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Informasjon	om	eksamen
POR1001	-	Innføring	i	portugisisk
7.	desember	2018	kl.	09.00
4	timer
	
Eksamen	består	av	9	oppgaver.	
	
Det	er	autolagring	hvert	15.	sekund.	Du	kan	når	som	helst	navigere	mellom	de	ulike	oppgavene,	men
hver	oppgave	må	besvares	under	riktig	oppgavenummer.
	
Kun	ettspråklig	ordbok	er	tillatt.
	
Lykke	til!
	
	
	

1 Exercício	1
Responda	às	perguntas	sobre	o	texto,	com	as	suas	próprias	palavras	sempre	que	possível.

a.	 Como	é	que	nasceu	o	festival	de	música	Rock	in	Rio?

b.	 Onde	é	possível	ler	a	história	do	festival?

c.	 Como	é	que	foi	o	Rock	in	Rio	Lisboa	2018?

d.	 Já	é	possível	comprar	ingressos	para	o	Rock	in	Rio	de	Janeiro	2019?

e.	 Gosta	de	festivais	de	música?	Porquê?	Por	que	não?

Skriv	ditt	svar	her...

	
Words:	0

Maks	poeng:	15

2 Exercício	2
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Escreva	um	pequeno	texto	inspirado	nas	imagens.	Utilize	pelo	menos	60	palavras.
Skriv	ditt	svar	her...

	

	

Words:	0

Maks	poeng:	20

3 Exercício	3
Complete	as	frases	com	o	grau	comparativo	do	adjetivo	adequado.
	
a.	A	música	jazz	é	muito	boa,	mas	gosto	mais	de	samba.	Então,	para	mim	samba	é

	do	que	jazz.

	
b.	O	Rock	in	Rio	de	Janeiro	é	grande,	o	Rock	in	Rio	Lisboa	não	é	muito	grande.	Então,	o	Rock	in	Rio	de	Janeiro	é	

	do	que	o	Rock	in	Rio	Lisboa.

c.	O	meu	livro	é	muito	difícil,	mas	o	teu	livro	não	é	difícil.	Então,	o	teu	livro	é	 	do

que	o	meu.
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d.	Música	é	importante	para	os	jovens,	mas	as	redes	sociais	estão	em	primeiro	lugar.	Então,	para	os	jovens	as	redes

sociais	são		 	do	que	música.

Maks	poeng:	4

4 Exercício	4
Substitua	a	parte	sublinhada	pelo	verbo	e	o	pronome	pessoal	de	objeto	direto	ou	objeto	indireto.
O	Jon,	a	Elisabeth,	a	Johanne	e	o	Kristian	estão	super	contentes	-	o	festival	Rock	in	Rio	é	já	na	semana	seguinte.	O
Jon	comprou	os	bilhetes	de	avião	para	todos,	a	Elisabeth	vai	reservar	o	hotel	em	Lisboa	e	a	Johanne	escreveu	aos
amigos	portugueses	um	e-mail	com	a	data	da	chegada	à	capital	portuguesa.	O	Kristian	escuta	os	grupos	de	rock
que	vão	tocar	no	festival,	todos	os	dias,	assim	ele	sabe	as	músicas	todas	de	cor.	Ele	diz	à	Johanne	que	assim	o
festival	é	bem	mais	divertido.

O	Jon,	a	Elisabeth,	a	Johanne	e	o	Kristian	estão	super	contentes	-	o	festival	Rock	in	Rio	é	já	na	semana	seguinte.	O

Jon	 	para	todos,	a	Elisabeth	 	em	Lisboa	e	a	Johanne	

	um	e-mail	com	a	data	da	chegada	à	capital	portuguesa.	O	Kristian	

,	todos	os	dias,	assim	ele 	todas	de	cor.	Ele	

	que	assim	o	festival	é	bem	mais	divertido.

	

Maks	poeng:	12

5 Exercício	5
Complete	o	texto	com	os	verbos	entre	parênteses	no	passado,	na	forma	correta.

Na	última	semana	de	junho,	o	Jon,	a	Elisabeth,	a	Johanne	e	o	Kristian	 	(ir)	a	Lisboa

para	assistir	ao	Rock	in	Rio	Lisboa,	o	maior	festival	de	música	do	verão.	Quando	eles	eram	pequenos,	o	festival	

	(chamar-se)	Rock	in	Rio	e	 	(ser)	conhecido	apenas

no	Brasil.	Hoje	em	dia,	o	festival	é	conhecido	mundialmente.	Os	jovens	 	(chegar)	a

Lisboa	no	dia	24	de	junho,	um	dia	antes	do	festival,	e	 	(aproveitar)	para	passear

pela	cidade.	Nesse	dia,	o	Jon	 	(visitar)	museus,	a	Elisabeth	e	a	Johanne	

	(comer)	bacalhau	e	o	Kristian	 	(descobrir)	o	Bairro

Alto	e	a	Mouraria.	À	noite	depois	do	jantar,	os	jovens	 	(ouvir)	fado.	

