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Értékelő 1:
Értékelő 2:

Bem-vindo à Componente de Compreensão Auditiva do Exame de Português Linguagem
Económica.
Por favor, desligue o seu telemóvel e guarde-o.
Não é permitida a utilização de dicionários durante esta componente.
Antes da primeira audição, terá tempo para ler as perguntas.
Ouvirá cada texto três vezes.
No fim desta componente, terá dois minutos para completar ou corrigir as suas respostas.
No final de cada pausa vai ouvir este sinal (“gong”).
Utilise apenas as folhas do exame para responder.
Só as respostas escritas nos espaços indicados para as mesmas serão aceites.
Utilise uma caneta azul.
Faça as correções necessárias de forma inequívoca, porque em cada caso apenas uma solução é
aceite.
Recebeu um envelope contendo o seu exame e o seu código de barras.
Cole o código de barras no canto superior direito da folha de exame.
Não cole o código com o seu nome na folha de exame.
Abra o envelope agora.

Agora tem dois minutos para ver as perguntas.

PRIMEIRA PARTE
I.

Com base no texto que ouviu, diga se as seguintes afirmações são
VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F), marcando com um círculo a resposta
correta:

0.
1.
2.
3.
4.
5.

António Guterres tem 67 anos.
António Guterres passou a infância em Lisboa.
Guterres estudou Direito na universidade.
Guterres foi parlamentarista durante 17 anos.
Guterres nunca conseguiu ser primeiro-ministro.
Guterres participou durante toda a sua vida em projetos de solidariedade social.

II. Complete as frases com as palavras do texto.

(5x1) 5 p.

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

(5x1) 5 p.

0.
1.

Perfil do novo ...secretário-geral... da Organização das Nações Unidas
Em 1972 entra para o ................. Socialista

2.
3.
4.
5.

abandona a ................. universitária e inicia uma longa carreira política
na noite de 16 de dezembro de 2001 demite-se após uma grande ................. do seu partido
inicia o seu trabalho no Alto Comissariado das ................. Unidas
................. o Conselho Português para os Refugiados

SEGUNDA PARTE
I.

Com base no texto que ouviu, escolha a resposta correta (A, B ou C),
marcando com um círculo a resposta correta:

0.

O atual euroceticismo ameaça
A) os países europeus
B) os valores europeus

C) as fronteiras europeias

A União Europeia é um projeto
A) perfeito
B) complexo

C) impossível

1.

(5x1) 5 p.

2.

Os problemas no combate às desigualdades sociais entre europeus resultam de políticas
A) sociais
B) harmoniosas
C) inconsistentes

3.

Um dos problemas da União Europeia é que ela não privilegia
A) os cidadãos
B) os países

C) a Economia

A livre circulação de pessoas e a moeda única funcionam
A) raramente
B) quase perfeitamente

C) com muitos problemas

O Acordo de Schengen promoveu indiretamente
A) a livre circulação
B) a paz

C) os vistos

4.
5.

II. Complete as frases com a informação dada pelo texto:
0. Atualmente há movimentos contra a …União Europeia… .
1. A Comunidade Económica Europeia foi fundada há .................
2. A livre circulação de pessoas e a moeda única .................
3. O número de cidadãos da União Europeia é de .................
4. Com a criação da Comunidade Económica Europeia as taxas de câmbio .................
5. Com a criação da Comunidade Económica Europeia os vistos são .................

(5x1) 5 p.
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SOLUÇÕES
PRIMEIRA PARTE
I.
Com base no texto que ouviu, diga se as seguintes afirmações são
VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F), marcando com um círculo a resposta correta (5x1) 5 p.
1.

F

2.

F

3.

V

4.

F

5.

V

II.

Complete as frases com as palavras do texto.

1.

Partido

2.

carreira

3.

derrota

4.

nações

5.

fundou

(5x1) 5 p.

SEGUNDA PARTE
I.
Com base no texto que ouviu, escolha a resposta correta (A, B ou C), marcando com
um círculo a resposta correta:
(5x1) 5 p

1.

B

2.

C

3.

A

4.

C

5.

B

II. Complete as frases com a informação dada pelo texto:
1.

60 anos

2.

são dois aspetos muito importantes

3.

510 milhões

4.

desapareceram

5.

desnecessários

(5x1) 5 p.

TRANSCRIÇÃO DOS TEXTOS
PRIMEIRA PARTE
Perfil do novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas
António Guterres, 67 anos, nasceu em Lisboa, e dividiu a sua infância entre a capital e a terra
natal da mãe. Aluno brilhante, fez o curso de Engenharia Eletrotécnica no Inst ituto Superior
Técnico. Em 1972 entra para o Partido Socialista, abandona a carreira universitária e inicia
uma longa carreira política. Chega ao parlamento português 4 anos depois, sendo deputado
durante 17 anos. Em 1995 é eleito primeiro-ministro, mas na noite de 16 de dezembro de 2001
demite-se após uma grande derrota do seu partido. Em 2005 inicia o seu trabalho no Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
Ao longo da sua vida, manteve sempre iniciativas no campo da solidariedade, por exemplo,
fundou o Conselho Português para os Refugiados.
5 de outubro de 2016, Jornal de Notícias
826 caracteres

