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N.º confidencial da escola

A PREENCHER PELo ALuNo

Nome completo 

Documento de identificação CC n.º |___|___|___|___|___|___|___|___|    |___|   |___|___|___| 

Assinatura do aluno 

Exame Final Nacional
de Língua Estrangeira III ‒ MANDARIM
Prova 848 | 1.ª Fase | Ensino secundário | 2022
11.º Ano de Escolaridade – Iniciação – bienal
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho  |  Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março

A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR

Classificação de |___|___|___| pontos  (  )

Correspondente a |___|___| valores  ( )  por arredondamento às unidades

Data: ________ /________ /________ Código do professor classificador |___|___|___|___|

Observações 

A PREENCHER PELA EsCoLA

Classificação alterada em sede de reapreciação conforme despacho em anexo 

Classificação alterada em sede de reclamação conforme despacho em anexo 

Duração da Componente Escrita da Prova: 105 minutos.  |  Tolerância: 30 minutos. 13 Páginas

A componente escrita da prova é constituída por três partes (A, B e C) e inicia-se com a compreensão do oral.
Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identificação pessoal, como o seu nome.

ATENÇÃO
Só pode virar esta página quando receber essa indicação.

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
Não é permitida a consulta de dicionários.
Apresente apenas uma resposta para cada item.
Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, pode utilizar o espaço que se encontra no final 
da prova. Neste caso, deve identificar claramente o item a que se refere a sua resposta.
As cotações dos itens encontram-se no final da prova.

A componente escrita da prova inclui 10 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas 
contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 8 itens da componente escrita 
da prova, apenas contribuem para a classificação final os 6 itens cujas respostas obtenham melhor 
pontuação.



Prova 848/1.ª F. • Página 2/ 13

–––—––––––––––—–—––———  Página em branco –––––––––––—–—–————–-––



Prova 848/1.ª F. • Página 3/ 13

Parte A – Compreensão do oral

texto 1

Vai ouvir um texto sobre a Ana, a que se seguirão perguntas.

1.  Selecione a opção correta para responder a cada item (1.1. e 1.2.).

Assinale com um X a letra que identifica a opção escolhida (A, B ou C).

1.1. 安娜会说

 A    普通话和法语

 B    英语和日语

 C    西班牙语和德语

1.2. 安娜打算去哪里工作？

 A    英国

 B    西班牙

 C    中国

2. 周末的时候，安娜和爸爸妈妈一起做什么？
Selecione as duas opções que respondem corretamente à pergunta.

Assinale com um X as letras que identificam as opções escolhidas (A, B, C ou D).

 A   �去中国饭店吃饺子�      

 B   去锻炼身体     

 C   �去朋友家      

 D   去电影院       

COTAÇÕES
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Vai agora ouvir o Texto 2.

Vai escutar uma conversa entre dois amigos que falam sobre a compra de um dicionário.

texto 2

3. Selecione a opção correta para responder a cada item (3.1. a 3.3.).

Assinale com um X a letra que identifica a opção escolhida (A, B ou C).

3.1. 中国商店的东西贵不贵？

 A    大多很贵 

 B    都很便宜

 C    大多很便宜

3.2. 谁要买《葡汉词典》？

 A     玛丽亚

 B    努诺

 C    家明

3.3. 买了词典他们一起去哪里？

 A    去饭店吃晚饭

 B    去电影院�

 C    回家玩电脑
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4. Associe cada um dos preços da coluna A ao local de venda correto da coluna B. A cada preço da 
coluna A corresponde apenas um local de venda na coluna B. 

Escreva em cada quadrado o número do local que lhe corresponde.

A
Preços

B
Locais de venda

(a)   15�欧元�

(b)   20�欧元�

(c)   25�欧元�

(1)   网上 

(2)   中国 

(3)   葡萄牙的中国商店 

(4)   葡萄牙的书店�

(5)   法国的书店 
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Parte B – Uso da língua e compreensão da leitura

1. Complete cada um dos espaços do parágrafo seguinte (1, 2, 3 e 4), selecionando palavras ou 
expressões do quadro abaixo apresentado.

Coloque em cada espaço apenas a alínea que corresponde à palavra ou expressão selecionada.

a)  一边 b)  旁边 c)  碗 d)  觉得   

e)  认识 f)  里面 g)  但是 h)  所以

我是英国人,  1                     我住在法国。我经常去我家  2                    的咖啡馆。

我  3          法国的咖啡馆很有意思，因为有书可以借。在那里,

我和朋友们  4                     喝咖啡一边聊天儿。

2. Selecione a imagem que responde à questão seguinte.

王先生的车牌号码是多少�？
Assinale com um X a letra que identifica a opção escolhida (A, B, C ou D).

