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20:2=10p/__ _____ d
Értékelő 1:
Értékelő 2:

Escreva todas as respostas na FOLHA DE RESPOSTAS.
Não é permitido o uso de dicionários. Tem 30 minutos para realizar esta componente.
I. Escolha a palavra mais adequada (A, B ou C) para preencher os espaços
em branco nas frases abaixo. Há um exemplo assinalado com (0).

(10x1) 10p.

0. A … contém os direitos dos cidadãos e os princípios básicos de um estado.
A) Lei
C) Livro
B) Constituição
1. O restaurante tem sempre muitos … .
A) comedores
B) clientes
C) compradores
2. A empresa está localizada neste edifício de … .
A) gabinetes
B) oficinas
C) escritórios
3. A … Universal dos Direitos Humanos data de 1948.
A) Declaração
B) Lista
C) Lei
4. Os deputados não … a acordo sobre a proposta.
A) conseguiram
B) chegaram
C) estiveram
5. Quando compramos um produto recebemos a … da compra.
A) fatura
B) certidão
C) declaração
6. O diretor do banco assumiu a … dos erros feitos.
A) falha
B) falta
C) responsabilidade
7. O … dos comboios é diferente ao fim de semana.
A) horário
B) prazo
C) tempo
8. O presidente … com o primeiro-ministro.
A) encontrou
B) encontrou-se
C) foi encontrado
9. Todos os trabalhadores têm direitos e … .
A) serviços
B) dívidas
C) deveres
10. Todos os trabalhadores e empresas pagam … .
A) direitos
B) taxas
C) impostos
II. Complete os espaços em branco com as palavras/expressões adequadas.
Use cada palavra apenas uma vez. Há duas palavras desnecessárias.
Há um exemplo assinalado com (0).
ESTA
PELOS
CONTRA
AO
TODOS
APENAS
QUE
DESDE
EM
TAMBÉM

(10x1) 10p.

NO
DA
PARA

O Ministro do Interior alemão pediu __esta__ sexta-feira a proibição parcial da burqa, que será
permitida __1__ em certas circunstâncias. O ministro alemão respondeu desta forma __2__
debate sobre a integração de muçulmanos e a luta __3__ a radicalização, um tema que tem
dominado a Alemanha __4__ os ataques do mês passado no país. O governante não avançou com
uma data __5__ introduzir esta interdição de ter o rosto coberto. “Vamos avançar etapa a etapa”,
garantiu o Ministro do Interior alemão. Esta proibição é apoiada __6__ conservadores. Na
semana passada, o ministro rejeitou uma lei __7__ proibia o véu integral por considerá-la
inconstitucional. O ministro deve apresentar em conferência de imprensa, __8__ final da manhã
desta sexta-feira, uma “declaração de Berlim” sobre a segurança e integração assinada por __9__
os ministros do Interior conservadores dos estados federados __10__ Alemanha.
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FOLHA DE RESPOSTAS

I. Escolha a palavra mais adequada (A, B ou C) para preencher os
espaços em branco nas frases abaixo.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II. Complete os espaços em branco com as palavras adequadas.
Use cada palavra apenas uma vez.
Há duas palavras desnecessárias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(10x1) 10p.

(10x1) 10p.
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SOLUÇÕES

I. Escolha a palavra mais adequada (A, B ou C) para preencher os
espaços em branco nas frases abaixo.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B

C

A

B

A

C

A

B

C

C

II. Complete os espaços em branco com as palavras adequadas. Use cada
palavra apenas uma vez.
Há duas palavras desnecessárias.
1. apenas
2. ao
3. contra
4. desde
5. para
6. pelos
7. que
8. no
9. todos
10. da
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(10x1) 10p.

(10x1) 10p.

