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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模擬試題 (筆試) 

                  葡文  Português      科   (2022 年 8 月) 
 

                     Duração da Prova: 90 min. 

I 

A.  Leia com atenção: 
 

      O Pedro Reis é estudante universitário. Normalmente ele toma o pequeno-almoço na cantina da 

universidade. No domingo passado, ele não teve aulas, por isso, foi jogar futebol com os amigos 

dele. Eles tomaram o pequeno-almoço num café. Os amigos comeram sandes e beberam café, 

mas o Pedro só bebeu um leite e não comeu nada porque está mais gordo e precisa de fazer 

dieta ...... 

 

B.  Responda às perguntas:  7x3% (21%) 
 

1.   Qual é a profissão do Pedro? 

        Ele é estudante universitário. 

 

2.   Onde é que o Pedro costuma tomar o pequeno-almoço? 

        Ele costuma tomar o pequeno-almoço na cantina da universidade. 

        ........................ 

 

C.  Faça perguntas:  4x3% (12%) 
 

1.  Com quem é que o Pedro jogou futebol no domingo passado ? 

          O Pedro jogou futebol com os amigos dele. 

 

2.  Porque é que o Pedro não comeu nada no pequeno-almoço? 

          Porque ele está mais gordo e precisa de fazer dieta. 

          ........................ 

II 

A.   Escreva as seguintes frases no plural ou no feminino:  12x1% (12%)  
 

1.  Eu bebo café e como uma sandes. 

     Nós bebemos café e comemos umas sandes. 

 

2.   O meu   irmão  é alto, forte e bonito. 

     A minha  irmã  é alta, forte e bonita. 

     .......................... 

 

B.  Preencha com os verbos no Presente , no Pretérito Perfeito e no Futuro Próximo: 
           14x1% (14%) 

 

1.  Hoje ele não  vai  (ir) ao supermercado,  mas ontem  foi  (ir). 

2.  Amanhã elas  vão jantar  (ir / jantar) fora. 



2 

 

 

3.  O meu irmão  fez  (fazer) anos na semana passada e o meu aniversário  é  (ser) hoje.  ........ 

 

C.  Faça correspondência das perguntas às respostas:  10x1% (10%) 
 

    1. Onde é que foste ontem à noite? A. Vou sempre jantar com os amigos.. 

    2. O que é que costuma fazer aos fins-de-semana? B. Vou de autocarro.. 

    3. Em que mês faz anos? C. Fui ao cinema. 

    4. Como vai para casa? D. Faço anos em setembro. 

 

1 2 3 4 ... 

C A D B .... 

 

D. Preencha com as preposições e as contracções:   8x1% (8%) 

O Miguel trabalha no Restaurante Português “Galo” com o seu irmão. Normalmente ele vai 

de autocarro para o trabalho,  mas ontem ele foi no carro do seu irmão.  ......... 

 

E.  Escolha as respostas certas:  10x1% (10%) 
 

1. Macau tem    muitos     monumentos históricos.    (muito, muitos, muitas) 

2. Em Macau      há      muitos restaurantes portugueses.    (têm, estão, há) 

3. Não encontrei    ninguém    na sala de aula.   (nada, ninguém, nenhum)   .........  

          

 

III 

Escreva uma composição (mínimo 70 palavras) sobre um dos seguintes temas: 

(13%) 
Tema A :  Um diálogo entre médico e doente 

          Fale sobre o estado físico, o acontecimento ou acidente, os hábitos de alimentação,  

          o tratamento médico, os conselhos do médico, etc.  

Tema B :  Uma carta ao seu amigo 

                 Fale sobre a sua vida recente: a sua família, o seu trabalho, os seus tempos livres, as 

suas férias, a cidade de Macau, etc.  

 

Tema  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 A 
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-Fim- 


