
 

Informasjon om eksamen 

Eksamen består av 12 oppgaver. Alle oppgavene må besvares. 

  

Det er autolagring hvert 15. sekund. Du kan når som helst navigere mellom de ulike oppgavene, men 

hver oppgave må besvares under riktig oppgavenummer. 

  

Det er tillatt med ettspråklig portugisisk ordbok under eksamen. Hvis ordboken har grammatikkdel 

eller bøyingsmønstre stiftes sidene der dette står sammen, slik at de ikke kan leses under eksamen. 

  

Lykke til! 

  

 

Como quatro jovens conseguiram furar esquema de segurança de Costa 

 

Jovens ativistas pelo ambiente entraram no Centro de Congressos de Lisboa como estudantes de 

Jornalismo e entrevistaram candidatos do PS antes de interromperem António Costa. 

 

Dois   dos   jovens   ambientalistas   que   interromperam   o   discurso   de   António   Costa   no   jantar 

comemorativo   do   46.º   aniversário   do   Partido   Socialista   (PS),   esta   segunda-feira,   22   de  

Abril, fizeram   antes   do   incidente   breves   entrevistas   aos   candidatos   socialistas   às   europeias   

Margarida Marques e Carlos Zorrinho. 

 

“Um rapaz com o gravador do telemóvel e uma rapariga com uma máquina fotográfica fizeram-me 

perguntas   sobre   o  que  defendia   o  PS  em   matéria   de  alterações   climáticas.  Com  base  no  

nosso manifesto, procurei demonstrar-lhes que era uma das nossas grandes prioridades”, disse à agência 

Lusa Margarida Marques. 

 

Idêntica   entrevista,   de   acordo   com   a   ex-secretária   de   Estado   dos  Assuntos   Europeus,   terá   

sido também feita logo no início do jantar ao eurodeputado socialista Carlos Zorrinho. Estes pedidos de 

entrevistas com candidatos socialistas ao Parlamento Europeu confirmam a versão da organização 

do PS, segundo a qual estes jovens ambientalistas do grupo Extinction Rebellion, que protestaram 

contra a construção do aeroporto do Montijo, entraram no jantar de aniversário deste partido, no 

Centro de Congressos de Lisboa, identificando-se como estudantes de jornalismo. [...] 

 

Logo no segundo minuto da intervenção, António Costa foi interrompido por um jovem em protesto 

contra a construção do aeroporto do Montijo, enquanto outros lançavam aviões de papel e uma 

rapariga exibia um cartaz onde se lia “Mais aviões? Só a brincar”. A segurança atuou cerca de 30 

segundos depois e o líder socialista retomou o seu discurso. 

 

Vários dirigentes socialistas disseram à Lusa que, inicialmente, quando viram aviões de papel a 

planar junto à tribuna do orador, chegaram a pensar que se tratava de “uma coreografia original 

montada pela JS”. “Só me apercebi que era mesmo a sério, que era mesmo um incidente, quando vi 

o rapaz pegar no microfone do secretário-geral”, contou uma das deputadas do PS que se sentou 

numa das mesas centrais do jantar. [...] 

 



Ainda em relação à forma como atuaram os jovens do movimento ecologista, Margarida Marques 

afirmou à agência Lusa que não desconfiou que a entrevista que lhe pediram fosse possivelmente 

fictícia, apenas para disfarçar a posterior ação mediática junto de António Costa. 

 

Notícia do jornal Público, 23 de abril de 2019, https://www.publico.pt/2019/04/23/p3/noticia/ 

como-quatro-jovens-conseguiram-furar-esquema-de-seguranca-de-costa-1870211 

 

Vocabulário 

manifesto – erklæring, manifest 

interromper - avbryte 

incidente - hendelse 

ambientalista – miljøverner, miljøvernsaktivist 

aviões de papel papirfly 

planar - sveve 

disfarçar - forkle 

ação mediática – aksjon for å få mediaoppmerksomhet 

 

1) Oração final 

Identifique uma oração final no texto. 

 

2) Perguntas de interpretação 

Com base no texto que acaba de ler, responda, em português e por suas próprias palavras, às seguintes 

perguntas: 

1. (1) O que se passou no jantar comemorativo do Partido Socialista? 

