
















Portugalin valintakoe 2017-06-07 

 

Mallivastaukset. 

 

Osa I Portugalin kielen tuottaminen (0-60 p) 

Tehtävä 1.1 (0-20 p) 

 

1 em que 

2 las 

3 permita 

4 opõe 

5 qualificar-se-ão 

6 maior 

7 que 

8 impossíveis 

9 quem/que 

10 lhe 

11 tinha feito/fizera 

12 pela primeira vez 

13 apontarem 

14 enquanto 

15 dele 

16 viu 

17 pelo 

18 debaixo de>da/sob 

19 passe 

20 disse/diz 

 

Tehtävä 1.2 (0-40 p) Huom. Käännösmalliin annettu yksi oikea vaihtoehto (muitakin 

oikeita vaihtoehtoja hyväksytään). 

 

1. Já viste a última produção daquele famoso realizador? 

2. Ultimamente não tenho ido ao cinema porque prefiro o teatro. 

3. Não parece que comece a chover, mas, de qualquer modo, vamos partir por muito mau que 

esteja o tempo. 

4. A Laura quer saber se vens connosco ou não. Se vieres, não te esqueças que tens de te 

levantar de manhã cedo. 

5. O autocarro parte às vinte para as seis. – Soube isto só ontem quando o José mo disse. 

6. Sugiro que não durmamos esta noite. – A sério? Eu tenho que descansar para poder viajar 

ou pensar racionalmente. 

7. Vou realizar o meu sonho, custe o que custar! 

 

Osa 2. Teoria (0-40 p) 

 

Tehtävä 2.1 (0-8 p) 

 

a) Kieliopillinen kompetenssi tarkoittaa yksilön tiedostamattomasti sisäistämää kielioppia 

äidinkieltä omaksuessaan. (0-2 p) 

 

b) Preskriptiivinen normi on virallinen kielenhuollon normi, joka opetellaan jo koulussa.  



(0-2 p) 

 

c) Pragmatiikka tutkii, miten merkitysten tulkinta keskusteluissa on riippuvainen 

kielenulkoisista tekijöistä. (0-2p) 

 

d) Diakroninen kielentutkimus tutkii kielen kehitystä eri aikakausina. (0-2 p) 

 

Tehtävä 2.2 (0-12 p) 

 

a) Pidginkieli syntyy, kun alkuperäiskielen puhuja lainaa vallassaolijoiden kielen rakenteita ja 

sanoja. Pidginkielen rakenne on yksinkertainen ja sen käyttöyhteydet ovat rajoittuneet 

tavallisiin käytännön tilanteisiin. (0-4 p) 

 

b) Kun pidginkieli on pitkän ajan kuluessa vakiintunut ja sen käyttöyhteydet moninaistuneet, 

siitä tulee itsenäinen, luonnollinen kieli eli kreoli. Kreoli voi olla lapsen ensikieli. (0-4 p) 

 

c) Isolaatti on kieli, jolla ei ole sukulaiskieliä. Sellaisia ovat esim. baski ja japani. (0-4 p) 

 

Tehtävä 2.3 (0-20 p) 

 

a) VOS, SOV, SVO, OVS  (0-4 p) 

 

b) esim. Quem és tu? (Kysyvällä pronominilla alkavat kysymyslauseet) (0-2 p) 

“Eu sou a Maria”, disse ela. (Johtolauseet) (0-2 p) 

 

c) É    bela    a noite.    (0-2 p) 

 Pr        -            S 

 

 O pai    levou     o filho   ao jogo.  (0-2 p) 

 S  Pr      O  Adv 

 

 A quem   deram   o prémio Nobel?   (0-2 p) 

            E  Pr  O 

 
d) Paradigmaattinen suhde on vaihtosuhde. Lauseen yhden elementin voi vaihtaa toiseen 

ilman että lauseesta tulee kieliopillisesti virheellinen.  (0-2 p) 

 

Esim. Todos estes meus amigos são simpatiquíssimos. (0-2 p) 

 

e) (0-2 p) 

 

     S 

 

  NP     VP 

 

     V    NP 

 

 Det  N     Det N Adj 

 O  Tiago            comprou  um carro novo.   


