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Epreuve du 1er Groupe

CORRIGIDO
I. COMPREENSÃO DA LEITURA
A. Compreensão lexical
Assinala com X a resposta que melhor se aproxima do sublinhado.
1. “São vários os centros de acolhimento...” quer dizer :
b. Os centros de recepção
2. As grávidas optam (...) a abortar significa :
c impedir o nascimento
3. “... a família da noiva tem de pagar...” é
b. Mulher casada à pouco.
4. “Mesmo sendo reprovada pela lei”. Quer dizer :
a recusada
B. Comprensão do texto
1. Responde por V (verdadeiro) ou F (Falso) às afirmações seguintes e justifica
cada resposta com frases do texto.
a. O papel da mulher indiana é ser progenitora de rapazes. (verdadeira)
Justificação : “a função das esposas é terem filhos rapazes...” linha 3.
b. O aborto é sempre legalizado na Índia (falsa).
Justificação : “O aborto é uma prática legal na Índia, mas nos últimos dezasseis
anos o governo indiano proibiu às mulheres que se justificam com o sexo do bebé
de abortar. linha 14-15.
2. Responde às perguntas seguintes
a. Como é que se passava os infanticídios na Índia ?
Resposta :
As raparigas indianas ou eram mortas à nascença, ou abandonadas em
contentores, ou enterradas em potes de barro, ou deixadas sem comer até a sua
morte.
b. Em que circuntância as mulheres são assassinadas ?
Resposta : Quando a família da mulher não tem dinheiro suficiente para pagar o
dote e a “tradição” não pode ser cumprida.
c. Quais são os elementos no texto que mostram a discriminação que sofrem as
mulheres ?
Resposta : “As famílias que optam por acolher as raparigas no seio da família
mas mesmo assim discriminam-nas, fazem-nas comer no fim de todos já terem
comido, os rapazes quando ficam doentes vão ao hospital e frequentam as
melhores escolas. Elas não.
II. COMPENTÊNCIA LINGUÍSTICA
A. Competência estrutural
Escolhe para cada espaço em branco uma das palavras que estão entre parênteses
que – muito – escolherem – para
B. Competência gramatical
Reescreve as frases seguintes começando como indicado
a. A médica contou que naquele / nesse dia estava viva porque a sua mãe tinha
escolhido não a matar.
b. As esposas indianas enfrentam a pressão para que tenham um filho rapaz/
c. Se o bebé for uma menina, as grávidas optarão por abortar.
d. As famílias nunca as discriminarão
e. As mulheres já o praticavam.
III. EXPRESSÃO ESCRITA
Expressão livre

