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PORTUGAIS
PALAVRAS DE CIDADÃOS
Há uma atitude a ter em relação aos toxicodependentes : não mariginalizar. Não podem
ser marginalizados por serem vistos como o mal, mas também não têm que ser totalmente
desresponsabilizados por serem doentes. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que os
toxicodependentes não são só as pessoas que se injectam. Há tanta gente que é dependente
de calmantes, por exemplo.
O cidadão que é pai ou mãe deve conversar com os seus filhos, alertando-os para as
questões ligadas com a toxicodependência, a educação sexual. Mas como as crianças passam
quase o dia inteiro em instituições de ensino, penso que devia haver acções de formação
periódicas sobre este tema, adaptadas aos vários graus de ensino. No ensino secundário,
devem ser os próprios pais a exigir da escola a criação de uma disciplina que trate
especificamente destas matérias.
É complicado falar de soluções na área da droga, mas alguma coisa tem que ser feita.
Concordo, por exemplo, com a criação das salas de chuto. Por um lado, protege-se a
sociedade, por outro trata-se o toxicodependente. Apesar da distribuição dos “kits”, continua a
haver partilha de seringas e todos os riscos de saúde que isso traz. Funcionando as salas de
chuto com pessoal de saúde, podem-se evitar e tratar os seus problemas de saúde, que são
normalmente muitos. Muitas vezes atingem estados de desnutrição graves, com processos
infecciosos que, por vezes até conduzem a amputações.
Como professor de jovens com idades entre os 15 e 20 anos, idade onde muitas vezes
iniciam uma relação com a toxicodependência, não tenho nem a função nem a possibilidade de
definir o caminho desses jovens. De qualquer modo, parece-me que um razoável número de
jovens vive a liberdade de modo pouco suportado e alienado ao imediato, ao momentâneo e ao
gratuito. A liberdade de escolha não se encontra suportada por principios veiculados outrora
pela família, pela escola e pela sociedade em geral.
O professor não pode substituir-se a nada nem a ninguém, mas pode ajudar o aluno a construir
a sua autonomia, no sentido de edificar valores e princípios suportados de modo a situar-se
conscientemente perante o drama da droga, a identificar realidades que o envolvem, que o
influenciam e que os transformam O professor pode ajudar o aluno a assumir uma posição
crítica, válida, construtiva e necessária para a criação de novos espaços de vivência, de
reflexão e de escolha.
Miguel Pais, 27 anos
Professor de Filosofia e Psicologia Lisboa.
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I. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
GRAMÁTICA

07 G 16 A 01
SérieS : L’1-L1b-L2

(06 pontos)

(03 pontos)

1) Preterito Perfeito simples do indicativo
a) O comerciante.............(vender) todas as mercadorias
b) Onde vocês...........(pôr) os dicionários?
c) Eles não....................(trazer) as prendas
d) Nós................(vir) para Lisboa

(01 ponto)

2) Presente do conjuntivo
(01 ponto)
Ponha os verbos seguintes no Presente do conjuntivo
a) Quero ver um filme que me...................................(alegrar)
b) É muito justo que José Saramago.........................(receber) o Prémio Nobel de literatura
c) Sentimos que não..........................(poder) ir
d) Embora que a menina................(correr) não apanhará o autocarro
3) Participios passados duplos ou passivos duplos

(01 punto)

a) Os herdeiros têm.............(aceitar) a proposta do notário mas a fortuna foi.....(gastar) em
dois mêses
b) No verão o meu irmão anda.......................(descalçar)
c) O contrato foi................(aceitar) pelo operário.
d) O presidente foi......................(eleger) há três anos
VOCABULÁRIO
1) Qual é o substantivo correspondente às palavras seguintes.... ?
a) Jovens
b) Razoável
c) Marginalizar
d) Desresponsabilizados

(01 ponto)

2) Qual é o verbo correspondente ao substantivo... ?
a) Nutrição
b) Alienação
c) Substituição
d) Reflexão

(01 ponto)

3) Sufixos
Acrescente um dos sufixos – or – ista – eiro à raiz da palavra
Ex : carta.........................carteiro
a) Carne .............................
b) Pesca..........................
c) Economia..............................
d) Jornal.............................

(01 ponto)

.../... 3

3/3

PORTUGAIS

Epreuve du 1er Groupe

LANGUE VIVANTE II
II. COMPREENSÃO
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SérieS : L’1-L1b-L2

(08 pontos)

1) Idenfique o tema deste texto
(01 ponto)
2) Da leitura deste documento saltam a vista duas opinões. Quais ? são ?
(01 ponto)
3) Porque é que, segundo a enfermeira, os pais devem exigir uma disciplina tratando da
toxicodependência e da educação sexual ?
(02 pontos)
4) Explique a frase : “O professor não pode substituir – se a nada nem a ninguém”.
(02 pontos)
5) Como é que o professor pode ajudar o aluno a situar se conscientemente perante o drama
da droga ?
(02 pontos)
III. REDACÇÃO

(06 points)

a) Segundo alguns professores, não cabe à escola veicular principios e valores da
sociedade incumbindo estes à familia; Qual é o seu ponto de vista ? Justifique.
b) O que é que você pensa da droga ? Que tipo de soluções você preconiza para lutar
contra este drama das sociedades modernas ?

