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Durée : 2 heures
Séries: L’1 – Coef. 4
Série : L1b-L2 – Coef. 2
Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS

A OPRESSÃO FACISTA
A verdadeira vida de Joaquim Américo começou nas ruas da grande cidade : vendeu
jornais, foi moço de tipografia, aprendiz de tipógrafo e, por fim, linotipista do jornal Rebate, que
os facistas assaltaram após o malagro da revolução.
Nao encontratam ninguém, todo o pessoal tinha entrado na revoluçao, uns estavam presos,
outros andavam a monte e dois tinham caído na luta. Furiosos, os facistas jogaram para a rua
os móveis, pilharam máquinas de escrever, fizeram auto-de-fé da bibliotheca, escaqueiaram
máquinas de compor, martelaram a rotativa, loucos de raiva por o não poderem fazer na
cabeça dos tipógrafos e jornalistas.
Américo andou escondido por aqui e ali, protegido pelos camaradas brasileiros.
Dizia-se que a polícia fascista andava a matar os estrangeiros que tinham pegado em armas
« Contra o Brasil ». Foram os camaradas que lhe lembraram que era estrangeiro, porque ele,
menino feito homem sob o sol brasileiro, nem pensava que o fosse, que sua patria não era
aquela terra onde aprendera a falar e a viver, mas outra, desconhecida, que ficava noutro
continente, a que nenhum laço o prendia, de onde seus pais tiveram de sair à procura de pão.
Seu nome estava fichado na polícia facista. Ele não sabia para onde ir, com os caminhos
trancados, procurados como « revolucionário perigoso », quando em verdade não fora mais
que simples miliciano na luta contra o ditador. Todos os estrangeiros antifacistas eram
conciderados revolucionários perigosos...
...Pelos caminhos da ilegalidade, os camarades levaram-no por aqui e ali e acabou por se
encontrar na Bahia, onde Ihe deram fuga num cargueiro que se fez de rumo a África.

Castro SOROMENHO, Terra Morta
Páginas 23e 24 Edição Sá da costa lisboa 1949.
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Séries : L’1-L1b-L2
Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I
I. COMPREENSÃO

(08 Pontos)

A- Responda por falso ou verdadeiro

V

F

(05 Pontos)

1- Joaquim Américo é um facista

2- Joaquim Américo fugiu para Africa

3- Os facistas assaltaram o jornal o rebate

4- Joaquim Américo travalhava no jornal o rebate

5- A/ a) policia gosta muito dos estrangeiros
B- Escreva tres ideias diferentes que descrevem a situaçao no texto

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(03 pontos)

(06 pontos)

A- coloque o pronome no lugar adequado

(03 pontos)

1) Niriguém_______ tinha_________dito que ela tinha mudado para o estrangeiro (me, se)
2) Todos _______ sentaram________ à mesa para Jantar. (se)
3) Essas informações já_______foram______dadas ontem. (te)

B- Complete com o tempo adequado
1). Convinha que _______(trazer) agasalhos.
2). Embora__________(estar) doente, foi trabalhar.
3). Se _________(saber) guiar, comprava um carro.

III REDACCÃO

(06 pontos

Escolha um dos temas seguintes.
1/ Tema : tente explicar a palavra liberdade.
2/ Téma: Qual é o papel que o jornalista pode desempenhar numa sociedade?

