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LANGUE VIVANTE 1                                                               Epreuve du 2eme groupe 
 

CORRIGIDO  
 

I. COMPREENSÃO DO TEXTO  (8 valores) 

A. Com base no texto, marca com uma cruz (X) a resposta correta entre a,b ou c. 

              (2 valores) 

1 2 3 4 

a c a b 
 

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

frase ou uma expressão do texto.           (3 valores) 

1. F. “ ... uma família monoparental ”. 

2. V. “ Mas a realidade da capital francesa, onde mais de 140 mil pessoas vivem em 

situação de sem-abrigo, 30 mil destas crianças menores, trocou-lhe as voltas e fez desta 

família mais um número para as lamentáveis estatísticas” . 

3. V. “ ... esta portuguesa vende desenhos de paisagens” .  

C. Responde às perguntas seguintes.          (3 valores) 

1. As razões são :  

- eles vivem num abrigo devoluto, ocupado à revelia, sem luz nem aquecimento  

- mas também não querem que alguém os encontre e que o proprietário os ponha na rua.   

2 A mulher conseguiu inscrever os filhos na escola com a morada de um estúdio onde chegou a dar 

aulas de dança 

3. O acesso à habitação para a mulher portuguesa foi dificultado pela falta de emprego. 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (6 valores) 

A. Completa as frases seguintes com uma das palavras entre parentêses.      (2 valores) 

1. Ela viajou de avião quando ela ia viver para Paris.   

2. A mulher cujos filhos são menores, não tem habitação há seis meses. 

B. Marca com uma cruz (X) a frase correta entre a ou b.          (2 valores) 

frase n °1= a 

frase n° 2= a 

C. Reescreve as frases seguintes começando-as como indicado.          (2 valores) 

1.  Antigamente muitas pessoas procuravam trabalho nas grandes cidades.          (0.5 valor) 
2. Eu não acho que o problema da habitação possa ter solução / tenha solução.    (0.5 valor) 
3. O aluguer  foi dificilmente pago/ foi pago dificilmente pela mulher portuguesa.   (1 valor) 

III. EXPRESSÃO ESCRITA  ( 6 valores) 

Expressão livre 
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