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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 PUNTO (0,25 POR CADA PREGUNTA)  

Lea el siguiente texto y elija la opción correcta teniendo en cuenta la 
información que aparece en el texto. 

Dicas de gestão de tempo e produtividade 

1. Estabelecer uma rotina saudável de sono

Uma boa rotina de sono trata de utilizar as ferramentas certas para conseguir 

dormir o tempo adequado e com qualidade. 

O tempo varia de pessoa para pessoa, mas o recomendado para um adulto 

varia entre 7 e 9 horas de sono diárias. E tão importante quanto a quantidade 

de horas dormidas, é a qualidade do sono. 

2. Fazer pausas regulares

Uma boa gestão de tempo implica fazer pausas regulares porque ajudam a 

manter a concentração e a melhorar a produtividade e são importantes para 

comer e beber ao longo do dia. 

A atenção dura, aproximadamente, 50 minutos, é por isso que fazer pequenas 

pausas de 5 a 15 minutos vai ajudar a mente a relaxar para voltar a focar-se 

por mais outra hora de trabalho. 

3. Definir prioridades

São vários os estudos que indicam que começar o dia de trabalho com as 

tarefas mais complexas ou mais demoradas ajuda a melhorar a produtividade. 

E a explicação é muito simples: o cérebro aprecia quando uma experiência 

fica melhor com o passar do tempo, e não o contrário. 

4. Estabelecer prazos e tempos de execução realistas

Definir prazos é uma das estratégias de gestão de tempo e produtividade 
mais importantes para qualquer profissional. 

É importante referir que qualquer prazo estabelecido para as suas tarefas 
deve ser realista e feito no seu tempo para não fazer as coisas de forma 
apressada e com pouca qualidade ou até para não levar à frustração, 
desmotivação e, consequentemente, baixa produtividade. 

Fuente: https://feed.continente.pt/novidades/dicas-de-gestao-de-tempo-e-produtividade 

(adaptado) 

https://feed.continente.pt/novidades/dicas-de-gestao-de-tempo-e-produtividade
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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 

1. Para conseguir o descanso ideal devemos dormir entre 7-9 horas
diárias ... 

a) … como máximo.
b) … e o mais importante é conseguir dormir esse tempo.
c) ... e equilibrar o tempo com a qualidade do sono.

2. Os momentos de pausa no trabalho ...

a) ... implicam perder muito tempo produtivo.
b) ... melhoram a nossa capacidade de concentração e a nossa

produtividade.
c) ... devem ser de pelo menos 50 minutos para manter a atenção.

3. As atividades mais difíceis devem realizar-se ...

a) ... no início da jornada laboral.
b) ... depois de várias horas de trabalho.
c) ... com experiências agradáveis para o cérebro.

4. Devemos estabelecer prazos de execução das nossas tarefas...

a) ... que se adaptem à realidade.
b) ... para evitar a frustração.
c) ... para evitar trabalhar mais horas.
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO (0,1 

POR CADA PREGUNTA) 

Marque la opción correcta: 
 
1. O homem costuma tapar a garrafa de vinho com uma rolha 

____cortiça. 

 

a. em    b. de     c. no 
 

2. O meu telemóvel diz que já ___________ uma hora. 

a. é   b. é a     c. são 

3. A nossa tia está ________ há duas semanas num escritório novo. 

a. trabalhar  b. a trabalhar  c. trabalhando. 

4. Os miúdos têm  aulas de educação física ____ quintas de manhã. 

 
a. nas    b. as    c.  às 

 

 

5. No ano passado o tio da França _________ à nossa festa de anos. 

 
a. veio   b. venho   c. vejo. 

 
 

6. O vizinho da minha prima tem o _________ encaracolado e louro. 

 
a. pêlo    b. pelo    c. cabelo 

 
 

7. Sabes que _______ o que os teus pais te dizem é verdade. 

 
a. todo    b. tudo    c. toda 

 
 

8. No ano passado, _____ turismo pelo Norte de Portugal. 

 
a. fui    b. estive    c. fiz 

 
 
 

9. O plural de lápis é________________. 

a. lápises    b. lápis   c. lapis 

10. A senhora ______ em frente e depois à esquerda encontra a 
biblioteca. 

 
a. vai   b. vá    c. vira 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 PUNTOS 

 

Escriba un texto de entre 80-100 palabras en el que cuente lo que hizo el 
último fin de semana o puente que pasó fuera de casa visitando una 
ciudad y haciendo turismo. Puede ayudarse del vocabulario propuesto. 

 

Manhã Tarde Noite 

Levantar-se  
Ir ao museu 
Visitar monumentos 

Passear/ir às compras 
Fazer check-in no hotel 
Provar pratos típicos 

Ir a um espetáculo 
Divertir-se 
Ir a um bar/discoteca 

 
 


