DEPLE
DIPLOMA ELEMENTAR
DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA
COMPREENSÃO DA LEITURA

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES
Esta componente tem a duração de 30 minutos.
Esta componente tem 5 páginas e 20 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

Parte 1
Questões 1-10
Leia os textos 1-10 e os textos A-F. Faça a correspondência entre os textos 1-10 (o que as pessoas
dizem) e os textos A-F (informação sobre programas de televisão). Decida que programa de televisão
é mais adequado para cada pessoa, de acordo com o que cada uma diz. Pode relacionar os textos A-F
com mais do que uma pessoa.
Marque as respostas na folha de respostas.
Textos 1-10
1. Ricardo: «Lembro-me de ser muito
pequeno e de ir com o meu pai ao estádio
ver os jogos. Alguns anos mais tarde, o
meu pai começou a ir ver-me jogar. Desde
aí, nunca mais parei. Jogo basquetebol
duas vezes por semana. A atividade física,
para mim, é muito importante.»
2. Sofia: «Estudei Inglês na Faculdade. Mas,
na verdade, devia ter feito Belas-Artes. É
disso que eu realmente gosto! Sempre
que posso, visito museus e exposições.
Também gosto de ler livros de arte e ver
documentários na televisão. Já me sinto
uma especialista em artes.
3. André: «Não percebo como é que ainda há
pessoas que acham que aquilo que fazem
não tem importância. Mas o pior são os
países com muita população que não
fazem nada e que só agravam o nível de
poluição no mundo. Será que não
percebem que não podem esgotar os
recursos naturais? Que devem ter uma
atitude mais responsável?»
4. Margarida: «Sou locutora de rádio. Adoro
o meu trabalho, mas é muito cansativo. O
meu programa começa às 6h30 e acaba às
10h. Depois de cada programa, tenho de
preparar o do dia seguinte e responder às
mensagens dos ouvintes. Chego a casa por
volta das 16h. Quando vou para a cozinha
preparar o jantar para a família, fico mais
calma. Gosto muito de fazer coisas
diferentes e de ser criativa. Por isso, ando
sempre à procura de ideias novas.»
5. Vítor: «Futebol, claro! É o meu desporto
preferido. Às vezes, vou ver os jogos ao
estádio; outras vezes, junto-me a um
grupo de amigos e ficamos a ver o jogo na
televisão.»

6. Luísa: «Quando era mais nova, ia para o
trabalho de comboio e costumava
comprar um jornal todos os dias. Depois,
comecei a ler as notícias na internet e
agora, que estou reformada e passo mais
tempo em casa, ligo a televisão. Não dou
muita atenção às imagens, mas vou
ouvindo as notícias e assim estou
informada sobre o que se passa.»
7. António: «Agora não vejo muita televisão.
Saio de casa cedo e quando volto estou
cansado e fico cheio de sono se me sentar
a ver televisão. Só a ligo para saber o que
se passou no país e no mundo. Gosto de
me manter informado.»
8. Patrícia: «A minha professora de História
da Arte pediu-me, a mim e aos meus
colegas, para fazermos um trabalho sobre
alguns artistas que se destacaram em
Portugal. A professora quer organizar uma
exposição com os nossos trabalhos. Ainda
não sei sobre quem vai ser o meu
trabalho. Preciso de ideias!»
9. Rui: «Chamo-me Rui Martins, tenho 29
anos e sou biólogo. Trabalho num
laboratório e faço investigação. Há dias,
fui a uma escola falar com as crianças
sobre a minha profissão. Houve uma
criança que me disse: «Afinal, tu és como
as outras pessoas!». É incrível a ideia que
muitas pessoas têm dos cientistas!
10. Leonor: «Sou engenheira florestal e, neste
momento, o meu trabalho consiste em
fazer estudos para a renovação da floresta
de algumas zonas do país. Vamos tentar
corrigir erros do passado. Para isso,
estamos a avaliar o impacto daquilo que
foi feito e que causou alguns problemas
ambientais e vamos apresentar soluções.»
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Programas de televisão (Textos A-F)

PROGRAMAÇÃO
A.

B.

RTP1 – 16h40
INGREDIENTE SECRETO
O Chef Henrique Sá Pessoa traz-lhe mais um
«ingrediente» que ajuda, no seu dia a dia, a
transformar as suas refeições numa aventura
culinária.

RTP1 – 18h00
GRANDES QUADROS PORTUGUESES
Vieira da Silva: pintora, de temas essencialmente
urbanos, em Vieira da Silva vemos, em cada
imagem, um conjunto de espaços, de cores e de
realidades que se cruzam e voltam a cruzar.
Landgrave é o nome do quadro que destacamos
hoje.

C.

D.

RTP1 – 20h00
NOTÍCIAS
Todos os dias, de hora a hora, atualizamos as
notícias que marcam a atualidade nacional e
internacional.

RTP2 – 15h30
BIOSFERA
Programa semanal com reportagens sobre
questões ambientais.

E.

F.

RTP2 – 23h00
CIÊNCIA 2.0
O Ciência 2.0 é um projeto de comunicação de
ciência, desenvolvido na Universidade do Porto,
que tem como objetivo promover um maior
diálogo entre ciência e sociedade.

RTP2 – 22H00
DESPORTO 2
Desporto 2 é o espaço de todos os atletas de
excelência. Bem-vindo ao programa das
modalidades praticadas em Portugal e no
estrangeiro.

