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I
Leia o seguinte texto com atenção.
Nasceu e cresceu em Hong Kong, mas as ligações com Macau estiveram sempre presentes na
sua família. Dorothy Ng é uma jovem que estudou Gestão, mas que preferiu ter um trabalho a
tempo parcial como gestora da conta da “Cooking B”, na rede social Instagram. Na “Cooking
B” a gastronomia local tem um lugar especial. Lá, entram todo o tipo de pratos, desde comida
portuguesa a coreana, passando pela japonesa e até tailandesa. Nessa conta, há fotografias de
viagens e momentos da vida pessoal que Dorothy decide partilhar com os seus seguidores.
“Estudei Gestão, mas não fui boa nos estudos, sobretudo na matemática. Os números só me
dão dores de cabeça”, contou ao jornal Hoje Macau. “Mais tarde, tirei um curso de fotografia
e, aproveitando o meu interesse por comida, decidi abrir uma conta no Instagram.”
Até agora, o projecto tem corrido bem. “Gosto de apresentar coisas boas para os meus
seguidores e o seu apoio é a maior motivação para fotografar melhor os diferentes pratos.
Macau foi classificada como cidade gastronómica pela UNESCO e fiquei feliz com isso,
acho que Macau merece.”
Cada fotografia merece uma especial atenção por parte de Dorothy Ng. “Isto é uma coisa que
faço nos meus tempos livres.”
Dorothy Ng diz que tem pena porque vários restaurantes mais tradicionais não conseguiram
pagar as rendas altas e tiveram que fechar portas. Eram locais onde costumava fotografar
bastante. Contudo, a conta “Cooking B” não fala só de comida. “Além de ser um meio para
transmitir informações ou opiniões é também uma plataforma para conversar com as outras
pessoas. Também partilho experiências de viagens, como a que fiz no ano passado à Coreia
do Norte. Foi uma viagem fantástica”, recordou.
Dorothy Ng gosta de estar em casa. “Gosto de arrumar a casa e ir aos mercados. Cozinho
todos os dias e conheço melhor os alimentos, e vejo logo a qualidade da comida e sei o
processo de preparação dos pratos.”
Apesar de ser natural de Hong Kong, Dorothy Ng sente-se ligada a Macau e considera que
nesta pequena cidade a gastronomia é semelhante, mas com um “estilo especial”. “Macau é
como uma terra natal, porque a minha mãe nasceu cá e a minha avó é de cá também. Sempre
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ouvi a minha avó contar histórias sobre a Macau antiga e a freguesia de São Lourenço, onde
vivia. Como tenho cá família decidi ficar por algum tempo para conhecer a cidade”, contou.
Dorothy Ng fala sobre a história de vida da avó. “A minha avó tem mais de 85 anos e casou
com um rapaz rico de Macau quando tinha 20 anos. As histórias de romance são sempre
assim, um rapaz rico casa com uma rapariga jovem e bonita. Essa história é real e linda e os
meus avós sempre recordaram os tempos em que viveram em Macau, por isso sempre quis
ver como está a cidade hoje.”
Dorothy Ng confessa que sempre teve uma grande paixão pela comida. “Uma das primeiras
inspirações foram as receitas da minha avó, que são um segredo na minha família (risos). Ela
cozinha muito bem e sabe os sabores que combinam melhor, acho que tenho este talento dela.”
No entanto, a sua maneira de cozinhar é ligeiramente diferente. “Ela gosta mais de comida
tradicional chinesa enquanto as minhas receitas têm elementos ocidentais. É como uma
comida de fusão”, referiu.
In jornal Hoje Macau (adaptado)
A. Assinale com um “X” verdadeiro ou falso. (10x1=10%)
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

F

A Dorothy é idosa.
Ela trabalha a tempo inteiro.
Ela estudou Gestão.
A “Cooking B” apresenta vários tipos de comida.
Ela foi à Coreia do Sul no ano passado.
Ela só cozinha aos fins-de-semana.
A Dorothy sente-se bem em Macau.
A mãe da Dorothy nasceu em Hong Kong.
O avô era um rapaz pobre.
A avó não gosta de cozinhar comida de fusão.

