ICSE SEMESTER 2 EXAMINATION
SPECIMEN QUESTION PAPER
PORTUGUESE (SECOND LANGUAGE)
Maximum Marks: 40
Time allowed: One and a half hours
Answers to this Paper must be written on the paper provided separately.
You will not be allowed to write during the first 10 minutes.
This time is to be spent in reading the question paper.
The time given at the head of this Paper is the time allowed for writing the answers.
Attempt all questions.
The intended marks for questions or parts of questions are given in brackets [ ].

Question 1
Write a composition in Portuguese in about 200 words on any one of the following topics.
(i)

[20]

Os seus pais construiram uma nova casa ? Quantos quartos tem ? Os seus avós moram
convosco? Quais árvores você plantou no quintal? Tiveram uma festa de
inauguração?

(ii)

Escreva uma redação sobre a sua favorita pessoa desportiva. Um breve resumo sobre
a pessoa. Porque você admira-o ? Você pratica o desporto? Gostaria de assistir a um
jogo dele?

(iii) Você trabalhou muito para os exames no mês passado? Os seus pais levaram-no para
a Europa durante as suas férias? Por quantos dias? Como viajaram? Quem mais foi
com vocês? Quais lugares visitaram?
(iv) A internet é um dos maiores desenvolvimentos (developments) da ciência. Foi uma
grande ajuda para os alunos nestes anos escolares durante a pandemia. Descreva
como você fez uso da internet durante a pandemia.
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(v)

Observe a gravura (illustration). Qual é a estação a que esta gravura corresponde, e quais
são as suas caraterísticas? Que tipo de roupa as pessoas se vestem nesta estação e porquê?
Descreva a gravura em breve tentando retratar as caraterísticas físicas das pessoas e
identificando os objetos que nela se vê. Qual é a sua estação preferida e porquê?

Question 2
Write a letter in Portuguese on any one of the following topics.
(i)

[10]

Escreva uma carta ao seu primo que planeia visitar Goa pela primeira vez,
convidando-o a passar alguns dias em sua casa, e aconselhando-o sobre qual seria a
melhor altura para fazer esta viagem.

(ii)

Escreva uma carta ao seu amigo que não pôde assistir à sua festa de aniversário
devido a uma queda que teve, contando-lhe quem lá esteve, quanto se divertiu e
quantos presentes recebeu.

Question 3
(i)

Translate the following passage into English.

[5]

Carlos acordou cedo, tomou um duche e foi para a escola sem comer nada. Na escola,
ele estudou ciências, matemática, geografia, biologia e história. Ele não teve inglês,
que é a sua disciplina favorita. Ele chegou a casa, almoçou e assistiu alguns episódios
de uma série, em seguida ele decidiu fazer os trabalhos de casa e então jogou algumas
horas de vídeo game.
(ii)

Translate the following passage into Portuguese.

[5]

My only pastime in the holidays was to play ball. But one day my mother read about
a summer camp and decided to send me. I did not want to go but when I reached
there, I met some students from my school. Everyone came to meet me. we played
tennis, swam and did many other things. We had a lot of fun. On the last night we
had a party. We were all very sad to say goodbye.
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