Exame Unificado de Acesso (Línguas e Matemática) às Quatro Instituições
do Ensino Superior de Macau

Exames e Resposta do Ano 2017/2018

Português B

I
Leia o seguinte texto com atenção.
A Chan Sut Ieng é chinesa, nasceu em Macau e vive no norte da cidade, no bairro de
Areia Preta (Hac Sa Wan). Tem vinte anos e estuda Arquitectura, na Universidade de São José.
A casa onde vive com os pais e os dois irmãos não é muito grande, mas é muito agradável
porque tem muita luz e tem uma boa vista.
Todos os dias, de manhã, a A Ieng levanta-se às 7:30, veste-se e sai de casa. Ela nunca
toma o pequeno-almoço em casa porque prefere comprar um pão fresco na padaria perto de
casa. Costuma apanhar um autocarro até à Universidade que demora cerca de 15 minutos. As
aulas começam às 9:00 e acabam às 13:00. Normalmente, a A Ieng almoça em casa ou no
centro da cidade com os colegas. Muitas vezes, à tarde, fica na Universidade para fazer
trabalhos de grupo.
Aos fins-de-semana, gosta de passear com os amigos até à zona de Nam Wan ou vai
andar de bicicleta na Taipa. Quando o tempo está muito quente ou quando chove, vai ao cinema.
Os filmes de aventura e de terror são os seus preferidos.
No próximo ano, a A Ieng gostava de arranjar um trabalho a tempo parcial para ganhar
algum dinheiro porque, depois de acabar o curso, quer ir fazer um estágio num país europeu ou
nos Estados Unidos. A A Ieng acha que essa experiência seria muito importante para a sua
carreira profissional, além de ter a possibilidade de conhecer outras línguas e outras culturas.
Ela já fala cantonês, mandarim, inglês, um pouco de português e está a aprender francês.
No ano passado, nas férias de Verão, visitou alguns países da Europa como a França, a
Inglaterra, a Itália e a Á ustria. Adorou conhecer Paris, Viena, Roma, Florença por causa da
arquitectura e dos museus.

A.

Assinale com um “ X” verdadeiro ou falso. (7%)
V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Chan Sut Ieng é uma jovem chinesa.
Ela vive no centro da cidade.
A casa dela é grande e confortável.
Ela vai sempre a pé para a Universidade.
Ela nunca tem aulas à tarde.
A Chan Sut Ieng fala várias línguas.
A Chan Sut Ieng quer fazer estágio no estrangeiro.
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F

B.

Responda às perguntas. (15%)

1. De onde é a Chan Sut Ieng?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2. Quantos irmãos tem ela?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3. Como é que ela vai para a Universidade de São José?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Onde é que ela faz os trabalhos de grupo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
5. O que é que ela quer fazer no próximo ano? Porquê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

C.

Faça as perguntas. (18%)

1. _______________________________________________________________________?
Ela vive com a família.
2. _______________________________________________________________________?
Ela levanta-se às 7:30.
3. _______________________________________________________________________?
Não, ela nunca toma o pequeno-almoço em casa.
4. _______________________________________________________________________?
Ela fala cantonês, mandarim, um pouco de português e francês.
5. _______________________________________________________________________?
A França, a Inglaterra, a Itália e a Á ustria.
6. _______________________________________________________________________?
No ano passado.
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II
A.

Passe as seguintes palavras para as formas indicadas. (4%)

a) Forma feminina:
Exemplo: amigo
francês

______________________ turista

______________________

moçambicano

______________________ alemão

______________________

b) Forma plural:
Exemplo: mesa

B.

amiga

mesas

hotel

______________________

francês

______________________

pão

______________________

pintor

______________________

Sublinhe os erros das seguintes frases e corrija-os. (8%)
Exemplo: Eu percebo todo.

Eu percebo tudo.

1. Nós deitamos-nos muito tarde.

_______________________________________

2. Eu muito gosto de estudar português.

_______________________________________

3. Algum está na sala de aula?

_______________________________________

- Não. Ninguém.
4. Eu comprei muito livros interessante.

