Centro de Exames de Línguas da Universidade Corvinus de Budapeste
Português Linguagem Económica
Componente de Competência Linguística
Nível Avançado (C1)

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, das opções A, B, C ou D, para
preencher os espaços em branco nas frases abaixo.
Há um exemplo assinalado com (0).

(15x1) 15p.

0 A … financeira desenvolve-se sobre a previsão das atividades financeiras de uma instituição.
A) previsão
B) especulação
C) conjetura
D) visão
1. O evento contou com diversos … que apoiaram financeiramente o projeto.
A) apoios
B) apoiantes
C) assistentes
D) patrocinadores
2. Em algumas áreas, os estados-membros da UE partilham, com esta, uma parte da sua …
A) poder
B) soberania
C) lei
D) autoridade
3. Os diversos indicadores económicos positivos dão sinais de uma … económica.
A) viragem
B) retoma
C) crescimento
D) volta
4. Os trabalhadores protestaram contra os baixos ordenados, reivindicando novas condições…
A) de pagamento
B) ordenais
C) salariais
D) mensais
5. Os impostos representam a maior contribuição para …
A) a receita pública
B) o erário público C) o cofre público

D) o dinheiro público

6. Uma fundação é uma entidade sem ... lucrativos.
A) fins
B) direitos
C) resultados

D) objetos

7. O novo ministro assumiu a … da Economia.
A) secretaria
B) cadeira
C) pasta

D) secção

8. O desenvolvimento … tem como objetivo a automanutenção de um sistema.
A) ecológico
B) independente
C) sustentável
D) viável
9. O Presidente da República português é eleito por … direto.
A) processo
B) eleição
C) votação

D) sufrágio

10. A crise imobiliária no EUA em 2007 foi resultado da … financeira criada naquele setor.
A) explosão
B) bolha
C) dívida
D) oferta
11. Na … de valores pode-se vender e comprar ações de empresas de capital aberto.
A) bolsa
B) feira
C) instituição
D) casa
12. As famílias mais carenciadas podem usufruir de um Rendimento Social de…
A) Capital
B) Inserção
C) Apoio
D) Assistência
13. A anexação da Crimeia levou a que a Rússia fosse alvo de … económicas.
A) sanções
B) punições
C) castigos
D) multas
14. Todos os deputados votaram a favor, a decisão foi …
A) global
B) unida
C) total

D) unânime

15. Todas as empresas têm de pagar um imposto, designado por…
A) IRC
B) IRS
C) IMI

D) IVA

II. Reescreva cada frase, sem modificar o sentido da frase original.
Há um exemplo assinalado com (0).

(10x1) 10p.

0. A empresa faliu por falta de meios financeiros.
A falta de meios financeiros levou a empresa à falência.
1. Ao saberem dos resultados das eleições, os membros do partido festejaram.
Quando …
2. A nova crise económica deve-se ao facto de os preços do petróleo terem caído.
A nova crise económica deve-se à …
3. “É necessário que todos estejamos de acordo para podermos avançar”.
O primeiro-ministro afirmou …
4. Tendo em conta ter sido sempre um bom funcionário, ofereceram-lhe um aumento.
Uma vez que …
5. Embora se tenham inscrito no centro de desemprego, ainda não conseguiram trabalho.
Apesar de …
6. O departamento financeiro terá contabilizado erradamente os lucros.
Os lucros …
7. No caso de erro, poderá corrigir a declaração até ao dia 30.
Se …
8. O crescimento económico tem abrandado devido à falta de confiança dos consumidores.
Devido à falta de confiança dos consumidores, tem havido um …
9. As contas serão primeiro verificadas e só depois publicadas.
As contas só serão publicadas depois de …
10. As famílias que têm rendimentos muito baixos receberão apoio social.
As famílias cujos …

III. Complete as frases utilizando a forma derivada adequada da
palavra indicada. Há um exemplo assinalado com (0).

(5x1) 5p.

0. O projeto é arriscado, mas vale a pena.

(RISCO)

1. O … do projeto será decidido pela administração.

(FINANCIAR)

2. É essencial uma … da ONU em relação ao problema dos refugiados.

