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DIPLOMA AVANÇADO
DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA
COMPREENSÃO DO ORAL
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES
Esta componente tem a duração de 40 minutos.
Esta componente tem 4 páginas e 25 questões.
Leia as instruções no início de cada parte.
Escolha uma das três respostas (A, B, C) para responder às questões.
Use um lápis para marcar as respostas na folha de respostas.

Antes de ouvir os textos duas vezes, vai poder ler as questões.
Entre a primeira e a segunda audição de cada texto há um sinal sonoro.
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.

A Universidade de Lisboa é membro fundador da ALTE.

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

PARTE 1 //
Texto 1 // Questões 1-3
Agora, tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
1. O novo livro de A. M. Magalhães e I. Alçada, Em Roma sê romano, trata do seguinte:
A. Três personagens preparam uma deslocação a Roma para cometer um crime.
B. Três personagens viajam até Roma para solucionar um crime que parece ter sido cometido lá.
C. Três personagens desvendaram um crime cometido em Roma e viajam para lá.
2. O cofre descoberto nas escavações continha
A. documentos que descreviam acontecimentos que protagonizados por uma senhora chamada Sílvia.
B. retratos de alguém que se chamava Sílvia e que teria protagonizado acontecimentos misteriosos.
C. vestígios de feitiços que parecem ter sido feitos por uma mulher chamada Sílvia.
3. Na ida para Roma, as três personagens
A. são obrigadas a participar numa luta.
B. são arrastadas para o mar.
C. sofrem uma aterragem brusca de avião.
Texto 2 // Questões 4-8
Agora, tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
4. As previsões astrológicas para o mês de abril abrangem quatro áreas: profissional, social, sentimental
e finanças. No campo profissional,
A. existe um ambiente favorável à apresentação de novas propostas.
B. estão favorecidos os aumentos salariais para quem trabalha por conta própria.
C. permanecem as hesitações na concretização de projetos.
5. No campo social,
A. estão favorecidas as relações íntimas com amigos.
B. a família vai estar um pouco à margem das suas prioridades.
C. desenvolverá boas relações com os amigos mais íntimos.
6. As relações sentimentais
A. estão dificultadas, independentemente da forma como as tentar gerir.
B. beneficiarão muito se houver confiança mútua.
C. poderão beneficiar muito se forem evitadas questões delicadas.
7. Na área das finanças,
A. vai sentir-se como peixe na água.
B. os seus objetivos não se vão cumprir.
C. vai querer mais do que realmente pode.
8. Feitas as contas, as previsões para o mês de abril
A. afiguram-se bastante auspiciosas.
B. não permitirão que os nativos deste signo voem muito alto.
C. até podem trazer grandes dissabores aos nativos deste signo.
Texto 3 // Questões 9-13
Agora, tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
9. Na peça, explica-se que o Kindle pode ter como vantagens:
A. não precisar de qualquer fonte de alimentação.
B. prescindir de software.
C. reduzir o contraste das cores, facilitando assim a leitura.
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10. O preço de comercialização do aparelho
A. rondará, na Europa, duas centenas de euros.
B. foi adaptado, conforme se destine à Europa ou aos Estados Unidos.
C. está livre de taxas alfandegárias.
11. Relativamente aos livros eletrónicos, é conveniente reter o seguinte:
A. os livros mais procurados andam na ordem dos dez euros.
B. podem ser encontrados clássicos por preços inferiores a três euros.
C. os livros mais recentes são os mais económicos.
12. O autor confessa que a experiência é tentadora porque
A. alguns livros são pesados e fáceis de transportar.
B. o livro eletrónico traz vantagens na arrumação.
C. o preço a pagar pelo livro eletrónico não inclui impostos.
13. O autor prefere, todavia, os livros tradicionais em papel, uma vez que
A. exalam odor, mesmo sem alma.
B. são de leitura mais fácil por possibilitarem o uso de marcadores.
C. é possível fazer anotações nas margens.
PARTE 2 //
Texto 4// Questões 14-21
Agora, tem 2 minutos para ler as questões sobre este texto.
14. Na introdução à entrevista, a jornalista afirma que
