respostas.

1. O Luís convida a Helena para ir ao cinema.

QuErEs ir ao cinEma à 
noitE?

De: Luís 
a

agora não posso 
atEndEr. Estou no 
cinEma.

De: Luís 
B

HojE à noitE vou ao 
cinEma. não posso sair 
contigo.

De: Luís 
C

2. O Luís quer comprar um livro do José Luís Peixoto e pede a um amigo um conselho.

já li o último livro do 
josé luís pEixoto. é muito 
bom!

De: Luís 
a

vou comprar o último 
livro do josé luís 
pEixoto.

De: Luís 
B

vou comprar o último 
livro do josé luís 
pEixoto? acHas bEm?

De: Luís 
C

3. O Luís vai a um casamento e pede uma gravata azul ao irmão.

é prEciso lEvar uma 
gravata azul?

De: Luís 
a

posso usar a tua gravata 
azul?

De: Luís 
B

não tEnHo uma gravata 
azul.

De: Luís 
C

4. O Luís não tem a certeza do nome da professora de Português.

a profEssora dE 
português cHama‑sE ana 
maria?

De: Luís 
a

a ana maria vai sEr nossa 
profEssora dE 
português?

De: Luís 
B

como sE cHama a 
profEssora dE português 
da ana maria?

De: Luís 
C

5. O Luís vai estudar para casa do Paulo.

cHEgo às 10H à bibliotEca 
da univErsidadE.

De: Luís 
a

Está bEm! às 10H Em tua 
casa.

De: Luís 
B

QuErEs vir Estudar cá 
para casa? a partir das 
10H?

De: Luís 
C
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Vai ler cinco textos. Depois de ler os textos, escolha uma das opções A, B ou C para 
as questões 6‑10.
Escreva as respostas na folha de respostas.

Vento forte e gelo 
fazem estragos
O mau tempo fez muitos estragos. 
A chuva intensa provocou quedas de 
árvores e o corte de estradas nas 
regiões do Porto e Coimbra. Na Batalha, 
o vento muito forte destruiu 40 casas. 
Na região de Viseu, o trânsito foi 
cortado por causa da neve.

obras no metro 
terminam em agosto
Cinco anos depois do seu início, as 
obras do metropolitano da linha ver‑
melha vão acabar no fim do mês de 
agosto.

 

março 
foi mais 
quente 
e mais 
seco

O mês de março deste 
ano, em Portugal, foi o 
mais quente e mais seco 
dos últimos onze anos, 
informou o Instituto de 
Meteorologia.

exposição «olhares» 
Pode ver, até 11 de maio, no Jardim 
Botânico de Lisboa, a exposição 
«Olhares», com esculturas dos alunos 
da Faculdade de Belas‑Artes. 

      carneiro 

Converse mais com os seus amigos. 
Dia excelente para sair com a família. 
No trabalho, possibilidade de promo‑
ção. 
Algumas dificuldades económicas.

astrologia – previsão diária

6. Qual é a afirmação verdadeira? 
A. O metro esteve em obras durante 

cinco anos.
B. As obras vão acabar daqui a cinco 

anos.
C. As obras do metro vão começar no 

fim do mês de agosto.

7. Qual é a afirmação verdadeira?
A. Em Viseu choveu muito.
B. No Porto, o trânsito esteve cortado 

por causa da neve.
C. Na Batalha, o vento esteve forte.

8. Qual é a afirmação verdadeira? 
A. Em março, o tempo esteve como 

no ano passado.
B. Este ano choveu menos em março.
C. Março foi o mês mais quente de 

sempre.

9. Qual é a afirmação verdadeira? 
A. Há uma exposição na Faculdade de 

Belas‑Artes.
B. No Jardim Botânico, há uma 

exposição.
C. A exposição termina no fim de 

maio.

10. Qual é a afirmação verdadeira? 
A. Hoje deve sair com os seus amigos.
B. Vai ter algumas dificuldades no 

trabalho.
C. Pode ter problemas com o dinheiro.
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Leia o texto. Faça a correspondência entre a coluna A e a coluna B para formar frases 
verdadeiras, de acordo com o sentido do texto. Só pode usar cada opção uma vez. 
Há opções a mais.
Escreva as respostas na folha de respostas.

Querida Ana,

As férias acabaram e amanhã já vou trabalhar. Recebeste o meu postal? Só 
escrevi para ti e para os meus pais.
O João e eu gostámos muito das férias. Fomos outra vez para o Algarve, mas 
para um sítio diferente: fomos para Sagres, onde estive uma vez, há muitos 
anos. Sagres é uma vila muito bonita e não mudou muito: continua pequena, 
com casas brancas, baixinhas. É um sítio calmo e bom para descansar.
Na primeira semana não fizemos quase nada: fomos todos os dias para a praia. 
Em Sagres, as praias são muito bonitas e não têm muitas pessoas. 
Às vezes, em Sagres, o tempo não é bom porque há muito vento, mas nós 
tivemos sorte: só houve vento no último dia de férias. O tempo esteve bom, 
com sol e calor. Na segunda semana não fomos muito à praia; fizemos alguns 
passeios a pé e de carro, porque nos esquecemos de levar as bicicletas. 

