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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
1

O Dia dos Namorados celebra o amor, a paixão entre amantes e partilha de sentimentos. Todos os anos,

2

no dia 14 de Fevereiro, ocorre a azáfama da troca de chocolates, envio de postais e de oferta de flores.

3

Muitos casais planeiam jantares românticos, noites especiais e fazem planos para surpreender e agradar à

4

sua “cara-metade”. Há também quem escolha este dia para se declarar à pessoa amada e também quem

5

avance com pedidos de casamento, embebido pelo espírito do dia.

6

As raízes deste dia remontam à Roma Antiga e à Lupercália, festa em homenagem a Juno, deusa

7

associada à fertilidade e ao casamento. O festival consistia numa lotaria, onde os rapazes tiravam à sorte

8

de uma caixa, o nome da rapariga que viria a ser a sua companheira durante a duração das festividades ,

9

normalmente um mês. A celebração decorreu durante cerca de 800 anos, em Fevereiro, até que em 496

10

d.c (depois do Cristo), o Papa Gelásio decidiu instituir o dia como o dia 14 como o dia de São Valentim,

11

para que a celebração cristã absorvesse o paganismo da data.

12

A dúvida persiste no entanto, em saber a qual dos santos se refere este dia. Muitos acreditam tratar-se de

13

um padre que desafiou as ordens do imperador romano Claúdio II. A lenda diz que o imperador proibiu os

14

casamentos com o argumento de que os rapazes solteiros e sem laços familiares, eram melhores soldados.

15

Valentim terá ignorado as ordens e continuado a fazer casamentos em segredo a jovens que o

16

procuravam. Segundo a lenda valentim foi preso e executado no dia 14 de Fevereiro, por volta do ano 270

17

d.c.
http:// dosnamorados.kazulo.pt/2771/historia-de-sao-valentim.htm.

I-COMPREENSÃO DA LEITURA.

(08 Valores)

A. Compreensão lexical.
Encontra no texto os sinónimos das seguintes palavras e indica a linha.
1Pressa
2Impregnado
3Sorte grande
4História

(02 valores)
(0,5 valor)
(0,5 valor)
(0,5 valor)
(0,5 valor)
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LANGUE VIVANTE I
B-Compreensão do texto
1abc-

(06 valores)

Assinala com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações.
Muitos casais escolhem o Dia dos Namorados para se separarem.
Vários pedidos de casamento fazem-se nesse dia.
O Dia dos Namorados tem origem na festa que celebra a Deusa Juno.

(01 valor)
(01 valor)
(01 valor)

2- Responde às seguintes perguntas.
(03 valores)
a- Em que consistia o paganismo da festa de São Valentim antes de 496 d.c ? (01,5 valor)
b- Porque é que Valentim foi preso e executado no dia 14 de Fevereiro ?
(01 valor)
c- Propõe um título para o texto.
(0,5 valor)
II-COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
A- Competência estrutural

(06 Valores)
(03 valores)

Completa o seguinte quadro.
Verbo

Substantivo
Oferta

Adjetivo

surpreender
Amado
Plano
Homenagem
Absorver
B- Competência gramatical
Reescreve as seguintes frases começando como indicado
1- O imperador ordenou que eles não se casassem.
O imperador ordena que--------------------------------------------------------------2- Valentim ignorou as ordens dadas pelo imperador.
As ordens---------------------------------------------------------------------------------3- O imperador achava que os melhores soldados eram rapazes solteiros.
O imperador não achava que--------------------------------------------------------III-EXPRESSÃO ESCRITA

(01 valor)
(01 valor)
(01 valor)

(06 Valores)

Escolhe um dos temas abaixo indicados. Escreve um texto a propósito do tema escolhido,
respeitando as indicações. O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras.
Tema 1 : “Todos os anos , no dia 14 de Fevereiro, occorre a azáfama da troca de chocolates,
envio de postais e de oferta de flores.” (Comenta esta afirmação).
Tema 2 : Como os media do Senegal costumam celebrar o São valentim? Explica ilustrando
pelo menos com um exemplo Concreto.

