
Modelo de Examen de Portugués – Nivel I 
                                                                                                              Parte 3 – Uso de la Lengua 

 

 1 

 

 

 

 

Nro. de Control : ……….... 

 

NIVEL 1 

 

 

Tempo estimativo: 30 minutos. 
 
Exercício 1: 

Leia as seguintes frases sobre a namorada do Ivan e escolha a opção correta: 
 

1. Minha namorada participa regularmente de competições e treina _________ dias. 
 
 a. todo                           b. nunca                       c. todos os 
 

2. Às 7 ____ manhã já está correndo ______ praia do Leblon (Rio de Janeiro). 
 
 a. de/na                         b. de/em                       c.da/na 
 

3. Só depois de duas horas de surfe é que ela ______ para a faculdade, onde _____ pós-
graduação de odontologia. 

 
 a. foi/fizesse                  b. vai/faz                       c.vão/fez 
 

4. Além de estar sempre em forma, com um corpão, ____ muito tranqüila, porque pratica um 
esporte ligado _____ natureza. 

 
 a. está/na                      b. é/para                       c.é/à 
 

5. Sinto o maior orgulho ________ e, como também _________ surfe, a relação flui. 
 
 a. dela/gosto de            b. de ela/gostei            c. de ela/gostaria 
 
 
Exercício 2: 

Complete o diálogo entre duas velhas amigas que se encontram na rua: 
  
Clotilde: Oi menina!! Quanto tempo!!! Tudo bem??                        
 
Susana: (6)_________________________________ 
 
Clotilde: Não te reconheci. Você fez alguma coisa no cabelo?  
 
Susana: (7)_________________________________ 
 
Clotilde: E as crianças... Que idade elas tem agora? 
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Susana: (8)_________________________________ 
 
Clotilde: E o mais velho já está trabalhando? 
 
Susana: (9)_________________________________ 
 
Clotilde: Combinemos para você aparecer em casa!! Quando você tem folga? 
 
Susana: (10)_________________________________ 
 
 
Exercício 3: 

Leia o artigo e marque a palavra adequada para completar a história da Flávia: 
 

Era uma vez uma brasileira como (11) __________ outra que (12) ______ dia encontrou 

aquele que poderia ser seu príncipe encantado. Mesmo sabendo que em algumas estórias os 

príncipes viram sapo no final, ela (13) _________ no seu coração e percorreu um (14) ________ 

caminho (literalmente). Esta é a história da Flávia, que poderia ser enredo da novela (15) 

_________ oito ou de um conto de fadas, mas também um exemplo entre várias mulheres que 

(16) _________ à Argentina por amor. 

Era janeiro de 1999, a baiana Flávia, com então 20 anos, aceitou um convite de uma amiga para ir 

passar uns dias em Morro de São Paulo (BA) e esquecer um relacionamento recém terminado. Os 

planos incluíam praia, sol e muita diversão, (17)_________ queria o destino que essa viagem 

mudasse as vidas de duas pessoas. Como num roteiro de novela, como se alguém estivesse 

escrevendo os passos de duas personagens, ela e Nico se encontraram em uma festa numa noite 

de verão, mais precisamente na madrugada do dia 16 de janeiro.  

Flávia conversava com um rapaz que acabava de conhecer quando Nico (18)_________ ao seu 

lado. Ela não se lembra como, mas deixou o pretendente de lado para conversar com um 

estrangeiro que não falava português, ao mesmo tempo que ela nem sabia falar “oi” na sua língua. 

(19)_________ quem acredita que o amor tem sua linguagem própria e decifrável apenas por 

quem se arrisca a conhecê-lo e, entre portunhol e um inglês básico, os dois se entenderam muito 

(20)________.  

 

 

(11)   a.qualquer              b. alguma         c. quaisquer 
(12)   a. no                       b. um                c. neste 
(13)   a. confiarei             b. confiasse      c. confiou 
(14)   a. largo                   b. longo            c. estreito 
(15)   a. das                     b. nas               c. de 

(16)   a. vêem                  b. vêm              c. vem 
(17)   a. mais                   b. depois           c. mas 
(18)   a. sentava              b. sentaria         c. sentou 
(19)   a. houve                 b. há                  c. a  
(20) a. bom                    b. bem               c. bons 


