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Examenul naţional de bacalaureat 2022 
 

Proba C  
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

 studiată pe parcursul învăţământului liceal  
 

Proba de înţelegere a unui text audiat 
 Limba portugheză 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 

 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul efectiv de lucru este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 

Escreva a opção correcta na Ficha de respostas: 
 

1. A autora do livro viveu na China: 
A. Por um ano 
B. Por quatro anos 
C. Por sete anos 
D. Nunca viveu na China 
 
2. Depois de acabar os estudos na China, a autora voltou lá. 
A. Verdadeiro 
B. Falso 
C. Não há informação  
 
3. Antes de estudar na China, a autora já tinha tido algum contato com este país:  
A. Sim, já lá tinha estado em pequenina. 
B. Não, ela tinha apenas um conhecimento indireto da China. 
C. Sim, porque era muito fácil viajar e ela ia frequentemente à China. 
D. Não, e nunca tinha lido livros sobre a China. 

 
4. Há já tantos livros sobre a China, mas este livro é diferente dos outros porque: 
A. Fala das diferenças entre a China e o resto do mundo. 
B. É um livro que explica a simbologia do Dragão. 
C. Dá a visão pessoal da autora sobre a China. 
D. É um estudo completo e científico sobre a China. 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 

Escreva a opção correcta na Ficha de respostas: 
 
 

1. Portugal é situado:  
A. no meio do Oceano Atlântico. 
B. no limite ocidental da Europa. 
C. no continente africano. 
 
2. Portugal foi conhecido no mundo inteiro graças:  
A. à originalidade da sua paisagem. 
B. à sua temperatura aumentada durante o ano inteiro. 
C. às obras dos artistas portugueses. 

 
3. A história portuguesa pode ser vivida e sentida  
A. viajando nas montanhas. 
B. passeando nas florestas. 
C. passando a noite num castelo. 
 
4. Os Portugueses são um povo 
A. hospitaleiro. 
B. intratável. 
C. inóspito. 
  
5. Portugal tem:  
A. 50 quilómetros de costa. 
B. 800 quilómetros de costa. 
C. 850 quilómetros de costa. 

 
6. Portugal cativa o turista só ao final da sua viagem.  
A. verdadeiro. 
B. falso. 
C. não há informação. 

 
 
 
 
 
 