B. Responda às perguntas. (5x3=15%)
1. Qual é a profissão da Dorothy?
________________________________________________________________________.
2. Ela era boa aluna na universidade? Justifique com uma frase do texto.
________________________________________________________________________.
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3. Porque é que vários restaurantes fecharam?
________________________________________________________________________.
4. O que é que ela gosta de fazer nos tempos livres?
________________________________________________________________________.
5. Com quem é que a Dorothy aprendeu a cozinhar?
________________________________________________________________________.
C. Faça as perguntas. (5x3=15%)
1. ________________________________________________________________________?
Ela nasceu em Hong Kong.
2. ________________________________________________________________________?
Ela estudou Gestão.
3. ________________________________________________________________________?
Ela foi à Coreia do Norte.
4. ________________________________________________________________________?
A avó dela tem mais de 85 anos.
5. ________________________________________________________________________?
Com um rapaz rico de Macau.
II
A. Complete o seguinte texto com a forma adequada das palavras entre parênteses:
(10x1=10%)
Dorothy Ng tem muitos amigos _____________ (estrangeiro) que gostam de provar a
comida _____________ (chinês) que ela cozinha. À s vezes, prepara-lhes pratos
_____________ (especial).
Aos fins-de-semana, costuma ir ao mercado comprar fruta _____________ (fresco). Também
gosta de visitar os _____________ (o avô e a avó) e, por vezes, vai até aos vários
_____________ (jardim) da cidade com eles. Costuma levar a máquina _____________
(fotográfico) para lhes tirar fotos.
Dorothy Ng também gosta muito de filmes _____________ (cómico) e os actores
_____________ (preferido) dela são Rowan Atkinson (Mr Bean) e Eddie Murphy. Ela
costuma ir ao cinema, pelo menos, três _____________ (vez) por mês.
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B. Escolha a hipótese certa. (4x2=8%)
1. Dorothy Ng é _____________.
a) chinês

b) chineses

c) chinesa

d) chinesas

c) nenhuns

d) nenhum

2. Ela tem _____________ passatempos.
a) algum

b) alguns

3. Ela _____________ pratica desporto porque não gosta.
a) já

b) sempre

c) nunca

d) frequentemente

c) toda

d) tudo

4. Ela cozinha _____________ muito bem.
a) nada

b) algum

C. Complete o seguinte texto com as preposições adequadas e faça a contracção com os
artigos, quando necessário. (12x0.5=6%)
A Dorothy raramente se levanta antes ________ 11h00 porque gosta muito ________ ver
filmes antes ________ ir ________ a cama.
________ manhã, toma sempre o pequeno-almoço ________ casa. ________ vezes, vai
tomar café ________ uma pastelaria perto ________ casa.
________ tarde, sai ________ casa ________ dar uma volta.
D. Complete o seguinte texto com os verbos do rectângulo nas formas correctas.
(8x2=16%)
ter, ir, ser, haver, ver, voltar, conversar, viver
Hong Kong __________ uma cidade muito grande onde __________ imensas pessoas.
Quando a Dorothy __________ tempo, __________ para lá para __________ os amigos.
Quando __________ oportunidade, eles __________ todos a um restaurante. Eles
__________ toda a noite!
III - Composição (20%)
O texto refere: “(...) Macau foi classificada como cidade gastronómica pela UNESCO e
fiquei feliz com isso, acho que Macau merece.”
Qual a sua opinião sobre Macau? O que recomenda ver e fazer nesta cidade?
Escreva um texto com cerca de 200 palavras.
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Resposta:
Parte I
A.
1.

F

2.

F

3.

V

4.

V

5.

F

6.

F

7.

V

8.

F

9.

F

10.

V

B.
1.

Ela é gestora da conta da “Cooking B”, na rede social Instagram.

2.

Não, porque diz “não fui boa nos estudos, sobretudo na matemática. Os números só me
dão dores de cabeça”.

3.

Porque não conseguem pagar as rendas altas.

4.

Ela gosta de tirar fotografias / fotografar.

5.

Com a avó dela.

C.
1.

Onde é que ela nasceu (/em que cidade nasceu)?

2.

O que é que ela estudou (/Que curso é que ela tirou)?

3.

Onde / Aonde é que ela foi no ano passado?

4.

Quantos anos tem a avó dela (/que idade tem a avó dela)?

5.

Com quem casou a avó dela?
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Parte II
A.
Dorothy Ng tem muitos amigos estrangeiros que gostam de provar a comida chinesa que ela
cozinha. À s vezes, prepara-lhes pratos especiais.
Aos fins-de-semana, costuma ir ao mercado comprar fruta fresca. Também gosta de visitar os
avós e, por vezes, vai até aos vários jardins da cidade com eles. Costuma levar a máquina
fotográfica para lhes tirar fotos.
Dorothy Ng também gosta muito de filmes cómicos e os actores preferidos dela são Rowan
Atkinson (Mr Bean) e Eddie Murphy. Ela costuma ir ao cinema, pelo menos, três vezes por
mês.

B.
1.

Dorothy Ng é chinesa.

2.

Ela tem alguns passatempos.

3.

Ela nunca pratica desporto porque não gosta.

4.

Ela cozinha tudo muito bem.

C.
A Dorothy raramente se levanta antes das 11h00 porque gosta muito de ver filmes antes de ir
para a cama.
De manhã, toma sempre o pequeno-almoço em casa. À s vezes, vai tomar café à uma
pastelaria perto de casa.
À tarde, sai de casa para dar uma volta.

D.
Hong Kong é uma cidade muito grande onde vivem imensas pessoas. Quando a Dorothy tem
tempo, volta para lá para ver os amigos. Quando há oportunidade, eles vão todos a um
restaurante. Eles conversam toda a noite!
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