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ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DE CURSO SUPERIOR  

1º CICLO DE ESTUDOS 
2 0 1 9 

PROVA ESPECÍFICA DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS:  
LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESA  

Duração da prova: 90m + 30m tolerância                                                                                             Dia: 23/4/2019                  
Hora: 18h 
Identifique a primeira folha de resposta com o seu nome e número de CC. 
Na classificação da prova serão tidos em consideração os seguintes critérios: 

- a estruturação do discurso 
- a qualidade da expressão escrita  
- a correção linguística. 

Cotações das perguntas: Parte I: 6 valores; Parte II: 8 valores; Parte III: 6 valores. 

NOME: 
N.º CC: 
 

PARTE I 
 
Retire as principais ideias da notícia abaixo e reescreva-as num novo texto, sem 
ultrapassar um terço da dimensão do original. No final, indique o total de palavras. 
   
Declaração	de	Lisboa:	16	cidades	vão	seguir	medidas	para	turismo	sustentável	
Esta	sexta-feira,	5	de	abril,	estiveram	em	Lisboa	reunidos	membros	de	autarquias	de	16	cidades	mundiais	para	
debater	 a	 sustentabilidade	 do	 turismo	 urbano.	 Do	 encontro	 saiu	 a	 Declaração	 de	 Lisboa,	 que	 conta	 com	 15	
recomendações	a	seguir,	relativas	a	como	construir	cidades	para	todos	–	cidadãos	e	visitantes	-,	e	que	deverão	
ser	adotadas	pelas	16	participantes.	
As	 cidades	 vão	 assim	 tentar	 promover	 a	 inclusão	 do	 turismo	 nas	 suas	 agendas,	 de	 forma	 a	 permitir	 que	 a	
atividade	contribua	para	o	desenvolvimento	sustentável,	 resiliente	e	 inclusivo	das	cidades.	Pretendem	também	
que	sejam	criados	modelos	de	governação	de	 turismo	urbano	que	envolvam	as	autoridades	 locais,	 regionais	e	
nacionais.	A	integração	com	as	comunidades	locais	é	também	uma	prioridade,	para	que	chegue	às	comunidades	
a	 geração	 de	 riqueza	 e	 a	 criação	 de	 postos	 de	 trabalho.	 As	Nações	Unidas	 apontavam	que,	 em	2015,	 54%	da	
população	mundial	vivia	nas	cidades.	E	a	expectativa	é	que	este	número	cresça	até	aos	60%	em	2030.	
“Promover	 o	 contributo	 do	 turismo	 na	 criação	 de	 cidades	 enquanto	 espaços	 que	 impulsionam	 a	 diversidade	
cultural,	o	diálogo	intercultural,	a	inovação	e	a	geração	e	a	troca	de	conhecimentos”	e	o	“impulsionar	de	práticas	
sustentáveis	 que	 promovam	 um	 uso	 mais	 eficiente	 e	 uma	 redução	 das	 emissões	 e	 de	 lixo	 dentro	 do	
enquadramento	da	economia	circular”	são	outras	duas	das	medidas	recomendas	pela	Declaração	de	Lisboa.		
A	 capital	portuguesa,	 tal	 como	acontece	em	outras	 grandes	 cidades,	 tem	visto	o	número	de	visitantes	 crescer	
significativamente.	 Só	 no	 ano	 passado,	 dos	 24,8	milhões	 de	 hóspedes	 que	 vieram	 para	 Portugal,	mais	 de	 7,4	
milhões	ficaram	na	Área	Metropolitana	de	Lisboa.	Esta	sexta-feira,	o	presidente	da	Câmara	de	Lisboa,	Fernando	
Medina,	recordou	que:	“o	turismo	na	cidade	de	Lisboa	representa	um	valor	global	agregado	de	cerca	de	10	mil	
milhões	de	euros	anuais.	Estamos	a	 falar	de	cerca	de	quatro	vezes	o	que	é	uma	empresa	como	a	Autoeuropa;	
tem	um	impacto	direto	nas	exportações;	mais	de	150	mil	pessoas	têm	empregos	direta	ou	indiretamente	ligados	
ao	setor	do	turismo”.		
O	 setor	 do	 turismo	 tem	 sido	 um	motor	 importante	 de	 desenvolvimento	 económico	 na	 cidade.	 O	 número	 de	
camas	disponíveis	na	cidade	tem	aumentado	de	forma	significativa.	Além	da	oferta	apresentada	pelos	hotéis,	os	
números	 do	 Alojamento	 Local	 colocam	 Lisboa	 à	 frente	 de	 Barcelona.	 Como	 o	 Dinheiro	 Vivo	 noticiou	
recentemente,	o	Registo	Nacional	do	Alojamento	Local	 (RNAL)	 indica	que	estão	 registados	17.937	alojamentos	
locais	 na	 cidade	de	 Lisboa.	O	 valor	 tem	vindo	a	 crescer	 e	não	parou,	o	que	é	demonstrado	pelos	números	da	
evolução	do	último	ano.		
Partindo	dos	dados	que	foram	usados	no	“Estudo	Urbanístico	do	Turismo	em	Lisboa”	da	Câmara	da	capital,	e	que	
serviram	de	base	à	suspensão	de	novas	licenças,	registou-se	um	crescimento	de	12%	no	número	de	registos	entre	
agosto	do	ano	passado	e	março	deste	ano.	São	valores	que,	por	exemplo,	 já	ultrapassam,	por	 larga	medida,	as	
unidades	 para	 arrendamento	 de	 curta	 duração	 em	 Barcelona.	 A	 capital	 catalã	 tem	 sido,	 por	 diversas	 vezes,	
referida	como	uma	aproximação	a	Lisboa.	

