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LANGUE VIVANTE I              Epreuve du 2e groupe 
 

P O R T U G A I S 
Assaltante que matou homem fica 18 anos na prisão. 

O Supremo Tribunal de Justiça reduziu de 20 para 18 anos de prisão a pena aplicada a um arguido 

que baleou mortalmente um homem e feriu a mãe deste, durante uma tentativa de assalto em Santa 

Maria da Feira. 

O acórdão do Supremo, consultado esta sexta-feira pela agência Lusa, refere que o indivíduo tinha 

sido condenado em outubro de 2015, no Tribunal da Feira, a 20 anos de prisão, em cúmulo jurídico, 

pelos crimes de homicídio na forma tentada, detenção de arma proibida, furto qualificado na forma 

tentada e falsificação de documento. Além da pena de prisão, o arguido foi ainda condenado a 

pagar, juntamente com outros três cúmplices, 110 mil euros de indemnização à mãe do falecido. 

Inconformado com a decisão, o arguido recorreu para o Tribunal da Relação do Porto, que 

confirmou o acórdão condenatório, tendo recorrido novamente, desta vez, para o Supremo Tribunal 

de Justiça. 

Apesar de considerar que o arguido « mostra ser detentor de uma personalidade agressiva e 

violenta, incapaz de autocontrolo perante situações que lhe podem ser adversas e sem demonstrar 

interiorização de valores essenciais à vida em sociedade », os juízes conselheiros decidiram reduzir 

a pena em dois anos de prisão, refere um acórdão consultado pela agência Lusa. 

Os factos ocorreram na noite de 20 de janeiro de 2014, quando o arguido juntamente com outros 

quatro indivíduos, um dos quais entretanto faleceu, tentaram assaltar um café situado na rua 

principal de Sanguedo, para furtar tabaco. O barulho acabou por atrair a atenção da vítima mortal 

e da sua mãe, que residiam no primeiro andar do referido estabelecimento. Quando o casal foi à 

janela ver o que se passava, um dos assaltantes, que tinha ficado de vigia, disparou um tiro na 

sua direção, que atingiu mortalmente o homem e feriu a mãe nas mãos. O grupo acabou por fugir 

do local e veio a ser detido pela Polícia Judiciária (PJ) em dezembro do mesmo ano. Os três 

cúmplices foram condenados a penas entre 12 e 13 anos de prisão. 

                                     Redação da TVI 24, URL : https://tvi24.iol.pt/, 16 de dezembro de 2016. 
                                      Consultado a 8 de fevereiro de 2021. 
 
I/COMPREENSÃO  (8 VALORES) 
A- Relaciona os elementos da coluna A com os seus sinónimos na coluna B. (2 valores)

       

A B 

1- arguido a) morto 

2- falecido. b) decisão de justiça 
 

3-acórdão c) deu um tiro 
 

4- disparou  d) acusado 

 e) evitou um tiro 

…/…2 
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LANGUE  VIVANTE I                                                                                   Epreuve du 2e Groupe 
B- Responde por verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações seguintes. Justifica com base no 

texto.                                                                                                                          (3 valores) 

1) A pena do malfeitor foi reconsiderada pelo tribunal. 

2) O malfeitor cocncordou com a decisão de justiça. 

3) O homem condenado cometeu o crime sozinho. 

C- Responde às seguintes perguntas sem copiar o texto.                                       (3 valores) 

1) Que elementos do texto mostram que o malfeitor costuma cometer crimes diversos ?  (1 valor) 

2) Que sítio é que foi atacado pelos criminosos ? Porquê ? (1 valor) 

3) Quem são as vítimas do ataque ?   (1 valor) 

II/COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA   (6 VALORES) 

A-Completa o texto seguinte com uma das palavras entre parênteses.                      (2 valores) 

Nota-se que ………. (pouco/ cada/ nada) ano, muitos jovens cometem délitos …………… (com os 

quais/ entre os quais/ das quais) a detenção ilegal de arma. Este flagelo que se …………………… 

(acentuou / tem acentuado / tinha acentuado) ultimamente tem consequências   ……… (tantas/ 

tantos/ tão) graves que deve ser combatido por toda a comunidade. 

B-Substitui as palavras sublinhadas pelo pronome correspondente e faz as alterações 

necessárias. (1 valor) 

1) Os bandidos foram condenados a pagar à mãe do falecido uma soma importante. (0,5 valor) 

2) O casal não viu os assaltantes.                                                                                  (0,5 valor) 

C-Reescreve as frases seguintes começando-as como indicado sem mudar o seu sentido.  

                                                                                                                                         (3 valores) 

1) Cada dia a polícia judiciária vem nos bairros de lata para deter muitos bandidos. 

Anteontem a polícia judiciária ………………………………………… (1 valor) 

2) É lamentável as autoridades não conseguirem eliminar as agressões. 

É lamentável que ………………………………………………………. (1 valor) 

3) A polícia prendeu os três cúmplices. 

Os três cúmplices ………………………………………………………..(1 valor) 

III/EXPRESSÃO ESCRITA               (6 Valores) 

Trata um dos dois temas abaixo indicados. O teu texto deve ser bem estruturado e ter entre 

120 e 150 palavras.  

Tema1 : Agora há cada vez mais agressões na nossa sociedade. Analisa esta situação e propõe 

algumas soluções. 

Tema2 : Achas que uma pena muito severa de prisão é suficiente para lutar contra os crimes 

frequentes ? Argumenta. 
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CORRIGIDO 

 

I/COMPREENSÃO  (8 VALORES) 

A-Liga os elementos da coluna A com o seu sinónimo na coluna B. (2 valores) 

1 2 3 4 

d a b c 

B-Responde por verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmações seguintes. Justifica com o texto. 

(3 valores) 

 

C- Com base no texto, responde às perguntas seguintes. (3 valores) 

1) Os elementos do texto que mostram que o malfeitor costuma cometer crimes diversos são: tinha 

sido condenado em outubro de 2015, em cúmulo jurídico, crimes de homicídio, detenção de arma 

proibido, furto, falsificação de documento.  (1,5valores) 

2)Os criminosos atacaram o café situado na rua principal de Sanguedo. Eles queriam  furtar tabaco.  

(1 valor) 

3)As vítimas do ataque são um homem e a mãe dele.  (0.5 valor) 

II/COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA   (6 VALORES) 

A-Completa o texto seguinte com uma das palavras entre parênteses.(2 valores) 

cada entre os quais tem acentuado tão 

B-Substitui as palavras sublinhadas pelo pronome correspondente e faz as alterações 

necessárias. (1 valor) 

1)Os bandidos foram condenados a pagar-lha (0,5 valor) 

2)O casal não os viu. (0,5 valor) 

C-Reescreve as frases seguintes começando-as como indicado . (3 valores) 

1) Anteontem a polícia judiciária veio nos bairros de lata para deter muitos bandidos (1 valor) 

2) É lamentável que as autoridades não consigam eliminar as agressões (1 valor) 

3)Os três cúmplices foram presos pela polícia. (1 valor) 

III/EXPRESSÃO ESCRITA Expressão livre 

1) → V/ « O Supremo Tribunal de Justiça reduziu de 20 para 18 anos de prisão a pena 

aplicada a um arguido» 

2) → F / « Inconformado com a decisão, o arguido recorreu para o Tribunal da Relação 

do Porto, que confirnou o acórdão condenatório, tendo recorrido novamente, desta 

vez, para o Supremo Tribunal de Justiça» 

3) → F / « quando o arguido juntamente com outros quatro indivíduos » // 

« Os três cúmplices foram condenados a penas entre 12 e 13 anos de prisão. » 


