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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
1

Os primeiros gritos ouviram-se perto da 1h00 no 2° esquerdo de um prédio da Urbanização

2

Encosta do Sol, em Soure, distrito de Coimbra. Nos últimos tempos, o casal costumava discutir,

3

mas nada que se parecesse com o conflito da madrugada naquele dia. Um vizinho aproximou-

4

se da porta, quis saber o que se passava e os ânimos acalmaram. Mas uma hora depois a

5

violência voltou. Quando os outros moradores chamaram ajuda, pouco antes da 1h30, já não

6

foram a tempo de salvar Femanda Ferreira. 47 anos, e a filha mais velha, de 16. As duas foram

7

assassinadas à facada pelo marido e pai, respectivamente. A miúda mais nova, de 13 anos,

8

sobreviveu no limite, com três facadas profundas no tórax. O pai foi detido.

9

Na vizinhança, a família era tida como pacata: ele mais reservado do que ela, davam-se pouco

10

com os outros. Mas nada fazia prever o cenário que GNR e Bombeiros encontraram. Depois de

11

gritarem por ajuda durante algum tempo junto à porta de casa, trancada, a mãe e a filha mais

12

velha deixaram de se ouvir. As autoridades encontraram-nas no châo, já sem vida. A mulher

13

tinha facadas no peito, no abdómen, nos braços e nas pernas; a adolescente na barriga e no

14

tórax. O silêncio da casa só era quebrado por sussurros vindos da sala: “Socorro... Socorro...”

15

Com o agressor preso no quarto, a terceira vítima foi socorrida. Tinha três golpes profundos no

16

peito e um pulmão perfurado. Corria risco de vida. Os bombeiros taparam as feridas com

17

compressas e levaram-na para a ambulância onde uma equipa médica a estabilizou e entubou.

18

Entrou no Hospital Pediátrico de Coimbra para ser operada. O pai recebeu tratamento no

19

Serviço de Observação dos Hospitais da Universidade de Coimbra, sob detenção antes de ser

20

levado por agentes da Polícia Judiciária.

21

Além dele, só a filha mais nova poderá contar o que se passou naquela noite. A jovem terá de

22

viver com a memória de ver o pai matar parte da família.

Por Rita Garcia, in jornal Sábado 23/11/2014.
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I. COMPREENSÃO DA LEITURA
(8 valores)
A. Compreensão lexical
Faz a correspondência entre os elementos da coluna A com os da coluna B.
(2 valores)
1. Ânimos
a. Tranquila
2. Pacata
b. Sons confusos
3. Trancada
c. Agradável
4. Sussuros
d. Espíritos
e. Encerrada
B. Compreensão do texto
B1. Marca com uma cruz (X) a melhor definição entre a, b, c.
(3 valores)
1. conflito da madrugada (l 3) significa :
a. conflito acontecido na aurora
b. conflito acontecido no crepúsculo
c. conflito acontecido à meia – noite
2. Assassinadas à facada (l 7) é sinónimo de :
a. mortas com uma arma a fogo
b. mortas com uma arma branca
c. mortas com uma arma eléctrica
3. Davam-se pouco com (l 9-10)quer dizer :
a. entendiam-se pouco com
b. importavam-se pouco com
c. alarmavam-se pouco com
B2. Responde por Verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações seguintes. Justifica cada
uma com uma frase ou expressão do texto.
(3 valores)
1. O conflito aconteceu cedo na manhãzinha.
2. Os conflitos eram frequentes naquela família.
3. A família convivia harmoniosamente com os vizinhos.
II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
(6 valores)
A. Competência estrutural
Completa as frases seguintes com a palavra adequada.
(2 valores)
a. A vítima foi transportada................(em, de, com) ambulância.
b. O pulmão da filha mais nova era.............(tão, tanto, quanto) perfurado que ela corria o
risco de vida.
c. A tragédia..................(cujo, de que, do qual) é vítima esta família é inexplicável.
d. Ultimamente o casal...............(discutiu, tem discutido, tinha discutido) muito.
B. Competência gramatical
(4 valores)
1. Substitui as palavras sublinhadas pelo superlativo sintético do adjectivo. (1 valor)
a. A filha mais nova era muito medrosa.
b. O marido não era muito amável.
2. Substitui as palavras sublinhadas pelos pronomes complementos e faz as
alterações necessárias.
(1 valor)
a. Ninguém ouviu os primeiros gritos da mulher.
b. Aquela família revela-nos uma triste história.
3. Passa as frases seguintes para a voz activa ou passiva.
(2 valores)
a. O agressor foi preso pela GNR.
b. Um vizinho abria a porta.
III.EXPRESSÃO ESCRITA
(6 valores)
Escolhe e trata um dos dois temas. O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras.
Tema 1 : Quais podem ser as consequências dos conflitos domésticos sobre as crianças ?
Tema 2 : O que achas dos casos frequentes de violência doméstica na sociedade ?

