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I. COMPREENSÃO LEITORA 

 

Texto 1: Leia o seguinte texto. 
Trocar de casa nas férias? 

Há famílias que mudam de casa durante o verão e ficam a conhecer novos lugares. 

Durante a viagem de automóvel até Santiago de Compostela, em Espanha, Beatriz imaginava 

como seria se, ao fim de sete horas de caminho, não encontrassem a casa que procuravam. O 

irmão, Gonçalo, estava mais preocupado com a possibilidade de as pessoas que iriam ficar em 

sua casa lhe estragarem algum brinquedo… Era a primeira vez que faziam férias com os pais na 

modalidade de troca de casa. Ou seja, iam para casa de uma família espanhola, e a família 

espanhola vinha para casa deles, em Portugal. No regresso a casa, encontraram tudo no lugar. 

O próximo destino será Paris, em França.  

Diferente é o caso de Ana, que já fez mais de dez trocas. Ainda falta muito para 

ultrapassar o recorde dos avós, que começaram por volta de 1980 e trocaram de casa mais de 

trinta vezes. Nessa altura, em vez de usarem a Internet, como atualmente, combinavam tudo 

por carta! «Quando crescer, quero continuar a passar férias desta forma, para manter a 

tradição na família», revela Ana. Até porque só encontra vantagens: quando se troca de casa, 

«as férias ficam mais económicas e isso permite-nos viajar com mais frequência». Na Páscoa, a 

Ana e a família trocaram a sua casa em Lisboa com a de uma família de San Sebastián, em 

Espanha. No verão, preparam-se para conhecer Veneza, em Itália, e o norte de França. 

 Quando chegam ao destino, os novos moradores encontram várias indicações 

deixadas pelos donos da casa: informações sobre os vizinhos, locais a visitar… Uma surpresa 

habitual é encontrar o frigorífico cheio de deliciosa comida típica da região. Na maior parte das 

vezes, as famílias nem chegam a encontrar-se, o contacto é feito através de correio eletrónico 

e telefone. As irmãs Francisca, Catarina e Vitória, da família Cunha, já preparam a próxima 

troca. «Num hotel não podemos fazer certas brincadeiras, numa casa estamos mais à 

vontade», reconhece Catarina, que resume as regras da troca de casa do seguinte modo: «Não 

faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti.» 

Por Vânia Maia, «E se Trocasses de Casa nas Férias?», in Visão Júnior, n.º 98, julho de 2012, pp. 

36-37 (texto adaptado) 
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Selecione a opção adequada para completar a afirmação de acordo com o sentido do 
Texto A. 
 

1.  Durante a viagem para Santiago de Compostela, 

 Beatriz imaginava como seria a família espanhola. 

 Beatriz pensava na viagem que fizeram a França. 

 Gonçalo pensava nos brinquedos que ficaram em casa. 

 D .Gonçalo imaginava como seria o seu regresso a Portugal. 

 

2.  Ana deseja continuar a trocar de casa, porque quer 

 viajar mais com os seus avós. 

 manter os hábitos da sua família. 

 visitar amigos no norte de França. 

 conhecer outras cidades de Espanha. 

 

3. No texto, refere-se que os novos moradores costumam 

 deixar mensagens aos donos da casa. 

 oferecer presentes aos donos da casa. 

 receber sugestões de passeios pela região. 

 aprender a cozinhar pratos típicos da região. 

4. A maior parte das famílias estabelece contacto 

 Através de cartas por correio normal  

 Por correios eletrónicos ou telefone 

 Por uma agência de aluguer estival 

 Quando se conhecem pessoalmente ao chegarem às casas correspondentes 

 
5. Refira duas razões que, na sua opinião, podem levar uma família a não querer 
trocar de casa com outra família, nas férias. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Complete os espaços com as palavras que faltam. Há palavras a mais: 
 

Poupança /  ganhar /  alojamento/    orçamento/   turistas /  moradores 
 
A troca de casa nas férias é uma opção de ____________ (6) nas férias cada vez mais 

adotada. Esta é uma forma ótima de poupar nas férias, já que o ______________ (7) 

constitui uma fatia gorda do _____________(8)  das férias.  A troca de casa para férias 

consiste em disponibilizar a própria casa para outros ______________ (9) pernoitarem 

e utilizar a casa destas mesmas pessoas como estadia nas férias.  

