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Nome: .........................................................................................D.N.I. ................................... 

I. COMPREENSÃO LEITORA 

Texto 1: Leia o seguinte artigo. 

Passeios a pé 

 

Passear a pé é uma das melhores formas de descobrir lugares que, de outro 

modo, nunca chegaríamos a conhecer. Andar a pé permite observar ruas de cidades e 

vilas, montanhas, campos ou sítios junto ao mar. Podemos encontrar paisagens 

naturais ou construções feitas pelo Homem. Há caminhos tão antigos que fazem parte 

da história de Portugal, porque foram usados pelos primeiros reis. Há também antigas 

linhas de comboio (onde o comboio já não passa) que agora são utilizadas para andar 

a pé ou para praticar outros desportos. 

Preparar os passeios é muito importante: devemos levar água e alimentos 

suficientes; devemos também levar mapas, o telemóvel ou outro tipo de ajuda, para 

não nos perdermos; devemos ainda usar roupa e calçado adequados ao tempo que 

faz e ao terreno por onde vamos passar. 

Portugal tem muitos caminhos para passear a pé: uns com vista sobre o mar, 

onde podemos ouvir o som das ondas, respirar a brisa1 e sentir a frescura do oceano; 

outros no meio de planícies2 cobertas de flores, na primavera; outros ainda nas serras, 

por caminhos de pedra ou pelo meio da vegetação. 

As ilhas da Madeira e dos Açores também oferecem paisagens de beleza 

única. Sempre com o mar por perto, podemos descobrir lugares onde a natureza ainda 

não foi transformada pelo Homem. 
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NOTAS 

1 brisa – vento fresco e suave. 

2 planícies – terrenos planos. 

Assinale com X a opção adequada ao sentido do Texto 1: 

1. As pessoas fazem passeios a pé para 

 apanhar flores no campo. 

 conhecer novos sítios. 

 treinar a leitura de mapas. 

 ver comboios antigos. 

 

2. Há caminhos que ficaram na história porque 

 foram construídos junto ao mar. 

 pertencem a paisagens naturais. 

 são sempre usados para andar a pé. 

 são usados há muitos séculos. 

 

3. Os mapas e o telemóvel servem para 

 descobrirmos a natureza. 

 seguirmos o caminho certo. 

 sabermos a que horas chegamos. 

 vermos a que distância fica o mar. 

 

4. Nas ilhas dos Açores e da Madeira: 

 As paisagens são como no continente 

 Há lugares que permanencem intocados pelo homem 

 Nem sempre se vê o mar 

 A natureza tem a frescura do oceano 
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5. Faça corresponder cada elemento da coluna A a um elemento da coluna B que 

permite formar uma afirmação adequada ao sentido do Texto 1. Utilize cada letra 

apenas uma vez: 

Coluna  A  Coluna B 

1. Há serras de 

Portugal   

A  Onde o homem não alterou a natureza 

B  Onde as pessoas se perdem sempre 

2. Há ilhas 

portuguesas  

C  Onde se praticam alguns desportos 

D  Que têm caminhos feitos de pedra 

3. Há linhas de 

comboio 

E  Que têm vista sobre vilas e cidades 

. 

1.  2.  3.  

 

Texto 2: Leia o seguinte artigo. Preencha os espaços em branco, selecionando, do 

quadro abaixo, a palavra adequada: 

6.  a) aquela b) a c) uma 

7. a) pela b) para c) de 

8. a) aplica b) joga c) têm 

9. a) sua b) nossa c) vossa 

10.  a) em b) de c) sem 

11.  a) Por último b) Contudo c) Também 

12.  a) exagerados b) fracos c) maus 

13.  a) apenas b) talvez c) eventualmente 

14.  a) tudo b) todos c) alguns 
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Regras para uma Alimentação Saudável 

Fazer ____________ (6) alimentação saudável e manter-se fisicamente ativo, são dois 

factores vitais _________ (7) a saúde e o bem-estar.  

A alimentação _________ (8) um papel fundamental na _________ (9) qualidade de 

vida, sendo muito importante adotar uma dieta saudável e adequada ao nosso estilo 

de vida. 

 O consumo excessivo de alimentos ricos _________ (10) gorduras saturadas, sódio e 

açúcares pode provocar problemas de saúde.______________ (11), lembre-se: não há 

alimentos___________ (12) , apenas má alimentação.  

Não é necessário deixar de comer determinados alimentos para ter uma alimentação 

saudável, _________ (13) fazer a combinação certa de alimentos, na quantidade 

adequada, e adotar algumas regras no seu dia a dia. 

 Para uma alimentação saudável e equilibrada, recomenda-se a ingestão de diversos 

tipos de alimentos ________ (14) os dias, como frutas, vegetais e laticínios. 

 

II. USO DA LÍNGUA 

 

Preencha corretamente os espaços conjugando os verbos no tempo adequado: 

 

a última semana nós ____________________ (15. aproveitar) o fim de semana 

prolongado para ____________________ (16. visitar) Lisboa. Apesar de ainda não 

_________________ (17. conhecer) a capital de Portugal, sabíamos que tem paisagens 

lindíssimas, excelente comida e pessoas hospitaleiras. Apesar de ____________________(18. 

Nós, ficar) lá três dias, não ____________________ (19. ser) tempo suficiente para 

______________ (20. ver) tudo. Na próxima visita,  ____________________ (21. fazer) uma visita 

pelo Castelo,  ______________ (22. ir) pelo centro e pelo Bairro Alto,  

N 
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___________ (23. dar) um passeio de elétrico até à zona de Belém para conhecer o Mosteiro 

dos Jerónimos e a Torre de Belém e provar os famosos pastéis de Belém. Dizem que são 

deliciosos! 

 

Responda às perguntas substituindo as partes sublinhadas pelos pronomes 

correspondentes: 

 

24. Onde é que a secretária pôs os documentos? 

_____________________ na capa dentro da gaveta. 

25. Ele fez a entrevista hoje? 

________________ ontem às 10:00. 

 


