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LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
E, de vez em quando, lemos no jornal que numa cidade qualquer do mundo um pedinte foi preso e
lhe foram descobertas e apreendidas no fato que vestia, ou no tugúrio onde morava, somas avultadas.
Enfim, somas avultadas para um pedinte. De vez em quando o pedinte referido até conta bancária possuía.
Mas por que não há-de um indivíduo, pergunto eu, guardar o que lhe sobra? Por que há-de uma tal atitude
– a de guardar – ser aconselhável para todos menos para ele, pedinte? Ora ele não roubou nada, e, pareceme, nunca prejudicou ninguém. Pode mesmo dizer-se que aquele dinheiro é limpo e que, para existir, não
houve pisada nem magoada. Pelo contrário. Ao dá-lo sentimo-nos muito bons e quase com lugar marcado
no céu.
Talvez esse dinheiro não tenha sido ganho – isso é outra história – de um modo muito ortodoxo.
Mas a chuva e o frio, o estar ali ou além, de pé, horas e horas, meses e meses, anos e anos, estendendo a
mão à caridade? E tudo isso? Não estou a defender a profissão – que as vezes o é, pelos vistos (mas tão
raramente, senhores, que as excepções são notícias) – do pedinte que triunfa, ....Estou só a pensar que há
muitas pessoas com contas bancárias de dinheiro muito mal ganho, muito sujo, que lhes custou muito
menos a ganhar, e que nunca ninguém lhes apreenderá. E os seus nomes também nunca serão publicados
assim, acusadoramente, nos jornais do mundo.

Maria Judite Carvalho, Este Tempo (crónicas) p. 190.
VOCABULÁRIO
tugúrio : habitação rústica;
pisada : ofendida
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LANGUE VIVANTE I

Epreuve du 1er groupe

A. COMPREENSÃO DO TEXTO

(08 pontos)

a) Ler atentamente o texto e indicar se as afirmacões a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F)
( 04 pontos)
V

F

1. O pedinte foi apreendido pelo amigo
V

F

2. trata-se dum pedinte que guarda dinheiro no banco
V

F

V

F

3. Muitos ladroês são menos inquietados do que os mendigos

4. O pedinte merece o dinheiro que ganhou
b) Como é que se ganhou o dinheiro do mendigo?
c) Dar um título ao texto

(02 pontos)
(02 pontos)

(06 pontos)

B. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

1. Justifique as formas verbais sublinhados no texto

(02 pontos)

2. Passe para o presente do indicativo as frases seguintes
a. Sentimo-nos muito bons
b. Foram descobertas e apreendidas

(01 ponto)

3. Passe para a forma afirmativa
- Nunca os apreenderá.

(01,5 ponto)

4. Complete o quadro seguinte

(01,5 ponto)

Advérbio
Acusadoramente

Verbo

Substantivo
o contrário

esfriar
C. COMPOSIÇÃO

Escolher um tema

(06 pontos)

1) Será que esconder a miséria é uma boa manera de lutar contra a pobreza?
2) O que é que pensas do fenómeno da mendicidade no Senegal?