É permitido o uso de dicionários impressos.
Tem 120 minutos para fazer os exercícios das componentes de Expressão Escrita e de
Compreensão da Leitura.
EXERCÍCIO 1
Leia a seguinte situação e escreva uma composição de 80-90 palavras, usando as 10 palavras
sugeridas. NÃO USE O SEU NOME.
O seu chefe vai viajar para a Feira do Livro de Lisboa. Faça-lhe uma reserva de um quarto de
hotel para o período de tempo da Feira.
Use as seguintes palavras na sua composição (na ordem que preferir):











Feira do Livro
quarto individual
vista
andar
chegada
aeroporto
jantar
três noites
pagamento
cartão bancário

EXERCÍCIO 2
Escreva um e-mail de 80-90 palavras. NÃO USE O SEU NOME.
Viu um anúncio de um smartphone num panfleto de uma loja, mas não se lembra bem da
informação.
Escreva um e-mail para a loja e
 diga-lhes que se lembra de um anúncio de um smartphone num panfleto da loja
 pergunte-lhes sobre a garantia e preço do telemóvel
 pergunte-lhes como é possível pagar o telemóvel e como pode recebê-lo

1. FELADAT

B C E C O R V IN U S N Y ELV V IZ SG A K Ö Z PO N T
O EC O N O M K Ö ZG A ZD A SÁ G I S ZA K N Y E LV
B 1 s z i nt
2. FELADAT

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

b) szak. nyelvhasz., komm. érték:

5 p./

c) koherencia:
összesen:

Értékelő1:

5 p./
15 p./

c) koherencia:
összesen:

5 p./
15 p./

Értékelő2:

a)

A megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot.
Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.

b)

c)
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EXERCÍCIO 1
Ex.mo Sr./Ex.ma Sr.ª
Gostaria de reservar um quarto individual no vosso hotel, no último andar, com vista para a cidade,
para três noites (de 12 a 14 de março), com meia pensão: pequeno-almoço continental e jantar. A
reserva deve ser feita no nome de Zoltan Kiss. O Sr. Kiss vai participar na Feira do Livro e irá
necessitar de transporte entre o aeroporto e o hotel, à chegada e à partida. O Sr. Kiss fará o
pagamento com cartão bancário.
Fico a aguardar a confirmação da reserva,
Com os meus melhores cumprimentos,
Luís Vaz

EXERCÍCIO 2
Prezado Sr./Prezada Sr.ª
Vi o anúncio de um smartphone no vosso panfleto da última semana, se me lembro bem, um
Samsung Galaxy A3, com 30 % de desconto e 2 anos de garantia, mas gostaria de confirmar os
detalhes do telemóvel assim como o prazo da promoção e o seu preço exato.
Gostaria também de saber se posso pagar com cartão de crédito Visa, e se é possível levantar o
telemóvel na loja mais perto de minha casa.
Agradeço desde já a vossa resposta,
João Castelo-Branco
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15 p/____

Escreva todas as respostas na FOLHA DE RESPOSTAS.
É permitido o uso de dicionários impressos.
Tem 120 minutos para fazer os exercícios das componentes de Compreensão da Leitura e de
Expressão Escrita.
TEXTO 1
País mais feliz do mundo? Noruega!
A Noruega subiu para o primeiro lugar da lista (pela primeira vez, depois de dois anos na quarta
posição) e é agora o país com os habitantes mais felizes do mundo, segundo o Relatório Mundial de
Felicidade. A lista é das Nações Unidas e foram avaliados 155 países.
Nas primeiras posições surgem, invariavelmente, a Islândia e a Suíça. Mas não é (só) uma questão
de dinheiro: “todos os quatro países no topo da lista estão bem valorizados em todos os principais
fatores que se considera que promovem a felicidade: liberdade, generosidade, honestidade, saúde,
rendimentos e boa governança”. Finlândia, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Suécia
fecham o top 10 de países felizes.
Depois, há o inverso da medalha. África, por exemplo, continua “à espera da felicidade”. “Apesar
de a maioria dos cidadãos ainda acreditar que a democracia é o melhor sistema político, criticam os
governos dos seus países” e “apesar de ter havido avanços significativos para responder às
necessidades básicas, a população sente-se frustrada com as infraestruturas e o desenvolvimento
juvenil”, refere o capítulo do relatório da felicidade dedicado ao continente africano.
Quanto a Portugal, ficou na segunda metade da lista, no 89º lugar. Ainda assim, a avaliação global
da felicidade lusa mostra uma evolução positiva em relação ao ano passado. Na verdade, o resultado
de 2016 é o melhor que Portugal registou desde 2010.

