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TAREA 1 

Mel com fel 

Ouça os áudios e selecione a melhor opção para cada frase, como no exemplo (item 

0). 

0. Qual o título da exposição? 

a) Grandes Génios da Pintura 

b) Ilustres Mestres da Pintura 

c) Grandes Mestres da Pintura 

1.Podemos ver esta exposição... 

a) até 27 de setembro do próximo ano. 

b) até 17 de setembro do presente ano. 

c) até 27 de setembro do presente ano.  

2. O que é que o dono desejava que acontecesse com a coleção? 

a) Queria que os seus herdeiros a doassem à UNICEF 

b) Queria que a UNICEF a doasse aos mais necessitados. 

c) Queria que fosse vendida em benefício dos mais necessitados. 

3. Porque é que esta lei é tão polémica? 

a) porque coloca importantes dilemas morais.  

b) porque implica um importante investimento económico. 

c) porque não foi apresentado qualquer projeto de lei.  

 

4. Qual o papel de Portugal a respeito da reprodução assistida? 

a) é um país pioneiro na sua legalização. 

b) foi um dos primeiros países da Europa a legalizá-la. 

c) será um dos últimos países da Europa a legalizá-la. 

 

5. A Universidade do Minho contribui para o progresso das empresas... 

a) de todos os cantos de Portugal. 

b) da zona setentrional de Portugal. 

c) da região sul de Portugal. 

 

6. A empresa BIAL… 

a) colaborou com a Universidade do Minho num projeto do setor têxtil.  

b) tem muita experiência no que diz respeito à investigação científica. 

c) vai colaborar com a Universidade do Minho num projeto relacionado com a 

medicina. 

 

PORTUGUÉS 

NIVEL INTERMEDIO B2
        

Muestra  

 

 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 



 

 2 

CAIXA DE RESPOSTAS 

0 1 2 3 4 5 6 

c       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUÇÕES 

0 1 2 3 4 5 6 

c b c a c b b 

 
 
TRANSCRIÇÃO 
 
MEL COM FEL - EXPOSIÇÃO (1:03’) 
É hoje inaugurada no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, uma exposição 
internacional itinerante intitulada Grandes Mestres da Pintura, de Frangelico a Bonara, 
a já famosa coleção Rau. 
É um importantíssimo conjunto de 95 quadros, que estará exposto naquele museu até 
17 de setembro deste ano e que merece ser visitado por duas razões. 
A primeira, pela coleção em si mesma. Não sendo uma coleção numerosa, sobretudo 
se compararmos com o que costumam ser exposições temporárias em grandes museus 
internacionais, ela é composta por um impressivo número de quadros de grandes 
mestres da pintura do século XV até ao século XX.(55’’) 
(1’29’’) A segunda razão para visitar a coleção tem que ver com a singularidade da 
pessoa a quem ela pertenceu e que a deixou em herança à UNICEF, estipulando que 
fosse exposta pelo mundo inteiro durante 25 anos, podendo então ser vendida em 
benefício dos mais deserdados do terceiro mundo.Tratava-se do Dr. Gustave Rahl, filho 
único de um rico industrial alemão. 
 
MEL COM FEL - LEI DE REPRODUÇÃO MÉDICA ASSISTIDA (1:10’) 
A Assembleia da República vai votar hoje a Lei da Reprodução Médica Assistida, 20 
anos depois de ter nascido o primeiro bebé proveta em Portugal. É uma matéria 
controversa e delicada, que coloca problemas éticos de grande melindre, e esses 
problemas éticos estiveram presentes na discussão travada em torno de projetos de lei 
muito diferentes dos diversos partidos políticos, bem como numa longa e profunda 
discussão que se processa há vários anos no âmbito do Conselho de Ética para as 
Ciências da Vida. 
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Mas, verdadeiramente grave, é a situação que se vive em Portugal há muitos anos, 
praticando-se em diversos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, este tipo de 
técnicas sem qualquer enquadramento legal, ao contrário do que hoje é comum na 
generalidade dos países da Europa. A lei que o parlamento elaborou, ao fim de muitos 
meses de discussão, não é perfeita. Nem seria possível que o fosse, sendo tão variados, 
como eram, os projetos de lei de que se partiu. Mas é um texto equilibrado, que faz um 
compromisso entre visões éticas diferentes e que, finalmente, irá colocar alguma ordem 
num vazio legal que permitia todos os abusos. 
 
MEL COM FEL - UNIVERSIDADE DO MINHO (0:46’) 
A Universidade do Minho, nos seus 30 anos de existência, desenvolveu íntima ligação 
com o tecido empresarial da região norte, promovendo o seu desenvolvimento 
socioeconómico. Criou centros tecnológicos temáticos, fomentando tecnologias de 
excelência, algumas com prestígio internacional, como é o caso dos polímeros, mas 
também nas tecnologias da informação, nas biotecnologias, nanotecnologias, ou então 
nas áreas industriais tradicionais da região, com particular relevância no cluster têxtil. 
Com a sua postura dinâmica, a Universidade do Minho animou um projeto que aglutina 
empresas na área médica e farmacêutica, que já faturam 800 milhões de euros. Apoiada 
pela BIAL, um grande operador do setor, bem ancorado na pesquisa e desenvolvimento 
científicos. 

 
FONTE DOS ÁUDIOS: https://www.tsf.pt/programa/mel-com-fel.html 
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