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PRUEBA COMÚN

Portugués
Lisboa, sugestões para um amigo que não conhece a cidade:

Se quiseres passar uma tarde agradável em Lisboa, começa pelos bairros antigos em volta da
encosta do Castelo medieval de São Jorge, situado na sétima colina mais alta da
cidade. Quando chegares ao Largo das Portas do Sol, sentá-te na esplanada da Cerca Moura e
observa a vista. Aí aprecia o vaivém dos eléctricos e a magnífica paisagem. A partir daqui tens
duas opções que podes complementar ou descobrir em dias diferentes: entra no coração de
Alfama ou sube até o Castelo.
Se fores a caminho do Castelo, encotrarás bons lugares para descansares ou beberes alguma
coisa. Quando voltares do Castelo vai até ao Chapitô onde poderás ver o fermoso movimento dos
barcos a partir da esplanada e onde deverás voltar à noite quando o espaço se anima com
espetáculos ao ar livre.
Continuando pelos bairros antigos de Lisboa passeia pela Lapa y desce até à Madragoa. Aí não
percas a oportunidade de conhecer o Museo de Arte Antiga e senta-te na esplanada do lindo
jardim.
Se ainda tiveres forças, vai até ao Chiado e visita o Museu de Arte Contemporânea. No fim do dia
toma um bom café na Brasileira e depois janta num dos restaurantes de Barrio Alto. Se quiseres
tomar um copo depois de jantar, podes ficar pelo Bairro Alto ou ir até às Docas onde poderás
disfrutar duma agitada vida nocturna.
Podes também fazer óptimos passeios de um dia ao redor de Lisboa: Sintra, Arrábida e Óbidos,
Fátima...
I. Compreensão:
1.- Lisboa é uma cidade que:
a- fica perto do mar
b- fica longe do mar
c- não tem mar
2.- O Bairro Alto têm:
a- muitos restaurantes
b- tem muito movemento
c- a y b são verdadeiras
3.- O Castelo de São Jorge fica:
a- debaixo da colina mais alta da cidade
b- ao lado do porto
c- em cima duma das colinas de Lisboa
4.- As Docas:
a- sempre tem muito movimento
b- tem movimento à noite
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c- só tem movimento de manhã
5.- O museo da Arte Contemporânea:
a- fica em Lisboa
b- fica em Fátima
c- fica nos ao redores de Lisboa
II. COMENTÁRIO:
- Conhece Lisboa? Depois de ler o texto comente com as suas palavras que pensa da
cidade (50 palavras)
III. GRAMÁTICA:
1.- Ponha o verbo em Presente do Indicativo:
- Eles ......................... (ter) sempe muito trabalho da escola e às vezes ................... (ter)
dificultade nos exercícios.
- Nós ...................... (conhecer) o teu irmão.
- No teu país sempre .......................(chover) muito.
2.- Ponha o verbo em Preterito perfeito simples:
- A Teresa .................(nascer) no Porto e là sempre ..................(viver).
- O que é que eles .........................(fazer) no sábado pasado?
- O mes pasado ........................(estar) em Lisboa.
3.- Complete as frases com os adjectivos contrario na forma correcta:
- Ontem senti.me mal. Hoje já estou ..................
- Esta régua é muito curta. Preciso de uma mais...................
- No ano passado a Maria estava mais gorda. Agora está mais .................
- A tua caixa é muito pesada. A minha é mais ..................
4.- Complete con artigos definidos/indefinidos:
- Comprei ..............calças e ............... sapatos em saldo.
- Escrevi .................. carta ao Pedro, mas ele não recebeu ......... carta.
5.- Faça frases com os possesivos:
- Ele comprou uma cadeira nova.
- Eu e tu dormimos no mismo quarto.
- Você tem um carro novo.
- Nós termos muitos amigos.
-
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