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IDIOMA EXTRANJERO 
PORTUGUÉS 

 
ESCOLHA A MELHOR RESPOSTA 
 
1. Mário __________ visitou ontem de manhã. 
 
a. ha b. la c. na d. a 
 
2.  – Nossa! Seu rosto está vermelho. Você está doente? 
 -- Não sei! Não estou me sentindo bem. _____________ dor de cabeça. 
 
a. Sou com b. Estou com c. Teño d. Têm 
 
3. Os livros dos médicos estão __________ armários. 
 
a. nos b. nós c. em os d. mos 
 
4. Esta tarde Marcela ligou _________ o seu marido. 
 
a. com b. para c. no d. ao 
 
5. Você também __________ ouvir Aline contar suas estórias da viagem ao Canadá. 
 
a. há b. tene que c. tem de d. tenho que 
 
EXPRESSÃO DO PASSADO 
 
6. As crianças __________ atrasadas, por isto elas despediram-se depressa e correram 
para a escola. 
 
a. erão b. estão c. estabam d. estavam 
 
7. Quando Marília era pequena, ______________ a chuva bater no telhado. 
 
a. ouvia b. ouço c. ouvir d. oía 
 
8. Não _____________ uma palavra, nem fizemos barulho durante a viagem de barco 
porque tudo nos parecia perigoso. 
 
a. dizimos b. dissemos c. disséramos d. dizemos 
 



 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 

 
Página 2 de 5 

Substitua a parte grifada por uma expressão de significado idêntico. 
 
9. -Ele esteve aquí faz muito tempo. 
 
a. face muito tempo. b. muito tempo. c. há muito tempo. d. hace muito tempo. 
 
DESCRIPÇÃO FÍSICA DE PESSOAS 
 
10. O suspeito do assalto a joalheria é um homem branco, de mais ou menos 25 anos, 
alto, com cabelo castanho e ______________. 
 
a. loiro b. lungo c. largo d. comprido 
 
EXPRESSÃO DE DESEJO, ORDEM, DÚVIDA, CONSELHO E SENTIMENTO 
 
11. Não tenho certeza que o meu namorado ____________ comigo ao teatro. 
 
a. vir b. venha c. vinha d. vem 
 
12. Para que você consiga falar com a Dra. Figueiredo é necessário que você ________ 
ao seu consultório bem cedo. 
 
a. ir b. vaia c. vá d. ia 
 
COMPLETE AS SENTENÇAS DO DIÁLOGO SEGUINTE (FRASES 13, 14 E 15) 
COM A FORMA APROPRIADA DO VERBO 
 
13.   Mário:  Desisti de viajar para a Europa. 
 Nazaré:  Nossa! Por quê? Você sempre quis fazer esta viagem. 

Mário:  Pois é! Hoje de manhã estive na agência de viajens e ________ lá. 
 
a. nada acontece b. nada foi c. nada passa d. nada deu certo 
 
14.  Nazaré:  Como assim?  

Mário:  Para começar, eles queriam que eu ______________ tudo 
adiantado. Eu expliquei que eu queria pagar con cartão de crédito. 

 
a. pagara b. pagasse c. pagava d. paguei 
 
15.   Nazaré: E não aceitaram? 
 Mário:  Não. Eu tentei explicar de novo para eles ____________.  
 
a. compreender b. compreendam c. compreenderam d. compreendem 
 



 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 

 
Página 3 de 5 

 
EXPRESSÃO DO FUTURO 
 
16. Escolha a pergunta apropriada e correita segundo a resposta. 
 -- Um bolo de maçã. 

a. O que você vai tomar? 
b. O que você vai a fazer como sobremesa? 
c. O que você vai oferecer como sobremesa? 
d. O que você e eu vamos a tomar como sobremesa? 
 
17. Escolha a sentença que melhor expressa uma ação terminada no futuro. 

a. Quando ele chegar, já terei saído. 
b. Quando ele chegar, eu já saia. 
c. Quando ele chegar, eu já teria saído. 
d. Quando ele chegar, eu saí. 
 
Leia o texto seguinte.  Para as perguntas 18 e 19, escolha a palavra apropriada. A 
pergunta 20 é de compreensão do texto. 
 

A vitória-régia é uma bela flor aquática, típica do rio Amazonas. Os índios 
contam uma lenda para explicar seu aparecimento. 

Naia era uma indiazinha bem bonita e pensava, como todos de sua tribo, que a 
Lua era um moço de prata. Do casamento das índias virgens com este moço, nasciam as 
estrelinhas do céu.  Assim Naia corria vales e montes, erguendo os braços e tentando, a 
todo custo, alcançar a Lua. Mas, mesmo subindo nas mais altas montanhas, a Lua ficava 
sempre muito longe, no céu infinito. Naia desistiu de buscar o moço de prata e ficou 
triste. 

Uma bela noite, ____________(18), aproximou-se do grande rio. O quie viu? 
Dentro dele, bem lá no fundo, estava a Lua. Naia não teve a menor dúvida. O moço de 
prata, noivo das virgens, lá estava, chamando-a, num convite de amor. A jovem lançou-
se às águas do rio-mar, num mergulho ansioso. Foi-se afundando, mais e mais, até 
desaparecer para sempre.  
 A Lua sentiu-se responsável ___________(19) trágico acidente e achou que a 
indizinha merecia ser recompensada e viver para sempre. Num gesto de gratidão, a Lua 
transformou-lhe o corpo numa flor diferente, bela e majestosa: a vitória-régia. 
 
18.   a. assim b. além c. porém então 
 
19.   a. pelo b. per lo c. por o d. polo 
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20. Por que Naia tentava, a todo custo, alcançar a Lua? 
 
a. Porque ela se sentia velha. 
b. Porque ela queria que as suas crianças fossem estrelinhas no céu. 
c. Porque ela queria deixar de ser virgem. 
d. Porque queria ter crianças de prata. 
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PORTUGUÉS 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Trace un círculo alrededor de la opción que considere acertada 
 

 
PREGUNTA 

 

 
Opción a) 

 
Opción b) 

 
Opción c) 

 
Opción d) 

1ª a b c d 

2ª a b c d 

3ª a b c d 

4ª a b c d 

5ª a b c d 

6ª a b c d 

7ª a b c d 

8ª a b c d 

9ª a b c d 

10ª a b c d 

11ª a b c d 

12ª a b c d 

13ª a b c d 

14ª a b c d 

15ª a b c d 

16ª a b c d 

17ª a b c d 

18ª a b c d 

19ª a b c d 

20ª a b c d 

 
Cada pregunta vale 0,5 puntos. 


