
教育及青年發展局 

以中文為教學語言的初中回歸教育 

自薦學生特別總考試(2022 年 8 月) 

                  葡文  Português      科  複習提綱 
 

Forma da Prova  考試形式` :  Escrita e oral (筆試及口試) 

Duração das Provas考試時間 :  Escrita – 90 minutos (筆試 90 分鐘) 

                 Oral – não superior a 15 minutos (口試不多於

十五分鐘) 

Conteúdos內容 : 

Temas 主題 Gramática 文法 

Identificação e caracterização pessoais 
  個人身份及特徵 

  (nome, estado civil, idade, sexo, morada, 

   local e data de nascimento, telefone,  

   profissão, nacionalidade, línguas, profissão 

e local de trabalho,  

   caracterização física e psicológica) 

 

Vida familiar e quotidiana 
  家庭及日常生活 

  (relações familiares, quotidiano familiar, 

   horário, festas familiares, habitação,  

   refeições) 

 

Tempos livres e actividades 
  空餘時間及活動 

  (meios de transporte, gostos e preferência, 

   convites, conversa telefónica, hábitos e  

   frequência, planos, actividades culturais e 

   desportivas, televisão e cinema) 

 

Meio envolvente 
  週遭環境 

  (actividades económicas e culturais de 

   Macau, clima, festividades, património 

   histórico e monumentos de Macau,  

   localização no espaço) 

 

Higiene e saúde 
  健康與衛生 

  (corpo humano, cuidados pessoais,  

   estados fisiológicos, consulta médica) 

 

 

Verbos 動詞 

 • Verbos regulares terminados em -ar, -er, -ir 

 • Verbos irregulares: ser, estar, ter, ir, vir, ver, 

   haver, fazer, sair, querer, seguir, poder, preferir, 

   ouvir, ler, saber, passear, doer … 

 • Verbos reflexos: levantar-se, lavar-se, 

   deitar-se, chamar-se, magoar-se, cortar-se … 

Tempos verbais 動詞時式 
 • Presente do indicativo 

 • Pretérito perfeito do indicativo 

 • Futuro próximo 

 • Infinitivo flexionado 

 • Imperfeito de cortesia 

Preposições e contracções 介詞 

  em, de, a, por, com, até, para, entre … 

Locuções prepositivas 介詞短語 

  em cima de, ao meio de, à volta de, à frente de, atrás 

de, perto de, longe de … 

Artigos definidos e indefinidos 指定及不指定冠詞 

  o(s), a(s), um(a), uns, umas 

Numerais cardinais e ordinais 基數及序數 

 • cardinais: 0 – 1,000,000 

 • ordinais: 1° – 30° 

Advérbios e locuções adverbiais 副詞及副詞短語 

  de lugar, de tempo, de intensidade 

Indefinidos variáveis e invariáveis:不定詞 
  algum, nenhum, outro, ninguém, muito, pouco... 

Determinantes: possessivos (meu, teu, seu, dele...) 

限定詞      demonstrativos (este, esse, aquele) 

Pronomes pessoais:人稱代詞 

  forma de sujeito e de complementos (ele, ela, me,  

  te, se, nos …) 

Conjunções:連詞 e , mas, ou, porque, por isso… 

Adjetivos:形容詞 concordância em género e número 

Interrogativos:疑問詞 quem, que, onde, quanto, 

quando, como, o que, em que, a que, com quem... 
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Prova escrita 筆試題型 : 

Parte I 

• Exercícios de compreensão e expressão (ler um texto, responder às perguntas, fazer perguntas, 

  completar frases, ordenar frases ou diálogos, indicar as frases verdadeiras ou falsas, etc.) 

Parte II 

• Exercícios de gramática (construir frases correctas, fazer correspondências, escolhas múltiplas, 

completar textos lacunares – formas verbais, preposições, pronomes, advérbios, determinantes, 

etc.) 

Parte III 

• Composição  

 

Prova oral 口試形式 : 

• Ler um texto 

• Conversar com professores sobre o texto lido e os temas acima referidos 

• Exprimir ideias e opiniões pessoais  

 

Livros de referência 參考書籍 : 

• Manual de Língua Portuguesa – Nível I - 1º Módulo    (DSEJ – CDL) 

             Nível I - 2º Ano 

 Nível II 

• Gramática de Português  (DSEJ – CDL) 

• Gramática da Língua Portuguesa (IPOR) 

• Gramática Activa 1                                              (Lidel) 

• Diálogos – 1º, 2º, 3º e 4º Módulos (IPOR) 

• Passo a passo em Português – Módulo 1, II e III (iniciação) (IPOR)  

• Português Global – 1 ((環球葡萄牙語第一冊)            (Instituto Politécnico 

de Macau) 

• Português XXI (1)   (Lidel) 

• Outros livros ou materiais portugueses com os temas e gramática acima referidos 

 也可參考其他與考試大綱訂定的主題及文法相關的葡文書籍或教材 

  

Materiais necessários 筆試需用文具 :  Caneta azul 藍色原子筆 

 

Nota注意事項 : 

● Forma da avaliação考試形式:  Prova escrita (70%) e oral (30%) (筆試佔 70%、口試佔 30%) 

● Os examinandos terão de realizar as duas provas (escrita e oral) a fim de obterem a  

      classificação final. Ambas as provas necessitam de atingir uma média final não inferior a 50%.  

     考生必須完成兩部分考試(筆試及口試)，才會獲計算最後成績；而兩部分考試必須達到    

      50%或以上方可視為合格。 

 

 

 

-Fim- 
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