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LANGUE VIVANTE II  Epreuve du 2ème groupe 
 

P O R T U G A I S 
 
Lê atentamente o texto seguinte 
 

Por vezes a natureza não é dócil com o povo açoriano. As chuvas fortes que caíram à 1 

noite nos Açores provocaram inundações e cortes de estradas na ilha Terceira (...). 2 

Relativamente às estradas interrompidas, o coordenador garantiu que a medida foi tomada 3 

apenas para agilizar os trabalhos de desobstrução e limpeza. A proteção Civil registou em 4 

São Miguel, sendo a ilha Terceira a mais afectada, nomeadamente Angra do Heroísmo e as 5 

freguesias da zona litoral sul. Segundo João Santos, há apenas conhecimento de um 6 

desalojado “Algumas pessoas abandonaram as suas casas”, alojando-se junto de familiares, 7 

mas somente “por precaução”, acrescentou. O coordenador da SRPCBA disse que não 8 

existem feridos “com gravidade”, tendo as urgências hospitalares registado alguns casos de 9 

hipotermia e ataques de pânico. 10 

Na freguesia de Biscoitos, um raio atingiu uma manada de vacas durante a 11 

madrugada, matando 19 animais. Segundo o veterinário Mário Silveira, trata-se de uma 12 

situação “muito rara”, que provocou 40 mil euros de prejuízo. Apenas um animal da manada 13 

sobreviveu. 14 

De acordo com a Proteção civil, as enxurradas obrigaram ao corte de estradas e 15 

provocaram inundações em casas, forçando à retirada de alguns habitantes. O temporal 16 

forçou ainda ao cancelamento de diversos voos no arquipélago açoriano. Ainda assim, 17 

durante o dia já foi possível realizar operações de limpeza. Primeiro foi a ilha de são Miguel 18 

a mais afectada pelas chuvadas, em especial as freguesias de Ajuda da Bretanha, 19 

Remédios e Pilar, no concelho de Ponta Delgada. O mau tempo fez com que o Instituto de 20 

Meteorologia colocasse as ilhas dos grupos Oriental e Central em alerta vermelho, o mais 21 

elevado numa escala de cinco. Ainda de acordo com o IM, há registo de um sismo de fraca 22 

intensidade que abalou o arquipélago dos Açores, tendo sido registado um abalo de 23 

magnitude 2,9 na escala de Richter. O epicentro localizou-se a cerca de quatro quilómetros 24 

a norte-nordeste da Ribeirinha, na ilha de S. Miguel, e, de acordo com a informação 25 

disponível na página da Internet do IM, não causou danos pessoais ou materiais. 26 
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I. COMPREENSÃO DA LEITURA  (8 valores) 
 

1.1. Compreensão lexical        (02 valores) 
Faz corresponder os elementos da coluna A com os da coluna B escolhendo o 
elemento correspondente justo. 
 

A B 

01. agilizar 
02. desalojado 
03. manada de vacas 
04. enxurradas 

 

a. sem abrigo 
b. sensibilizar 
c. grupo de gado 
d. facilitar 
e. sem trabalho, desempregado 
f. torrentes 

 
 

1.2. Comprensão do texto       (03 valores) 
A) Responde por V (verdadeiro) ou por F (falso) às afirmações abaixo e justififcar a 

partir do texto. 
a. Os animais foram poupados pela situação. 
b. O arquipélago de que se trata é o da Guiné Bissau. 
c. Os serviços habilitados foram mobilizados. 

 

B) Responde às perguntas seguintes     (03 valores) 
a. Em que momento do dia choveu nos Acores ? 
b. Porque é que o Instituto de Meteorologia passou em alerta vermelho ? 
c. Quais são os danos que provocaram as chuvas nos Açores ? 

 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍTICA  (06 valores) 
 

2.1. Competência estrutural 
Completa o texto com as palavras seguintes : ilhas, arquipélago, 
encaminhamento, ligações. 
A transportadora aérea açoriana SATA garantiu no sábado o.........dos passageiros 
impedidos de viajar entre as............devido ao mau tempo registado 
no.......................tendo sido canceladas.......................entre as ilhas Tereira Faial flores, 
São Jorge, São Miguel, ficando impedidos de viajar 159 passageiros. 

 

2.2. Competência gramatical 
A) Substitui o grupo sublinhado pelo pronome correspondente 

a. As enxurradas provocaram inundações. 
b. O Instituto meteorologia já registou um sismo de fraca intensidade. 

 

B) Reescreve a frase começando como indicado 
a. Ontem, o mau tempo fez com que o Instituto colocasse as ilhas em alerta 

vermelho. 
Hoje o mau tempo................................................................................................ 

 

b. Depois das chuvas passadas existiram apenas feridos ligeiros. 
Com fortes chuvas................................................................................................ 

 

III. EXPRESSÃO ESCRITA 
Escolhe e trata um dos temas. O texto deve ter entre 120 e 150 palavras. 
Tema 1 : Hoje em dia, as fortes chuvas provocam inundações no seu país. Quais são as 

consequências ? 
 

Tema 2 : Que medidas deve tomar o governo para lutar contra o fenómeno das inundações. 
 


