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SESSION 2004
CLASSES DE PREMIERE

PORTUGAIS
GENTE QUE PASSA
Cidade não é só um nome que se dá à povoação com um grande número de habitantes.
Cidade é uma forma de viver.
Quem não a conhece, espera quase tudo da cidade : o progresso, a vida mais desafogada, as
boas mudanças. Pensa que só na cidade se ouve bater o coração do mundo. Mas, sem o
saber, jà vive à maneira das cidades onde quer que viva.
Aqui, na cidade, não se respira como em campo aberto. É mais de que a poluição : faltam
horizontes.
Aqui somos tantos e vivemos separados. É verdade que há pontos de encontro : os autocarros,
os combóios, os engarrafamentos – pela manhã a caminho dos empregos, à noite quando
voltam para casa ; os supermercados, o cinema, os estádios. Estamos juntos mas não nos
encontramos.
Não há vizinhos. Só se for nos bairros mais antigos, as “aldeias” dentro da cidade.
Ninguém se conhece. Cruzamo-nos, cumprimentamo-nos. Aquele “Bom dia, como está ? “ não
quer desejar que o dia seja bom nem perguntar da saúde ou da disposição. Quer apenas dizer :
aqui vou eu, aqui vamos nós.
Os homens e as mulheres deixaram de ser o António o a Teresa, e primo de Carlos. As
pessoas tornaram-se numa multidão e a multidão não tem resto. Segue por caminhos.
A cidade está feita para nela se circular. Mude-se o sentido de uma rua e mudará tudo : a
paragem do autocarro e o caminho de quem o usa, o quiosque dos jornais, o local da
publicidade, a freguesia da loja e do café.
É este o nosso tempo. O homem construíu a cidade. E depois a cidade construíu o homem,
mudou-lhe a vida. Mas terá o seu feitiço.

Tirado de “VIVA VOZ”
Novembro/Dezembro 1994
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CLASSES DE PREMIERE
I.

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(06 pontos)

1. Na frase : “….jà vive à maneira das cidades onde quer que viva.”
Justifique o uso do tempo do verbo sublinhado.
(01 ponto)
2. “Só se for nos bairros…”
Dê o infinitivo, o tempo, e o modo do verbo sublinhado.

(01,5 ponto)

3. “O homem construíu a cidade.”
Ponha esta frase no presente de indicativo.

(01 ponto)

4. Das alternativas apresentadas, qual é a que, em significado, melhor se aproxima da
palavra sublinhada ?
(01,5 ponto)
- “Mas terá o seu feitiço.”
a) sortilégio

b) encanto

c) fascinação

- “A cidade está feita para nela se circular.
a) cercar

b) andar

c) rodear

- “… e a mutidão não tem rosto.”
a) aglomeração

II.

b) montão

c) povo

5. Do verbo ao substantivo :
… cumprimentamo-nos

(0,5 ponto)

Do substantivo ao verbo :
“… a paragem de autocarro”

(0,5 ponto)

COMPREENSÃO
(08 pontos)
1. Porque é que o autor diz que : a cidade é mais do que a poluição : faltam horizontes”?
(01,5ponto)
2. Que valores sociais desaparecem na cidade ? Justifique com dados do texto.
(01,5 ponto)
3. Explique esta frase :
“O homem construíu a cidade. E depois a cidade construíu o homem, mudou-lhe a vida.
Mas terá e seu feitiço.”
(02 pontos)
4. Tradução : a partir de “Não hà vizinhos…até… ao fim de texto.

III.

REDACÇÃO : Escolha un tema.

(03 pontos)

(06 pontos)

Tema 1) “Vida no campo, vida na cidade.” Onde gostava de viver se pudesse escolher ?
Justifique a sus resposta.
Tema 2) A poluição é um mal necessário ou não ? De a sua opinião e argumente.

