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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
Lê o seguinte texto atentamente :
1
2
3
4
5

“Há cinco meses, seria impossível estarmos aqui a ter esta conversa. Não era capaz de
falar com ninguém sobre o que me aconteceu”. Desde que ficou sem o emprego de director
executivo de um dos jornais diários históricos da Grécia, há um ano, Makis entrou em
depressão. “Não fui só eu, mais de 70 por cento dos 130 trabalhadores do jornal começaram a
ser medicados. Dois colegas meus foram internados em clínicas psiquiátricas”.
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O “Apogevmatini” (“Diário da Tarde”) chegou a ser o segundo maior jornal do país nos
anos 80 e 90, quando vendia 120 mil exemplares por dia, mas nos últimos tempos estava a
atravessar uma fase difícil, até que o patrão um impresário da construção civil , resolveu
declarar falência de um dia para outro, como é agora costume na Grécia (são numerosos os
relatos dos trabalhodores que chegam às empresas para trabalhar e já não está lá nada”. Os
jornalistas resolveram pôr a empresa em tribunal e os juízes deram-lhes razão, concluindo que
se tratava de uma “falsa falência”, mas isso teve dois efeitos perversos : como formalmente
não tinham sido despedidos, não tiveram direito ao subsídio de desemprego. E o patrão
ignorou a sentença do tribunal. Não receberam um tostão de lado nenhum. “Ninguém de nós
quis falar publicamente. Na Grécia, não se sabe das nossas tragédias pessoais. Quisemos
manter a nossa dignidade”.
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Em Julho de 2010 deixaram de receber salários mas continuaram a ir à redação durante
meses. “Os meus colegas recebiam dois euros por semana como dinheiro de bolso. Dois
euros”. Iam a pé para o trabalho, porque não tinham dinheiro para o metro. Uma boa parte
deles teve de abandonar as casas onde viviam e mudar para junto das famílias. E houve um
jornalista que se tornou sem-abrigo. Makis demorou seis meses a aceitar e compreender a
realidade. “Eu fazia parte dos ricos, ganhava cinco mil euros líquidos por mês”. Flora ri-se
“Éramos viciados em marcas, viajávamos, gostávamos muito de hotéis de luxo, de spas, de
lojas gourmet, de ir a restaurantes todas as semanas”.

25

Flora nunca mais comprou uma peça de roupa ou um par de sapatos.
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I. COMPREENSÃO DA LEITURA
(08 pontos)
A. Compreensão lexical
Escolhe entre a, b e c a palavra ou expressão que melhor se aproxima do
sublinhado
(02 pontos)
1) Falência quer dizer :
a. insuficiência
b. decadência
c. importância
2) Subsídio significa :
a. subvenção
b. sacrifício
c. compaixão
.../... 2
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3) Tostão quer dizer :
a. sofrimento
b. dinheiro
c. cansaço
4) Ser viciado em marcas quer dizer :
a. gostar de viver no luxo
b. gostar de viver dos outros
c. gostar de viver na facilidade
B. Compreensão do texto
1) Responde por verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações seguintes e justifica a
partir do texto.
(03 pontos)
a. Makis continua a ser funcionário activo.
b. Makis e os outros gregos têm problemas mentais.
c. A imprensa escrita escapou às consequências da crise económica.
2) Responde às perguntas seguintes
a. Porque é que Makis e os amigos estão desempregados ?
(01 ponto)
b. De acordo com o texto, quais são as consequências da crise económica ?
(01,5 pontos)
c. Qual é o título que propõe ao texto ?
(0,5 ponto)
II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
(06 pontos)
A. Competência estrutural
(02 pontos)
Completa o texto seguinte com as palavras seguintes : experiência, fundo,
economia, pormenor.
Um ano é suficiente para se sentir a...............de um país a afundar. Não é fácil perceber
qual é o momento em que se começa a ver o ................... Normalmente, isso passa por
uma..................pessoal. Um ....................derradeiro.
B. Reescreve as frases com a forma correcta do superlativo absoluto analítico ou
sintético
(01 ponto)
a. A vida dos gregos é muito difícil.
b. A resolução da crise é importantíssima.
C. Reescreve as frases com a forma correcta da voz passiva ou activa. (02 pontos)
a. Os gregos deram ontem uma greve contra a austeridade.
b. A manifestação foi reprimida pela polícia.
D. Retoma as frases começando-as como indicado.
(01 ponto)
a. Os gregos vivem felizes.
É necessário que .....
b. O governo resolveu a questão da crise económica.
Ultimamente .....................................................................................
III. EXPRESSÃO ESCRITA
(06 pontos)
Trata um tema à escolha. O texto deve ter entre 120 e 150 palavras.
Tema 1
Partindo do texto, mostra como é que o fracasso de uma empresa pode afectar a vida de
uma pessoa (ou uma família)
Tema 2
Acha que o Senegal vive as mesmas situações da crise económica como nos outros
países ? Argumenta.