E tu, começas as férias na próxima semana? Vais outra vez para o Minho, não 
é? Ou tens outros planos?

Beijinho,

Lúcia

COLuna a COLuna B

11. A Lúcia escreveu…

12. A Lúcia esteve de férias… 

13. Nas praias de Sagres há…

14. O tempo esteve bom,…

15. A Ana vai de férias… 

A. … durante duas semanas. 

B.  … só houve vento no último dia. 

C. … com a família. 

D. … por isso fizeram alguns passeios. 

E.  … em breve. 

F.  … poucas pessoas. 

G. … só a algumas pessoas. 

H. … no Algarve, pela primeira vez. 
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Uma agência de viagens apresenta informação sobre uma viagem à ilha da Madeira.
Leia a informação sobre a viagem e escolha uma das opções A, B ou C para as ques‑
tões 16‑20.
Escreva as respostas na folha de respostas.

reserVe JÁ

funcHal – 5 noitEs Em HotEl dE 4 EstrElas + voo

Vá à Madeira e aproveite esta oferta especial de 5 noites num hotel de 4 
estrelas, situado na bonita cidade do Funchal, com voos desde Lisboa ou Porto, 
a partir de apenas 331€, total por pessoa, em quarto duplo, com pequeno‑
‑almoço. 
Partidas diárias e estadias desde março até 31 de outubro. Esta promoção não 
é válida em abril.

programa dE viagEm

1.º dia – lisboa ou porto / funchal

Deve estar no aeroporto 90 minutos antes da hora da 
partida. Voo com destino ao Funchal. Alojamento.

2.º ao 5.º dia – ilha da madeira

Dias livres para conhecer a ilha. No Funchal, visite o 
Mercado dos Lavradores, o Jardim Botânico (de onde 
tem uma vista espetacular sobre a cidade e o mar), 
visite uma fábrica de bordados, faça uma prova de 

vinhos e experimente os pratos típicos da cozinha 
madeirense. Em toda a ilha encontrará motivos de 
interesse. No hotel, encontrará mais informação e 
sugestões.

6.º dia – funchal / lisboa ou porto 

Deve estar no aeroporto 90 minutos antes da hora da 
partida. Voo com destino a Lisboa ou ao Porto. 
Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.  

16. a agência de viagens

A. está a oferecer aos seus clientes 

umas férias na ilha da Madeira.

B. apresenta um programa de férias 

com preços desde 331€.

C. apresenta um programa de férias 

para duas pessoas por 331€.

17. o programa inclui

A.  viagem de avião e alojamento.

B.  viagem de avião, alojamento e 

refeições.

C.  viagem de avião, alojamento e 

pequeno‑almoço.

18. os clientes da agência podem fazer 
reservas para este programa

A.  de março até outubro.
B.  em março, abril e outubro.
C.  de março a outubro, exceto em abril.

19. o voo para o funchal
A.  parte de Lisboa ou do Porto.
B.  demora noventa minutos.
C.  parte de Lisboa e para no Porto.

20. do segundo ao quinto dia, as pessoas
A.  têm um programa de visitas 

organizado pela agência.
B.  não têm um programa de visitas 

organizado.
C.  têm um programa de visitas 

organizado pelo hotel.
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partE 2 

Nesta parte vai escrever dois textos. 
Leia as instruções e escreva os textos na folha de respostas.

1. Ontem, quando regressava a casa, perdeu um livro no comboio.

Deixe uma pequena mensagem na secção de Perdidos e Achados da estação de com‑
boios a dizer que livro perdeu, a caracterizar o livro e a explicar por que é que quer 
encontrar o livro. Deve deixar o seu contacto.

A mensagem deve ter uma extensão de 25‑35 palavras.
Escreva a mensagem na folha de respostas.

2. Leia o seguinte postal:

Olá Diogo,

Ainda não recebemos notícias tuas. Como foi a viagem de regresso?  
Já estás a trabalhar? Consegues trabalhar e estudar? 
Temos saudades tuas! 
Gostaste de estar cá? Escreve!

Beijos.