_______________________________________
_______________________________________
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C.

Complete o seguinte texto com os verbos do rectângulo nas formas correctas. (20%)

haver, passar, chamar-se, ser, estar, sair,
querer, decidir, visitar, fazer

Eu ___________ Liu Jing e _________ a fazer o curso de Arquitectura na Universidade de
São José. Sou colega da A Ieng. Todos os dias nós ___________ muito tempo juntas, porque
temos sempre trabalhos de grupo.
Ontem ________ sábado e nós ___________ ir a Cantão. _________ muito cedo de casa para
apanhar o autocarro, do outro lado da fronteira, em Gongbei. ________

compras e

___________ museus. Tivemos um dia muito interessante.
Depois de acabar o curso, a A Ieng quer ir fazer um estágio num país europeu ou nos Estados
Unidos, mas eu ___________ voltar para a China onde ___________ mais oportunidades de
trabalho.

D.

Complete o seguinte texto com as preposições adequadas e faça a contracção com os
artigos, quando necessário. (8%)

A A Ieng e a Liu Jing são colegas da Universidade. A Liu Jing é _____ a China e vive _______
um apartamento que não fica longe _____ a Universidade de São José. Todos os dias, elas têm
aulas _____ as 9:30 _____ as 13:00. À tarde, elas ficam, normalmente, na Universidade para
fazer trabalhos de grupo ou, _______ as vezes, para participar em actividades do curso.
Costumam ir ______ a cama às 11:00 _______ a noite.

III - Composição (20%)
Macau é uma cidade turística e recebe, todos os anos, um grande número de visitantes. O
turismo é muito importante para a economia de Macau, mas o rápido desenvolvimento deste
sector também traz a Macau muitas mudanças.
Escreva um texto com cerca de 200 palavras. Poderá referir-se aos seguintes aspectos
positivos e/ou negativos: qualidade de vida da população; criação de emprego; ambiente;
trânsito; transportes; etc.
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Resposta:
Parte I
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V
F
V
F
V
V
V

B.
1.

Ela é de Macau.

2.

Ela tem dois irmãos.

3.

Ela vai de autocarro.

4.

Ela faz os trabalhos de grupo na Universidade.

5.

Ela quer arranjar um trabalho a tempo parcial para ganhar algum dinheiro (para fazer um
estágio num país europeu ou nos Estados Unidos).

C.
1.

Com quem é que ela vive?

2.

A que horas é que ela se levanta?

3.

Ela toma sempre o pequeno-almoço em casa?

4.

Que línguas é que ela fala?

5.

Que países é que ela visitou?

6.

Quando é que viajou? / Quando é que visitou esses países?

Parte II
A.
a)

francesa
moçambicana

turista
alemã

b)

hotéis
pães

franceses
pintores

B.
1.

Nós deitamo-nos muito tarde.

2.

Eu gosto muito de estudar português.

3.

Alguém está na sala de aula?
- Não. Ninguém.

4.

Eu comprei muitos livros interessante.

C.
Eu chamo-me Liu Jing e estou a fazer o curso de Arquitectura na Universidade de São José.
Sou colega da A Ieng. Todos os dias nós passamos muito tempo juntas, porque temos sempre
trabalhos de grupo.
Ontem foi sábado e nós decidimos ir a Cantão. Saímos muito cedo de casa para apanhar o
autocarro, do outro lado da fronteira, em Gongbei. Fizemos compras e vistámos museus.
Tivemos um dia muito interessante.
Depois de acabar o curso, a A Ieng quer ir fazer um estágio num país europeu ou nos Estados
Unidos, mas eu quero voltar para a China onde há mais oportunidades de trabalho.

D.
A A Ieng e a Liu Jing são colegas da Universidade. A Liu Jing é da China e vive num
apartamento que não fica longe da Universidade de São José. Todos os dias, elas têm aulas das
9:30 às 13:00. À tarde, elas ficam, normalmente, na Universidade para fazer trabalhos de grupo
ou, às vezes, para participar em actividades do curso. Costumam ir para cama às 11:00 da
noite.

