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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 PUNTO (0,2 POR CADA PREGUNTA) 
 
Lea el siguiente texto y diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas 
teniendo en cuenta la información que aparece en el texto. 
 
Praia de Mira. De aldeia piscatória a destino de férias 

Na Costa de Prata esconde-se um verdadeiro paraíso para umas férias tranquilas. A Praia de 
Mira é um convite irresistível  para os veraneantes. É hoje uma estância balnear concorrida, 
com uma praia de areia dourada e fina banhada pelo Atlântico. Não perca a oportunidade de 
rumar ao litoral centro do país e explorar as belezas que esta praia, aldeia piscatória e 
estância balnear, tem para lhe oferecer. 

Localizada na faixa litoral da região Centro, distrito de Coimbra, a Praia de Mira passa cada 
vez menos despercebida. Sobretudo na época de veraneio, quando turistas nacionais e 
estrangeiros procuram locais belos, pitorescos e com boas infraestruturas para poder passar 
uns dias de descanso.  

Começou por ser uma aldeia piscatória conhecida como Palheiros de Mira, devido às 
construções de madeira assentes sobre estacaria de modo a não constituírem obstáculo à 
livre circulação das águas e areias durante as marés-vivas e onde habitavam os pescadores. 
Hoje é uma estância balnear concorrida, com uma praia de areia dourada e fina onde 
sobressaem as barraquinhas e os toldos com tecidos de cores garridas, rodeada de dunas e 
banhada por um mar que nem sempre é calmo e, por isso mesmo, atrai os amantes de 
desportos marítimos como o surf, bodyboard e kitesurf. 

Próxima de belas lagoas e de pinhais frondosos, a praia pode orgulhar-se de ser a única zona 
balnear marítima a ostentar continuamente o galardão da Bandeira Azul desde a sua criação, 
em 1987 e está perfeitamente equipada a nível de infraestruturas. 

Garantida a qualidade para os banhos de sol e de mar, é tempo de explorar as cercanias. E o 
passeio começa logo na praia, com os trabalhos da pesca, atividade muito característica e 
interessante, pelo que vale a pena esperar para ver os barcos. 

A poucos metros do mar está a capela dedicada à padroeira da localidade, Nossa Senhora da 
Conceição, a quem os pescadores pedem proteção durante as suas campanhas. Mesmo ao 
pé, quase desembocando no areal, a pista ciclo-pedonal, com cerca de 25 km de extensão, 
permite que o visitante se aperceba das diferentes paisagens que atravessa: desde a orla 
costeira e dunas à enorme mancha verde formada pela floresta, passando por parques de 
campismo, retalhados campos agrícolas, cursos de água e pelas duas lagoas de água doce 
que, em conjunto, criam um agradável cenário paisagístico onde flora e fauna coexistem. A 
pé ou de bicicleta, a passagem pelo Museu Etnográfico da Praia de Mira é obrigatória. Aberto 
desde 1997, contém o arquivo de materiais e testemunhos relacionados com a vivência e 
cultura local. 

Fonte: https://chef.continente.pt/magazine/destinos/praia-de-mira. Adaptado 



Ámbito Comunicación (Lengua Extranjera-Portugués.)                                                                              DNI: 
 

 
AFIRMAÇÕES V F 

1. Na Praia de Mira o veraneante pode tomar banho, apanhar sol e ver os 
pescadores nas suas tarefas. 

  

2. A esta praia só vão os turistas nacionais para procurar zonas bonitas para 
visitar. 

  

3. A pista para bicicletas e caminhantes ultrapassa os 25 km de comprimento. 
 

  

4. Os pescadores encomendam-se à virgem da vila. 
 

  

5. Nesta zona não se cultivam as terras, a única atividade é a pesca.   
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 
POR CADA PREGUNTA) 

 
Marque la opción correcta: 
 

1. O Nuno está ________ na universidade desde o início do ano. 

a. estudar  b. a estudar  c. estudando  

2. Vamos ao ginásio ____ terças e quintas de manhã. 

a. nas b. as c. às  

3. Na semana passada a Isabel ____ à minha casa para me mostrar o seu 

carro novo. 

a. veio b. vejo c. venho 

4. Sra. Lopes, ____ a encomenda para a próxima semana. 

a. faz b. faça c. faze 

5. O nosso apartamento tem ______ com vista para o mar.

a. varanda b. balcão c. terraça 

6. Nas últimas semanas os miúdos ________________ muito nervosos. 

a. têm andado b. andaram c. tinham andado  

7. O plural de jornal é________________. 

a. jornals b. jornais c. jornales 

8. Eles pensam que _______ o que eu disse era mentira. 

a. todo b. tudos c. tudo 

9. Ontem à noite _______ um pesadelo muito desagradável. 

a. teve b. tive c. tinha 

10. Quando eu era mais novo ____ todos os domingos jogar basquetebol. 

a. ia    b. fui    c. foi 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 PUNTOS 
 
Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que cuente lo que va a hacer en su próximo 
viaje. Puede ayudarse del vocabulario propuesto. 
 
Manhã 
Ir à praia 
Pratos típicos 
Visitar monumentos 

Tarde 
Ler  
Fazer caminhadas 
Praticar desportos 

Noite 
Combinar com amigos 
Ir a festas 
Divertir-se 
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