(RESOLVER)

3. O crescimento económico tem sido … ao progresso social.

(PROPORÇÃO)

4. Nota-se uma melhoria … nos serviços públicos.

(QUALIDADE)

5. A … dos prejuízos levou ao encerramento da empresa.

(CONTABILIDADE)
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FOLHA DE RESPOSTAS
I. Escolha a palavra mais adequada, das opções A, B, C ou D, para
preencher os espaços em branco nas frases abaixo.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

II. Reescreva cada frase, sem modificar o sentido da frase original.

(15x1) 15p.
13.

14.

15.

(10x1) 10p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III. Complete as frases utilizando a forma derivada adequada da palavra
indicada.
1.
2.
3.
4.
5.

(5x1) 5p.
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SOLUÇÕES
I. Escolha a palavra mais adequada, das opções A, B, C ou D, para
preencher os espaços em branco nas frases abaixo.

(15x1) 15p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

D

B

B

C

A

A

C

C

D

B

A

B

A

D

A

II. Reescreva cada frase, sem modificar o sentido da frase original.

(10x1) 10p.

1. Quando souberam dos resultados das eleições, os membros do partido festejaram.
2. A nova crise económica deve-se à queda dos preços do petróleo.
3. O primeiro-ministro afirmou que era necessário / ser necessário que todos estivéssemos /
estivessem de acordo para podermos avançar.
4. Uma vez que foi / tinha sido sempre um bom funcionário, ofereceram-lhe um aumento.
5. Apesar de se terem inscrito no centro de desemprego, ainda não conseguiram trabalho.
6. Os lucros terão sido erradamente contabilizados pelo departamento financeiro.
7. Se errar, poderá corrigir a declaração até ao dia 30.
8. Devido à falta de confiança dos consumidores, tem havido um abrandamento do
crescimento económico.
9. As contas só serão publicadas depois de terem sido verificadas/serem verificadas.
10. As famílias cujos rendimentos são/sejam muito baixos receberão apoio social.

III. Complete as frases utilizando a forma derivada adequada da palavra
indicada.
1. financiamento
2. resolução
3. proporcional
4. qualitativa
5. contabilização

(5x1) 5p.
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É permitido o uso de dicionários impressos.
Tem 150 minutos para fazer os exercícios das componentes de Expressão Escrita e de
Compreensão da Leitura.

EXERCÍCIO 1
Escreva uma composição de 220-250 palavras, comentando o texto seguinte.
Na Hungria, o trabalho ilegal é um dos ramos mais „infecciosos” na indústria, mas entre os
trabalhadores domésticos, raros são os casos legalizados, sendo que nos setores da agricultura e
da restauração o problema também se tem difundido.
De acordo com um estudo feito pelo Ministério das Finanças, na Hungria a proporção de trabalho
ilegal tem-se mantido estável por volta dos 22%, sendo a mão-de-obra masculina
substancialmente superior e a faixa etária dos 25-39 a mais significativa.
O melhor modo de reduzir a economia informal na Hungria é reduzir os impostos.

EXERCÍCIO 2
Escreva um e-mail com 140-160 palavras.
NÃO USE O SEU NOME no seu texto.
O seu nome é Görgyi /György Nagy, e é diretor-geral da empresa Lact-Exim, exportadora e
importadora de produtos lácteos, com base em Lisboa. O seu diretor financeiro está preste a
reformar-se, e por isso contacta uma empresa de recrutamento de profissionais portuguesa para
ajudá-lo a encontrar o melhor sucessor.
Escreva um e-mail para a empresa de recrutamento, em que descreve:
 as atividades e possibilidades de mercado para a sua empresa, num futuro próximo
 as principais responsabilidades, assim como benefícios, do cargo que está a oferecer
 que requisitos são exigidos aos candidatos

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 C 1 s z in t
1. FELADAT

2. FELADAT

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

10 p./

a) szakmai feladattelj., tart. kiv.:

b) szakmai nyelvhasználat:

10 p./

b) szakmai nyelvhasználat:

5 p./

c) nyelvhelyesség és stílus:

10 p./

c) nyelvhelyesség :

5 p./

d) szövegalkotás, koherencia:
összesen:

5 p./
35 p./

d) szövegalkotás, koherencia:
összesen:

Értékelő1:

