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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 

 
Proba C  

de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională 
 studiată pe parcursul învăŃământului liceal  

 
 Proba de înŃelegere a unui text audiat 

Limba portugheză 
 

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 
 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 

 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 

Escreva a opção correcta na Ficha de respostas: 
 
 

1. Antes de chegar a Portugal a personagem costumava: 
A. Tomar o pequeno-almoço numa pastelaria 
B. Tomar o pequeno-almoço no trabalho 
C. Não tomar o pequeno-almoço 
D. Tomar o pequeno-almoço em casa 
 
2. Em Portugal as pessoas costumam comer ao jantar:  
A. Uma refeição rápida 
B. Uma sandes 
C. Uma refeição quente completa 
D. Diferentes tipos de charcutaria 
 
3. A vida da personagem é muito diferente desde que veio para Portugal:  
A. Verdadeiro 
B. Falso 
C. Não se sabe 
 
4. Antes de ir a Portugal, a personagem:  
A. Tirou um curso de português 
B. Não sabia falar português 
C. Aprendeu sozinha o português 
D. Contactou um português 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 

Escreva a opção correcta na Ficha de respostas: 
 
 

1. O tema do programa é:  
A. Apoio emocional 
B. Orientação escolar e profissional 
C. Auto-estima 
 
2. Os professores têm um papel fundamental na escolha profissional dos alunos:  
A. Verdadeiro 
B. Falso 
C. Não se sabe 

 
3. É importante que os alunos entrem em contacto com o mundo do trabalho 

através de:  
A. Cursos 
B. Estágios e voluntariado 
C. Professores  
 
4.  No final no ano leitivo é realizada uma entrevista em que o aluno pode ser 

acompanhado por:  
A. Um amigo 
B. Um psicólogo 
C. Um professor 
D. O encarregado de educação  
 
5. Às vezes os alunos têm problemas:  
A. Em escolher o professor de que gostam mais 
B. Em escolher um psicólogo 
C. Em escolher o melhor amigo 
D. Em tomar uma decisão relativamente a uma certa disciplina ou curso 

 
6. Cada escola deveria ter um serviço de psicologia e orientação:  
A. Verdadeiro 
B. Falso 
C. Não se sabe 

 
 
 
 
 
 
 


