Pruebas de Acceso a la Universidad - Mayores de 25 Años
Curso Académico 2008/2009

Fecha: 09-05-2009
Materia: Portugués
Horario: 13:00 a 14:00 h.
Propuesta Nº:1

El Examen se compone de 2 cuestiones, cada
cuestión se calificará de acuerdo con el número de
preguntas y la suma total será de 10 puntos como
máximo. El examen debe realizarse en portugués y
sin la ayuda de diccionarios o gramáticas. Se
valorarán
los
conocimientos
gramaticales,
sintácticos, léxicos y semánticos.
L’examen es compon de 2 qüestions, cadascuna es
calificarà segon el nombre de preguntes i la suma
total será de 10 punts com a máxim. L’exame haurà
de realitzar-se em Portuguès i sense l’ajuda de
diccionaris o gramàtiques. Es valorarà els
coneixments gramaticals, sintàctics, lèxics i
semàntics.

1 – Leia com atenção o seguinte artigo de um jornal. Depois preencha
as lacunas com as palavras dadas e coloque o número ao lado das
palavras no quadro abaixo. Há três palavras que não fazem parte do
texto.
(0.8 cada. Total 10 puntos)

(
(
(
(

) embaçada (
) compartilhar (
) estragam
(
) maquiagem

) verificar
) remoção
) lentilha

(
(
(

) arrumar (
) vencida (
) enviar
(

) utilizar
) foco
) lente

RIO - Cerca de 15% das mulheres que maquiam os olhos com regularidade costumam
ter problemas oculares causados pelo mau uso dos cosméticos. O risco aumenta em
70% em quem é alérgico ou usa ___________(1) de contato, segundo dados do Instituto
Penido Burnier, em São Paulo.
Os problemas mais comuns costumam ser olho seco, alergia, inflamação e irritação da
córnea. Visão___________(2), vermelhidão, coceira, sensação de areia nos olhos,
lacrimejamento, fotofobia, inchaço das pálpebras e secreção também são sinais de
alerta que podem indicar uma conjuntivite química.
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- Infelizmente, os cosméticos podem ser um grande_________(3) de bactérias. O perigo
existe quando ele é armazenado de forma errada ou é usado fora da data de
validade. _____________(4) os produtos e aplicá-los de maneira incorreta também
aumenta o risco de infecções nos olhos. Maquiagem é igual a colírio, o
compartilhamento pode causar contaminação pelo contato com a mucosa ocular explica o oftalmologista Leôncio Queiroz, do Hospital Israelita Albert Einstein.
O especialista afirma que as mulheres devem tomar cuidados em todas as etapas do
make-up, principalmente na seleção, na aplicação e na ____________(5) dos produtos.
Ele lembra que a mais nova 'febre' entre mulheres, o permanente de cílios, pode
causar úlcera na córnea se o produto atingir a vista. A ____________(6) definitiva é
outra vilã da saúde: se mal aplicada, pode causar inflamações graves.
- Hoje em dia, os soros fisiológicos, que costumam ser indicados para a limpeza dos
olhos, não contêm conservantes e _____________(7) rápido. Por isso, recomendo
apenas os blisters de 10ml. Comprar uma embalagem maior e guardar na geladeira
ou na pia é arriscado, já que não previnem a proliferação de fungos. Os colírios de
lágrima artificial são uma opção boa.
Nove entre dez mulheres usam maquiagem ___________(8), segundo estudo feito pela
College of Optometrists, na Inglaterra, e dois terços delas usam os mesmos produtos há
mais de dois anos. O ideal é ___________(9) a data de validade contida na
embalagem e jogar fora produtos que estejam com a textura ou o cheiro diferente.
Para não machucar os olhos, na hora de tirar o produto o maquiador Juniel Dias
recomenda usar apenas algodão (nunca toalha, papel ou as mãos) embebido em
produtos específicos para área dos olhos.
- Em pessoas com pele oleosa, é melhor ___________(10) produtos em gel, sabonete
neutro ou leite de colônia. Para peles secas, podem ser utilizadas as fórmulas que
misturam água e óleo. Para peles normais, o creme é uma boa opção - explica Dias.
Por último, o maquiador sugere uma faxina geral no kit de maquiagem de tempos em
tempos. - Normalmente, os produtos de maquiagem para os olhos têm, no máximo,
três anos de validade. Se passou deste período, melhor jogar fora - completa.

Fonte: Revista do Globo

2. Complete com o verbo no tempo adequado.
(0.5 cada. Total 2 puntos)

1. Elvira não............................(poder) ir ao trabalho anteontem, estava doente.
2. Sônia .................................(preferir) ir ao teatro ontem à noite com Sandra.
3. Roberto e Paulo.........................(passear) pelas praias de Moçambique.
4. Eu e Alfredo..............................(ver) a Marta na festa do Eduardo.

Universidad Miguel Hernández
Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años
Curso Académico 2008/2009

Pag 2/3

Universidad Miguel Hernández
Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años
Curso Académico 2008/2009

Pag 3/3

