
          Centro Linguistico di Ateneo 
          Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 
 

ERASMUS+ 2015/2016 

Accertamento competenze linguistiche 

PORTOGHESE 

 

Parte 1 – Escolha a opção correta 

1) Ontem _______________ ao cine. 

  A) vou B) irei  C) fui 

2) Necessito óculos porque _______________ muito míope.  

 A) sou B) sei  C) estou 

3) O João confrontou-se _______________ um novo dilema. 

 A) com B) a  C) de 

4) Alberto e Joana _______________ grandes amigos. 

 A) sou B) são  C) estão 

5) Desde pequeno sonho _______________ umas férias em Portugal. 

 A) com B) de  C) por 

6) Esqueci-me _______________ assinar o projeto. 

 A) por B) para  C) de 

7) O aquecimento global do clima terrestre ___ como consequência uma elevação do nível do mar. 

 A) tiveram B) terá  C) terão 

8) Você _______________ falar português? 

 A) sabe B) sabem C) saibam 

9) _______________ muito das tuas calças. 

 A) Gosto B) Gostaram-me C) Gosta-me 

10) João _______________ que trabalha há dois meses. 

 A) diga-me B) me disse C) disse-me 

11) Quem _______________ a Lisboa não consegue voltar o mesmo. 

 A) vou B) vai  C) andes 

12) Para ajudar o rapaz, Alberto ia _______________ à fábrica com o carro 

 A) espera-lo B) o esperar C) a o esperar 

13) Não vale a pena _______________ o discurso. 

 A) lhe repetir B) repetir-lhe C) repita-lhe 

14) Como ontem comi frango assado, hoje _______________ bacalhau.  

 A) come B) comerei C) comerá 
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15) Os dois rapazes caminhavam _______________ mão dada 

 A) de B) por  C) à 

16) Como _______________ em casa, o João telefonou à sua mãe. 

 A) chegasse B) chegará C) chegou 

17) O dilema que se enuncia traduz o conflito vivido _______________ muitos heróis românticos. 

 A) dos B) para  C) por 

18) O narrador consagra _______________ capítulos à figura de Dinis. 

 A) dois B) dos  C) duas 

19) O relatório não ______________ críticas à forma como a tentativa de venda foi levada a cabo. 

 A) poupe B) poupasse C) poupa 

20) Semprei gostei de _______________ amarelos. 

 A) zapatos B) sabatos C) sapatos 

21) Quero _______________ um carro BMW. 

 A) comprar B) compre C) compras 

22) Ficamos _______________ sua espera por mais de uma hora. 

 A) a B) à  C) de 

23) Nós vamos. E vocês não _______________? 

 A) vamos B) veêm  C) irão 

24) O Armando era naturalmente _______________, religioso e conformista 

 A) conservadora B) conservadorismo C) conservador 

25) Antes que tu _______________, comprarei pão. 

 A) chegues B) chegasse C) cheques 

26) Depois de ouvir o relato, Aguinaldo _______________ um salto na cadeira. 

 A) dou B) dei  C) deu 

27) Antigamente a mantilha era um xaile que cobria a _______________. 

 A) cabeça B) cabeza C) perna 

28) No século XVI muitos cristãos-novos exerciam a profissão de _______________ ou de alfaiate. 

 A) zapatero B) sapateiro C) sampatero 

29) Quando saiu finalmente e alcançou a rua, não _______________ imaginar o que o esperava 

 A) podia B) pudesse C) pudeva 

30) O Sr. José _______________ sentado à sua própria mesa. 

 A) é B) ser  C) está 
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Parte 2 -  Leia o texto seguinte e complete com a opção correta. 

 

Uma semana depois das eleições locais, o Governo conservador de David Cameron _____________ (31) 

que dará prioridade à alteração das leis de imigração para que o Reino Unido possa “atrair pessoas que 

contribuam para o país e desincentivar quem não o faça”. A _____________ (32), lida pela rainha na 

abertura do ano parlamentar, deverá incluir a obrigatoriedade dos recém-chegados pagarem pelos 

tratamentos no serviço nacional de saúde. 

Os detalhes da _____________ (33) legislação, que o Governo espera aprovar _____________  (34) 

Outono, só deverão ser explicados no debate desta tarde na Câmara dos Comuns, o primeiro momento 

político de um dia cerimonial no Palácio de Westminster, onde Isabel II esteve nesta manhã para o 

tradicional Discurso da Rainha – uma breve _____________ (35) em que a monarca lê a lista de 

prioridades do “seu Governo” para o próximo ano e que, pela primeira vez em 17 anos, contou com a 

presença do príncipe Carlos, herdeiro da Coroa. 

 

31. A) revelou B) escreveu C) apontará D) conheceu 

32. A) admissão B) proposta  C) aceitação D) vontade 

33. A) velha B) antiga C) atual D) nova 

34. A) pelo B) até ao C) para o D) ao 

35. A) intervenção B) intuição C) meditação D) lei 