 

Texto 2: Leia o texto seguinte. Preencha os espaços em branco, copiando da lista A-F as 

expressões adequadas (pode colocar a letra corresponde). A cada espaço corresponde 

apenas uma expressão. Há duas expressões a mais, que não deverão ser utilizadas.  

 

Protecção das Espécies 
 

Os animais e as plantas estão a desaparecer a uma velocidade surpreendente. Muitos 

seres vivos ___________________________ (10) – frequentemente, devido a 

mudanças drásticas no clima –, mas hoje os homens são os maiores culpados desse 

fenómeno. 

Milhares de animais e plantas__________________ (11), porque nós destruímos 

florestas e secamos pântanos para obter terras de cultivo ou destinadas à construção. 

Mudamos tanto o meio ambiente que os animais e as plantas _________________ (12). 

Chama-se a isso destruição dos habitats naturais. Outro acto responsável pela extinção de 

espécies é a caça: os homens matam animais para obterem peles, couros, chifres e carne 

ou, simplesmente, porque eles lhes podem ser prejudiciais.  
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A poluição provocada pelos homens é também outro grave factor de alteração de mares, rios e 

florestas. A preservação é o estudo e a protecção da vida selvagem; inclui _____________ (13) 

e a tentativa de salvar animais e plantas da destruição provocada pelos homens.  

Hoje, contudo, as pessoas estão mais informadas do que nunca dos problemas que 

ameaçam as espécies. Existem organizações de preservação espalhadas pelo mundo inteiro, 

que trabalham para proteger as espécies em perigo, criando reservas onde animais e plantas 

possam viver em segurança. 

A Minha Primeira Enciclopédia, Volume V, Lisboa, Verbo, 1997 (texto adaptado) 

A - não conseguem sobreviver 

B- extinguiram-se  ao longo da história da Terra 

C- vão desaparecer nos próximos 2 anos 

D- estão em risco de extinção 

E- o estudo da ecologia 

F- a construção de abrigos naturais 

 

II. USO DA LÍNGUA 

 
Complete o texto conjugando os verbos na forma correta: 

Caso os viajantes ______________ (14. decidir) visitar Portugal, ____________ (15. 

ficar) abismados com a simpatia do povo.  

Antes de _______________ (16. chegar) a Portugal, muitos estrangeiros  

_____________ (17. imaginar) que os portugueses _______________ (18. parecer-se) 

aos seus vizinhos espanhóis ou talvez até aos italianos.  

Talvez ___________ (19. pensar) que os portugueses ___________ (20. ser) vivos, 

alegres ou exuberantes como os latinos, porém os lusitanos caracterizam-se por 

_______________ (21. ser) mais calmos ou até tristes. Se ____________ (22. ter) 

oportunidade, não deixe de visitar este belo país tão hospitaleiro! 
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Substitua as seguintes frases pela expressão idiomática correspondente. Há  

expressões  a mais. Faça as alterações necessárias: 

 

Ter em mãos 

Falar pelos cotovelos 

Fazer ouvidos de mercador 

Dar o braço a torcer 

Não ter papas na língua 

 

 

23. Neste momento o Luis está a trabalhar num projeto para a construção de um 

grande estádio. 

_______________________________________________________________ 

24. Seja quem for, a Teresa diz tudo o que tem a dizer sem rodeios. 

_______________________________________________________________ 

 

25. Sempre que há discussões, o meu chefe nunca admite que os outros possam 

ter razão. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 


