N18

NON-ENGLISH EXAM:

Part 3 - Listening Comprehension

Timing:

Minimum 10 minutes, maximum 15 minutes

EXAMINER BRIEF:
The examiner reads out the text below at normal speed and without pauses. The candidate
may make notes, but should not interrupt the examiner while the text is being read. He/She
may ask questions about the text when the examiner has finished. The candidate then
paraphrases it in the same language as that of the text. The examiner will ask at least two
questions on the text.
LANGUAGE: PORTUGUESE

Please note: There are at least 3 words or expressions
underlined in the text below, which are suitable to test
candidates' knowledge of idiom or colloquial usage.

TEXT:

Veja algumas dicas do que você não deve fazer quando visitar Londres:
– Não se atrase. Os ingleses são muito pontuais e não vão gostar se você se
atrasar para excursões ou não cumprir os horários de reservas de restaurantes.
– Não esqueça de usar a ampla rede de metrô para se deslocar na cidade, mesmo
a partir do aeroporto para o centro. E lembre-se: fique do lado direito das escadas
e não bloqueie todo o espaço para que as pessoas possam passar pelo lado
esquerdo, especialmente em horários de pico.
– Diga sempre “obrigado” e “por favor” . Os britânicos são muito educados e
respeitosos, e você deve tratá-los da mesma forma. Respeite as regras de conduta
e nunca fure filas, seja no metrô, esperando para comprar ingressos para o teatro
ou em um supermercado.
– Também não esqueça de sempre carregar uns trocados no bolso. Alguns
banheiros públicos cobram uma pequena taxa para que possa ser usado.
– Não atravesse a rua sem olhar para os dois lados. Nas ruas você encontrará
pinturas que sinalizam que se deve olhar para a direita ou para a esquerda, mas
muitas vezes é mais fácil olhar para ambos os lados só para ter certeza que é
seguro atravessar. Melhor prevenir do que remediar!
Adapted from: https://exame.abril.com.br/estilo‐de‐vida/16‐coisas‐que‐voce‐nao‐deve‐fazer‐quando‐visitar‐londres/

2 – 3 Questions which may be asked by the Examiner:

1 Quais são os conselhos para o uso do metrô?
2 O que a autora diz aos turistas para não fazerem quando estiverem em uma
fila?
3 O que os turistas devem carregar em seus bolsos e por quê?