Parte 2
Questões 11-15
Vai ler 5 textos. Depois de os ler, escolha uma das opções (A, B ou C) para as questões 11-15.
Marque as respostas na folha de respostas.
Portugal foi eleito o 'Melhor Destino de
Férias por Avião' pelos Prémios Zoover, que
todos os anos apresentam os melhores
destinos e atrações turísticas de mais de 25
países europeus.
Os resultados têm por base as avaliações dos
utilizadores do portal Zoover (consultado
mais de 150 milhões de vezes por ano).

11. De acordo com o texto, Portugal é
A. o melhor país do mundo para fazer férias
por avião.
B. o melhor país da Europa para as pessoas que
viajam de avião.
C. um dos melhores destinos de férias por
avião, na Europa.

Universidade do Porto mais internacional
Mais de 3.800 estudantes e investigadores
estrangeiros escolheram este ano a
Universidade do Porto para realizar os seus
estudos ou projetos de investigação, um
número recorde na história da instituição e
que representa cerca de 13% de toda a
comunidade académica da Universidade do
Porto.

12. Qual é a afirmação verdadeira?
A. Este ano há mais alunos na Universidade do
Porto.
B. 13% dos alunos e investigadores da
Universidade do Porto são estrangeiros.
C. Estudam 3.800 alunos e investigadores
estrangeiros na Universidade do Porto.

A circulação na linha amarela do
Metropolitano de Lisboa está interrompida
desde as 18h00 de hoje devido à avaria de
um comboio. Ainda não há previsão sobre
quando será retomada a circulação naquela
linha. As restantes linhas circulam
normalmente.

13. De acordo com a notícia,
A. hoje não houve metro na linha amarela.

FNAC lança nova revista literária
A Estante é uma nova revista literária
lançada em Portugal pelo grupo Fnac.
Trimestral, de distribuição gratuita no
primeiro número, que foi lançado esta
quinta-feira na livraria Fnac Chiado, em
Lisboa, será vendida a 1,50€ nas 19 lojas em
Portugal.

14. Na notícia, diz-se que
A. a livraria FNAC vai lançar uma revista
literária.
B. as pessoas pagaram 1,50€ pela revista
lançada na Fnac Chiado.
C. há uma nova revista literária que se chama
Estante.

Mau tempo provoca inundações
Chuvas fortes e trovoadas estão a afetar
diversas regiões do país nesta quarta-feira.
De manhã, registaram-se inundações a sul,
no Algarve e Alentejo, o que causou muitos
prejuízos. A Norte, o estado do tempo vai
piorar ao longo do dia de amanhã e prevê-se
chuva no litoral e neve nas regiões do
interior.

15.
A.
B.
C.

B. não se sabe quando vai haver metro na linha
amarela.
C. às 18 horas não foi possível viajar de metro
em Lisboa.

De acordo com a notícia, hoje
está mau tempo em todo o país.
o tempo está pior no Sul do que no Norte.
pode nevar nas regiões do interior.
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Parte 3
Questões 16-20
Leia o texto e escolha uma das opções (A, B ou C) para as questões 16-20.
Marque as respostas na folha de respostas.
Lisboa Prata Boutique Hotel
A dois passos das estações de metro Baixa-Chiado e Terreiro do Paço, fica um dos mais recentes
hotéis da Baixa lisboeta. Situa-se num edifício do século XVIII que foi totalmente renovado, mas que
mantém todo o encanto original. É um prédio de arquitetura pombalina (estilo de arquitetura
característico dos edifícios de Lisboa construídos após o terramoto de 1755, quando o primeiroministro de Portugal era o Marquês de Pombal) onde, durante mais de 150 anos, funcionou a
Charcutaria Nova Açoriana.
Como é um hotel recente, podia pensar-se que segue as regras de todos os hotéis construídos nos
últimos cinco anos. Mas não é assim. Aberto, de facto, há pouquíssimo tempo, em junho de 2013, o
Lisboa Prata Boutique Hotel é informal: na receção, em vez de um balcão, encontra-se uma secretária;
a entrada (check in) e a saída (check out) não têm hora marcada. O mesmo se passa com o pequenoalmoço, que custa 7€ e que pode ser encomendado para o local (quarto ou Sala Chiado) e hora
desejados.
O hotel reserva mais surpresas: no rés-do-chão, podem ver-se peças encontradas nas escavações aí
realizadas. Os clientes do hotel podem, portanto, num hotel do nosso tempo, conviver com peças
antigas, com história. Tudo isto com a vantagem de ter locais históricos, museus, restaurantes, cafés,
lojas e esplanadas…. apenas a 5 minutos a pé.
16.
A.
B.
C.

O hotel fica
perto de estações do metro.
longe de estações do metro.
entre duas estações do metro.

17.
A.
B.
C.

O prédio onde fica o hotel
situa-se no local onde havia um prédio de arquitetura pombalina.
é o local onde antigamente havia uma charcutaria.
imita os edifícios que existiam em Lisboa antes do terramoto de 1755.

18.
A.
B.
C.

O autor do texto considera o hotel informal
só porque não tem um balcão na entrada.
porque se adapta às necessidades dos clientes.
porque é um hotel do nosso tempo.

19.
A.
B.
C.

Os clientes do hotel podem ver
um museu no próprio hotel.
achados arqueológicos no hotel.
uma escavação arqueológica no hotel.

20.
A.
B.
C.

Através da leitura do texto, percebe-se que o autor
recomenda o hotel para uma estadia em Lisboa.
não considera este hotel uma boa opção.
recomenda o hotel apenas por causa da localização.

FIM
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