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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. 

 
Viana do Castelo 
 
Fábrica de chocolate - Um doce Hotel Vianense 

O edifício onde funcionou, até 2004, uma das mais antigas fábricas de chocolates em 
Portugal, a Avianense, abriga agora, após obras de recuperação, um espaço de lazer e 
educativo que constitui uma oferta turística única a nível nacional: a Fábrica do Chocolate. 
Na Baixa de Viana do Castelo, a dois passos do rio Lima, este projeto é composto por 
quatro espaços associados ao tema chocolate: hotel, restaurante, museu e loja. 
É, pois, sem exagero que se pode dizer que aqui o mundo se torna mais doce, num cenário 
onde adultos e crianças podem explorar e experienciar o universo daquele que também é 
conhecido como o alimento dos deuses. As memórias vianenses relembram "um aroma doce 
de chocolate que se fazia sentir em toda a cidade" quando a antiga fábrica estava ativa. 

 
O Museu 
 
Dividido em cinco espaços distintos, interligados e organizados em circuito, o museu da 
Fábrica do Chocolate oferece um conjunto de soluções interpretativas sobre o chocolate e 
o cacau, com uma forte componente tecnológica e interativa. Aqui, é possível viajar pelas 
origens geográficas do cacau, ver, tocar, sentir e cheirar verdadeiras cápsulas de cacau e as 
suas favas, conhecer, através de uma projeção em 3D, a história da utilização do cacau pelas 
civilizações olmeca, asteca e maia e a sua chegada à Europa pelas mãos dos espanhóis e ainda 
simular a produção de uma tablete de chocolate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://chef.continente.pt/magazine/destinos/viana-do-castelo (Adaptado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chef.continente.pt/magazine/destinos/viana-do-castelo
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1. Depois da sua recuperação, a Fábrica do Chocolate...  
 

a) ...continua a produzir chocolate como sempre fez 
b) ...é hoje em dia um lugar dedicado ao ócio e oferta educativa 
c) ...foi inaugurada em 2004  

 
2. Este espaço com museu, loja, hotel e restaurante é especialmente adequado... 
 

a) ...para os mais pequenos da casa 
b) ...para todos os públicos 
c) ...só para maiores de idade 

 
3. A zona do museu está dividida em cinco espaços que...  
 

a) ...se visitam de forma individualizada 
b) ...se visitam com uma organização personalizada 
c) ...se visitam num percurso organizado de forma circular 
 

 
4. No museu mostra-se a história do cacau...  
 

a) ...de um modo interativo 
b) ...com a visualização de diversos filmes 
c) ...e o visitante pode fabricar tabletes de chocolate 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 POR CADA 
PREGUNTA) 

Marque la opción correcta: 
 

1. ______________ cedo todas as manhãs? 

a. Levantaste b. Te levantas c. Levantas-te 

2. O utensílio que usamos para beber água chama-se ___________ 

a. vaso b. torneira c. copo 

3. Na semana passada, eu_____________ este filme na talevisão. 

a. vim b. vi c. viu 

4. Lisboa ____________ em Portugal. 

a. está b. ficou c. é 

5. _____________ compraste essa camisola? 

a. Cuando b. Quándo c. Quando 

6. ______________ prima foi trabalhar para a Dinamarca. 

a. A minha b. A meu c. A mia  

7. O plural de limão é________________. 

a. limãos b. limões c. limães 

8. ______________ sapatos ficam-te muito bem. 

a. Esses b. Essos c. Issos 

9. Elas participaram _________ de escrita criativa. 

a. num talher b. numa oficina c. numa loja 

10. Eu não _______________ falar português corretamente. 

a. consego   b. consigo  c. consigue 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1,5 PUNTOS) 
 
Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que describa a su mejor amigo o a 
alguien de su familia. Puede ayudarse del vocabulario propuesto. 
 
Castanho 
Alto 
Baixo 
Magro  

Amável  
Giro 
Querido 
Simpático  

Infância 
Segredos  
Olhos 
Falador  
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