
 

  

 

 

 ESCUELAS OFICIALES 

DE IDIOMAS DE 

CANTABRIA 
 

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

NIVEL BÁSICO 

PORTUGUÉS 

MUESTRA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Duración de la prueba: 45 minutos 

Datos del candidato 

Apellidos: ______________________________________________________________ 

Nombre: ________________ Grupo/Tribunal: _______ Nº Orden: ________ 

 No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor. 

 Las tareas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el espacio 
indicado. No escriba en las zonas sombreadas. 

 Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el 
número cero. 

 Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado. 

 Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba. 

Puntuación en la destreza por tareas: 

Tarea 1: _______ puntos 

Tarea 2: _______ puntos 
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GOBIERNO 
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Prova 1 
 
Coloque as seguintes palavras na casa que corresponda, tendo muito em conta 
que apenas dez devem ser inseridas no texto, sendo o resto delas uma opção 
errada. Faça conforme o exemplo 0: acordar. 
Pontuação: 10 X 1 = 10 valores. 

 

 

“SERVIÇO DE DESPERTAR. BOM DIA” 
 De grande utilidade no nosso quotidiano, este é um dos serviços a que mais nos 
socorremos. 
 Nada pior para começar o dia do que iniciá-lo depois da hora á que devíamos. O 
stress aumenta, o nosso 1) .................................ressente-se do sobressalto em que 

acordamos, o nosso humor não fica famoso e o mais provável é que tenhamos problemas 
pelo 2)..............................com que chegamos ao trabalho ou por faltar ao compromisso 
marcado. Enfim, corremos sérios 3)................................... de ficar com o dia estragado 
pelo simples 4)...............................de não ter acordado a horas. Muito embora os 
despertadores sirvam exatamente para isso, a verdade é que em 5)................................... 
casos e, particularmente quando andamos mais 6)..................................., acabamos por os 
desligar mesmo a dormir e sem chegar a 0) acordar. 
 Para grandes males, grandes 7)............................ . Através do Serviço de despertar 

dos TLP é garantido que acordamos à hora exatamente pretendida desde que obviamente, 
não ponhamos o aparelho junto 8)................................cama, pois nesse caso arriscamo-

nos a voltar a adormecer depois de tê-lo atendido. 
 Para que tudo 9)..............................bem  devemos telefonar na véspera para o 

180055 e solicitar que nos despertem à hora pretendida. No dia seguinte o nosso telefone 
só parará ao ser atendido, mesmo que o 10)............................. seja pesado. 

 
Adaptação de © Guia.  

 

acordar  atraso  avião  cansados  certos   coração  corra  da  facto  percorra  

riscos  remédios  sonho  sono 
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Prova 2 

Responda às perguntas com base no seguinte texto e conforme o exemplo 0. 
Pontuação: 5 X 2 = 10 valores. 

CURSO PARA NÁDIA 

Se há alguém que não tem razões para estar optimista é a Nádia Brito Pires, 25 
anos, licenciada em relações internacionais e especializada em questões político-
económicas. Ao entrar na universidade, com a média de 17 valores, tinha a esperança de 
um dia ser diplomata de carreira ou desempenhar funções num organismo internacional. 
Com o curso concluído há cerca de um ano, a única experiência profissional que conheceu 
foi o atendimento ao público num banco, e apenas para substituir um funcionário que se 
encontrava de férias. Enviou currículos para todos os locais possíveis, departamentos de 
relações internacionais de ministérios, de bancos e seguradoras, de multinacionais, 
associações de comércio e, claro, para todas as embaixadas. 
 Inscrita no Instituto de emprego e formação Profissional e em numerosas empresas 
de recrutamento e seleção de recursos humanos, já não acredita que a chamem. “A 
desmotivação é total”, declara. A sua experiência no que toca a anúncios, também não é 
nada agradável. Convocada para uma entrevista, com o objetivo de ser admitida numa 
câmara municipal, que se escusou a identificar, afirma que lhe concederam  “não mais de 
dez minutos para mostrar o que valia”. Doutra vez ofereceram-lhe um emprego com 
ordenado mínimo e 10 horas de trabalho por dia. 
 Nádia Pires não tem qualquer esperança de futuro profissional. Se calhar a sua 
única esperança é ir para o estrangeiro. 

Adaptação de © Visão. 
 

0. Por acaso a Nádia é muito idosa ? 
Não, ela tem apenas 25 

anos 
 

1. Por acaso a Nádia tirou o curso de 
licenciada com 17 valores? 

   

2. No seu primeiro emprego num banco tinha 
alguma hipótese de continuidade? 

   

3. Os currículos que enviou tiveram algum 
sucesso, mesmo que fosse mínimo? 

   

4. Por acaso não quis identificar-se  quando 
foi para uma entrevista? 

   

5. Tente definir a expressão “se calhar”.    
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