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PORTUGAIS
Numa criadora manhã de Julho, um dos pastores desse tempo, mocetão quando muito
dos seus dezoito anos, divagava com o rebanho pelos altos da vala e do Arreçaio, entre os
quais discorre apertada a ribeira de Gilde, afluente do Arda. Eram cinco da manhã. O sol
doirava já o cume das montanhas, arrancava da face polida das lousas cintilações de aço, e
perolava as lágrimas do orvalho recolhidas na corola das florinhas silvestres. Uma viração
áspera e fresca agitava levemente as urzes, a segredar-lhes desses mistérios
incompreensíveis com que a Natureza celebra de contínuo a sua comunhão universal.
Perdido nesse belo quadro do rebanho, André sonhava vagamente. Era de uma
compleição ampla e robusta, um primitivo luso. O arcaboiço proeminente e sólido tinha-o
coberto por uma carnação vigorosa, se bem que depauperada pela deficiência da alimentação ;
a obliquidade do tronco proviera-lhe do hábito de montar contínuamente desníveis
consideráveis. De longe André avistou uma rapariga perfeita com um cesto à cabeça, que se
dirigia pelo caminho aberto na montanha : era a padeirinha de Gronda, que todos os dias ao
romper da alva marchava para Arouca. Ele amava doidamente a padeirinha Ana. Na verdade
Ana apaixonava-se pelo Antoninho, o fidalgo da Mó, por ambiçôes materiais. Baixo, amplo e
refeito, o Antoninho acusava uma sã organização hercúlea, tomada indubitávelmente no berço,
mas depois a largos músculos desenvolvidos por frequentes exercícios físicos, por uma
alimentação abundante e substanciosa. Era um Tartufo selvagem.
Volvidos quatro meses, Ana foi expulsa da casa paterna. Ela foi ao encontro do André,
no alto da montanha :
- Ah ! Meu André, porque te não escutei eu, há cinco meses ?
Mas o André transfigurara-se de repente.Apenas a Ana se levantou, que ele retrocedeu,
apavorado e triste, no semblante a expressão da mais bravia repugnância. Notara no ventre da
Ana uma proeminência característica, nos quadris um alargamento anormal, que lhe acusavam
nítidamente o estado de gravidez. Então o seu feroz instinto irritado dilatou-se como uma
bomba de dinamite...
E de um brusco convulso Ana arremessou-se à torrente do alto da montanha. O corpo
daquela mártir foi veloz despedaçar-se de encontro ao rochedo. As aves entoavam
despreocupadas os seus primeiros cantos matutinos.
Abel Botelho, Mulheres da Beira,
Lello e Irmão Editores, Porto, 1898, p. 309-317.
I. COMPREENSÃO DA ESCRITA

(08 pontos)

A. Leia o texto e responda às perguntas seguintes

(06 pontos)

1) Escolhe una hipótese e explique. O primeiro parágrafo é 1. argumentação
2. descrição
3. narração
2) Quem é a personagem principal desta narrativa ? Justifique a sua resposta.
3) Qual é o elemento de oposição entre a descrição física do André e a do Antoninho ?
4) Porque é que o amor da Ana pelo Antoninho foi uma aventura trágica ? Dê as suas
razões.
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B. Assinale a resposta correcta

(02 pontos)

1) “Era um Tartufo selvagem” significa :
a) Antoninho era um homem natural e virtuoso
b) Antoninho era um sedutor bonito e dadivoso
c) Antoninho era um impostor feito e cruel
2) “Numa criadora manhã de Julho” quer dizer :
a) numa inesquecível manhã de Julho
b) numa iniciadora manhã de Julho
c) numa ordinária manhã de julho
3) “ao romper da alva” significa :
a) ao amanhecer
b) ao entardecer
c) ao anoitecer
4) A Ana apaixonou-se pelo Antoninho para :
a) ser conhecida de todos
b) valorizar a sua beleza
c) ter melhores condições de vida.
II. COMPETÊNCIA LINGÍSTICA

(06 pontos)

A. Substitua a parte sublinhada das frases seguintes por uma forma equivalente
(02 pontos)
Exemplo : O André falava com insistência
O André falava insistentemente
1)
2)
3)
4)

O André amava a Ana com doidice
Na verdade a Ana gostava muito do Antoninho.
Do alto da montanha, André olhava com atenção para a Ana.
Com descontentamento o pai recebeu a notícia da gravidez da filha.

B. Use a forma composta dos verbos das frases seguintes

(02 pontos)

1) A obliquidade do tronco proviera-lhe do hábito de montar continuamente desníveis
consideráveis.
2) O André transfigurara-se de repente.
3) Notara no ventre da Ana uma proeminência característica.
C. Ponha a frase seguinte no futuro e no condicional

(02 pontos)

- A obliquidade do tronco proviera-lhe do hábito de galgar continuamente desníveis
consideráveis.
III. EXPRESSÃO ESCRITA

(06 pontos)

Escolha um assunto e escreva um texto de cerca de 80 palavras.
1) É cada vez maior o número de raparigas que praticar a interrupção intencional da
gravidez (aborto). Exponha a sua opinião acerca do assunto.
2) Considerando a forte influência da TV sobre a vida social há quem ache que ela deve
ser controlada pelo Estado. Dê a sua opinião

