PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

CONVOCATÒRIA DE

2012

CONVOCATORIA DE

2012

EXAME DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o seguinte texto e responda às questões. (4 pontos)

Greve geral condiciona transportes a partir de hoje
Apenas três transportadoras públicas têm serviços mínimos definidos e não haverá metro. Nas escolas
e nos hospitais, perda de salário poderá refrear adesão, mas haverá serviços públicos fechados, dizem
os sindicatos
A greve geral de amanhã, convocada pela CGTP em protesto contra a revisão da legislação laboral, promete
causar constrangimentos, sobretudo ao nível dos transportes. Mas a paralisação, que não vai contar com a
UGT, também se deverá fazer sentir na função pública, antevendo-se o encerramento de alguns serviços das
Finanças e da Segurança Social. A adesão ditará o nível de impacto dos protestos, numa altura em que os
sindicatos admitem que os trabalhadores estão cada vez menos disponíveis para perder um dia de salário.
Transportes no mínimo
O Conselho Económico e Social decidiu não decretar serviços mínimos para a Metro de Lisboa e para a
Transtejo/Soflusa, que opera as ligações fluviais no Tejo. A circulação ficará dependente da adesão dos
trabalhadores, sendo que, no caso da primeira empresa, as portas deverão encerrar ainda hoje, ao final do dia,
afectando 550 mil passageiros.
Para as restantes transportadoras públicas, foram definidos serviços mínimos, que ficarão, no entanto, muito
aquém daquilo que é a operação num dia normal. No caso da Carris, por exemplo, apenas será assegurada
13% da circulação de carreiras. O tribunal arbitral definiu como obrigatória a realização de metade das ligações
em onze carreiras. Também na STCP, que opera os autocarros no Porto, foram definidos serviços mínimos
para 22 carreiras. A transportadora também foi autorizada a operar duas linhas que funcionam durante a
madrugada.
Por último, na CP ficou definido que haverá um total de 315 comboios. Serão efectuadas sete ligações de
longo curso, 60 regionais e 203 urbanos da zona de Lisboa, entre outros. No caso da Metro do Porto, que não
tem sido afectada pelas paralisações no sector dos transportes, prevê-se constrangimentos, embora o eixo
central não deva ser afectado.
Aviação não prevê impactos
Na aviação, ainda é cedo para prever os potenciais impactos dos protestos. Na última greve geral, a 24 de
Novembro de 2011, os aeroportos nacionais ficaram completamente vazios, mas, desta vez, poderá ser
diferente, porque os controladores aéreos, que gerem o tráfego que entra e sai de Portugal, não entregaram
pré-aviso de greve. Para a TAP, não está previsto "qualquer tipo de impacto na operação", referiu fonte oficial.
A gestora aeroportuária ANA só conseguirá fazer um balanço mais concreto na própria quinta-feira.
(in www.publico.pt – 21.03.2012)

1. A greve geral foi convocada…
a) por todos os sindicatos.
b) em protesto pela nova lei laboral.
c) por 550 mil funcionários.
2. Na cidade do Porto…
a) haverá serviço de autocarros.
b) o aeroporto ficará completamente vazio.
c) o sindicato UGT promete causar constrangimentos nos serviços públicos.
3. Os trabalhadores portugueses…
a) podem não querer perder um dia do seu ordenado.
b) têm salários muito baixos.
c) querem perder um dia de salário.
4. Em 2011...
a) o encerramento do metro afectou 550 passageiros no país.
b) circulou 13% dos autocarros de Lisboa.
c) houve uma greve geral em Portugal.

Complete as frases seguintes com as formas dos verbos entre parênteses no presente
do indicativo, pretérito imperfeito ou pretérito perfeito simples. (6 pontos)
5. O Filipe Freitas _________ (ser) o nosso professor de natação no ano passado. _________ (ser)
muito simpático. Ele agora já não _________ (ser) professor de natação.
6. No fim-de-semana passado a Catarina _________ (vir) cá a casa.
7. Na semana passada eu _________ (ler) um livro de receitas e _________ (fazer) um bolo de
chocolate.
8. Dantes, a Fernanda _________ (fazer) muitas noitadas no escritório. Agora, _________ (ir) cedo para
casa.
9. No ano passado o Rui _________ (estar) sempre a ler. Agora _________ (passar) a vida a ver
televisão.
10. Ontem ela _________ (estar) a jantar quando _________ (ouvir) a explosão.

Escreva as frases seguintes no plural. (4 pontos)
11. Vou preparar uma sobremesa com melão, ananás, limão, pêra e maçã.
12. Este anel tão simples é da actriz alemã.
13. O lápis do rapaz espanhol é especial.
14. A intervenção dele é útil.

Vocabulário. Escreva o oposto das seguintes palavras: (2 pontos)
15. a) Claro –

b) Abrir –

c) Largo –

d) Comprido –

16. a) Longe –

b) Frio –

c) Cedo –

d) Limpo –

Escreva por extenso as seguintes datas: (4 pontos)
17. 12 / 08 / 2012
18. 01 / 01 / 1978
19. 30 / 07 / 1853
20. 15 / 12 / 1746

Expressão escrita. (10 pontos)
39. - 50. Escreva um postal a um amigo. Imagine que você está de férias. Refira os seguintes aspectos:
onde foi, com quem foi, quanto tempo ficou nesse lugar, se aconteceu algo de especial, porque gostou
dessa viagem. (O postal deve ter uma extensão entre 100 e 120 palavras)

