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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 PUNTO (0,20 POR CADA PREGUNTA) 

 
Lea el siguiente texto y elija la opción correcta. 

 

Um telemóvel feito de cortiça 

 

Não passou despercebida a apresentação, no final do ano passado, de um telemóvel 

revestido a cortiça. Depois de se ter estreado com alguns modelos mais convencionais, foi 

com aquele telemóvel que a IKi Mobile começou a dar forma ao plano inicial de substituir 

plástico e metal por cortiça, um material de que Portugal é o maior produtor no mundo. O 

objetivo é apelar aos consumidores num mercado recheado de ofertas, onde as nuances das 

especificações técnicas que diferenciam um telemóvel do outro se perdem aos olhos de 
muitos utilizadores. “A tecnologia hoje em dia é muito parecida. É uma questão de 

posicionamento de mercado”, defende Tito Cardoso. 

 

A cortiça funciona como símbolo de um produto português, mas também traz vantagens 

face aos outros materiais, argumenta o presidente da Iki Mobile. “A cortiça pode ser o nosso 

melhor componente tecnológico: diminui o número de bactérias, é anti-alérgica, o speaker 

[coluna] tem menos vibração, o aquecimento é mais estável, a temperatura é mais 

uniforme.” É a aposta neste material que faz com que a fábrica da empresa seja em Coruche, 

a “capital mundial da cortiça”. O local de fabrico, diz Tito Cardoso, é um trunfo para 

conquistar clientes: “A partir do momento em que temos uma fábrica em Portugal, passa a 
ser made in Portugal.” 

 

Adaptado do jornal “Público” de 12/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1. A apresentação do telemóvel foi... 

 

a. ...indiferente aos consumidores. 

b. ...bastante notada pelo público. 

c. ... ignorada pelo público. 

2. Qual foi a inovação da empresa IKi Mobile? 

a. Foi introduzir materiais reciclados no fabrico de telemóveis. 

b. Foi criar o primeiro IPhone português. 

c. Foi substituir elementos de plástico e metal do telemóvel por cortiça. 

3. Portugal é o maior produtor do mundo de ... 

a. telemóveis. 

b. cortiça.  

c. telemóveis de cortiça. 

4. O que é que Tito Cardoso defende? 

a. Que na atualidade a tecnologia é muito parecida, apenas difere a atitude 

empresarial no mercado.  

b. A qualidade do material reciclado no fabrico de telemóveis. 

c. Defende o uso da cortiça em todos os aparelhos de comunicações móveis no 

mercado. 

5. O local de fabrico é importante? 

a. É importantíssimo para conquistar o mercado.  

b. Depende da economia e da força da marca junto dos clientes. 

c. Claro que sim. De preferência em locais onde a mão-de-obra seja barata. 

 

 



PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 POR CADA 

PREGUNTA) 

 

1. Eu tapo a garrafa de vinho com uma rolha ________ cortiça. 

a. em  b. de  c. no  

2. O relógio do telemóvel diz que já ___________ uma hora 

a. é b. É a c. são  

3. No próximo ano, a IKi Mobile _____________ um IPhone de cortiça. 

a. fabricara b. fabricarão c. fabricará 

4. O presidente da empresa vem diretamente ___________ Coruche para 

este entrevista. 

a. da b. de c. Ø 

5. O local onde arranjamos avarias de objetos como o nosso carro, 

telemóvel, etc. chama-se_______________.

a. oficina b.  escritório c. talher 

6. ________________ a revista “Mais Tecnologia”, nestes últimos meses. 

a. Tens lido b. leste  c. Tinhas lido  

7. O plural de telemóvel é________________. 

a. telemóveles b. telemóveis c. telemóvis 

8. ______________ componentes são de madeira e papel reciclado. 

a. Aquelos  b. Aqueles c. Aquelles 

9. Este autocarro passa ____________ “capital da cortiça”, Coruche. 

a. por a b. pela c. por 

10. A transportadora _______ os produtos da IKi Mobile de um dia para outro. 

a. traz b. traze c. traga



 

 

 

PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 PUNTOS 

 

Escriba un texto de 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 

 


