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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
Família acusada de escravizar rapaz
1
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O Ministério Público de Vila Verde, distrito de Braga, acusou uma família proprietária de
uma exploração agrícola, do crime de escravidão, por alegadamente terem mantido nessa
situação durante 25 anos, um jovem com deficiência moderada, disse fonte judicial.
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A fonte adiantou hoje que a acusação deduzida contra aquela família concluiu que a
vítima foi sujeita, numa quinta a trabalhos duros, sem direito a qualquer recompensa, sob maustratos, agressões violentas e condições de vida desumana. Esta vítima, o Rui Manuel tem
actualmente 35 anos.
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Foi libertado da alegada escravidão em Novembro de 2004, graças à intervenção
conjunta de uma equipa da GNR e de técnicos da segurança Social.
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Segundo o Ministério Público, foi encontrado num estado de grande degradação, física e
psicológica. Uma fonte do MP adiantou que, o Casimiro Alves, a mulher e os seus dois filhos,
foram acusados de terem privado Rui Manuel da « consciência da sua priópria liberdade e de
toda a dignidade humana(...)
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Os arguidos agrediram fisicamente o Ruí Manuel, com recurso a todo o tipo de objectos
e em diferentes partes do corpo, por não desempenhar na perfeição as tarefas exigidas.
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Aliás, -sublinha- « aproveitaram-se e promoveram a deficiência mental e ignorância do
jovem e reduziram-no à condição de “ mero instrumento de trabalho".
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O MP finalizou que o rapaz trabalhava, horas a fio, no campo, tendo ficado sem saber ler
nem escrever. O inquírito criminal concluiu que dormia num armazém onde também comia de
pé.
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De acordo com testemunhos de vizinhos e pessoas que passaram pela quinta, o Rui era
obrigado a trabalhos duros e violentos, como os de esvaziar fossas sem qualquer protecção, ou
de lavar chãos com ácido, sem luvas e de joelhos... .Até os sapatos eram rotos
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O MP acusa a família da prática de um crime de ofensa à integridade física grave e de
crime de escravidão -este punível com pena de cinco a 15 anos de prisão.

In Expresso, « Lusa » 9 de dezembro de 2009, p.2(adaptado)

Vocabulário : GNR- Guarda Nacional Republicano ; Os arguidos –os acusados ;
a escravidão -l' esclavage ; O.M.P – o Ministério Público.
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Séries : L1a-L1b-L’1-L2
LANGUE VIVANTE I

Epreuve du 1er groupe

A/ COMPREENSÃO DO TEXTO

( 08 valores)

1- Responda às seguintes perguntas com frases completas.
a) Em que país se passa a cena?
b) Quantos membros têm a família referida no texto ? Cite-os.

(02 valores)

2- Cite uma passagem do texto que mostra que:
a) Os direitos das crianças para a educação são violados
b) Os direitos das crianças de ter uma família são violados
c) O rapaz trabalhava sem ser pago.
d) Os membros da família vão ser condenados.

(04 valores)

3- Dê dois outros direitos das crianças que você conhece.
Assinale a boa resposta com uma cruz

(01 valor)

4- A expressão “horas a fio” significa :
a) sem parar
b) sem continuar
c) sem cansar

B / COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(01 valor)

(06 valores)

1- Reescreva as seguintes frases começando-as como indicado
(04 valores)
a) “Aproveitaram-se e promoveram a deficiência mental do jovem e reduziram-no a um
objecto de trabalho.”
No próximo ano ................................................................................................
b) “ Este rapaz foi libertado ontem e foi à casa dos pais e hoje agradece o Ministério Público”.
– O jornalista disse que .....................................................................................
c) “ Os membros da família vão responder à polícia e a sua casa ficará fechada”
No caso dos membros da família........................................................................
2- Passe para a voz passiva ou a activa as seguintes frases :
a) Até os sapatos eram rotos
b) A Segurança Social entregou o rapaz a uma família.de acolhimento.

C / EXPRESSÃO ESCRITA

(02 valores)

(06 valores)

Escolha e trate um dos dois assuntos.
1- Pró ou contra o trabalho das crianças ? (10 a 15 linhas)
2- No Senegal muitas raparigas trabalham como criadas em condições difíceis com salários
baixos. Desenvolva este ponto de vista preconizando soluções para elas. ( 10 a 15 linhas)

