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PORTUGAIS
Lê o seguinte texto
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Para muitos, uma questão de autoridade. Para outros, uma questão de amizade. Os conflitos
na relação entre pais e filhos ultrapassam gerações e são, desde sempre, motivo de debates e
reflexões entre pessoas de todas as idades. A convivência entre o adulto e a criança traz à
tona uma série de questionamentos que buscam solucionar os problemas enfrentados na hora
de educar, impor limites e ao mesmo tempo, transformar tudo isso numa relação de confiança
e cumplicidade.
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A maioria dos conflitos tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. Filhos
acham que pais só querem proibir. Já os pais acham que os filhos só querem permissão. Esse
ruído na comunicação « se traduz tanto pela dificuldade dos pais em afirmar autoridade em
certas ocasiões, quanto dos filhos em manifestar aquilo que sentem falta e esperam receber ».
O resultado é um processo de cobranças e acusações que esconde o verdadeiro desejo de
ambos : sentir-se amado pelo outro.
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Na tentativa de demonstrar esse desejo, crianças mostram-se inquietas, desatentas e, muitas
vezes, agressivas. Em adolescentes, a marca é
a rebeldia. « Eles reclamam da
impossibilidade de um diálogo satisfatório, pois os pais fazem sempre a própria interpretação
sobre o assunto », revela Natália. A psicóloga acredita que cada fase tem suas peculiaridades
e deve ser enfrentada da forma mais saudável possível. « Cada etapa tem suas dificuldades e
conquistas, pois ocorrem em momentos diferentes. Isto dentro de uma relação entre pais e
filhos é complicado, pois há sempre um novo desafio para ambos enfrentarem ».
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Além desses desafios da idade, os pais deparam-se com outra questão delicada : o tempo. A
rotina de trabalho cheia de compromissos é, muitas vezes, um fator decisivo na relação
familiar. « Essa distância não permite uma maior intimidade. E essa intimidade é necessária
para que os pais conheçam os seus filhos, participem nas suas vidas e saibam como e o que
falar com eles », garante Natália. Para driblar o problema, é importante que o tempo destinado
aos filhos seja usado de forma satisfatória e eficiente, priorizando a qualidade dos momentos
juntos. « Além disso, é essencial que os pais tenham a consciência de não suprir essa
ausência com presentes e permissividade ».
http:/www.ufjf.br.secom/2009/09/30
I. COMPREENSÃO DA LEITURA
(8 valores)
A. Compreensão lexical
( 3 valores)
A.1 Assinala com X a definição mais adequada a cada uma das palavras seguintes
(2 valores)
1. “A convivência entre o adulto e a criança traz à tona
uma série de
questionamentos...” quer dizer:
a) Por acaso
b) por sempre
c)por nada
2. “O resultado é um processo de cobranças e acusações que esconde o
verdadeiro desejo” significa:
a) taças
b) benefícios
c) taxas
3. Em adolescentes, a marca é a rebeldia significa:
a) manifestação
b) revolta
c) combate
4. “Os pais deparam-se com outra questão delicada...” quer dizer :
a) encontram
b) acham
c) pensam
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A.2 Escreve o antónimo das palavras seguintes. (indicar as linhas em que se
encontram as palavras no texto)
(1 valor)
permitir # ....................
Atentas # .................
B. Compreensão do texto
(5 valores)
B.1 Estabelece a correspondência entre os elementos da coluna A e os da coluna
B, preenchendo a tabela abaixo.
(2 valores)
A
B
1)Há muito tempo que existem
a) receber carinho
b)não se entende com os pais
2)Pais e filhos querem
c)consagrem mais tempo aos filhos
d)dificuldades na convivência entre pais
e filhos
3)A maioria dos adolescentes
e) ameacem os filhos
2/2

4) É importante que os pais

f) trabalhar juntos

A
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B.2 Responde às perguntas seguintes.
(3 valores)
1) Como é vivido o problema entre pais e filhos?
(1 valor)
2) Qual é a apreensão dos filhos no que diz respeito a este problema? (0.5 valor)
3) Como é que os pais enfrentam esta situação?
(1 valor)
4) Dá um título ao texto.
(0.5 valor)
II- COMPREENSÃO LINGUÍSTICA
(6 valores)
A.1 Competência estrutural
(2 valores)
Completa o quadro seguinte.
Substantivo

Verbo

Adjetivo
convivido

solucionar
possível
A ocorrência
A.2 Competência gramatical
(4 valores)
1) Reescreve as frases começando como indicado.
(2 valores)
a) A base da relação entre pais e filhos é constituída pelo companheirismo.
O companheirismo ...................................................
b) São colocadas limites e exemplos na educação .
É preciso que limites e exemplos ......................................
c) “ O papel dos pais não é proibir, mas, sim, mostrar as consequências das atitudes dos
seus filhos.”
Ele afirmou que ....................................................................
2) Reescreve a frase na forma afirmativa substituindo o sublinhado pelo pronome
correspondente.
(2 valores)
Não é possível aproveitar essas tecnologias para enriquecer as conversas.
III EXPRESSÃO ESCRITA
(6 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 I: “Para muitos, uma questão de autoridade. Para outros, uma questão de amizade”.
O que é que pensas desta afirmação?
TEMA II: Os conflitos de gerações : causas, consequências e soluções.

