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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
1

O grande pecado desta visão descrita pela jornalista é o facto de ser míope à vasta maioria

2

de países que não comungam da meta da paridade e que estão muito longe de atingir uma

3

realidade em que é aceitável uma mulher poder estudar e trabalhar, quanto mais ter

4

parceiros sexuais ocasionais.

5

As estatísticas globais estão, aliás, à vista de todos (conclusões da ONU*) : a maioria

6

dos pobres existentes no mundo são mulheres; elas são vítimas frequentes de violações e

7

crimes sexuais durante conflitos armados; há um enorme fosso entre o atendimento às

8

grávidas e bebés nos países em vias de desenvolvimento e nos países desenvolvidos; estima-

9

se que, na Ásia, a proporção de mulheres com o vírus da sida aumentou 19 por cento-

10

por comparação com os homens - entre 2000 e 2008; a violência contra mulheres e

11

raparigas continua a ser uma pandemia mundial; em 2006, mulheres e crianças totalizavam

12

79 por cento das vítimas de tráfico humano ; elas representam cerca de dois terços de um

13

total estimado de 776 milhões de adultos analfabetos existentes em todo o mundo; mais de

14

60 milhões de raparigas em todo o mundo são forçadas a casarem-se antes de atingirem os

15

18 anos de idade; estima-se que entre 100 e 140 milhões de raparigas e mulheres sejam

16

sujeitas em todo o mundo à prática da mutilação genital feminina e as mulheres acupavam,

17

em Maio deste ano, apenas 19,1 por cento dos lugares nos respectivos parlamentos.

18

Em Portugal, alguns dados também continuam a alarmar : só este ano os casos de

19

violência doméstica já fizeram 14 vítimas mortais (dados de julho); as mulheres estão mais

20

presentes na política, mas recebem salários inferiores em muitas empresas e de acordo

21

com o relatório sobre o Progresso da Igualdade de Oportunidades entre mulheres e

22

Homens no Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional,apresentado em Junho do ano

23

passado no Parlamento, as mulheres ainda trabalham mais 16 horas por semana que os

24

homens em tarefas não pagas, relacionadas com a família. ..
Pública de 8 de Agosto de 2010.
Páginas 27-28.

Vocabulário
Comungar : partager
Meta : objectif
Fosso : fossé
Atendimento : acceuil
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LANGUE VIVANTE I
I - COMPREENSÃO DO TEXTO

(08 Valores)

A / Responda às seguintes perguntas
1)
2)
3)

11 G 10 A R

(04 valores)

Partindo do texto, explique em algumas linhas a paridade.
(1.5 valores)
Quais são os problemas com que as mulheres estão confrontadas?
(1. valor)
Comente esta frase:” A maioria dos pobres existentes no mundo são mulheres”.
(1.5 valores)

B / Responda por verdadeiro ou falso (V/F) às afirmações seguintes justificando-as com
frases do texto.
(4 valores)
1) As mulheres sofrem raramente de violação e de crimes sexuais durante as guerras.
(1.5 valores)
2) As mulheres e as crianças são presas fáceis para os traficantes.
(1valor)
3) Em Portugal a violência doméstica tem dados alucinantes.
(1.5 valores)
II - COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA:

(06 Valores)

A / Ponha as frases na afirmativa e faça as alterações necessárias
(2 valores)
1)
Não as considerarão melhor com a aplicação da paridade.
(1 valor)
Não se teriam casado depois dos 18 anos se soubessem dos perigos.
(1valor)
2)
B / Ponha os verbos entre parênteses na forma adequada
1) Não vale a pena (falar) de paridade com todas as injustiças (fazer) às mulheres. (1.valor)
2) Os homens não gostavam que as mulheres (ganhar) o mesmo salário.
(0.5 valor)
3) É possível que as mulheres (dominar) o mundo.
(0.5 valor)
C / Passe para o discurso indirecto fazendo as alterações necessárias.
(2 valores)
“Estima-se que entre 100 e 140 milhões de raparigas e mulheres sejam sujeitas em todo o
mundo à prática de mutilação genital feminina e as mulheres ocupavam, em Maio deste ano,
apenas 19,1% dos lugares nos respectivos parlamentos”.
A jornalista disse que.....................................................................
III.- EXPRESSÃO ESCRITA:

(06 Valores)

Trate um dos dois assuntos seguintes
1) O que é que pensa da paridade no Senegal ?
2) Hoje em dia nota-se que as mulheres ocupam muitos postos de responsabilidade. O que
é que acha desta situação ?
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LANGUE VIVANTE I
CORRECÇÃO

I-COMPREENSÃO DO TEXTO.
A- Responda às seguintes perguntas
1) A paridade é o progresso da Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens no
Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional.
2) As mulheres estão confrontradas com problemas de violações e crimes sexuais, de
tráfico humano, de analfabetismo, de casamentos forçados,de violência doméstica e de
mutilação genital.
3) É como dizer que a pobreza tem agora uma cara e esta cara é a da mulher. São elas que
cuidam da família mesmo sendo sem recursos.
B- Responda por verdadeiro ou falso (V/F)
1) Falso : “Elas são vítimas frequentes de violações e crimes sexuais durante conflitos
armados”.
2) Verdadeiro:”Em 2006, mulheres e crianças totalizavam 79 por cento das vítimas de
tráfico humano”.
3) Verdadeiro: “Em Portugal, alguns dados também continuam a alarmar”.
II- COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
A- Discurso indirecto
A jornalista disse que se estimava que entre 100 e 140 milhões de raparigas e mulheres
fossem sujeitas em todo o mundo à prática de mutilação genital feminina e que as
mulheres ocupavam, em Maio daquele ano, apenas 19,1% dos lugares nos respectivos
parlamentos.
B- Ponha os verbos entre parênteses na forma adequada.
1) Não vale a pena falar de paridade com todas as injustiças feitas às mulheres.
2) Os homens não gostavam que as mulheres ganhassem o mesmo salário.
3) É possível que as mulheres dominem o mundo.
C- Ponha as frases na afirmativa
1)-Considerá– las- ão melhor com a aplicação da paridade.
2)-Ter – se – iam casado depois dos 18 anos.
III Expressão livre

