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Informasjon 

Eksamen består av 8 oppgåver. 

Du skal svare på alle oppgåvene på portugisisk. 

Det er autolagring kvart 15. sekund. Du kan når som helst navigere mellom dei ulike oppgåvene, men 

du må svare på kvar oppgåve under riktig oppgåvenummer. 

Følgjande hjelpemiddel er tillatne: alle. 

Sidan det ikkje er portugisisk tegnsett i eksamenslokaler, kan dere nytte "c," i staden for "ç", dvs. c 

cedilha. 

Lykke til! 

 

Oppgåver 

 

1. Tendo em atenção os contos trabalhados, identifique algumas personagens redondas que apareceram 

nesses contos. (Comece por explicar esse conceito.) 

 

2. Tendo em atenção os contos trabalhados, identifique e explique um exemplo de “tempo 

psicológico”. (Explique a noção de tempo psicológico.) 

 

3. Em poucas frases, faça um resumo do conto “Viagem a Petrópolis”. 

 

4. Compare o tipo de narrador de “A mulher afogada” com o de “Boas-vindas, Mamã”. 

 

5. Faça uma comparação entre os dois contos “O fato azul-escuro” e “Curriculum Vitae”, indicando as 

semelhanças e diferenças que lhe pareçam relevantes. 

6. Escreva uma carta a uma universidade brasileira, a indagar se é possível fazer uma cadeira 

remotamente, para perfazer o seu curso de português aqui na Universidade de Oslo. 

 

7. Adapte o seguinte texto norueguês para um público brasileiro, que esteja em turismo em Oslo na 

passagem de ano. Não traduza simplesmente: forneça contexto, e escolha o que dizer para informar os 

turistas. Mude mesmo, se achar necessário, o próprio género do texto (de informativo para 

panfletário). 

 

Offentlig fyrverkeri i Oslo – Nyttårsaften 

 

Oslo kommune sørger for oppskyting av offentlig fyrverkeri for Oslos innbyggere!  



For noen år siden ble det forbudt for privatpersoner å skyte opp raketter med styringspinne. Som en 

erstatning spanderte Oslo kommune spektakulært offentlig fyrverkeri på flere steder i Oslo 

nyttårsaften 2008. Dette tilbudet ble svært populært, og er blitt en viktig tradisjon.  

Det varer i ca. 10 minutter og starter ved midnatt (kl. 24.00).  

OBS: All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften. Innenfor Ring 2, samt 

trehusområdene på Vålerenga og Kampen, er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri.  

Oppskytningssteder for offentlig fyrverkeri i Oslo  

Det offentlige fyrverkeriet skytes opp fra to forskjellige steder i Oslo ved midnatt på nyttårsaften 31. 

desember. Disse stedene er:  

Oslo havnebasseng […]  

Furuset idrettspark [...]  

Oppskytningsstedene blir avsperret  

Oppfordringen fra Friluftsetaten er at fyrverkeriet sees best på avstand, ikke fra oppskytingsstedene. 

Det er meningen at flest mulig skal kunne se fyrverkeriet fra stedet de oppholder seg ved midnatt, og 

hvis det blir klart vær er det mulig å se fyrverkeriet på lang avstand.  

Det er ikke meningen at folk skal samle seg der det offentlige fyrverkeriet skytes opp. Hvis du likevel 

møter fram på oppskytingsstedene ber de publikum om å:  

• Følge anvisninger på stedet.  

• Ikke ta med eget fyrverkeri.  

Stedene blir sperret av, av hensyn til sikkerheten. Friluftsetaten sørger for vakthold på begge 

oppskytingsstedene.  

https://www.aktivioslo.no/guide/nyttar/offentlig-fyrverkeri/ 

 

8. Comente as opções que tomou e a forma como resolveu os problemas com que se deparou no 

exercício anterior (7). 


