CÓPIA DO EXAMINADOR

Esta parte do exame não será avaliada.
1.
2.
3.
4.

Bom dia e bem-vindo. Como está?
Porque estuda português?
Esteve já alguma vez em Portugal ou no Brasil?
Muito bem. Vamos começar.

A partir deste exercício o exame será avaliado.
Exercício 1
Serviços e lojas
1. A sua família prefere fazer compras nos grandes centros comerciais ou nas lojas
pequenas do bairro. Porquê?
2. Prefere comprar peças de vestuário sozinha ou com algum amigo ou alguma amiga?
Porquê?
3. Alguém da família costuma fazer compras pela internet? Acha que é seguro?
4. Quais são os meios possíveis de pagamento nas caixas das lojas?
Exercício 2
Um turista português (o professor) pede-lhe informações sobre como chegar ao Jardim
Zoológico. Estão na Praça Deák. Aconselhe-o a visitar a Praça dos Heróis e os museus
que se encontram lá. Pergunte os motivos da sua visita à Hungria e sobre as impressões
positivas ou negativas que teve durante a sua estadia.

Perguntas possíveis para o examinador:
- Como e onde se podem comprar bilhetes para os transportes públicos?
- Porque é aconselhável visitar a Praça dos Heróis?
- O que se pode ver nos museus?
- Explique como é que aprendeu tão bem português.
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Exercício 3

A amizade




Como e onde se podem fazer amigos?
Como se reconhece um bom amigo?
O que faz para conservar os seus amigos?

Perguntas possíveis para o examinador:





Como é uma amizade perfeita?
Qual é a diferença entre um amigo, um colega de turma e um conhecido?
Pode existir amizade entre diferentes gerações?
É verdade que a amizade é questão de tempo e energia? Porquê?
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Exercício 1
Responda às perguntas do examinador.

Exercício 2
Interprete com o examinador a seguinte situação:

Um turista português (o professor) pede-lhe informações sobre como chegar ao Jardim
Zoológico. Estão na Praça Deák. Aconselhe-o a visitar a Praça dos Heróis e os museus
que se encontram lá. Pergunte os motivos da sua visita à Hungria e sobre as impressões
positivas ou negativas que teve durante a sua estadia.
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Exercício 3
Observe as imagens seguintes e fale sobre o tema exposto com a ajuda dos aspetos
propostos:

A amizade




Como e onde se podem fazer amigos?
Como se reconhece um bom amigo?
O que faz para conservar os seus amigos?
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