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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS

Na Gândara, há aldeolas ermas, esquecidas entre os pinhais, no fim do mundo. Nelas vivem
homens semeando e colhendo quando o estio poupa as espigas e o inverno não desaba em chuva e lama.
Porque então são ramagens torcidas, barrancos, solidão, naquelas terras pobres.
Ao fundo dum desses sítios, há uma pequena lagoa que o calor de junho seca. A aldeia chama-se
Corrocovo e a lagoa nem sequer tem nome. Quando a água se escoa, a concha gretada está coberta de
bunho. As mulheres ceifam-no, estendem-no ao sol, e entrançam esteiras que vão vender às feiras da vila
de Corgos.
Mariano Paulo e os amigos descem da quinta, caçam ali os patos bravos, quando o outono os leva
de passagem para as terras quentes do sul. O charco espalha sezões nos casebres à borda de água e
agasalha as aves para os senhores da aldeia derrubarem a tiro. Aves com frio, caçadas crepusculares.

Carlos de Oliveira, Casana
Duna, on OBRAS CIMPLETAS – Caminho, Lisboa, 1992 p. 603

VOCABULÁRIO
agasalha : do verbo agasalhar, pôr
o charco : a parte da terra que sai da agua
concha gretada : terra argilosa e seca
escoa-se : retira-se

.../... 2

PORTUGAIS

2/2

LANGUE VIVANTE I

06 G 10 A 01
Séries : L’1-L2-L1a-L1b
Epreuve du 1er groupe

I.COMPREENSÃO DO TEXTO

(08 pontos)

I a) Indicar no texto os verbos que exprimem uma actividade agrícola e clasificá-los cronológicamente.
(02 pontos)
I b) Preencher os espaços em branco com a palavra adequada.
(02 pontos)
(os mecânicos, os carpinteiros, os agricultores, os camponeses)......................................................... da
provincia da Beura Litoral terão bons (frutas, rendimentos) agricolas se não houver seca e chuvadas.
Durante (o Inverno, a Primavera, o verão)........................., há uma intensa actividade (política,
industrial, comercial)......................... com (os pinhais, a água, o bunho)...................................., (as
crianças,

os

homens,

as

mulheres)..............................

fabricam

(esteiras,

espigas,

lama)............................ que vão transportar (ao terreno, à quinta, ao mercado)................................... da
cidade vizinha.
I c) Completar o exercício a seguir utilizando a palavra apropriada e tendo em conta a compreensão do
terceiro parágrafo do texto.
(02 pontos)
A....................................... é uma actividade recreativa que Mariano Paulo e os seus companheiros
gostam de fazer na...................Esta abriga no........aves ; ela constitui um reservatório de ........... para
os camponeses.
I d) Explicar com suas palavras a frase seguinte.
(02 pontos)
“Ao fundo desses sítios, há uma pequena lagoa. (...) Quando a água se escoa, a concha gretada está
coberta de bunho. As mulheres ceifam-no, estendem-no ao sol e entrançam esteiras que vão vender às
feiras da vila de Corgos”.
II.COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(06 puntos)

Pôr o verbo entre parenteses no tempo de conjugação apropriado
1) Os camponeses não conseguirão obter boas colheitas se (haver) chuvadas e seca.

(01,5 ponto)

2) Se os camponses não (ter) casebres construídas perto da lagoa nunca apanhariam sezões.
(01,5 ponto)
3) Considerar a frase sublinhada no texto.
a) Passar esta frase para o futuro do indicativo.
b) Passe a frase para o pretérito perfecto simples.
III.REDACÇÃO

Escolher um desses assuntos e tratá-lo

(03 pontos)
(02 pontos)
(01 ponto)
(06 puntos)

Assunto 1 : A mulher e o trabalho : trata de definir e explicar o estatuto da mulher na sociedade actual.
Assunto 2 : Á luz do texto, procura descrever uma aldeia ou a tua aldeia na estação das chuvas.