Értéke lő2:

10 p./

IDE RAGASSZA A
VONALKÓDOT

5 p./
25 p./

a)

b)

c)

d)

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.
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EXEMPLOS
EXERCÍCIO 1
Como é mencionado no artigo, a economia informal na Hungria é um problema significativo, pois
representa perda de receitas para o Estado, que consequentemente fica com menos dinheiro para a
gestão do país.
Penso que um modo possível de contornar esta situação é a redução dos impostos. Atualmente, a
tributação na Hungria é uma das mais altas no mundo, e uma parte significativa dos salários é
absorvida pelos cofres do Estado, razão pela qual muitos trabalhadores não declaram os seus
rendimentos, ou pelo menos todos os seus rendimentos.
Mas se reduzir os impostos poderá reduzir a economia informal, esta não é a única reforma
necessária para mudar a situação atual, pois o principal problema na Hungria é uma questão de
atitude. Há uma crença geral de que o Estado deve pagar por quase tudo, mas há também a atitude
de que não declarar os ganhos não é motivo de vergonha. Para piorar a situação, há muito poucos
exemplos de personalidades públicas que tenham sido punidas pelas autoridades fiscais.
O governo necessita de colocar em vigor um sistema mais equitativo de tributação, mas também de
explicar melhor a necessidade e dever moral da mesma, mostrando aos contribuintes como os seus
impostos contribuem para o bem geral, como por exemplo para a melhoria do sistema de assistência
médica. Deste modo talvez possamos assistir a uma mudança gradual na atitude das pessoas, no que
diz respeito ao pagamento de impostos.

EXERCÍCIO 2
Exmos. Srs.
Como diretor-geral da empresa Lact-Exim, gostaria de contratar os vossos serviços para a
contratação de um diretor financeiro, que substitua o atual que se irá reformar.
A Lact-Exim é uma empresa dinâmica, em crescimento, sediada em Lisboa, e que tem por negócio
a exportação de produtos lácteos de origem portuguesa, esperando no futuro expandir o negócio a
mercados estrangeiros.
O diretor financeiro terá como principal função supervisionar todas as operações financeiras da
nossa empresa, assim como providenciar análises das ações realizadas e perspetivas futuras,
trabalhando com uma equipa de 18 pessoas.
O emprego é bem remunerado e inclui diversos benefícios extra.
O candidato deverá ter formação superior em Finanças ou Contabilidade, com competências de
análise e uma forte ética de trabalho. A experiência profissional será contabilizada como uma
vantagem, não sendo no entanto um requisito obrigatório.
Com os melhores cumprimentos,
Györgyi Kiss
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Escreva todas as respostas na FOLHA DE RESPOSTAS.
É permitido o uso de dicionários impressos.
Tem 150 minutos para fazer as componentes de Compreensão da Leitura e de Expressão
Escrita.
TEXTO 1
Projeto junta 30 cidades portuguesas para melhorar alimentação urbana
Cerca de 30 autarquias aderiram nesta segunda-feira a um programa voltado para as cidades e que
tem como principal objetivo criar sistemas alimentares “mais integrados, justos e sustentáveis” nas
zonas urbanas em Portugal. A assinatura do chamado Pacto de Milão sobre Política de Alimentação
Urbana decorreu em Lisboa, durante uma conferência da organização não-governamental Oikos,
apoiada pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de
Lisboa. O objetivo passa por reunir municípios de todo o mundo, mas também a sociedade civil,
instituições públicas e Governo.
“O compromisso e envolvimento das cidades são essenciais para atingir o objetivo de alimentar o
mundo; só cerca de 15% dos alimentos disponíveis no mundo são produzidos em áreas urbanas e
estima-se que a proporção global de pessoas a viver em cidades atingirá os 65% em 2025”, explicou
o presidente da Oikos, João José Fernandes. “A integração das políticas setoriais, a articulação dos
vários níveis da administração pública (nacional e local), bem como a criação de espaços de
articulação é fundamental para combater a insegurança alimentar que atinge muitas das famílias
portuguesas, com graves prejuízos para a saúde”, acrescentou.
O Pacto de Milão tem, por isso, várias vertentes para concretizar a ligação entre a produção rural e a
urbana e o consumo rural e urbano. Um dos propósitos passa por tornar os sistemas alimentares das
cidades mais seguros, mas também por garantir que os cidadãos têm acesso a uma alimentação mais
variada, saudável e a preços acessíveis.”
Muitas das intervenções previstas para a promoção de dietas “saudáveis, seguras, culturalmente
apropriadas, amigas do ambiente e baseadas nos direitos humanos” visam as escolas, mas também
as instituições de apoio social, os mercados e os próprios media. As autarquias comprometem-se,
ainda, a lidar com as doenças associadas a uma dieta inadequada, nomeadamente a obesidade,
“dando especial atenção à redução, quando apropriada, do consumo de açúcares, sal, gorduras”.
Facilitar o consumo de água potável através de bebedouros públicos em vários locais é outro dos
objetivos.
O Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana tem também várias ações dirigidas para as
questões de igualdade social e económica, por considerar que as questões da alimentação estão
muito relacionadas com a capacidade financeira das populações. Por fim, há ações específicas para
promover melhores compras públicas nos circuitos agroalimentares, favorecendo o consumo de
proximidade, e outras ideias para combater as “perdas e desperdício alimentares”.

