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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 PUNTO (0,25 POR CADA PREGUNTA) 

 
Lea el siguiente texto y elija la opción correcta. 

 

Turismo em Portugal: veja o que fazer e prepare a sua visita 

 
18 de setembro de 2019 

Portugal é um excelente destino para visitar. Um país europeu, pequeno, mais barato do que 
o resto da Europa e que é possível visitar de norte a sul em poucos dias.  

Com 10 milhões de habitantes, Portugal possui pouco mais de 700 km de estradas para 
atravessar o país. Por isso, alugar um carro é o ideal para  conhecer todo o território, visitar 
as suas principais atrações e degustar o melhor da sua gastronomia. 

O turismo em Portugal está em alta e parece que todas as pessoas querem conhecer o país. 
Se até a cantora Madonna ficou apaixonada pelas terras lusitanas, não é de admirar que 
espanhóis, ingleses, franceses, alemães, americanos e brasileiros também queiram conhecer 
as maravilhas de Portugal. 

O crescimento do turismo em Portugal criou bastantes oportunidades de trabalho nessa e 
outras áreas relacionadas.  

Os turistas europeus são os que mais visitam Portugal e os que mais gastam durante as férias 
no país. O turismo em Portugal tem aumentado há alguns anos consecutivos e vários 
motivos podem ser levados em conta. 

• O número de dias com sol por ano em Portugal é superior ao dos outros países da 
Europa (média de 300 dias de sol por ano); 

• As temperaturas são mais amenas do que no resto da Europa; 
• Há um verão longo; 
• Em muitas praias (principalmente do Algarve) é possível entrar no mar em vários 

meses do ano e não só na temporada de verão (julho, agosto e setembro).  
• A gastronomia portuguesa é uma das mais saborosas do mundo e possui vinhos de 

muita qualidade e de renome mundial; 
• O turismo religioso tem aumentado e a visita do Papa Francisco trouxe milhares de 

pessoas ao país em 2017. 
 
 

Adaptado do site https://turismo.eurodicas.com.br/turismo-em-portugal/ de 18/9/2019 
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1. Os preços em Portugal... 
 

a. ... são iguais de norte a sul do país 

b. ...são mais baratos do que noutros países da Europa 

c. ... variam de norte a sul do país 

2. A cantora Madonna... 

a. ... gosta muito de Portugal  

b. ... desaconselhou a viajar a Portugal 

c. ... é visitada por pessoas de diferentes nacionalidades 

3. O turismo em Portugal vem... 

a. ... principalmente de pessoas da Europa e da América 

b. ... principalmente de pessoas da Europa 

c. ... de pessoas de todo o mundo  

4. Devido à temperatura da água do mar, no Algarve... 

a. ... só é possível entrar no mar nos meses de verão 

b. ... é possível aproveitar o mar também fora dos meses de verão 

c. ... não é permitido entrar no mar fora da temporada de verão 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 POR CADA 
PREGUNTA) 

Marque la opción correcta: 

 
1. Uma grande percentagem do turismo em Portugal é a população________.

a. europeu b. europeia  c. europea  

2. No ano passado, miles de turistas _________ Portugal.  

a. têm visitado b. visitaram c. visitarão  

3. Os turistas sentem-se atraídos _________ gastronomia.  

a. por a b. por c. pela 

4. Para conhecer Portugal, ______ as seguintes informações. 

a. lê b. leia c. lea 

5. O principal objetivo são as visitas _________.

a. culturais b.  cultural c. culturals 

6. Portugal é um dos destinos favoritos de ________________ . 

a. feriados b. férias  c. vacações  

7. ________________ sonho é conhecer bem Portugal. 

a. O Minho b. O dela c. O meu 

8. ___________conselhos serão úteis para visitar Portugal. 

a. Estes  b. Isto c. Estos 

9. Para preparar _______ viagem, precisa das informações da agência. 

a. a b. o c. ao 

10.  Raras vezes eu ____________a mala sem verificar o tempo metereológico 

a. fago b. faça c. faço
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1,5 PUNTOS) 

 
Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que describa su día a día. Puede 
ayudarse del vocabulario propuesto. 
 
Manhã 
Levantar-se  
Trabalhar  
Almoçar  

Tarde 
Fazer ginástica  
Ir às compras 
Estudar  

Noite 
Jantar 
Combinar com amigos 
Ir para a cama 

 


