PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25 AÑOS - 2006
Nombre de la materia /
Nom de la matèria

PORTUGUÉS / PORTUGUÈS

OBSERVACIONES: / OBSERVACIONS:
1. El examen ha de realizarse en portugués. / L’ examen ha de realitzarse en portugués.
2. Debe responder las preguntas 7 y 8 en el Cuestionario de respuestas, y
el resto de preguntas en el Cuestionario de preguntas y colocar éste al
finalizar el examen en el interior del Cuestionario de respuestas./ Heu
de respondre les preguntes 7 i 8 en el Qüestionari de respostes, i la
resta de preguntes en el Qüestionari de preguntes i col·locar aquest
una vegada finalitzat l’examen a l’interior del Qüestionari de respostes.
3. Cada ítem ([...]) tiene un valor de 0,15 puntos, y las preguntas 7 y 8, un
punto y medio (1,5) cada una. / Cada ítem ([...]) té un valor de 0,15
punts, i les preguntes 7 i 8, un punt i mig (1,5) cadascuna.

1) Complete com a preposição correspondente (contraída ou não com o
artigo):
A Maria gosta .............. beber um sumo quando está ............ ver a televisão.
Nós vamos ............ carro do João e vocês vão ............. táxi.
Têm jogo de futebol .............. sábados.
............. sexta-feira .............. noite costumamos ir ao cinema.

2) Complete com “ser / ter / estar / haver”:
Boa tarde. O meu nome ............... Steve Harris. ................ estudante americano,
mas não ................. nos Estados Unidos. ................... em Portugal, em casa duma
família. A família .................. portuguesa e ............ um apartamento em Lisboa. O
Sr. e a Sra. Santos ................. três filhos; o Miguel, a Sofia e o Rui. Nós ................
amigos e ............ juntos todos os dias. ................. aulas de manhã e à tarde
.................. normalmente no clube. Mas hoje, como ................. um bom filme na
televisão, ..................... em casa.

3) Complete com os pronomes pessoais:
As torradas estão prontas. Comam- .......... enquanto estão quentes.
Li a poesia, mas achei-............. difícil.
Já assinei o contrato. Assinei-............. hoje de manhã.
Queria umas bananas, mas não ............ quero muito maduras.
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4) Responda com o verbo da pergunta:
1. — A que horas é que nos encontramos?
— ......................................... às 11h00 no café.
2. — Vocês deitam-se muito tarde?
— Não, ....................................... sempre cedo.
3. — Como é que se chama a irmã dela?
— ........................................................ Maria Silva.
4. — Lembras-te a que horas é o jogo?
— Não, não ..........................................

5) Complete com o superlativo e o comparativo :
Os bolos aqui são ................., mas os pastéis de nata ainda são ................... (bom)
O dia hoje está .................., ainda está ................ do que no sábado. (mau)
Este texto é ......................; é mesmo ................. do que o primeiro. (difícil)
No domingo tenho de me levantar ......................., ainda .................... do que
durante a semana. (cedo)

6) Escreva os números a seguir:
18:.................................. 23: .................................
41: ................................. 60: .................................

7) Tradução:
La familia Santos vive en Lisboa. El Sr. Santos trabaja en una empresa y D. Ana en
un despacho. Sus hijos van todos al colegio: Miguel tiene quince años, Sofía
catorce y Rui tiene doce años. Miguel estudia ciencias y Sofía lenguas, y ya
habla inglés, francés y alemán. Rui no estudia mucho, le gusta más jugar al
fútbol.
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8) Texto:
Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) foi uma figura importante no meio
cultural e artístico lisboeta do século XIX, com uma obra variada no campo
das artes plásticas, das artes gráficas e da cerâmica. No entanto, foi
principalmente como caricaturista que Rafael Bordalo Pinheiro ficou célebre.
Primeiro começou a fazer caricaturas apenas para divertir os amigos. Estas,
contudo, tiveram tanto êxito que, a partir de 1874, o artista decidiu dedicar-se
a sério à carreira de caricaturista.
As figuras que criou exerceram uma acção crítica e pedagógica sobre
a sociedade contemporânea. De entre todas, o Zé Povinho, símbolo do povo
português, é sem dúvida a mais famosa.

Responda às seguintes perguntas:
1. Quem foi Rafael Bordalo Pinheiro?
2. Em que ano é que ele morreu?
3. Em que campo é que ficou célebre?
4. A partir de quando é que se dedicou a sério à caricatura? Porquê?
5. Qual é a figura mais famosa do artista? O que é que ela representa?
6. Dê um título ao texto e justifique-o.
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