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LANGUE VIVANTE I

CORRIGIDO
I/ COMPREENSÃO DA LEITURA

(8 valores)

A. Compreensão lexical

(2 valores)

Marca com uma cruz (x) a resposta certa entre a, b e c.
1) angaria significa: obtem
2) abrigo quer dizer : um local para se refugiar
3) progenitura é sinónimo de : descendentes
4) perante o drama é equivalente a : à frente do drama
B. Compreensão do texto

(6 valores)

1. Responde por Verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações seguintes. Justifica a tua
resposta com uma frase ou expressão do texto.

(4 valores)

1- Falso: “lá os mais jovens podem, gratuitamente comer uma refeição quente - para muitos a
única.”
2- Verdadeiro: “mas também não têm que ser totalmente desresponsabilizados por serem
doentes.”
3- Falso: “Cada cidadão deve conversar com a sua progenitura, alertando-a para as questões
ligadas com a toxicodependência, a educação sexual”
4- Verdadeiro: “especialmente quando oferecidas por um amigo”
B.2 Respostas das perguntas.
1- Os toxicodependentes usam a droga injetando-se.
2- As consequências do consumo da droga são: a dependência, a desnutrição grave e as
doenças.
II COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
A. Competência estrutural

(6 valores)
(2 valores)

O combate de Joaquim deve servir para chamar a atenção de todos sobre a necessidade de
erradicar o consumo e a venda da droga. Por isso, cabe a cada um ter a consciência de que
a droga constitui uma ameaça para as sociedades.
B- Competência gramatical

(04 valores)

1- Substitui as palavras sublinhadas pelos pronomes correspondentes. Faz as
alterações necessárias.
(1 valor)
a) Tenho-lhas dado.
b) Ninguém a considerava como um perigo.
2- Reescreve as frases seguintes começando as como indicado.
(3 valores)
a) Hoje em dia , é necessário os pais comunicarem com os filhos sobre a droga.
b) Se os pais derem conselhos aos filhos, eles não usarão a droga facilmente.
c) O professor Sá disse que naquele momento havia muitas drogas no país. As
autoridades teriam de tomar medidas radicais contra aquele flagelo.
III- Expressão livre

