Verifica preparazione personale LM
Facsimile test portoghese

Per la prepazione del test si consigliano agli studenti:
43,- Celso Cunha, Lindley Cintra, Breve Gramática do Português Contemporâneo, Ed. Sá da Costa, Lisboa – reperibile anche on-line all’indirizzo https://kupdf.net/.../celso-cunhabrevegramatica-do-portugues-contemporaneo;
- FLiP - Gramática de Língua Portuguesa, on-line
all’indirizzo: https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Gramatica.
Tempo a disposizione: 40 minuti.
N.B. La prova si svolgerà come Test sulla piattaforma di Aulaweb ed è previsto che, una volta passati alla domanda successiva, non sia possibile tornare indietro. Si raccomanda
l’installazione sul computer della tastiera di portoghese.
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Leia o seguinte texto e responda às perguntas:
A OUTRA NOITE
Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de
vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa
de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo,
de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram,
vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim:
- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa.
Mas, tem mesmo luar lá na cima?
Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e
torpe havia uma outra - pura, perfeita e linda.
Mas, que coisa...
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu
fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente.
Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa.
- Ora, sim senhor...
E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um " boanoite" e um "muito obrigado ao senhor" tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei.
(Rubem Braga, Para gostar de ler, vol. 2, crônicas, São Paulo,
Ática)
a. A que se refere o narrador quando fala duma “outra” noite?
b. Traduza as palavras seguintes:
- enluaradas;
- alvas;
- colchões;
- sinal fechado;
- enlamaçado.
c. Tente explicar a reação do chofer em 20 palavras.
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Fonética, ortografia, sintaxe e gramática.
1. Complete as palavras do texto, aplicando as regras da fonética/ortografia:
O mar do Norte, verde e cin…ento, rodeava Vig, a i…a, e as
…pumas varriam os ro…edos escuros. Havia nesse come…o
de tarde um vaivém in…e…ante de aves mar…timas, as
águas engrossav… devagar, as nuvens empu…adas pelo vento
sul acorriam e Hans viu que se …tava formando a tempestade.
Mas ele n… temia a tempestade e assim caminh… até ao
…tremo do promontório.
(Sophia de M. B. Andresen, Histórias da Terra e do Mar)
2. Identifique as formas verbais evidenciadas nas seguintes frases:	
  	
  
	
  

a. Só sairei daqui depois de tudo esclarecido.
b. Ela dançava como se estivesse nas nuvens.
c. O mar invadiu a praia.
d. Quando nós formos ao parque não te esqueças do lanche.
	
  

6. Ponha as frases na forma afirmativa:
a. Não o podem fazer.
b. Não o encontrarão.
c. Não o sabiam.
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