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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. 

 

Teletrabalho a quanto obrigas 
 

É um novo contexto feito de desafios, exigências, adaptações. Ninguém escapa: 

chefes, trabalhadores, famílias. Há que estabelecer fronteiras, eliminar barreiras. 

E confiar. 

 

É a primeira vez que Isabel Pinto, contabilista há mais de 25 anos, está em teletrabalho. A 

empresa que presta serviços de contabilidade reorganizou o seu modo de funcionamento. 

Isabel está ligada ao computador que tem no escritório e um dia por semana vai à empresa 

buscar documentos, imprimir o que é necessário, arquivar correspondência. Os contactos 

com os clientes são feitos sobretudo por e-mail, por vezes pelo telemóvel. Tem autonomia, 

prazos a cumprir, adaptou-se bem. 

São vários meses de teletrabalho, faltam-lhe rotinas como sair de casa, estar com colegas e 

amigos, andar pelas ruas perto do trabalho no centro do Porto. “Vivo sozinha e, por isso, ao 

fim de alguns dias, sinto-me um pouco isolada. O dia torna-se um bocado mais aborrecido. ” 
No futuro, Isabel vê com bons olhos um regime misto, uns dias em casa, outros na empresa. 

 

Quando Patrício Macedo, designer e diretor criativo da Viarco, trabalhou desde casa 

estipulou um horário das 17 às 20 horas e das 21 às duas da manhã, mais coisa menos coisa. 

“Era possível porque não dependia de outros, nem ninguém dependia de mim. ” 

A família adaptou a logística, primeiro em casa dos avós, depois na própria casa. Patrício tem 

todos os recursos para trabalhar à distância e um disco externo que anda sempre consigo. 

Mas a experiência de teletrabalho confirmou o que suspeitava. “É muito cansativo, não dá 

para fazer tudo ao mesmo tempo. ” 

 

 

Fonte: https://www.noticiasmagazine.pt/2020/teletrabalho-a-quanto-obrigas/historias/257224/ (Adaptado) 

https://www.noticiasmagazine.pt/2020/teletrabalho-a-quanto-obrigas/historias/257224/
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1. Segundo o texto...  

 

a) ... a Isabel tem mais de 25 anos. 

b) ... é a primeira vez que a Isabel trabalha numa empresa de contabilidade. 

c) ... a Isabel trabalha como contabilista desde há mais de 25 anos. 

 

2. Para a Isabel, o facto de trabalhar fora de casa contribuiu para ... 

 

a) ... combinar menos com colegas e amigos. 

b) ... combinar mais com colegas e amigos. 

c) ... combinar mais no centro do Porto. 

 

3. A Isabel gostaria de ...  

 

a) ... voltar ao trabalho presencial na empresa dela. 

b) ... continuar a trabalhar desde casa. 

c) ... misturar as duas opções anteriores. 

 

 

4. Com o teletrabalho, o Patrício Macedo ...  

 

a) ... está mais cansado. 
b) ... está mais descansado. 

c) ... consegue acabar tudo ao mesmo tempo. 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 POR CADA 

PREGUNTA) 

Marque la opción correcta: 

 
1. _______ todos os dias às 8h30 da manhã? 

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

2. Para escrever no papel usamos _____. 

a. um bolo b. uma caneta c. um canivete 

3. _____________ beber um café depois do almoço. 

a. Costume b. Costumo c. Costumbro 

4. O plural de caracol é ____________ . 

a. caracols b. caracoles c. caracóis 

5. ______ livros são muito antigos. 

a. Estos b. Estes c. Essos 

6. No passado Natal_________ em Lisboa 

a. estivemos b. estuvimos c. estaremos  

7. Sabes onde _________ Coimbra? 

a. está b. toma c. fica 

8. A tua mochila é maior do que _________. 

a. a mia b. a mim c. a minha 

9. _________ são os teus objetivos na vida? 

a. Quais b. Quals c. Quales 

10. ______ a este café todas as manhãs. 

a. Venho   b. Bebo  c. Vengo 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1,5 PUNTOS) 

 
Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que cuente su rutina diaria. Puede 
ayudarse de las siguientes palabras. 

 

Manhã 

Tarde 

Noite 
 

Acordar 

Trabalhar 

Estudar 
Descansar 

Jantar 

Deitar-se   

Pequeno-almoço 

Amigos 

Família 
TV 

Almoço 

 


