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Epreuve du 1er groupe

Lê o texto atentamente seguinte :
1
2
3
4
5
6

A minha mãe biológica estava grávida de sete meses e meio quando decidiu abortar-me.
Não sei porque é que ela tomou essa decisão. Estávamos em 1977. Ela e o meu pai
biológico tinham 17 anos na altura e não estavam casados. Ela decidiu me abortar numa
clínica de Los Angeles e realizou um aborto salino. Uma solução com sal é injetada no
ventre materno de modo que o bebê possa ingerir o líquido salino, queimando-o por dentro e
por fora. Nesse tipo de aborto o bebê é expelido morto em 24 horas, mas eu sobrevivi.

7
8
9

O aborcionista não estava de serviço quando eu vim ao mundo (...); A única pessoa
preocupada comigo foi a enfermeira. Ela chamou uma ambulância e fui transportada para o
hospital. Fui colocada numa incubadora. Não se esperava que eu sobrevivesse.

10

Porém sobrevivi.

11
12
13
14

Devido à ausência de oxigênio por 18 horas e o fato de ter sido queimada viva no ventre da
minha mãe, fiquei com sérios problemas. Não conseguia me mover e os médicos afirmavam
que eu iria viver num estado vegetativo para o resto da vida (...). Com 3 anos e meio
comecei a andar (...).

15
16
17

Tenho 28 anos e trabalho como música em Nashville, Tennesse. Ainda coxeio e por vezes
caio, mas mesmo assim já participei de uma maratona e irei participar novamente em outra
em Londres, para jovens deficientes.

18
19
20
21
22
23

A minha mãe adotiva falou-me do meu passado. Sempre senti que havia algo que faltava
contar. Perguntava-lhe muitas vezes porque tinha problemas e ela respondia-me que eu
havia nascido prematura. Aos 12 anos perguntei-lhe de novo e ela disse-me o que havia
acontecido. Ela respondeu que tinha este problema devido a um fato interessante. A minha
mãe adotiva disse-me que eu em vez de ficar amargurada deveria alegrar-me por ter
sobrevivido.

24
25
26

Eu penso que é importante mostrar o que aconteceu comigo não só para mostar a verdade
do aborto mas também para mostrar as potencialidades que cada um de nós tem dentro de
si.

27

Se o aborto é um direito das mulheres quais são os meus direitos ?

28
29

Todos os dias agradeço a Deus. Acredito que sou prova viva de que o aborto é o
assassinato de um ser humano. (...)

htt:/www.veritatis.com.br/debates/7440-eu-fui-abortada-o-testemunho-de-umasobrevivente
extraído do site a 5 de dezembro de 2013 (Texto adaptado)
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I. COMPREENSÃO DA LEITURA

14 G 16 A R
Séries : L’1-L1b-L2

(8 pontos)

A. Compreensão lexical
Escolhe entre a, b, c a resposta correcta

(2 pontos)

1. “ a mãe ... estava grávida de sete meses...” (linha 1) significa :
a. Tinha um bebê
b. Esperava um bebê
c. Perdia o bebê
2. “...decidiu me abortar...” (linha 3) quer dizer :
a. Abandonar
b. Oferecer
c. Eliminar
3. “estado vegetativo” (linha 13) é igual a :
a. Precário
b. Forte
c. Saudável
4. “Ainda coxeio e por vezes caio” (linha 15) significa :
a. Ando rapidamente
b. Ando dificilmente
c. Ando normalmente
B. Compreensão do texto
B.1. Faz a correspondência entre os elementos da coluna A com os da B conforme à
comprensão do texto
(2 pontos)
A
B
1. Os meus progenitores eram novos
a. milagrosamente
quando
b. um crime
2. Fiquei queimada viva
c. viajaram comigo
3. Consegui viver
d. prematuramente
4. Penso que abortar é
e. uma benção
f. esperavam por mim
g. mas nasci
B.2. Responde às perguntas seguintes.
a.
b.
c.
d.

(4 pontos)

Por que meio a mãe tentou suprimir a sua filha ?
Como se fazia o aborto de que sofre a menina ?
Qual é a consequência do acto da mãe sobre a sua filha ?
Por que razão a menina conta a sua história ?
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II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
A. Competência Estrutural
(2 pontos)
Escolhe para cada espaço em branco uma das palavras que estão entre
parênteses
Deve-se lutar................................ (contra, para, por) os abortos ..................................
(antes, depois , pois) constituem assassinatos de seres, humanos. O combate
.................................... (de, para, por) esta prática, tem que ser uma prioridade para
............................................ (cada, todos, tudo) habitante do nosso planeta.
B. Completência gramatical
Reescreve as frases começando como indicado
1. O bebê foi salvo pela enfermeira.
(1 ponto)
- A enfermeira.......................................................................................
2. A narradora vem a minha casa e revela o acto bárbaro da sua mãe (1 ponto)
- Anteontem, a narradora...........................................................................
3. O testemunho tem impressionado o tio da narradora.
(1 ponto)
- O tio da narradora.....................................................................................
4. “A única pessoa preocupada comigo foi a enfermeira. Ela chamou uma
ambulância e fui transportada para o hospital” contou a narradora
(1 ponto)
- A narradora contou que ............................................................................
III.EXPRESSÃO ESCRITA
(6 pontos)
Escolhe um dos temas abaixo indicados. O teu texto deve ter entre 120 e 150
palavras.
TEMA1 : “O aborto é um mal necessário por vezes”. O que tu pensas desta afirmação ?
TEMA 2 : Pró ou contra a legalização do aborto no teu país ?