TEXTO 1
I. Com base no texto, indique se as seguintes afirmações são
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
Há um exemplo assinalado com (0).

(5x1) 5p.

0. O Pacto de Milão é uma iniciativa civil e institucional. V
1. O Pacto visa a independência das zonas urbanas, em termos de consumo, em relação às
rurais.
2. A Direção-Geral de Saúde irá desenvolver campanhas contra certos problemas alimentares,
como por exemplo a obesidade.
3. O grande objetivo do Pacto é melhorar a produção rural.
4. O Pacto reconhece o poder de compra como fator da saúde alimentar familiar.
5. Este pacto incentiva políticas de gestão local.

II. Com base no texto, complete brevemente as afirmações.
Há um exemplo assinalado com (0).

(5x1) 5p.

0. As regiões que são objeto da preocupação do Pacto de Milão são … as regiões urbanas.
1. A criação de boas políticas alimentares urbanas é importante porque …
2. Entre as diversas estratégias do Pacto para “combater a insegurança alimentar que atinge
muitas famílias portuguesas” está incluída/o …
3. A preocupação do Pacto de Milão em relação aos cidadãos consiste em estes…
4. As entidades que são objeto de sensibilização para o Pacto de Milão são …
5. Para além de atividades diretamente relacionadas com a produção e distribuição alimentar,
o Pacto de Milão tem também outras preocupações, tal como …

TEXTO 2
A Europa começa a girar em torno da economia circular
O lixo que todos produzimos pode tornar-se muito valioso. E estamos a falar de muito mais do que
a simples reciclagem.
Na economia linear em que vivemos, os produtos são fabricados, utilizados e deitados fora. Para
fazer, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, 90% das matérias-primas são desperdiçadas ao
longo da elaboração, ou seja, apenas 10% chegam ao produto final.
As grandes empresas conseguem revender quase metade desses resíduos, as P ME muito menos. A
grande maioria acaba por ir parar aos aterros, tal como 80% de todos os bens produzidos e que têm
um tempo médio de vida de apenas seis meses.
Na economia circular muda-se todo o circuito. Todos os componentes dos produtos são criados para
poderem vir a ser reutilizados. E o emprego de energias renováveis significa que não temos de
esgotar recursos naturais, que são limitados e dispendiosos. No modelo da economia circular, as
empresas podem poupar drasticamente na orçamentação dos materiais, na redução dos custos
energéticos e nas emissões de CO2.
A Comissão Europeia adotou um pacote de medidas para incrementar a economia circular. Os
fundos estruturais e de coesão preveem a aplicação de milhares de milhões de euros na gestão
ambiental de recursos, na investigação, nos objetivos de baixo carbono e na adaptação das P ME .
As normas sobre a gestão de resíduos vão sofrer alterações para levar os fabricantes a reutilizarem
os materiais.
A reciclagem é um conceito já adotado por muita gente. Mas a Comissão Europeia pretende
alavancar todo um paradigma económico através da conceção ecológica de produtos, do aumento da
garantia destes e do combate à chamada obsolescência programada, isto é, quando um produto é
fabricado para não durar muito tempo e ser rapidamente substituído por outro. Estes são os pilares
da economia circular. E, na verdade, já fazem parte do ADN de algumas empresas.
O diretor da fábrica da Renault em Choisy, Philippe Loisel, afirma que “a economia circular
começa na conceção do sistema. Pensamos e repensamos nos mecanismos para facilitar a
desmontagem e reciclagem, de forma a maximizar a recuperação das peças.” Tudo isto implica
custos. Mas, se tivermos em conta que os grandes grupos se estão a lançar neste modelo,
provavelmente será seguro pensar que é rentável. Os consumidores exigem, cada vez mais, produtos
amigos do ambiente e mais de 80% afirmam mesmo que é um critério na altura de comprar. No ano
passado, esta empresa poupou 80% em energia, 88% em água e 4 mil toneladas de metal.
O especialista em ambiente Matthieu Orphelin não hesita em dizer que “uma empresa que se adapte
à economia circular vai aumentar a sua rentabilidade. Há dois motivos que explicam isso: primeiro,
poupa nos gastos com as matérias-primas e nos custos do tratamento de resíduos; segundo, porque
os produtos ecológicos vendem-se melhor.”