2. (2) Qual a razão de protesto dos jovens? 

3. (1) Do que lê na notícia, quem é António Costa? 

4. (2) Concorda com este tipo de intervenções? Justifique a sua resposta. 

 

3) Conjuntivo 

Considere a frase MM (...) não desconfiou que a entrevista que lhe pediram fosse possivelmente 

fictícia (...) 

Diga qual o tempo do verbo ser, e explique porque é utilizado. 

Reescreva a frase substituindo “não desconfiou” por “teve (a) certeza” 

 

4) Futuro composto 

Explique o uso do futuro composto (terá sido feita) em vez do perfeito (foi feita) em Idêntica 

entrevista, de acordo com a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus, terá sido também feita 

logo no início do jantar ao eurodeputado socialista Carlos Zorrinho. 

 

5) Discurso indireto 

Passe este discurso direto para indireto: "Um rapaz com o gravador do telemóvel e uma rapariga com 

uma máquina fotográfica fizeram-me perguntas sobre o que defendia o PS em matéria de alterações 



climáticas", disse à agência Lusa Margarida Marques. 

 

6) Redação 

Escreva uma redação de 50 a 70 palavras sobre um assunto associado ao clima. 

 

7) Preposições temporais 

 

Ela foi para o Brasil ___________   dez anos. 

Ele vive em Oslo ___________   duas décadas. 

A Mariana faz ioga ___________   terças-feiras. 

Ele perdeu a carteira ___________   noite. 

 

8) Infinitivo ou conjuntivo 

Mude o sujeito das orações subordinadas seguintes, mudando – se necessário – o tempo da oração 

respetiva. (exemplo: O João detesta que o primo chore (o João) -> O João detesta chorar) 

 

1. Eu gosto de andar na floresta. (as crianças) 

2. Você quer que o Manuel tenha uma boa estadia em Salvador. (você) 

3. A Maria esforça-se muito para ter um cão. (a irmã) 

4. Desejamos servir bem aos clientes. (o Júlio) 

5. Se ela quisesse comprar a casa, não teria gasto o dinheiro em viagens. (o filho) 

 

9) Tempos verbais 

Preencha as lacunas abaixo com a forma adequada do verbo: 

Nos casos em que diz PP ou PB deve a usar respetivamente a forma natural em português de Portugal 

ou português do Brasil.  

 

(PP) Não me interrompas! Agora______  um livro emocionante. (ler) 

Desde manhã que eu não _________ . (comer) 

Quando vocês forem a Tromso,___________  os esquis! (levar) 

Quando eu ________ uma festa, vou convidar o meu vizinho. (fazer) 

Amanhã ele _________  o exame. (trazer) 

(PB) O que vocês ____________ neste momento? (ver) 

Ultimamente não _________  sol em Oslo. (fazer) 

Se as crianças _________  vir, levem-nas ao parque. (poder) 



Para que ele _________ , diga-lhe que está um tempo lindo. (sair) 

Nós não nos _____________  há 40 anos. (ver) 

Ele anda como se ___________ o rei na barriga. (ter) 

 

10) Talvez 

Reescreva as frases com talvez: 

1. O meu irmão não gosta de sopa. 

2. O presidente discursa hoje. 

3. O Bruno não consegue deixar de beber. 

4. As vizinhas leem o jornal. 

 

11) Advérbios 

Coloque o advérbio ou locução adverbial apropriados nas seguintes frases: 

O João deu uma prenda cara à Luísa. ___________ , ela não ficou satisfeita. 

O Raul estudou muito. ________ , passou no exame com boa nota. 

Eles pensavam que o filme ia acabar mal. Mas __________ não acabou! 

 

12)Diminutivos e aumentativos 

Coloque aumentativos ou diminutivos nas frases seguintes, substituindo as expressões 

sublinhadas (exemplo: mão pequena -> mãozinha, muito trabalho -> um trabalhão). 

 

1. Tive de usar uma faca grande! 

2. Ele é muito amigo. 

3. Gosto muito desse leão pequeno que está no Jardim Zoológico. 

4. A minha tia faz uns pães pequenos deliciosos. 

 


