EXAMEN ERASMUS
PORTUGUÉS B1
COMPRENSIÓN LECTORA
Leia o texto e escolha uma das opções A, B ou C para as questões 1-5.
Catarina Vieira
Decidi muito cedo estudar algo relacionado com o ambiente. Agradava-me também a ideia
de seguir desporto, mas, assim que comecei a aprofundar os meus conhecimentos em
Agronomia, percebi que o esforço físico ia estar para sempre ligado à minha profissão e de
uma forma mais útil, com um objetivo concreto – o de tratar da terra e dos seus frutos.
A vinha passou a ser a minha paixão. Escolhi a disciplina de Viticultura no último ano da
licenciatura. Preocupava-me tanto com a vinha e com as uvas que sentia que queria fazer
qualquer coisa com elas.
Hoje sinto-me realizada. Não consigo deixar de andar no meio da vinha na Herdade do
Rocim, no Alentejo, pela qual sou responsável. Estou sempre preocupada com as uvas, com
o crescimento dos cachos, à procura de possíveis doenças para as eliminar o mais
rapidamente possível. Por causa disso é que o meu primeiro vinho se chama Olho de Mocho.
Estava eu numa taberna, no meio do Alentejo, quando oiço um senhor dizer: “A minha vinha
está cheia de Olho de Mocho”. Pensei que era uma doença, mas depois descobri que é um
malmequer amarelo. Fiquei encantada.
José Lino Pascoal e Teresa Brandão Oliveira, Exames de Português CAPLE-UL - PLE, Lidel, 2013.

1. Catarina
A. não sabia o que queria estudar.
B. gostava mais de estudar desporto.
C. queria estar relacionada com o ambiente.
2. Catarina percebeu que
A. tratar da terra também exigia esforço físico.
B. a Agronomia não exigia tanto esforço como o Desporto.
C. o Desporto exigia menos esforço.
3. A Catarina escolheu a disciplina de Viticultura
A. quando estava a meio do curso.
B. porque precisava de acabar a licenciatura.
C. porque estava relacionada com a sua vocação.
4. Catarina
A. não se sente feliz com a sua profissão
B. sente que a sua profissão não é interessante.
C. sente que a sua profissão é importante.
5. “Olho de Mocho” é o nome
A. de uma doença das uvas.
B. da primeira criação da Catarina.
C. de uma vinha no Alentejo.

José Lino Pascoal e Teresa Brandão Oliveira, Exames de Português CAPLE-UL PLE, Lidel, 2013.

COMPRENSIÓN AUDITIVA
Ouça o documento áudio (http://sci.usal.es/images/stories/portugues_b1.mp3) com
atenção e escolha a opção correta.
1. O senhor guarda boas recordações da juventude
A. porque gostava de sair à noite, principalmente com os irmãos.
B. porque fazia muitas atividades desportivas ao ar livre durante as férias.
C. porque participava em atividades desportivas ao ar livre que faziam bem à saúde.
2. A atividade que o senhor fez mais regularmente foi
A. explorar as grutas.
B. fazer mergulho.
C. praticar pesca submarina.
3. A matemática
A. atrasou a entrada do senhor no curso de Medicina.
B. causou alguma confusão na vida do senhor.
C. alterou, durante algum tempo, os planos de vida do senhor.
4. A atividade do senhor, como cantor,
A. foi planeada.
B. surgiu espontaneamente.
C. começou quando estava na faculdade.
5. A atitude do senhor, em relação às falhas,
A. é bastante negativa.
B. é um bocado receosa.
C. é relativamente tranquila.
José Lino Pascoal e Teresa Brandão Oliveira, Exames de Português CAPLE-UL - PLE, Lidel, 2013.

EXPRESIÓN ESCRITA
Recebeu uma bolsa para realizar um curso de verão em Portugal. Escreva uma carta à
secretaria do departamento de Português Língua Estrangeira, onde se apresenta, pede
informação sobre o curso (modalidades, duração, horários, preço, atividades
complementares e bolsas de estudo) e possibilidades de alojamento. A sua carta deve
ter uma extensão de 110-130 palavras.

EXPRESIÓN ORAL
Observe a imagem e descreva o que vê.

Fale sobre as vantagens e desvantagens de ter animais de estimação em casa.

