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Barcelona-Drassanes 

    PORTUGUÊS 
CANDIDATO A 

 

MEIOS DE TRANSPORTE 
Parte 1 
Dispõe de 2 minutos para ler as instruções e preparar a sua intervenção.  

 

a) Descreva a fotografia e conte uma experiência passada relacionada com a 

imagem e/ou o tema do exame. A seguir, responda às perguntas feitas pelo seu 

colega sobre a sua experiência e/ou o tema do exame. 

b) Depois de ouvir a intervenção do seu colega, faça duas perguntas sobre a sua 

experiência passada e/ou tema do exame (para pedir esclarecimentos, mais 

informação, opinião, etc.). 

c) Responda às perguntas que lhe fará o examinador sobre o tema do exame. 

Parte 2 
Dispõe de 1 minuto para preparar esta parte do exame. 
Troque as suas opiniões a partir das seguintes afirmações.  
 

Os carros deviam ser proibidos no centro da cidade. 
O transporte público deveria ser grátis para todos os utentes. 

Todas as pessoas são responsáveis pela preservação do meio ambiente. 
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PORTUGUÊS 
CANDIDATO B 

 

MEIOS DE TRANSPORTE 
Parte 1 
Dispõe de 2 minutos para ler as instruções e preparar a sua intervenção.  

 
 

a) Descreva a fotografia e conte uma experiência passada relacionada com a 

imagem e/ou o tema do exame. A seguir, responda às perguntas feitas pelo seu 

colega sobre a sua experiência e/ou o tema do exame. 

b) Depois de ouvir a intervenção do seu colega, faça duas perguntas sobre a sua 

experiência passada e/ou tema do exame (para pedir esclarecimentos, mais 

informação, opinião, etc.). 

c) Responda às perguntas que lhe fará o examinador sobre o tema do exame. 

Parte 2 
Dispõe de 1 minuto para preparar esta parte do exame. 
Troque as suas opiniões a partir das seguintes afirmações.  
 

Os carros deviam ser proibidos no centro da cidade. 
O transporte público deveria ser grátis para todos os utentes. 

Todas as pessoas são responsáveis pela preservação do meio ambiente. 



 