I. Com base no texto, indique se as seguintes afirmações são
Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Há um exemplo assinalado com (0).
0. A Noruega nunca tinha conquistado o título de País Mais Feliz do Mundo. V
1. A riqueza financeira contribui para a felicidade geral dos habitantes.
2. Islândia nem sempre ficou classificada nos primeiros dez lugares.
3. A classificação resulta de diferentes variáveis, todas financeiras.
4. Os países africanos situam-se numa posição oposta à Noruega.
5. Para os africanos, os governantes contribuem para a ‘infelicidade’.
6. Os africanos concordam em que houve melhorias na situação do continente.
7. O resultado de Portugal é comparável aos 10 países mais felizes.
8. Portugal teve o melhor resultado de sempre.

(8x1) 8p.

TEXTO 2
Erasmus para sempre
Segundo a Comissão Europeia, há mais de um milhão de bebés nascidos de casais que se formaram
durante o programa de mobilidade de estudantes. Os números dizem que um terço dos estudantes
Erasmus tem relações de longo prazo com alguém de nacionalidade diferente. Mais: 40% vai viver
para outro país após a licenciatura. A taxa de desemprego é 23% inferior à dos outros estudantes,
cinco anos depois de concluírem a universidade.
Desde 1987 mais de três milhões de estudantes já tiveram essa oportunidade. O que não quer dizer
que a Geração Erasmus esteja preparada para tudo. Este é um momento difícil para a Europa, em
termos económicos. Mas quem aumentou as suas experiências tem muito mais facilidade em
encontrar um trabalho ou em criar a sua própria empresa.
Há um projeto que se centra exatamente nisto. Chama-se “garagErasmus” e é uma rede que
funciona numa plataforma digital. A ideia é reunir os antigos estudantes Erasmus para promover
oportunidades de trabalho. O cofundador Nicola Filizola afirma que o objetivo é “juntar, pela
primeira vez, a Geração Erasmus e dar-lhe visibilidade para futuras empresas que estejam à procura
de pessoas que já tenham uma visão internacional.”
Com o apoio do programa “Erasmus+”, o projeto “garagErasmus” já abriu escritórios em cidades
como Lisboa, Atenas ou Praga, onde são organizados encontros com vários organismos locais. “A
ideia é criar um ecossistema onde o espaço público e privado se podem aliar, onde as cidades, as
universidades, as empresas e os estudantes podem encontrar juntos o que precisam”.

II. Com base no texto, responda brevemente às seguintes perguntas.
Há um exemplo assinalado com (0).

(7x1) 7p.

0. Quantas crianças são frutos de participantes em Erasmus?
Mais de um milhão.
1. Quais as consequências do programa Erasmus na demografia europeia?
2. Que estatística mostra melhor a vantagem de fazer Erasmus?
3.

Qual a vantagem dos jovens que fizeram Erasmus, neste momento de crise europeia?
(Mencione 1.)

4. O que é o “garagErasmus”?
5. Quais são os objetivos do “garagErasmus”? (Mencione 1.)
6. Que ação prática foi já concretizada pelo “garagErasmus”?
7. Como é o “ecossistema” pretendido pelo “garagErasmus”?

Centro de Exames de Línguas da Universidade Corvinus de Budapeste
Português Linguagem Económica
Componente de Compreensão da Leitura
Nível Elementar (B1)

15p/__

_____ kód

Értékelő 1:
Értékelő 2:

FOLHA DE RESPOSTAS
TEXTO 1
I. Com base no texto, indique se as seguintes afirmações são
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
1.

V

F

2.

V

F

3.

V

F

4.

V

F

5.

V

F

6.

V

F

7.

V

F

8.

V

F

(8x1) 8p.

TEXTO 2
II. Com base no texto, responda brevemente às seguintes perguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(7x1) 7p.
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SOLUÇÕES
TEXTO 1
I. Com base no texto, indique se as seguintes afirmações são
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
1.

(8x1) 8p.

V

2.

F

3.

F

4.

V

5.

V

6.

V

7.

F

8.

F

TEXTO 2
II. Com base no texto, responda brevemente às seguintes perguntas.
1. Mais mistura de nacionalidades e mais migração.
2. A taxa de desemprego.
3. Mais facilidade em encontrar trabalho / mais facilidade em criar uma empresa.
4. Uma rede assente numa plataforma digital.
5.

Reunir os antigos estudantes Erasmus / promover oportunidades de trabalho / dar
visibilidade à Geração Erasmus para eventuais empregadores.

6. Abertura de escritórios em 3 cidades.
7. Onde a esfera pública e privada se aliam.

(7x1) 7p.