TEXTO 2
III. Com base no texto, responda brevemente às perguntas.
Não são necessárias frases completas.
Há um exemplo assinalado com (0).

(10x1) 10p.

0. O que caracteriza a economia linear?
O desperdício de matérias-primas e energia.
1. Que fim têm os resíduos industriais num sistema económico linear?
2. O que caracteriza a economia circular?
3. Por que motivos as PME são alvo de maior atenção na incrementação de uma economia
circular?
4. Quais as medidas que a Comissão Europeia já adotou para desenvolver a economia
circular? (Mencione 2.)
5. Que grande mudança a Comissão Europeia pretende estabelecer em relação à atual
economia?
6. Que medidas a Comissão Europeia propõe para incentivar essa mudança?
7. De acordo com Philippe Loisel, qual o processo para a criação de um sistema de produção
circular?
8. Por que razões os grandes grupos estão a apostar na economia circular?
9. Quais as preferências do consumidor em relação à fabricação dos produtos?
10. De que modo uma conceção económica circular pode aumentar a rentabilidade de uma
empresa?
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_____ kód

20p/__
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

II. Com base no texto, complete brevemente as afirmações.

(5x1) 5p.

(5x1) 5p.

1.
2.
3.
4.
5.

TEXTO 2
III. Com base no texto, responda brevemente às perguntas
Não são necessárias frases completas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(10x1) 10p.
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SOLUÇÕES
TEXTO 1
I. Com base no texto, indique se as seguintes afirmações são
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
1.

F

2.

F

3.

F

4.

V

5.

V

(5x1) 5p.

II. Com base no texto, complete brevemente as afirmações.

(5x1) 5p.

1. ajuda a combater a insegurança alimentar.
2. a integração das políticas setoriais / a articulação dos vários níveis da administração
pública (nacional e local) / a criação de espaços de articulação.
3. terem uma alimentação melhor e mais acessível.
4. as escolas, instituições de apoio social, mercados e os media.
5. a igualdade social e económica / a diminuição dos desperdícios alimentares.

TEXTO 2
III. Com base no texto, responda brevemente às perguntas.
Não são necessárias frases completas.

(10x1) 10p.

1. Uma parte é revendida, outra acaba em aterros.
2. Aproveitamento máximo de matérias-primas e utilização de energias renováveis.
3. Têm mais dificuldades em revender resíduos e adaptar-se a novos sistemas.
4. Utilização de fundos na gestão ambiental de recursos / na investigação / em objetivos de
baixo carbono / na adaptação das PME / alteração de normas de gestão de resíduos.
5. Um novo paradigma económico de conceção ecológica de produtos.
6. Aumento da garantia dos produtos e combate à obsolescência programada.
7. Desenho dos mecanismos de modo a facilitar a desmontagem e reciclagem.
8. Maior rentabilidade e aceitação no mercado.
9. Prefere produtos amigos do ambiente.
10. Poupam nos gastos com matérias-primas e tratamento de resíduos.

