
ESTRUCTURA, FORMATO Y CRITERIOS DE LA PRUEBA DE PORTUGUÉS 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El examen debe realizarse en portugués y sin la ayuda de diccionarios o 
gramáticas. Se valorarán los conocimientos gramaticales, sintácticos, 
léxicos y semánticos. El examen tendrá la estructura del ejemplo que se aporta. 
 
 
EXAMEN DE PORTUGUÉS 
 
1) Complete com o artigo correspondente (contraído ou não): 
Ontem ......... Maria estava ............. rua. 
O acto literário é o conjunto ......... escrever e .......... ler. 
Viveu muito tempo ............. França. 
Queres ir comigo ........... cinema ............. sábado? 
 
2) Mude o género destes substantivos: 
leitor, águia, pessoa. 
 
5) Escreva os números a seguir: 
18, 19, 23, 32, 41, 60, 80, 100. 
 
4) Complete com o verbo na forma correcta: 
Hoje ................ (ser) quarta-feira. O Miguel e o Steve ................. (estar) em casa, 
porque não ................ (ter) aulas à tarde. O Steve está a .............. (estudar) 
português e o Miguel está a .................. (arranjar) o lanche para eles. 
Normalmente .................... (comer) pão com queijo ou fiambre e .................. 
(beber) uma chávena de café com leite. Mas hoje o lanche ................. (ser) 
diferente: também .................. (haver) bolo de chocolate! 
 
5) Complete com os pronomes pessoais: 
Já compramos os bilhetes. Comprámo-............ hoje de manhã. 
O Paulo também quer ir. Podes dar- ......... dinheiro? 
Não conseguimos fazer o exercício sozinhos, mas o professor ajudou- .......... 
Ainda não li essa revista. Vou lê- .......... hoje à tarde. 
 
6) Complete com a preposição correspondente (contraída ou não): 
Durante a travessia da montanha, tiveram de arrostar ..... dificuldades quase 
insuperáveis. 
A recepção não podia ser mais cordial; eles desfizeram-se ..... amabilidades 
O desejo do Sr. Machado era, tão-só, contribuir ..... minorar o sofrimento daquela 
gente. 
Não compareceram ...... diversas reuniões. 
 
7) Tradução: 
"La familia Sampaio vive en Lisboa. El Sr. Sampaio trabaja en una empresa y D. 
Maria en un despacho. Sus hijos van todos al colegio: João tiene dieciocho años, 
Ana diecisiete y Miguel tiene doce años. Miguel estudia ciencias y Ana lenguas, 
y ya habla inglés, francés y alemán. Miguel no estudia mucho, le gusta más jugar 



al fútbol." 
8) Texto: 
O que o Prémio Nobel da Literatura veio reconhecer em José Saramago foi 
também essa coragem de ter sabido ser, em muitos anos de vida literária, um 
escritor exigente consigo e com os seus leitores, com a sua literatura e mesmo 
com o seu país. Disse em muitos anos de vida literária, porque foi assim que as 
coisas se passaram. Enganam-se aqueles que pensam que o escritor José 
Saramago começou inopinadamente a ser escritor em 1980, quando publicou 
Levantado do Chão, o seu primeiro romance de grande sucesso público: entre 
outras e muitas qualidades, este é um escritor que assume a noção —e disso não 
se envergonha— de que há uma aprendizagem da escrita literária, uma longa 
aprendizagem que em Saramago passou pelo trabalho da poesia, do conto, do 
ensaio e da crónica de imprensa; 
 
Carlos Reis, Discurso proferido na homenagem nacional a José Saramago, 
Lisboa, 14 de Outubro de 1998 
 
Responda às seguintes perguntas: 
1. Segundo Carlos Reis, o que é reconhecido com a atribuição do Prémio Nobel a 
José Saramago? 
2. Porque é o ano de 1980 considerado o início da sua vida literária? 
3. Enumere os géneros literários cultivados por este escritor. 
4. Dê um título ao texto e justifique-o. 
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