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“A Europa manda-nos normas a definir como devemos pescar o peixe-espada mas olha
para o outro lado quando temos de socorrer pessoas em dificuldades no Mediterrâneo” Matteo
Renzi, (... ), primeiro ministro italiano não tem papas na língua quando se refere à avalancha de
pessoas sem documentos que tentam chegar à Itália, agarradas a tudo o que flutue. Mas, por
muito que Roma se irrite, o problema veio para ficar e é complexo, alertam as instituições
europeias e os analistas de fluxos migratórios.
O Executivo de Roma conta com abundantes fundos europeus para a imigração, que nem
sempre investe e que, em conformidade com as regras da UE, acaba por perder. Os serviços
secretos informaram o Parlamento, de que, só na Líbia, devido ao caos político explorado pelos
traficantes, há entre oitocentas mil e um milhão de pessoas à espera de atravessar o
Mediterrâneo.
A estas há que acrescentar as que fogem de guerras ou da pobreza e chegam à Líbia,
vindos do Mali, do Chade e do Sudão. Bem como os que esperam chegar à Península Ibérica,
parte dos quais pode ser vista na cidade-prisão argelina de Tamanrasset, às portas do Sara.
Quando centros de estudos norte-americanos calcularam que mais de 10 milhões de
emigrantes vinham aí, os europeus não acreditaram. É difícil não dar razão a Renzi quando diz
que, sem uma política comum europeia, o problema não se resolve. O centro de estudos italiano
CENSIS estima que as migrações africanas afetam 100 milhões de pessoas, das quais apenas
uma parte se desloca em direção ao Mediterrâneo: “há mais emigrantes africanos em África do
que na Europa”.
O problema não é só italiano ou ibérico. No ano passado, chegaram à Alemanha mais
imigrantes do Leste europeu do que africanos e sírios à Itália: 419 mil, segundo o Destatis, o
serviço oficial de estatística. Em 2013, o número de entradas aumentou 12,7 % em Espanha e 6,1
% na Grécia. A Itália vem em terceiro lugar. As entradas na UE aumentaram de 600 %.
Rossend Domenech, Expresso do 5 de Julho de 2014, p.34.
I/ COMPREENSÃO DA LEITURA

(8 valores)

A. Compreensão lexical
Escolhe a resposta certa entre a, b, ou c.

(2 valores)

1) “A Europa manda-nos (...) mas olha para outro lado quando temos de socorrer pessoas
em dificuldades (...)” significa:
a) não dá nenhum dinheiro
b) não liga nenhuma importância
c) não oferece nenhum asilo
2) “Matteo Renzi, (... ), primeiro ministro italiano não tem papas na língua quando se refere à
avalancha de pessoas sem documentos (...)” quer dizer:
a) fala sem juízo
b) fala sem descanso
c) fala sem rodeios
3) “... as migrações africanas afetam 100 milhões, (...)” significa:
a) atiram
b) afundam
c) atingem
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4) “Bem como os que esperam chegar à Península Ibérica (...)” quer dizer:
a) Portugal e Espanha
b) Portugal e Itália
c) Espanha e Itália
B. Compreensão do texto
(6 valores)
1. Assinala com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações e justifica com
frases do texto.
a) Devido às instabilidades políticas nas suas terras, muitas pessoas querem emigrar.
(1 valor)
b) A Itália e a Espanha são os únicos países a sofrerem desta emigração clandestina.
(1 valor)
c) Os africanos são os únicos povos que emigram.

(1 valor)

2. Responde às seguintes perguntas
a) Quais são as razões que levam as pessoas a deixarem o seu país?

(0,5 valor)

b) O que é que mostra a determinação dos emigrantes para chegarem à Itália? (1,5 valor)
c) De onde é que são todos os imigrantes da Itália?
II COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
(6 valores)
A. Competência estrutural
Preenche o texto com as palavras seguintes:
crianças, documentos, pedófilos, embarcações.

(1 valor)
(2 valores)

Em 19 de maio um helicópero da fragata italiana “Grecale” localizou, a sul de Sicília,
duas........................ que transportavam pessoas sem......................... . Os imigrantes eram
maioritariamente eritreus, somalianos, egípcios e desde há alguns meses, sírios entre os quais
100..................... que correm o risco de ser vítimas de ...............................
B. Competência gramatical

(4 valores)

1. Reescreve as frases substituindo as palavras sublinhadas pelo advérbio correspondente.
(2 valores)
a) As vagas de imigrantes tentam chegar à Europa com desespero.
As vagas..............................................................................................................................
b) Os imigrantes recém-chegados são atendidos de imediato pelos serviços sociais.
Os imigrantes......................................................................................................................
2. Reescreve as frases começando-as como indicado sem alterar o sentido.
(2 valores)
a) Os governos devem encontrar soluções viavéis para esta forma de emigração.
Urge que ..............................................................................................................
b) Os imigrantes pagam, às vezes, uma importante quantia de dinheiro para emigrar.
Antes de...........................................................................................................................
III EXPRESSÃO ESCRITA

(6 valores)

Escolhe um dos temas abaixo indicados. Escreve um texto a propósito do tema
escolhido, respeitando as indicações. O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras.
Tema 1- O que é que pensa desta afirmação: “há mais emigrantes africanos em África do que
na Europa”?
Tema 2- A emigração clandestina das crianças é um flagelo para África. Dá as razões e propõe
soluções para este problema.

