Tarefa 1
(Duração: 1’27’’)
Instrucões sobre o exercício.
Ouça o seguinte texto e responda às questões apresentadas no fim,
escolhendo apenas uma opção para cada frase, como no exemplo (pergunta
número zero).
Pontuação: 5 perguntas x 2 pontos = 10 pontos

Águas das lavagens

VERD FALSO
0. Muitas pessoas costumam escoar a água
resultante das lavajens na sarjeta.

X
X

3. Um dos efeitos da contaminação das
águas é o desaparecimento de algumas
espécies marinhas.
4. É-nos recomendado evacuarmos as águas
contaminantes na sanita sempre que
possível
5. No futuro, as moradias vão dispor de um
sistema de canalização especial para as
águas contaminantes.



X

1. A água resultante dàs lavagens de
automóveis vão passar por um processo
de reciclagem especial.
2. Até agora, as águas com sujidade
provenientes de lavagens vão direitas
para a rede de águas pluviais.

NÃO
SE
DIZ

X
X
X
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Tarefa 2
(Duração: 1’12’’)
Instrucões sobre o exercício.
Ouça o seguinte texto e responda brevemente às questões apresentadas no
fim, como no exemplo (pergunta número zero).
Pontuação: 5 perguntas x 2 pontos = 10 pontos

Leonardo da Vinci.
0. O que é que foi finalmente confirmado através de uma investigação?



Que uma obra artística é da autoria de Leonardo da Vinci.

1. Quantos anos tem como mínimo este trabalho de Leonardo da Vinci ?
Mais de 500 anos.
2. O que é que representa a obra ?
Retrato de uma mulher jovem em perfil.
3. O que é que resultou determinante para estabelecer a autoria de Leonardo da
Vinci ?

Uma impressão digital
4. Onde é que se encontram outras obras de Da Vinci que serviram de apoio à
investigação ?
No Vaticano e no castelo de Windsor.

5. Esta nova obra de Leonardo, quando é que esteve à venda pela última vez e
que valor atingiu?

Em finais dos anos 90 e com um valor de 19000 dólares.
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