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LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
São João de Madeira, 15 de Maio de 1943
Meu querido Manuel,
Em primeiro lugar eu desejo que tu passes bem. Espero que esteja tudo bem contigo e
com os teus companheiros aí no Brasil. Por aqui, em São João de Madeira (Portugal), a tua
família está bem, salvo eu. Há mais de quinze dias que estou doente sem me poder levantar da
cama. Quem me tem valido é a nossa filha e a Zefa da Fonte, senão eu já tinha morrido aqui.
Não te preveni antes para não te afligir e porque pensei que isto era coisa que passava de um
dia para o outro. Mas ontem estiveram na Bouça uns homens de Oliveira, parece que da
justiça, e depois vieram cá dizer – me que as nossas courelas já eram do Carrazedas, porque
tu não pagaste o combinado. A Deolinda e o Afonso foram à vila e falaram com o escrivão e
com o doutor Samuel, mas todos disseram que já não se podia fazer nada. Não imaginas as
lágrimas que tenho chorado de ontem até agora, porque eu sei como tu estimavas aquelas
nossas ricas terrinhas.
Escreve – me, Manuel ! Há já muito tempo que eu não recebo uma regra tua e não sei o
que fazes aí. Eu, depois que tu foste, nunca mais soube o que é uma hora de alegria. Antes
queria ser pobre toda a minha vida do que sofrer o que tenho sofrido. Se me visses agora nem
me conhecias. Não te esqueças de me escrever.
Aceita um grande abraço da tua mulher que te deseja muita saúde, Amélia.
FERREIRA DE CASTRO, EMIGRANTES, 24. A edição, GUIMARÃES
EDITORES, LDA, 1988, LISBOA, p. 203 (adaptação)
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LANGUE VIVANTE II
I. COMPREENSÃO ESCRITA

(08 pontos)

A. Responda às perguntas seguintes
(04,5 pontos)
1) Onde está a Amélia, neste momento ?
2) Como está a Amelia desde mais de quinze dias ?
3) Onde está o Manuel ? E porquê ?
4) Porque é que o Manuel perdeu as suas courelas que ficam no país, ao proveito do
Carrazedas ?
5) Comente esta frase : “Eu, [...]; nunca mais soube o que é uma hora de alegria”.
B. Escolha entre a/, b/ e c/ o melhor significado da palavra sublinhada
1) “Não te preveni antes para não te afligir...”
a/-Chamar,
b/- atormentar,

(01,5 pontos)

c/- afogar

2) Quem me tem valido é a nossa filha...”
a/- tem sofrido , b/- tem ajudado,
c/- tem pagado
3) “...tu estimavas aquelas nossas ricas terrinhas”.
a/-Gostavas bem de,
b/- detestavas muito,

c/- vias bem.

C. Encontre no texto, o oposto (o antónimo) de cada palavra dada
1)
2)
3)
4)

Último # ...................................
Injustiça #................................
Pobres # ...............................
Pouco # .................................

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(02 pontos)

5) Vieste # ................................
6) Tristeza # ..............................
7) Recusa # ...............................
8) Pequeno # ...........................
(06 pontos)

1) Passe as frases seguintes para a voz passiva ou activa.
a) A Amélia escreveu uma carta.
b) A tristeza está a ser expressa pela Amélia.
c) O Manuel tinha preferido a emigração.
d) As courelas foram – lhe roubadas.

(02 pontos)

2) Substitua as palavras sublinhadas pelos pronomes complementos adequados
fazendo as alterações, se for necessário
(02 pontos)
a)
b)
c)
d)

Algumas pessoas preferem a emigração como solução da pobreza.
A emigração provoca a solidão.
A mulher escreverá as cartas ao seu marido emigrado.
O homem quer explicar o perigo da emigração aos filhos.

3) “Se me visses agora nem me conhecias”.
(02 pontos)
a) Diga qual é o infinitivo, o tempo, o modo e a pessoa do verbo sublinhado.
b) Explique o uso do tempo e do modo do verbo sublinhado.
III. EXPRESSÃO ESCRITA
(06 pontos)
Excolha um assunto e trate – o com quinze (15) linhas ao mínimo.
Assunto n° 1 : “A emigração é um mal necessário”. Explique esta afirmação.
Assunto n° 2 : Você é um emigrante vivendo no estrangeiro com muitas dificuldades.
Excreva uma carta ao seu amigo que ficou no Senegal, carta onde você lhe relata essas
dificuldades.

