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TAREA 1 

Viagem a Évora 

Leia o texto e selecione a melhor opção para cada uma das frases. A frase 0 é um 

exemplo. 

 

O Joseph é inglês e está em Lisboa a estudar língua e cultura portuguesas. Hoje 
é sexta-feira e encontra-se com um amigo português perto da escola. 

 
Joseph: Ufa! Ainda bem que hoje é sexta-feira. 

Amigo: É verdade! Então, o que vais fazer no próximo fim de semana? 

Joseph: Olha, hoje ao fim da tarde chega um amigo meu inglês que vem passar uns 

dias comigo e estou a pensar em ir com ele a Évora no fim de semana. O que é que 

achas? 

Amigo: Acho uma ótima ideia. Évora é uma cidade muito bonita e interessante. Tenho 

a certeza de que vocês vão gostar. 

Joseph: Não queres vir connosco? 

Amigo: Não posso. Vocês têm de ir sem mim. Tenho um trabalho para fazer. 

Joseph: Que pena! Olha, como é que achas que devemos ir? De camioneta? 

Amigo: Não. Aluguem um carro e vão pela autoestrada. 

Joseph: Autoestrada? Há uma autoestrada para Évora? 

Amigo: Sim. Saiam cedo de Lisboa e vão pela ponte Vasco da Gama. Acho que o teu 

amigo vai gostar. 

Joseph: Sim, é uma ponte muito bonita. E depois? Não é complicado orientar-me? 

Amigo: Claro que não. Segues as indicações. Não penses que te vais perder. Mas 

saiam cedo de casa e estejam em Évora antes das 10h, porque têm de aproveitar bem 

o fim de semana. 

Joseph: E o que é que devemos visitar em Évora? 

Amigo: Olha, em Évora vai a um posto de Turismo e pede o mapa da cidade. Vocês 

têm lá muitas coisas para visitar. Logo à noite eu telefono-te e dou-te a morada dum 

hotel onde costumo ficar quando lá vou: é limpo, central e não é caro. 

Joseph: Ótimo! 

Amigo: Olha! Agora estou cheio de fome. Não queres ir almoçar? Falamos durante o 

almoço. 

Joseph: Vamos embora. 
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0. O Joseph está a pensar em... 

a. passar o fim de semana em Lisboa. 

b. passar o fim de semana em Évora. 

c. ir à praia no fim de semana. 
 

1. Para irem a Évora têm que... 

a. contornar Lisboa. 

b. atravessar Lisboa. 

c. ir pela ponte e pela autoestrada. 
 

2. O Joseph espera a visita de... 

a. uns amigos australianos. 

b. um amigo inglês. 

c. uma amiga francesa. 
 

3. O Joseph... 

a. estuda em Lisboa. 

b. nasceu em Lisboa. 

c. vive em Sintra. 
 

4. Para ir a Évora, o Joseph e o amigo vão... 

a. apanhar a camioneta. 

b. apanhar o comboio. 

c. alugar um carro. 
 

5. O amigo aconselha o Joseph a... 

a. estar em Évora antes das 10h. 

b. dormir em Évora já na sexta-feira. 

c. chegar a Évora por volta do meio-dia. 
 

6. O amigo diz ao Joseph que, quando chegar a Évora... 

a. vá a um bar. 

b. procure um restaurante. 

c. vá ao posto de turismo. 
 

7. Para visitar Évora é bom ter... 

a. um telemóvel. 

b. um mapa da cidade. 

c. uma aplicação da Uber. 
 

8. O amigo do Joseph liga-lhe à noite para... 

a. combinar com ele. 

b. dar a morada de um hotel. 

c. ir ao cinema. 
 

9. Depois da conversa, o Joseph e o amigo... 

a. combinam encontrar-se depois das aulas. 

b. vão comer. 

c. dão um passeio. 

 

 

CAIXA DE RESPOSTAS 

0 b 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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SOLUÇÕES 

0 b 1 c 2 b 3 a 4 c 5 a 6 c 7 b 8 b 9 b 

 

 


