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NON-ENGLISH EXAM: Part 3 - Listening Comprehension 
 
 
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: 

As imagens são clássicas e serão procuradas por todos que põem os pés pela 

primeira vez – ou pela milésima – na cidade. O ônibus vermelho de dois andares. 

O punk solitário em frente a Picadilly Circus. Os estilosos táxis pretos. Londres é 

uma divertida mistura de tradições e maluquices, que ouve aceleradíssimas 

músicas em três acordes e se deleita com intermináveis partidas de críquete. Por 

um longo período a cidade foi a capital de um império onde o sol nunca se punha. 

Hoje, porém, despida de parte do poder político e econômico, mostra uma face 

dinâmica e divertida, com museus maravilhosos, com seus pubs movimentados, 

lojas de roupas bacanas e o obrigatório roteiro real. Afinal, em tempos de Kate e 

William, mesmo os mais descolados vão dar uma espiada na Abadia de 

Westminster e na troca da guarda em Buckingham. A gastronomia sempre teve 

má-fama, simbolizada pelo simplório peixe e batatas fritas. Contudo, cozinheiros-

celebridade têm dado novos ares à cidade. As compras continuam excelentes em 

Regent e Oxford Street, mas não deixe de passar pelas butiques. Já quando as 

pernas cansarem de tantos grandes museus e passeios, descanse corpo e mente 

em parques bem cuidados, como o Hyde Park, por onde passa o famoso 

meridiano. 

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

1 Que esportes os londrinos mais gostam? 
2 O que a pessoa pode fazer se ela precisar descansar um pouco depois de 

explorar varios pontos turísticos? 
3 O que mudou no caso da comida? 

 
adapted from https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/londres‐5/ 


