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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
CASOS DE POLÍCIA
Há uns anos escrevi um texto sobre um miúdo que se dedicava à pequena marginalidade nas
ruas do Porto e que com não mais de 12 anos, criara já a fama de ser um ás a roubar carros e a
fugir, ao volante deles, das perseguições policiais.
O miúdo tinha a alcunha de 'Siga' e dava vontade de seguir a história dele e desejar, como fiz,
que tudo terminasse bem. Que a polícia, os juízes de menores, os reformatórios do IRS, os
psicólogos, assistentes sociais, a escola, fosse quem fosse, tivesse o dom e o empenho de
pegar naquele miúdo que todos diziam ser mais inteligente e dotado do que o comum no seu
meio, e fazer com que ele pudesse seguir a sua vocação de corredor de automóveis, por
exemplo, em vez de seguir o destino de criminoso que lhe parecia traçado pelas circunstâncias
da vida.
Torci para que a vida corresse bem para o 'Siga', mas nào correu. Andou por reformatórios e
intemamentos e entrou pela primeira vez na cadeia com dezasseis anos. Agora, com 22, acaba
de ser condenado a seis anos e meio de prisão, pela primeira de varias acusações de assalto à
mão armada contra ele pendentes. Na sentença que o condenou os juizes escreveram que ele
"inviabiliza a vida em sociedade".
Não tenho razão alguma para pôr em causa a justiça da sentença, mas não consigo evitar
pensar se poderia ter sido diferente, se tudo poderia ter corrido de outra maneira. E, se sim, de
quem mais será a responsabilidade por o' Siga ' não ter conseguido escapar ao seu destino ?
Miguel Sousa Tavares in, "Expresso",
12 de Maio de 2007,
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I - COMPREENSÃO DO TEXTO

(08 Points)

A/ Diga se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F)

(04 points)

a) – o “Siga” tinha carros aos 12 anos
b) – O “Siga” tinha muitas capacidades intelectuais
c) – Ele acabou por ser corredor de automóveis
d) – Para o narrador os juizes deram um veredicto severo
B) Perguntas

(04 points)

a) Porque é que os juizes acham que o “Siga” «inviabiliza a vida em sociedade ?»
b) Você acha que o « Siga » roubou porque era pobre? Justifique a sua resposta.
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II - COMPETENCIA LINGUISTICA:

(06 Points)

1). QuaI é o tempo e modo dos verbos sublinhados no texto? Justifique o uso deles.
2). Dê o infinitivo de "fiz", "consigo".
3). Passe o seguinte texto para o discurso indirecto.
-"Fui um menino que ia pedindo minha comida aqui nas ruas. Isso nào pode continuar hoje.
Sou agora um ás em roubar carros. Esta função mudara a minha vida", clamou o 'Siga '.
4). Substitua a palavra sublinhada pelo pronome complemento correspondente na forma
correcta.
-O juízes têm condenado o 'Siga'.

III.- EXPRESSÃO ESCRITA:

(06 Points)

Trate um assunto à escolha.
Assunto 1 :
Você assistiu uma vez ao julgamento de um detido num tribunal.
Diga como é que se passou.
Assunto 2:
Hoje em dia encontram-se muitos menores nas ruas dando-se a actos de vandalismo.
Depois de ter situado as responsabilidades, promulgue soluções ao flagelo.
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