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1

O abandono de crianças resulta frequentemente das consequências da pobreza ou de

2

doença, afirma um relatório do conselho da Europa que dá conta do regresso das “ rodas para

3

bebés” – os lugares onde se pode abandonar uma criança. Se os recém- nascidos são

4

frequentemente descobertos em caixotes de lixo ou em locais públicos, ou outros sítios é porque

5

são abandonados de forma anónima numa estrutura especial, largamente espalhada através da

6

Europa desde a Idade Média.

7

“Assiste-se agora ao regresso controverso das rodas para bebés” explicou o deputado britânico

8

Michael Hanckok, autor do relatório. Em vários países da europa foram instalados “ caixas para

9

bebés” onde se pode abandonar anónimamente uma criança que será em seguida confiada às

10

famílias que esperam uma adopção. Registada imediatamente, embora a mãe ainda tenha um

11

período durante o qual a pode reclamar, a criança recebe um nome e um apelido.

12

Nos Estados Unidos, desde 1999, a maior parte dos estados permite o abandono de recém –

13

nascidos até um ano, em locais seguros sem risco de perseguições penais.

14

As “rodas para bebés” suscitam controvérsias. Em muitos países, o abandono nomeadamente

15

selvagem, é considerado como crime e é percebido como “ incitação a cometer um crime e a

16

desresponsabilizar as mães”.

17

Porém, os defensores de sistema avançam argumentos éticos como por exemplo a luta contra o

18

aborto, a prevenção dos abandonos selvagens, os infanticídios e maus tratos, e a certeza de ver

19

crianças adoptadas.

20

“ É um mal menor, porque a vida da criança não é posta em perigo e ela torna-se adoptável”

21

resumiu o deputado francês André Schneider.

22

O relatório com estatísticas sobre este tema sensível, afirma ainda que o fenómeno do abandono de

23

crianças “ está longe de se esgotar na Europa.”

24

As mães que se separam dos seus recém- nascidos são frequentemente muito jovens, estrangeiras e

25

sem nenhuma capacidade financeira.
Diário de Notícias do Sábado 28 de
Junho de 2008 .P 39. Adaptado.
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I COMPREENSÃO DE TEXTO
(06 Pontos)
a) Responde ás perguntas seguintes:
1- Porque razoes é que as mães abandonam assim os seus filhos?
2- Porque é que a criação de “rodas para bebés” está a causar tanta polémica?

(01 ponto)
(01 ponto)

b) Responde por Verdadeiro (V) u Falso (F) e justifica a tua resposta.
1- O fenomeno “ das rodas para bebés” é uma pratica bem antiga na Europa. V / F
(0,5point)
2- Nos estados Uidos de América , uma mãe que abandona a sua criança em lugares seguros arrisca
perseguiçoes penais V/F
(0,5point)
c) Na tabela abaixo, faz corresponder os elementos da coluna A com os da coluna B conforme
com a idea do texto
(03 pontos)
(01 ponto por resposta acertada).
A
1. Uma das vantagens deste sistema é que ele pode
tambiem lutar contra
2. Em vários países, o abandono de crianças é visto
como um acto criminoso sobretudo quando é feito
3. As “ rodas para bebés” sãos toleráveis muma certa
medida

B
a. a adopção ilegal das crianças
b. anónimamente
c. porque as crianças devem ser protegidas
d.
e.
f.
g.
h.

selváticamente
a interrupção voluntária da gravidez
porque não põe em risco a vida do menino.
a pobreza
frequentemente

(08 Pontos)
II COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
A- Estabelece o comparativo de superioridade entre os dois elementos seguintes
(03pontos)
(01,5 ponto por resposta acertada)
Exemplo : A crianças / importante / qualquer outra coisa.
A criança é mais importante do que qualquer outra coisa
1- O risco de abandonar uma criança na rua /grande / deixá – la num caixote de lixo.
2- A opção de abandonar um menino /má / fazer o aborto.
a- Passa para a voz passiva
(03pontos)
1- A lei vê o abandono de crianças como un acto criminoso.
2- As mães expoem assim a vida das crianças a todos os perigos.

(01,5 ponto)
(01,5 ponto)

b- Reescreve as frases seguintes substituindo as palavras sublinhadas pelo advérbio
correspondente.
(02pontos)
1- Una mãe que abandona a sua criança tem que ser punida com severidade.
2- Um menino merece ser tratado com respeito.
C/ COMPOSIÇÃO
(06 pontos)
Escolhe e trata um dos assuntos abaixo.
Assunto N°=1
Muitas pessõas concordam a dizer que a criança é um Dom de Deus que ninguém deve abandonar por
qualquer motivo que seja. O que é que tu pensas desta afirmação.
(em 10 linhas no mínimo)
Assunto N° = 2
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Actualmente o abandono de crianças é muito frequente na nossa sociedade. Dize o que pode explicar
este fenómeno e propõe soluções para lutar contra este fenómeno.

Fin