A. as entrevistas são todas iguais e o que de facto muda é a forma como as questões são abordadas.
B. as entrevistas são todas diferentes, apesar de haver questões que se repetem.
C. não só as entrevistas são sempre iguais como também as questões se repetem.
15. Outra questão introdutória relaciona-se com a preparação.
A. Só pode haver trabalho de casa da parte do candidato se for conhecido o método que os entrevistadores
adotam na entrevista.
B. Os candidatos podem e devem preparar-se bem para a entrevista, independentemente de esse trabalho
de casa dar ou não frutos.
C. As hipóteses de sucesso na entrevista aumentam se os candidatos se prepararem minimamente para a
entrevista, sobretudo para as questões mais comuns.
16. Passada a fase inicial da entrevista, os entrevistadores podem continuá-la de várias formas:
A. levar os candidatos a identificarem uma situação em que tenham sido confrontados com um problema
ou dúvida e a pensarem, na sua melhor resolução.
B. tentar compreender como é que os candidatos se comportam em determinadas situações, associadas ou
não ao seu passado, com o objetivo de prever comportamentos.
C. pedir aos candidatos que resolvam determinado tipo de situações com base em situações vividas ao
longo da sua vida pessoal e profissional.
17. A questão sobre o que os candidatos procuram num emprego
A. não oferece grande problema; é importante destacar aspetos positivos e negativos da carreira
profissional.
B. tem uma resposta mais ou menos padronizada: deve falar-se da vontade de participar num projeto para
o qual se possa contribuir para o sucesso da empresa.
C. permite várias respostas; é importante valorizar os aspetos mais significativos da ambição profissional
que cada um tem.
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18. À questão sobre capacidade para trabalhar sob pressão e com prazos definidos, os candidatos
A. devem responder a verdade, mesmo que tal implique uma resposta negativa.
B. devem ter em consideração a função a que se candidatam, antes de responderem.
C. devem perceber que não podem responder negativamente, em nenhuma situação.
19. Ainda relativamente a trabalhar sobre pressão, a resposta do especialista em Recursos Humanos
A. permite inferir que o candidato deve considerar as especificidades do trabalho a que se candidata.
B. aponta para a necessidade de o candidato responder em função das suas preferências.
C. salienta que o candidato, antes de responder, deve recorrer à sua experiência profissional anterior.
20. Uma questão obrigatória é: “Dê-nos um motivo para o escolhermos”. O que é que o candidato deve
responder?
A. O candidato deve saber vender-se para conseguir o lugar a que se candidata.
B. O candidato deve valorizar as suas capacidades e o seu perfil, para conseguir o que quer.
C. O candidato deve ser capaz de seguir as regras de venda dos produtos, para conseguir o seu objetivo.
21. Resumindo o que o candidato pode dizer para o escolherem:
A. é importante que o entrevistador perceba que o candidato tem capacidade para se vender.
B. é fundamental destacar os benefícios que a empresa tem com a sua contratação independentemente
dos lucros que possa gerar.
C. é importante deixar claro de que forma pode trazer benefícios e lucros à empresa.
PARTE 3 //
Texto 5// Questões 22-25
Agora, tem 1 minuto para ler as questões sobre este texto.
22. De acordo com o autor, a política de língua apropriada deve
A. analisar os dados sobre o interesse pelo português no mundo.
B. fornecer os dados sobre o interesse pelo português no mundo.
C. modificar os dados sobre o interesse pelo português no mundo.
23. De acordo com o autor, as variantes de português devem ser tratadas
A. como iguais.
B. conforme o interesse que despertam nos aprendentes.
C. conforme o seu potencial histórico.
24. De acordo com o autor, a política para a língua deve ser adequada
A. ao perfil dos alunos.
B. ao perfil dos professores.
C. aos fins do ensino.
25. O autor recomenda o desenvolvimento do ensino a distância por
A. por ser uma ferramenta económica para o ensino da língua.
B. haver grande distribuição geográfica dos potenciais aprendentes.
C. ser apropriado às exigências do século XXI.

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