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UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
PROGRAMA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 
 

SIMULADO NÍVEL MÉDIO ESCOLAR 
PROVA 4 – Produção Oral 
 

Primeira parte 

Entre avaliador e candidato. Tempo de duração: aproximadamente 3 minutos. O 
professor avaliador deverá conduzir uma conversa acerca de temas como profissões, 
estrutura educacional, esportes, cinema, música, moda, turismo. 

 

Segunda parte 

Entre candidatos. Tempo de duração: aproximadamente 3 minutos. 

Você e seu colega devem discutir a fim de descobrir quais são as preferências de cada 
um em termos de cinema. 
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Após conversar sobre os seus gostos em termos de cinema, vocês resolveram olhar a 
programação do cinema. Isto é o que vocês encontraram: 

 
Os Homens São de Marte... e é Pra Lá Que eu Vou média | 14 Anos | 106 min. 

1 18:00 22:00 NAC  

Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda, de 39 anos, que trabalha 
organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. 
Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande 
parte do seu tempo à procura do par perfeito. 
 

Malévola 10 Anos | 97 min. 

PREÇOS GNC Caxias do Sul  
1 14:00 16:00 20:05 LEG  

Esta nova versão do conto da Bela Adormecida concentra-se na história de Malévola. 
 
 
A Culpa é Das Estrelas  

PREÇOS GNC Caxias do Sul  
2 14:15 16:50 19:20 21:50 LEG  

5 18:50 DUB  

Diagnosticada com câncer, Hazel Grace Lancaster se mantém viva graças a uma droga 
experimental. Após passar anos lutando com a doença, a jovem é forçada pelos pais a 
participar de um grupo de apoio e logo conhece Augustus Waters, um rapaz que vai mudar 
completamente a sua vida. 
 

Juntos e Misturados Comédia | 10 Anos | 117 min. 

PREÇOS GNC Caxias do Sul  
3 13:50 16:25 19:10 21:40 LEG  

Após um primeiro encontro desastroso, um homem e uma mulher ficam presos em um resort 
familiar, cada um com seus filhos de casamentos anteriores. 
  
 
Transformers: a Era da Extinção Ação | 12 Anos | 160 min. 

PREÇOS GNC Caxias do Sul  
4 21:00 3D LEG  

4 17:50 3D DUB  

6 13:30 21:15 LEG  

Enquanto a humanidade se recupera dos eventos mostrados na conclusão de Transformers: O 
Lado Oculto da Lua, os Autobots e os Decepticons desapareceram da face do planeta Terra. 
Entretanto, um grupo de poderosos empresários e cientistas tentam aprender novas 
tecnologias após a passagem dos Transformers pela Terra e acabam desenvolvendo 
tecnologias que vão além de onde eles possam controlar. Ao mesmo tempo, uma poderosa 
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ameaça Transformer coloca a Terra em sua mira. Começa uma aventura épica e a batalha 
entre o bem e o mal, para a liberdade ou para a escravidão". 
 
 
Como Treinar o Seu Dragão 2 Animação | Livre | 102 min. 

PREÇOS GNC Caxias do Sul  
4 13:40 15:45 3D DUB  

6 16:40 19:00 DUB  

Continuação de Como Treinar o Seu Dragão, sucesso de público lançado em 2010 e indicado 
ao Oscar de Melhor Animação. Retoma a história de Soluço, filho do chefe Stoico. O jovem 
viverá mais uma aventura ao lado de seu dragão e companheiro Fúria da Noite. 
 
 
Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate Animação | Livre | 83 min. 

PREÇOS GNC Caxias do Sul  
5 13:20 15:10 17:00 3D DUB  

Dusty descobre que seu motor está severamente danificado e nunca mais poderá participar de 
corridas. Após algumas adaptações ele acaba realocado na brigada aérea de incêndio, onde 
conhece o veterano helicóptero Blade Ranger e a equipe terrestre conhecida como The 
Smokejumpers. Enfrentando o fogo diariamente, Dusty finalmente entende o significado da 
palavra "herói". 
 
 
Terceira parte 
Entre candidatos. Tempo de duração: aproximadamente 3 minutos. 
Agora, vocês devem decidir, em conjunto, a qual filme irão assistir, justificando sua 
escolha. 