(in	Dinheiro	Vivo,	05	de	abril	de	2019)	



	 2	

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Total de palavras: _____ 

 

PARTE II 

1. Escolha uma das duas palavras parónimas entre parênteses e complete cada uma das 
frases seguintes. 

Este material é _______________ (precedente / procedente) do norte da Europa. 
O diretor informou que o pedido foi _______________ (deferido / diferido), apesar das 
apelações. 
Hoje de manhã houve um grande engarrafamento devido ao intenso _______________ (tráfico 
/ tráfego). 
Cada um é livre de tirar as suas próprias _______________ (elações / ilações) sobre os 
acontecimentos. 
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As crianças gostam muito de brincar enquanto tomam banho de _______________ (emersão / 
imersão). 
Podes contar com a minha _______________ (descrição / discrição). Eu sei bem guardar um 
segredo. 
Os funcionários debateram ontem a falta de _______________ (comprimento / cumprimento) 
do regulamento da utilização da cantina. 
Todos os anos, a nossa empresa _______________ (cede / sede) livros à biblioteca municipal. 
É preciso fazer uma _______________ (remuneração / renumeração) destas páginas. 
A situação está a atingir tais proporções que um conflito está mais do que _______________ 
(eminente / iminente). 
 
2. Reescreva o seguinte trecho de uma obra literária, pontuando-o adequadamente. 
 

Pois olhe Custodinha dizia a outra a menina é bonitinha e se tiver juizinho mais do que eu 
maridos não lhe vão faltar anda por aí tanto brasileiro este ano em Vizela eram tantos como a 
praga a botarem os pés para fora de calças brancas com cadeias de ouro cheias de coisas 
muito gordos uns figurões 
O comendador ouviu-o ergueu-se com o havano ao canto dos beiços meteu as mãos nas 
algibeiras revolvendo libras e chaves e bastante escanchado disse pois abade somente lhi digo 
uma coisa si não casar com Custódia não mi caso com outra palavra di cavalhêro não quero 
fidalgas nem vou em Lisboa buscar elas fidalgo sou eu da Casa Real hem quero uma minina 
honêsta e pobre rico sou eu 

(Adaptado de Eusébio Macário, Camilo Castelo Branco) 
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PARTE III 
 
 
A obra “A Cidade e as Serras”, de Eça de Queiroz, apresenta-nos uma região rica em 
património cultural, gastronómico e paisagístico, dando pretexto para um passeio bem 
interessante. Imagine-se o criador desse passeio, onde o eventual turista percorre na 
vida real o trilho da personagem principal do livro, e descreva-o, começando na estação 
de Tormes. 
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