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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
Lê o texto seguinte com atenção
O valor da língua portuguesa
1
2
3
4
5
6
7

O presidente do observatório da Língua Portuguesa Eugénio Anacoreta Correia, reconheceu, durante
um seminário, em Macau, o valor da língua portuguesa. Durante o seminário cujo tema era “Língua
Portuguesa – Afirmação e Valor”, Eugénio Anacoreta Correia disse que o valor da língua portuguesa era
muito grande e estava a crescer pois, a zona de CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)
estava em expansão demográfica, ao contrário de muitas zonas do mundo que estavam em recessão
demográfica. Segundo ele, a zona de CPLP está em expansão cultural e económica, portanto o valor da
língua está a acentuar-se no mundo.
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O presidente do observatório de Língua Portuguesa, ao sustentar a tese da expansão do
português, deu alguns indicadores de classificações mundiais que permitem aferir o valor da língua e
que colocam o português sempre em posições cimeiras. “O português é a quinta língua mais falada no
mundo, é a sexta na Internet, é a quarta no Twitter, é uma das três que é falada nos três continentes,
particularmente em África”, descreveu.
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Eugénio Anacoreta Correia defendeu que a maior afirmação do português no mundo passa,
primeiro, por uma concertação diplomática muito estreita para que seja adotado como língua oficial de
documentação e de trabalho nos organismos internacionais. O segundo vetor é o da intensificação do
ensino do português, não apenas no mundo da CPLP que já o fala, mas naquele mundo que o quer falar.
O terceiro aspeto, é o do reforço da solidariedade interna no seio da CPLP, para diluir as assimetrias
existentes nos graus de desenvolvimento humano em todos os países. “Temos de puxar todos os países
para padrões reconhecidos de grande cidadania, de valor de bem-estar, e isso exige um esforço de
solidariedade interna no seio da CPLP”, acrescentou.
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Ao destacar a “explosão” do interesse pela aprendizagem do português na China, onde há mais
de vinte universidades a oferecer licenciaturas, o antigo embaixador de Portugual em Cabo Verde
constatou que a evolução das relações comerciais entre a China e os países de Língua Portuguesa
contribuíram para a maior procura da aprendizagem do português. “Não só os países que falam
português que sentem essa necessidade, é a própria China que sente essa necessidade”, disse ele.
“Angola é neste momento o segundo exportador de petróleo para a China. O Brasil é o maior parceiro
comercial da China, ultrapassando os Estados Unidos. Obviamente que tudo isso funcionará melhor se
no Brasil se falar mais chinês e se na China se falar mais português”, concluiu.
Mundo Português, Edição n° 1671 05 de Outubro de 2012, p.12
I. COMPREENSÃODA LEITURA

(8 valores)

A. Compreensão lexical
Marca com uma cruz (X) a resposta correcta.
1. Recessão (L5) significa :
a. acto de a população crescer
b. acto de a população diminuir
c. acto de a população envelhecer
2. Aferir (L9) quer dizer :
a. denunciar o valor da língua
b. reduzir o valor da língua
c. medir o valor da língua
3. Estreita (14) é sinónimo de : a. restrita
b. alargada
c. durativa
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a. desenhos
b. modelos
c. jogos.

B. Compreensão do texto
B1. Assinala com Verdadeiro (V) ou Falso (F) as afirmações seguintes; Justifica com uma frase ou
uma expressão do texto.
1. Fala – se cada vez menos a língua portuguesa.
2. O português tem de ser uma língua de trabalho em todos os organismos internacionais.
3. A parceria comercial desfavorece a promoção da língua portuguesa.
B2. Faz a correspondência entre os elementos da coluna A com os da coluna B.
Coluna A
1. Se a língua portuguesa se alastra no
mundo é

Coluna B
a. porque a língua facilíta os intercâmbios com as
outras comunidades.

2. Se a afirmação da língua portuguesa é
uma necessidade é

b. porque se notam fraquezas na cooperação entre os
países lusófonos.

3. Se a aprendizagem do português
suscita um grande interesse fora da
CPLP é

c. porque muitas
demográfica.

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

zonas

estão

em

recessão

d. porque os países lusófonos conhecem
progressão económico – cultural.

uma

(6 valores)

A. Competência estrutural
Completa a passagem seguinte com a palavra correcta.
Agora.......................... (muitos, todos, tantos) se interessam pela aprendizagem do português. De
facto os governantes.................... (são, estão, vão) preocupados com esse assunto...................
(cujo, de quem, de que) a imprensa local tem falado muito. Com efeito a promoção da língua é o
................... (muito grande, tão grande, maior) desafio para a C.P.L.P.
B. Competência gramatical
1. Substitui o sublinhado pelo pronome complemento correspondente e faz as alterações
necessárias.
a. Os chineses também aprendem muito a língua portuguesa.
b. As universidades estrangeiras oferecerão oportunidades.
2. Passa as frases para a voz activa ou passiva.
a. Os países lusófonos aceitaram as conclusões do seminário.
b. O português foi visto pelos chineses como um meio de atracção comercial.
3. Reescreve a frase seguinte começando – a como indicado.
O presidente diz : “O nosso país tem o dever de promover esta língua tão útil agora”.
O presidente disse que...................................................................................................
III. EXPRESSÃO ESCRITA

(6 valores)

Escolhe um tema e trata – o entre 120 e 150 palavras.
Tema 1 : Pensas que a língua é útil para a integração entre povos? Argumenta.
Tema 2 : Para ti, o que se deve fazer para uma melhor promoção da língua portuguesa no mundo?

