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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 teniendo en cuenta la 

información que aparece en el texto. 

 

Casa flutuante na Barragem do Alqueva. Uma experiência de férias diferente 

Nas águas calmas do Alqueva, perto da Amieira Marina, concelho de Portel, encontra-se, 

desde o ano passado, um alojamento turístico que surpreende pela diferença e originalidade: 

uma casa flutuante. Trata-se do projeto FloatWing, que apostou num produto inovador 

direcionado para o aproveitamento dos tempos livres em comunhão com a natureza. 

Esta espécie de "ilha flutuante" está construída sobre uma plataforma com seis metros de 

largura por 16 de comprimento, tem uma tipologia T1 e possui todo o conforto de uma 

casa. No interior, uma sala (com sofá-cama e salamandra para aquecer os dias mais frios), 

com cozinha incorporada, uma casa de banho e um quarto de casal. Na cobertura exterior 

existe um terraço na proa para apreciar a paisagem ou apanhar sol, uma área de solário, 

uma bancada com grelhador e lava-louças e outro equipamento de apoio ao serviço de 

refeições ao ar livre. 

Autónoma e autossustentável, a Casa Flutuante possui painéis solares térmicos e painéis 

solares fotovoltaicos, que asseguram a sua própria produção de energia. O teto permite o 

arrefecimento do interior e o pavimento radiante possibilita o aquecimento. Na cave, 

situam-se os depósitos de águas de abastecimento e de águas residuais. 

A motorização é uma mais-valia inovadora desta casa, capaz de "navegar" a uma velocidade 

de cerca de cinco quilómetros/hora. Em alugueres mais longos, a Amieira Marina admite 

mesmo deslocá-la para outro ponto da albufeira, a pedido dos clientes. Uma outra opção 

para as férias é o aluguer de barcos casa, também na Amieira Marina. Graças à autonomia 

destes barcos, os utilizadores podem navegar pelo lago, nas zonas autorizadas, parando na 

margem facilmente para poderem visitar as vilas mais próximas e outras áreas interessantes, 

a pé ou de bicicleta, beneficiando de todo o potencial turístico desta região. 

Fonte: https://chef.continente.pt/magazine/destinos/casa-flutuante-no-alqueva-. Adaptado 

 

 

https://chef.continente.pt/magazine/destinos/casa-flutuante-no-alqueva-


1. A casa flutuante foi criada... 

 

a. ... para poder festejar comunhões na natureza. 

b. ...para passar os tempos livres em harmonia com a natureza. 

c. ... para pessoas que querem viver o seu dia-a-dia na natureza. 

2. Esta espécie de ilha flutuante é um T1...  

a. ...já que tem um terraço. 

b. ...porque só tem uma casa de banho. 

c. ...porque só dispõe de um quarto. 

3. No interior da casa ... 

a. ...há uma espécie de fogão que serve para o aquecimento da mesma. 

b. ...vive uma salamandra em cima do sofá.  

c. ...costuma estar mais frio. 

4. Os depósitos de água ... 

a. ...encontram-se na parte superior da casa. 

b. ... encontram-se na parte inferior da casa. 

c. ...estão situados fora da casa. 

5. A capacidade de navegar... 

a. ...é uma vantagem deste alojamento. 

b. ... aumenta o preço do alojamento. 

c. ...é algo obsoleto neste tipo de alojamentos. 



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

POR CADA PREGUNTA) 

 

1. A Joana está ________ há duas semanas num escritório novo. 

a. trabalhar  b. a trabalhar  c. trabalhando  

2. Temos aulas de português ____ quintas de manhã. 

a. nas b. às c. as  

3. No verão passado a família dele _____________ à minha festa de anos. 

a. veio b. vejo c. venho 

4. Sr. Saraiva, ___________ o relatório da última reunião antes das 13h00. 

a. escriva b. escreve c. escreva 

5. A prima dele tem o ______ encaracolado e louro.

a. pelo b. cabelo c. pêlo 

6. Nas últimas semanas a professora ________________ muito atarefada. 

a. tem andado b. andou c. tinha andado  

7. O plural de réptil é________________. 

a. réptiles b. répteis c. reptis 

8. Sabes que _______ o que te disse é verdade. 

a. todo b. tudos c. tudo 

9. Procuramos alguém que _______ de conhecimentos de informática. 

a. disponha b. dispõe c. dispunha 

10. Quando acabou a aula, já ____________ as datas das provas. 

a. temos decidido  b. decidimos  c. tínhamos decidido 



 

 

PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 PUNTOS 

 

Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que cuente lo que pretende hacer en sus 

próximas vacaciones de verano. 

 

Manhã 

Ir à praia 

Levantar-se 

Visitar monumentos 

Tarde 

Brincar 

Dar mergulhos na piscina 

Praticar desportos 

Noite 

Combinar com amigos 

Ir a festas 

Divertir-se 

 

 

 

 


