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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 PUNTO (0,125 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. 
 
No primeiro dia em que fui à escola, com seis anos acabados de fazer, foi a minha irmā que 
me levou. A maioria dos alunos ia com a māe. Eu fui com a minha irmā. Antes de sairmos de 
casa, tirámos uma fotografia. Era um dia de Setembro e de sol. Tanto o mês de Setembro 
como o sol ficaram na fotografia. No caminho, encontrámos outros rapazes da minha idade 
que também iam para a escola. Eram vizinhos meus, que eu já conhecia e que faziam o 
mesmo caminho que eu. A minha irmā ouvia as conversas das mulheres como se fosse a 
conversar também. Eu ia calado. Levava às costas uma mala amarela, que o meu pai me tinha 
dado pelo anos. Finalmente tinha uma mala. E era amarela, tāo viva e tāo nova. Lá dentro, 
tinha um caderno de linhas e um caderno de contas. Tinha canetas, tinha lápis, tinha uma 
borracha e uma afiadeira. Era uma mala muito bonita. Era a mala mais bonita que eu 
conhecia. 
 
Nesse primeiro dia de escola, ficámos no recreio enquanto a professora dizia coisas 
misteriosas às māes e à minha irmā. Durante esse tempo, ficámos sozinhos no recreio, 
brincámos. Depois, quando saíram, a campainha tocou pela primeira vez. 
                                                                                                                                     
 J. L. Peixoto 

Fonte: https://visao.sapo.pt. Adaptado. 

AFIRMAÇÕES V F 
1. O rapaz foi para a escola acompanhado pela māe.   
2. A maioria dos alunos também foi com as irmās.   
3. Pelo caminho, o rapaz encontrou muitos rapazes porque era o primeiro dia 

de aulas. 
  

4. No primeiro dia de escola, estava mau tempo.   
5. Os outros rapazes viviam longe da casa do rapaz. 

 
  

6. No caminho, o rapaz conversou com os outros alunos. 
 

  

7. A mala amarela foi uma prenda de que gostou muito.   

8. Era o primeiro dia de aulas, por isso tiraram uma fotografia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rpt.pt/
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 
POR CADA PREGUNTA) 
 
Marque la opción correcta: 
 

1. As garrafas de vinho fecham-se com uma rolha ________ cortiça. 

a. em  b. de  c. no  

2. O meu relógio diz que já ___________ uma hora 

a. é b. É a c. são  

3. No próximo ano, a Ikea _____________ uma nova campanha publicitária. 

a. lançou b. vai a lançar c. vai lançar 

4. A minha amiga Daniela vive ___________ Porto. 

a. em o b. em c. no 

5. Ontem tive uma avaria no meu carro e tive de ir ______________.

a. à oficina b.  ao escritório c. ao talher 

6. Eu já ______ as tarefas para amanhã. 

a. fez b. fazia c. fiz  

7. O plural de viagem é________________. 

a. viagemes b. viagens c. viagenes 

8. ______________ miúdos estão na minha escola. 

a. Aquelos  b. Aqueles c. Aquelles 

9. ________ os participantes no clube de leitura devem levar o seu livro. 

a. Todos b. Tudos c. Todas 

10. A minha professora _______________ um curso de cozinha portuguesa. 

a. estão organizando  b. está a organizar  c. é a organizar 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 PUNTOS 
 
Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que describa como fue su día de ayer. 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 
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