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CORRIGIDO
COMPREENSÃO DO TEXTO

(8 VALORES)

A1. Encontra no texto o antónimo das palavras seguintes segundo o parágrafo indicado: (1 valor)
Livres (parágrafo 1) ≠ forçados
Desertos (parágrafo 3) ≠ povoados
A.2-Marca com uma cruz (X) a resposta correta entre a,b e c. 1 valor
1) cumprirem horas de trabalho significa: c) são vistas executando horas de trabalho
2) O rendimento escolar dessas crianças é muito ruim isto é b- O rendimento escolar dessas crianças é muito
mau.

B-Responde por verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações seguintes. Justifica com base no texto. (3 valores)
1) V. « ...é a de crianças trabalhando e pedindo esmolas nos semáforos.
2) F. « … muitos desses jovens são forçados e obrigados a cumprirem horas e mais horas de trabalho »
3)F. « Apesar de no Brasil, o trabalho infantil ser considerado ilegal »
C-Responde às perguntas seguintes com base no texto. (3 valores)
1)As consequências são o rendimento escolar muito ruim que ocasionou o abando e criou desespero para o
mercado do trabalho, aceitando subempregos no futuro e também criando a pobreza no Brasil. (1 valor)
2) Os motoristas pensam que todos aqueles que pedem dinheiro são bandidos e irão cometer crimes.
3) « trabalho infantil no Brasil » pois quer seja para sua conta própria quer para satisfazer um chefe que as
manda, as crianças estendem a mão na rua e não vão à escola preferindo já de criança, ganhar a vida. (1 valor)

II/COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(6 VALORES)

A-Completa o texto seguinte com uma das palavras entre parênteses.
como
muito
nenhum
B-Reescreve as frases começando –as como indicado.

(2 valores)
tão
(2 valores)

1) Agora muitos meninos vêm das favelas e pedem esmolas nas ruas da capital.
3) Acho que os pais são responsáveis pela má educação dos filhos.
C-Reescreve as frases seguintes na forma afirmativa:

(1 valor)

A Visão Mundial, a Organização Não Governamental, ajudá-las-á na sua vida
Reescreve as frases seguintes na forma ou negativa
Os pais nunca lhes deram boa educação.
III/EXPRESSÃO ESCRITA
Expressão livre

(6 VALORES)

