CONCOURS GÉNÉRAL SÉNÉGALAIS 1/3

08 1 CGS 11 01
Durée : 5 heures
Toutes séries réunies

SESSION 2008
CLASSES DE PREMIERE

PORTUGAIS
Beco sem saída
Teresa e Pedro sentaram-se frente um do outro. As chamas do fogão mudando
constantemente de cor atraíram os olhares de ambos e Teresa ascendeu um cigarro para
ganhar tempo.
Não sei como começar. Porque será tão dificil falar com um filho ?
- Quando tu eras pequeno, Pedro, passavas muitas horas ao pé de mim. Sempre quis evitar
que brincasses ao pé do fogão... Um dia quando tiveres filhos, verás como os pais sofrem
quando vêem os filhos brincar com o fogo...
Pedro sorriu e desapertou o nó da gravata.
- Tenho a impressão de que a mãe quer dizer qualquer coisa e não sabe como começar.
- O grave, Pedro,é que também nao sei o que quero dizer...
- Posso ajudá-la ?
Não, aconteça o que acontecer, não quero que tomes o comando da conversa
- Por enquanto, meu filho, ainda sou eu quem te ajuda. Podes estar certo de que ninguém
te ajudará com mais vontade e amor.
- Estou certo disso, mãe.
- Então ouve-me e não discutas comigo. Teu pai e eu, andamos muito preocupados
contigo, temos verificado que os teus amigos não são... são...
-Ordinários.
- Não era bem isso que eu queria dizer, mas serve. Tens de concordar que os teus amigos
não são propriamente aquilo que poderíamos chamar apresentáveis...
-Na verdade nem todos...
-Gostarias de ver a tua irmã casada com um dos teus amigos ?
-E se eu invertesse a pergunta ?A mãe gostaria de a ver casada com um dos tipos com quem
ela anda ?
-Não mudes de assunto.
-Estamos num beco sem saída. O melhor será deixarmos esta pergunta sem respota e
atacarmos outra.
-De qualquer forma, Pedro, já não tens idade para certas coisas...
- E qual seria a idade propria para “essas coisas” ?
Terei alguma responsabilidade naquilo que está a passar-se ? Fiz tudo o que uma
mãe deve fazer pelos filhos. Eduquei-os religiosamente...Nunca me recusei a ouvi-los...Fui
cuidadosa na escolha dos pequenos com quem brincavam...,mandei-os para os melhores
colégios...De que se queixam eles ? Eles ? Não, a Clara é perfeitamente normal. O Pedro é
que..que...Normal ? Haverá alguém normal nos tempos que vão correndo ?Mas que mais
querem ? Têm tudo. Nunca lhes faltou nada...Querem um mundo diferente.

Luis de Sttau Monteiro, Angustia para o Jantar, Areal Editores, Lisboa
última ed. 2002, ppl126-127.
.../... 2

PORTUGAIS

08 1 CGS 11 01
Toutes séries réunies

2/3

CLASSES DE PREMIERE
I. COMPREENSÃO ESCRITA

(08 pontos)

Aa. Perguntas abertas
(05 pontos)
a) Enumere as expressões que mostram o incómodo das personagens. (01 ponto)
b) Qual é a dificuldade que impossibilita o diálogo ?
(01 ponto)
c) Existem soluções ao problema ?
(01 ponto)
d) A que realidade se refere a parte do texto escrita em itálico ?.
(02 pontos)
Ab Escolha múltipla : Assinale a boa resposta
1. A expressão aconteça o que acontecer significa
a. Tudo pode passar-se
b. Seja qual for a situação
c. O que sempre acontece

(03 pontos)
(0,5 ponto)

2) Por enquanto quer dizer
a. No mesmo tempo que
b. De momento
c. Já depois

(0,5 ponto)

3) No texto, Beco sem saída é sinónimo de
a. Boca de pássaro
b. Engarrafamento
c. Incompreensão

(0,5 ponto)

4) A mãe, quando fala com o filho tem uma atitude
a. severa
b. carinhosa
c. de incómodo

(0,5 ponto)

5) Para ela, o filho tem amigos
a. estranhos
b. simpáticos
c. bândidos

(0,5 ponto)

6) O filho acha que a opinião que a mãe tem dos seus amigos é
a. justificada
b. abusiva
c. injusta

(0,5 ponto)

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(06 pontos)

Ba diga qual é o infinitivo, modo, tempo e pessoa dos seguintes verbos
sublinhados.
(01 ponto)
Não mudes de assunto. Ouve-me. Não discutas.
Bb considere a frase :
E se eu invertesse a pergunta, a mãe gostaria de a ver casada...
→ Retome a frase substituindo o sujeito eu por nós, e a mãe por tu.

(01 ponto)
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Bc Atente nas seguintes frases :
(01,5 ponto)
O melhor será deixarmos esta pergunta e atacarmos outra
Trataremos esta pergunta amanhã
A mãe escondeu os seus sentimentos aos filhos
→ Substitua o sublinhado pelo devido pronome e faça as necessárias alterações.
Bd Preenche o seguinte quadro referindo-se ao exemplo
Verbo
Ex : pagar

substantivo
O pagamento

Participio regular
Pagado
corrigido

(01 ponto)
Participio irregular
pago

matar
limpar
A expressão
Be Escreva em letras os seguintes algarismos :
21° século
250 familias

(0,5 ponto)

Bf Use o superlativo absoluto sintético com base no exemplo :

(01 ponto)

Ex : Esta cidade é grande, de facto é enorme.
- A mãe é boa, de facto é.......................
- Conviver na família é difícil, de facto é.......................
- Esta família é podre, de facto é..............
- A irmã do pedro é feia, de facto é............

III. EXPRESSÃO ESCRITA
(06 pontos)
Escreva cerca de 80 palavras a propósito dum dos seguintes assuntos
Tema I
Em casa, um filho diz ao seu pai :
- Tenho direito em sair e frequentar quem eu quiser...
Continue o diálogo...
Tema II
Educar é dar comida, roupa e escola ao filho ! Concorda ou não com esta afirmação ?
Argumente.