A  B  

12 AB 34

C  D  
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3. Leia o texto.

我是中国人，今年18岁，在上海的一个中学学习。我的个子很高，

不胖也不瘦，老师和同学们都说我很漂亮。

我家附近有一个包子店，卖各种包子，还卖鸡蛋汤和牛肉汤。

我家人常常去那里买包子和牛肉汤。我们不买鸡蛋汤，因为在

家里做鸡蛋汤一点儿也不难。

中国人常说“饭后百步走，活到九十九”，意思是饭后走一会儿

对身体好。我的家人习惯在饭后聊天。如果天气好，半小时后我们

去公园散步。每次我们都看到公园里有很多人，有人唱歌，有人跳舞，

还有人打太极拳，很有意思。 

Assinale com um X para cada item (3.1. a 3.3.) a opção (A, B, C ou D) que apresenta uma palavra 
ou expressão equivalente à indicada.

3.1. 很漂亮

 A     很瘦

 B     不胖

 C     很好看

 D     个子矮

3.2. 做鸡蛋汤一点儿也不难

 A     鸡蛋汤很好做 

 B      鸡蛋汤不好做

 C     鸡蛋汤难做 

 D     做鸡蛋汤有点儿难

3.3. “饭后百步走，活到九十九” 

 A     饭后聊天身体好

 B     饭后散步身体好

 C     饭后跳舞身体好

 D     饭后打太极拳身体好
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4. Leia o diálogo.

刘老师：请问比萨饼店在哪儿？

行人：一直向前走，到第二个路口向左拐，比萨饼店就在马路的右边。

刘老师：谢谢你！

行人：不客气！�

Assinale com um X o mapa (A, B, C ou D) que corresponde às orientações referidas no diálogo.

比萨饼店

比萨饼店

A    B    

比萨饼店

比萨饼店

C    D    
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5. Nos itens 5.1. a 5.3., ordene as frases (A, B, C e D), numerando-as de 1 a 4, de forma a obter um 
texto coerente.

5.1. 

 A     所以运动场上有很多人

 B     今天学校举行运动会

 C     还有的学生跑步

 D     有的学生参加排球比赛，有的学生参加足球比赛

5.2. 

 A      所以我每天骑自行车去学校 

 B     我家离学校有点儿远

 C     我在朗文中学上学，学校不大

 D     但是教室又大又亮

5.3. 

 A     还疼不疼

 B     他想知道我的腿怎么样

 C   所以我的教练给我打电话

 D      因为周末有比赛
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Parte C – Interação e produção escritas

1. Acabou de receber um convite para uma festa de aniversário.

Leia a mensagem e responda, escrevendo um texto de 25 a 35 caracteres.

Na sua mensagem, refira os seguintes aspetos:

•  agradecer o convite;
•  responder às perguntas;
•  solicitar informações sobre a hora da festa.

爱玛：

你好!

下个星期三是我的生日，有很多同学会来，你能来吗？我还想

请你的妹妹参加，请你也问一下她能不能来。谢谢！

丽娜
6月13日

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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2. Escreva um texto (mínimo de 70 caracteres) sobre as estações do ano incluindo as seguintes 
palavras-chave ou expressões-chave indicadas.

1.  不冷也不热

2.  天气

3.  下雪

4.  特别 

5.  从……到……

6.  舒服

7.  或者

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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utilize o espaço seguinte se quiser completar ou corrigir alguma resposta. Identifique 
claramente o grupo, a parte e o item a que está a responder.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

FIm
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CotAÇÕEs

As pontuações obtidas 
nas respostas a estes 
itens da prova contribuem 
obrigatoriamente para 
a classificação final.

Parte A

Parte C Parte D

subtotal

1.1. 1.2. 3.1.

Parte B

1. 2. 3.1. 3.2. 5.1. 1. 2.
Produção 

e Interação 
orais

Cotação (em pontos) 8 x 8 pontos 8 40 40 152

Destes 8 itens, contribuem 
para a classificação final 
da prova os 6 itens cujas 
respostas obtenham melhor 
pontuação.

Parte A

subtotal
2 3.2. 3.3. 4.

Parte B

3.3. 4. 5.2. 5.3.

Cotação (em pontos) 6 x 8 pontos 48
totAL 200
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