
LV2 PORTUGAIS 

Eduarda PINTO, Formatrice de Portugais à EDC Paris

SUJET D’ANNALES ET CORRIGES

[1. QCM (12 points)]

Completa, correctamente, os espaços em branco com uma das opções 
apresentadas:

Question 1. Normalmente eles _____ para a universidade de metro.

(A) vão (B) irão (C) iriam (D) foram

Question 2. Ontem nós _____ exame de matemática.

(A) tínhamos (B) tivemos (C) temos (D) tiveram

Question 3. No próximo ano eu _____ estudar português.

(A) vão (B) irão (C) vou (D) fui

Question 4. _____ ir para a mesa, primeiro lavem as mãos.

(A) Antes de (B) Antes (C) No caso de (D) Depois de

Question 5. Estava exactamente _____ falar _____ ti.

(A) a … com (B) para … a (C) para … para (D) a … de
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Question 6. Amanhã jantarei num restaurante vegetariano _____ primeira vez.

(A) pela (B) por (C) na (D) pelo

Question 7. O Hugo foi a uma exposição _____ artista é amigo do meu pai.

(A) cujas (B) cujo (C) o qual (D) os quais

Question 8. Devo ter mais cuidado _____ a minha alimentação.

(A) perante (B) com (C) sem (D) por

Question 9. Tu tens amigos _____ Lisboa?

(A) pelo (B) à (C) entre (D) em

Question 10. Acho que a apresentação me correu mal _____ estar muito nervoso.

(A) porque (B) por (C) por que (D) para

Question 11. Vou _____ farmacia. Sabes se _____ alguma aqui perto?

(A) à … há (B) há … a (C) à … a (D) à … ha

Question 12. Escreves uma mensagem ao teu amigo? Sim, escrevo-_____.

(A) lha (B) lhes (C) lhe (D) lhas

Question 13. Os vossos professores ja _____ deram as notas?

(A) nos (B) vos (C) vós (D) nós
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Question 14. Ontem comi _____, que fiquei mal-disposta.

(A) tão (B) tanto (C) muito (D) pouco

Question 15. Tu falas _____ bem inglês _____ português.

(A) tão … como   (B) tão … quanto 
(C) muito … como  (D) tao … como

Question 16. O Tiago é _____ alto _____ o João.

(A) mais …do que   (B) tão … do que 
(C) muito … que   (D) tao … que

Question 17. Ele lê jornais _____ gosta de estar informado sobre a actualidade.

(A) ou (B) porque (C) para (D) mas

Question 18. Os livros _____ ele me emprestou são muito interessantes

(A) os quais (B) porque (C) quais (D) que

Question 19. Sexta-feira à noite, _____ uma grande festa na casa de um amigo.

(A) houve (B) ouve (C) houvem (D) ouvem

Question 20. A comida está óptima. Apresentamos os nossos _____ ao cozinheiro.

(A) comprimentos   (B) cumprimentos
(C) cumprimento   (D) coumprimentos
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Question 21. Por favor, _____ o sal para a mesa.

(A) tras (B) trás (C) traz (D) tràz

Question 22. O computador estava _____ secretária.

(A) acerca da   (B) a propósito da
(C) em cima da   (D) ao lado de

Question 23. As mensagens de correio electrónico que _____ de anexos podem 
trazer vírus.

(A) vem (B) vêm (C) veêm (D) vê

Question 24. Escolha a opção que tem um significado equivalente ao significado da 
frase apresentada:
Como não tinha fome, a Marta mal tocou na comida. Ela _____.

(A) comeu à pressa  (B) falou enquanto comia
(C) levantou-se logo da mesa (D) comeu pouco

[2. Essai (8 points) (250 mots, +/– 10 %)]

Desenvolva o tema seguinte seguindo os tópicos orientadores apresentados (mais 
ou menos 250 palavras):

Imagine que um amigo seu tem uma proposta de emprego interessante para Portugal 
(ou para o Brasil). Quais são os argumentos que poderia salientar para o convencer a 
aceitar essa proposta de trabalho? Explique porque é que esta viagem seria interessante 
assim como as vantagens.
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