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LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
“Os primeiros anos são fundamentais e marcantes”
Vivi com os meus pais durante quase 30 anos e parece-me que, quanto mais me
distancio, mais me apercebo de que tudo o que vivi junto deles marcou e influenciou
profundamente o meu caminho futuro. (...)
O meu pai, poeta, ja falecido, foi uma pessoa que se dedicou inteira e obsessivamente à
educação das quatro filhas. Julgando que, ao afastá-las do mundo, as protegia de todos as
perigos. Por isso investiu numa educação severa, fechada e autoritária, que povoou a nossa
infância de medos. Hoje consigo entender que o meu pai era uma pessoa muito sofrida e
perturbada e que fez o que achava melhor para nos educar. E tento aproveitar o melhor que
recebi dele, encontrar as pepitas de ouro que nos deixou e que agora vejo que foram muitas.
A minha mãe, espanhola e enfermeira de profissão, dedicou-se quase inteiramente ao
meu pai. Lembro-me dela como uma figura quase ausente, que chorava ou rezava, que tinha
medo e nos fazia festas quando chorávamos. Acabámos por ser criadas por uma madrinha,
pequenina e diligente, que vivia connosco. Muito mais tarde compreendi o quanto tudo foi tão
duro e difícil para a minha mãe e como ela agora, ao ser avó, deixou finalmente florescer o seu
instinto maternal e como isso lhe devolveu a paz interior.
Agora sou mãe de um menino de dez anos e vejo como não há missão sagrada, mais
gratificante, mas mais difícil. Compreendo também o quanto é fácil errar, cair nos mesmos
erros dos nossos pais ou na tentação de cometer os erros opostos.
In XIS 323. 27 de Agosto de 2005 p. 17.
VOCABULÁRIO
Pepita : grão ou palheta de ouro nativo
Madrinha : marraine
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COMPREENSÃO

(08 pontos)

1) Responda por verdadero (V) ou falso (F) às afirmações e justifique a resposta
(04,5 pontos)
a) O pai da narradora está vivo e é avô

V–F

(01,5 ponto)

b) A mãe da narradora é uma agente da saúde.

V–F

(01,5 ponto)

c) A narradora tem quatro filhas.

V–F

(01,5 ponto)

2) Responda às perguntas seguintes
a) Quais as personagens principais do texto?

(01 ponto)

b) A narradora est satisfeita com a educação dada pelo pai? Justifique a sua resposta.
(01 ponto)
c) A mãe assumiu inteiramente o papel duma mãe? Justifique a resposta.

II.

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
1)

2)

(06 pontos)

Transforme as expressões sublinhada em advérbios. (-mente)
a) O meu pai tratou-nos com muita atenção.
b)

(01,5 ponto)

(01 ponto)

Ele viveu, com os pais, sem preocupação.

Complete as frases com o superlativo absoluto sintético.
(02 pontos)
a) O irmão novo passou uma infancia triste mas ela passou uma meninice.......
b) Ele tem maus pais mas o amigo tem pais....

3)

Substitua nas frases seguintes a preoposicão para pela locução para que e faça as
alterações necessárias.
(03 pontos)
a) O pai fez o que achava melhor para a mãe nos educar
b) Eles trabalham muito para o pai sustentar a família

III.

EXPRESSÃO ESCRITA

trate um dos dois temas.

(06 pontos)

1) O papel da mãe na educação dos filhos.
2) Comente a seguinte frase “Por isso investiu numa educação severa, fechada e autoritária
que povoou a nossa infância de medos.