SEGUNDA PARTE
Não se brinca com a União Europeia
Os atuais movimentos anti-Europa mostram claramente que o euroceticismo virou uma verdadeira
ameaça aos valores fundamentais da vida europeia. E, 60 anos depois da criação da Comunidade
Económica Europeia, os eurocéticos decidem questionar o maior marco da História deste pequeno
continente.
É compreensível que alguns dos 510 milhões de cidadãos da União Europeia tenham algumas
dúvidas. A nossa União Europeia é, de facto, imperfeita e complicada. Ela privilegia os lobbies e
tem tendência a negligenciar o cidadão comum, e não é capaz de pôr em prática uma política
consistente e harmoniosa. A ausência de uma tal política diminui o combate às desigualdades e
injustiças económicas e sociais existentes entre os seus habitantes.
Além disso, dois dos aspetos mais importantes são: a livre circulação de pessoas e a moeda única. É
certo, ainda estamos longe de atingir a perfeição nessas áreas. Mas as taxas de câmbio
desapareceram e surgiu a possibilidade de nos deslocarmos livremente, sem visto. O Acordo de
Schengen, que garante a livre circulação nas fronteiras, não só tornou forte a dinâmica económica,
como também permitiu um maior intercâmbio cultural e, em resultado, mais paz e entendimento
entre os cidadãos da União.
voxeurop.eu, 3 de março 2017
1054 caracteres
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Tem 12 minutos para se preparar para a Parte 1 e Parte 2.
Use apenas uma folha branca para tomar notas.

PARTE 1
Está numa entrevista de emprego. Como vai ter de falar português num nível básico no
trabalho, pedem-lhe que resuma o seguinte artigo em português.
PARTE 2
Escolha e debata uma das seguintes questões com o examinador.
PARTE 3
Simule com o examinador a seguinte situação.

FOLHA DO EXAMINANDO
PARTE 1
Brexit ameaça a “indústria do caril”
A chamada “indústria do caril”, dos restaurantes asiáticos, está em perigo no Reino Unido. As
associações do setor apontam agora o dedo ao Brexit, apesar dos problemas serem anteriores ao
referendo do Brexit. Os restaurantes têm falta de mão-de-obra e os representantes do setor acusam:
“Os defensores do Brexit prometeram-nos que se os apoiássemos, eles abririam portas aos
migrantes da Ásia meridional, mas isto, na verdade, não está a acontecer” – diz Oli Khan, da
Bangladesh Caterers Association.
As dificuldades relacionam-se com a substituição dos cozinheiros, porque a maioria está a chegar à
idade da reforma. “As pessoas com que trabalhamos atualmente são europeias, da Roménia e da
Polónia, e agora vão partir, pelo que não vamos ter ninguém com quem trabalhar. Vamos ter de
fechar o restaurante” – afirma Enam Ali, proprietário do restaurante Le Raj.
Apesar das questões que o problema coloca uma coisa é certa: o setor vale muito dinheiro. Estimase que o contributo para a economia britânica seja cerca dos 5 mil milhões de libras e que empregue
cerca de duzentas mil pessoas anualmente.
Euronews.pt, 22 de março de 2017

PARTE 2
Escolha e debata uma das seguintes questões com o examinador.
a) Como podemos encontrar um bom emprego?
b) Que qualidades deve ter um bom anúncio de publicidade?

PARTE 3
Simulação
O seu colega português telefona e pergunta-lhe como pode ir do aeroporto para o hotel.
Recomende-lhe apanhar um táxi, e explique-lhe quais as vantagens desta opção e os riscos das
outras alternativas de transporte.

FOLHA DO EXAMINADOR
PARTE 1
Brexit ameaça a “indústria do caril”
A chamada “indústria do caril”, dos restaurantes asiáticos, está em perigo no Reino Unido. As
associações do setor apontam agora o dedo ao Brexit, apesar dos problemas serem anteriores ao
referendo do Brexit. Os restaurantes têm falta de mão-de-obra e os representantes do setor acusam:
“Os defensores do Brexit prometeram-nos que se os apoiássemos, eles abririam portas aos
migrantes da Ásia meridional, mas isto, na verdade, não está a acontecer” – diz Oli Khan, da
Bangladesh Caterers Association.
As dificuldades relacionam-se com a substituição dos cozinheiros, porque a maioria está a chegar à
idade da reforma. “As pessoas com que trabalhamos atualmente são europeias, da Roménia e da
Polónia, e agora vão partir, pelo que não vamos ter ninguém com quem trabalhar. Vamos ter de
fechar o restaurante” – afirma Enam Ali, proprietário do restaurante Le Raj.
Apesar das questões que o problema coloca uma coisa é certa: o setor vale muito dinheiro. Estimase que o contributo para a economia britânica seja cerca dos 5 mil milhões de libras e que empregue
cerca de duzentas mil pessoas anualmente.
Euronews.pt, 22 de março de 2017

PARTE 2
a) Como podemos encontrar um bom emprego?
b) Que qualidades deve ter um bom anúncio de publicidade?

PARTE 3
Simulação
Examinando: O seu colega português telefona e pergunta-lhe como pode ir do aeroporto para o
hotel. Recomende-lhe apanhar um táxi, e explique-lhe quais as vantagens desta opção e os riscos
das outras alternativas de transporte.
Examinador: Faça o papel do colega português.
 Pergunte ao seu colega qual a melhor opção: táxi, autocarro ou airport shuttle
 Pergunte-lhe por que razão aconselha o táxi

