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INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS
Esta componente tem a duração de 30 minutos.
Esta componente tem 4 páginas e 25 questões.
Leia as instruções no início de cada parte.
Use um lápis para marcar as respostas na folha de respostas.

A Universidade de Lisboa é membro fundador da ALTE.

Parceiros da UL no Sistema de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira..

Vai ouvir cada texto duas vezes. Entre a primeira e a segunda audição de cada texto há um sinal
sonoro. Responda às 25 questões.
Escolha uma das três opções (A, B ou C) para responder às questões.
No fim da audição de todos os textos, tem cinco minutos para passar as respostas para a folha de
respostas.
A audição dos textos não pode ser interrompida e termina com a palavra FIM.
No caso de ter alguma dúvida, deve colocá-la agora.

___________________________________________________________________________
PARTE 1 // Questões 1-15
Texto 1 // Questão 1
1. O entrevistado diz que
A. é vegetariano e por isso não come nem peixe nem carne.
B. não pode comer todo o tipo de alimentos.
C. prefere comer legumes a outro tipo alimentos.
Texto 2 // Questão 2
2. O comentário sobre a relação entre ter trabalho e formação académica é este:
A. quem tem um curso superior arranja trabalho muito mais depressa.
B. os amigos dela arranjaram trabalho por causa da formação académica.
C. ter mais e melhor preparação para a vida profissional não quer dizer ter trabalho.
Texto 3 // Questão 3
3. A indicação sobre a localização do Centro é a seguinte:
A. o Centro fica no fim das escadas, na 1.ª porta à esquerda.
B. o Centro fica no 1.º andar e está sempre aberto.
C. o Centro fica no 1.º andar, na 2.ª porta à direita.
Texto 4 // Questão 4
4. Na piscina, duas amigas conversam sobre desporto. Uma delas diz
A. que gosta de natação mas prefere a ginástica.
B. que, quando está bom tempo, prefere nadar no mar.
C. nadar no mar é mais fácil por causa do bom tempo.
Texto 5 // Questões 5-6
5. A cliente quer
A. comprar um casaco.
B. trocar o casaco.
C. devolver o casaco.
6. A loja
A. não faz devoluções, após a compra.
B. faz devoluções durante a semana seguinte à compra.
C. faz devoluções quando o cliente apresenta o talão de compra.
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Texto 6 // Questões 7-8
7. O senhor
A. não tem visto.
B. tem um visto que não é válido.
C. tem um visto que caduca no dia 20 de março.
8. A empregada diz que o senhor
A. tem de tirar primeiro o visto.
B. precisa de tirar outra senha.
C. tem de candidatar-se ao emprego noutros serviços.
Texto 7 // Questões 9-10
9. A senhora quer comprar um bilhete para
A. o autocarro das 18h30, para Faro.
B. o autocarro das 14h30, para Faro.
C. o primeiro autocarro, para Faro.
10. A senhora
A. já sabe o que vai fazer nas 3 horas de espera.
B. fica contente por ter 3 horas livres.
C. vai pensar no que vai fazer no tempo de espera.
Texto 8 // Questões 11-12
11. Para iniciar o processo de candidatura, é preciso
A. preencher apenas um impresso.
B. entregar apenas o passaporte.
C. juntar uma cópia do passaporte e preencher um impresso.
12. Normalmente, há muitos candidatos,
A. por isso a senhora não deve conseguir o trabalho.
B. mas quem fala várias línguas tem mais hipóteses.
C. mas não é difícil conseguir o trabalho.
Texto 9 // Questão 13
13. A indicação para chegar aos correios é esta:
A. “Vai em frente até ao hotel e os correios ficam ao lado”.
B. “Vai em frente e vira à direita. Os correios ficam em frente a um hotel”.
C. “ Vira à direita e depois vai em frente. Os correios são ao lado do hotel”.
Texto 10 // Questões 14-15
14. Diferenças entre viver dentro ou fora da cidade:
A. as casas são maiores na cidade.
B. as rendas são mais baratas no centro da cidade.
C. é mais fácil arrendar casa com garagem fora da cidade.
15. Viver no centro tem desvantagens:
A. há muitos turistas.
B. não há escolas.
C. as casas não têm garagem.
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PARTE 2 //
Questões 16-25
O que se diz onde. Vai ouvir 10 frases.
No quadro abaixo, estão escritos os nomes de 10 espaços de comunicação.
Faça a correspondência entre as frases que vai ouvir e os espaços de comunicação onde as frases
podem ser ditas/ouvidas.
Escreva as letras (A-J) na folha de respostas.
Questão n.º
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Frase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Espaço de Comunicação
A. escola
B. táxi
C. mercado
D. centro de saúde
E. agência de emprego
F. consulado/embaixada
G. restaurante
H. correios
I. aeroporto
J. loja de produtos informáticos

FIM DA AUDIÇÃO DOS TEXTOS
Agora, tem cinco minutos para passar as respostas para a folha de respostas.
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