Rita e João

Escreva à Rita e ao João e responda às perguntas que eles fazem no postal que lhe 
enviaram.
O seu texto deve ter uma extensão de 60‑80 palavras.
Escreva o texto na folha de respostas.
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COMprEEnsãO DO OraL

Esta componente tem duas partes: a Parte 1 tem quatro textos e a Parte 2 tem 10 
textos.

partE 1

tExtO 1

1. Qual é a afirmação verdadeira?
A. A senhora sabe a morada do museu.
B. O senhor sabe onde fica o museu.
C. No texto não se diz onde fica o museu.

2. o museu da água
A. fica em frente à Estação de Santa Apolónia.
B. fica perto da estação.
C. fica em frente ao Museu Militar.

3. depois de o senhor e a senhora falarem,
A. ele explicou onde fica o museu.
B. ele disse para a senhora ir às informações.
C. ele não ajudou a senhora.

4. o senhor diz para a senhora
A. seguir em frente e virar à direita.
B. virar à direita e seguir em frente.
C. ir sempre em frente.

5. o balcão das informações fica
A. ao lado da estação.
B. em frente à estação.
C. dentro da estação.
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tExtO 2

6. não é possível ir de comboio do porto a aveiro
A. por causa de uma greve.
B. por causa de um acidente.
C. por causa de uma avaria.

7. os passageiros
A. podem viajar de autocarro.
B. têm de ir ao balcão das informações.
C. devem aguardar por mais informações.

tExtO 3

8. Quando o joão começou a trabalhar na empresa,
A. não escolheu o horário de trabalho.
B. escolheu o tipo de horário de trabalho.
C. teve de trabalhar todos os fins de semana.

9. a relação do joão com
A. os colegas é difícil.
B. o chefe é má.
C. os colegas é boa.

10. o joão diz que 
A. conseguiu um bom contrato, porque ficou efetivo.
B. pode ficar efetivo na empresa.
C. vai fazer um curso, porque ficou efetivo.

11. o joão acha que o trabalho
A. é bom e não é cansativo.
B. é um bocado monótono e é bem pago.
C. é interessante e muito exigente.

3

4



21

© Lidel – Edições Técnicas, Lda.

tExtO 4

12. o miguel 
A. precisa de ajuda.
B. teve um acidente.
C. está num engarrafamento.

13. o joão martins é um homem 
A. alto.
B. nem alto nem baixo.
C. baixo.

14. a joana vai sair de casa
A. logo que desligar o telefone.
B. um bocado depois de receber o telefonema do Miguel.
C. pouco tempo depois de desligar o telefone.

15. a joana disse que depois de sair do aeroporto
A. ia diretamente para casa do Miguel.
B. ia primeiro a um café e depois para casa do Miguel.
C. ia telefonar ao Miguel e que depois ia a um café.

partE 2

Vai ouvir 10 textos (textos 5 a 14). Cada texto foi dito num dos 10 lugares (A‑J). 
Faça a correspondência entre os textos e os lugares.
No fim da audição dos textos tem 5 minutos para escrever as respostas na folha de 
respostas.

QuEstãO tExtO LuGarEs

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. Consultório Médico

B. Quiosque

C. Banco

D. Farmácia

E. Biblioteca

F. Sala de Aula

G. Livraria

H. Agência de Viagens

I. Florista

J. Correios

5
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ExprEssãO OraL

partE 1

interação com o examinador sobre identificação e caracterização pessoais.

partE 2 

interação entre os candidatos – simulação de situações de comunicação do domínio 
público ou pessoal.
cada candidato recebe um cartão com as instruções para o que vai dizer na conversa. 

Converse com o seu colega sobre a situação apresentada. Siga as instruções dadas no 
seu cartão.

CartãO DO CanDiDatO 1

 Você começa a conversa. Convide o seu colega para 
ir ao cinema hoje à noite.

 Aceite a proposta do seu colega, mas noutro dia. 
Explique porque não pode no sábado.

 Combine com o seu colega o que vão fazer e onde se 
encontram: local e horas.

CartãO DO CanDiDatO 2

 O seu colega começa a conversa. Você não pode 
aceitar o convite do seu colega. Explique porquê.

 Convide o seu colega para sair no sábado.

 Combine com o seu colega o que vão fazer e onde se 
encontram: local e horas.

partE 3 

interação entre o examinador e os candidatos sobre um tópico relativo a aconte‑
cimentos da atualidade.

Fale sobre o que gosta de fazer nos tempos livres.
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FOLHa DE rEspOstas

COMprEEnsãO Da LEitura E ExprEssãO EsCrita 

partE 1

 1  6 11 16 

 2  7 12 17 

 3   8 13 18 

 4  9 14 19 

 5 10 15 20 

partE 2
tExtO 1 n.º de palavras _________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tExtO 2 n.º de palavras _________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMprEEnsãO DO OraL

partE 1 partE 2

1  6 11 16 21 

2  7 12 17 22 

3   8 13 18 23 

4  9 14 19 24 

5 10 15 20 25 
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