Antigamente,	Lisboa	 	(ser)	mais	calma,	a	cidade		

	(ter)	menos	turistas	e	 	(haver)	menos

cafés,	restaurantes	e	lojas.		No	dia	do	festival,	os	jovens	 	(apanhar)	o	metro

para	o	local.	Eles	 	(divertir-se)	imenso	nessa	semana.

Maks	poeng:	28

6 Exercício	6
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Faça	perguntas	para	as	seguintes	respostas.
	
a.	5,8	milhões	de	pessoas	assistiram	ao	Rock	in	Rio	Lisboa.

b.	Os	maiores	fãs	do	festival	são	portugueses,	brasileiros,	espanhóis	e	noruegueses.

c.	Os	jovens	chegaram	ao	local	do	festival	às	4	horas	da	tarde.

d.	O	site	Festival	Fling	diz	que	o	Rock	in	Rio	é	oitavo	melhor	do	mundo.

Skriv	ditt	svar	her...

	

Maks	poeng:	8

7 Exercício	7
Passe	as	frases	para	o	discurso	indireto
	

a.	Sofia:-	Gosto	muito	de	festivais	de	música!

A	Sofia	disse	que	

	
b.	Nuno:-	Vou	comprar	bilhetes	para	o	Sudoeste.

O	Nuno	falou	que	

	
c.	Adriana:-	Quem	vai	ao	concerto	amanhã?

A	Adriana	perguntou		

	
	
	
	
	
	

Maks	poeng:	6

8 Exercício	8
Complete	as	frases	com	o	verbo	ser	ou	o	verbo	estar	na	forma	correta.

Os	festivais	de	música	rock	 	no	Parque	das	Nações,	e	

	sempre	cheios	de	gente.	O	espaço	 	sempre

limpo	e	 	ideal	para	concertos	de	música	deste	género.

Maks	poeng:	4

9 Exercício	9
Escolha	a	alternativa	correta.

Velg	et	alternativ
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Velg	et	alternativ

	
	
	
Velg	et	alternativ

	
Velg	et	alternativ

	

Vou	ao	cinema	com	os	meus	amigos	hoje	à	noite.

Vou	para	o	cinema	com	os	meus	amigos	hoje	à	noite.

Gostas	de	andar	de	avião?

Gostas	de	andar	no	avião?

Tenho	aulas	de	piano	nas	quartas-feiras.

Tenho	aulas	de	piano	às	quartas-feiras.

Maks	poeng:	3



Question 1
Attached



Rock in Rio 

 

O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina 

em 1985, e desde sua criação é reconhecidamente o maior festival musical do planeta. Foi 

originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome. Tornou-se um evento 

internacional, quando em 2004 teve a sua primeira edição fora do Brasil em Lisboa, Portugal. 

O festival é considerado o oitavo melhor do mundo pelo site especializado Festival Fling. 

O hino do festival é de autoria do compositor Nelson Wellington e do maestro Eduardo Souto 

Neto e foi gravado originalmente pelo grupo Roupa Nova. A história do festival está contada 

no livro "Rock in Rio - A História do Maior Festival de Música do Mundo" (Globo Livros), 

lançado pelo jornalista Luiz Felipe Carneiro em 2011.  

 

 Rock in Rio Lisboa 2018: inesquecível! 

Foram 57 horas de música, dança, humor, arte, gastronomia, sol, calor, piscina, pôr-do-sol, 

amigos e muita festa na Cidade do Rock! Em Portugal, 5.8 milhões de pessoas assistiram ao 

Rock in Rio Lisboa numa edição incomparável, que nos deixou sem palavras. Cada segundo 

que vivemos ficará para sempre na memória!  

 

Rock in Rio no Rio de Janeiro 2019: Prepara-te! 

O Rock in Rio 2019 acontece em Setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O festival 

reúne nomes consagrados da música - e é claro que as atrações do Rock in Rio 2019 não 

devem ser menos históricas que as presentes nas últimas edições.Como nas edições 

anteriores, comprando o Rock in Rio Card, os fãs já podem garantir seu lugar na próxima 

edição. A venda do Rock in Rio Card será dia 12/12/2018, 2ª feira, às 19h no site da 

Ingresso.com 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_m%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Medina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Wellington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Souto_Neto
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