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LANGUE VIVANTE 1                                                             Epreuve du 2eme groupe 

PORTUGAIS 
 

Lê atentamente o texto seguinte. 

TEXTO : 
 

A violência contra as mulheres segue sendo uma grande ameaça à saúde pública e à saúde das 

mulheres durante as emergências. A violência contra as mulheres (VCM) é altamente prevalente. 

A violência perpetrada pelo parceiro íntimo é a forma mais comum de violência. No âmbito 

global, uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual por parte do 

parceiro íntimo ou de qualquer outro autor ao longo da vida. Na maioria dos casos, a violência 

envolve o parceiro íntimo (…) 

Os impactos da violência, principalmente da violência perpetrada pelo parceiro íntimo, violência 

doméstica, sobre a saúde das mulheres e de seus filhos e filhas são significativos (…) 

O estresse, a desintegração das redes sociais e de proteção e o acesso mais restrito aos seviços 

podem exacerbar o risco de violência para as mulheres. Conforme as medidas de isolamento 

vão sendo implementadas, e as pessoas encorajadas a ficarem em casa, o risco de violência 

envolvendo o parceiro íntimo tende a aumentar. A probabilidade de que mulheres em relações 

abusivas e seus filhos e filhas sejam expostos à violência aumenta drasticamente à medida que 

os membros da família passam mais tempo juntos, e as famílias enfrentam estresses adicionais 

e potencias perdas económicas ou de emprego. As mulheres vão ter menos contato com 

familiares e amigas ou amigos que poderiam fornecer apoio e proteção contra a violência (…). 

As mulheres suportam o peso do aumento da carga de trabalho relacionada aos cuidados com 

a família durante a pandemia. O fechamento das escolas exacerba ainda mais essa carga e 

aumenta o estresse sobre elas. A perda do sustento e da capacidade de sobreviver, inclusive 

para as mulheres (muitas das quais são profissionais informais), restringe o acesso às 

necessidades e serviços básicos, aumentando o estresse sobre as famílias e podem exacerbar 

os conflitos e a violência. Como os recursos se tornam escassos, as mulheres podem encontrar-

se sob maior risco de abuso económico. 

 

Organização Pan-Americana da Saúde, “COVID 19 e a violência contra a mulher”, 

(adaptado), in Iris.Paho, 26 de março de 2020, , página consultada a 10 de dezembro de 

2021, [em linha], disponível em: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52016   
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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. No texto, a expressão “parceiro íntimo” quer dizer: 

a. alguém com quem conversamos muito; 

b. alguém com quem viajamos juntos; 

c. alguém com quem convivemos. 
 

2. No texto, a palavra “exacerbar” significa: 

a- Diminuir; 

b-  aumentar; 

           c-  eliminar. 
 

3. No texto, a palavra “drasticamente” é sinónima de :  

a- radicalmente; 

b- insuficientemente; 

c- lentamente. 
 

4. No texto, o adjetivo “escassos” tem o sentido de : 

a- abundantes; 

b- raros; 

c- acessíveis. 

B. Responde por verdadeiro (V) ou falso ( F) às seguintes afirmações. (3 valores) 
 

Afirmações V F 

1. O parceiro íntimo é quem mais exerce violência sobre a 

mulher. 

  

2. A violência doméstica tende a desaparecer com as medidas 

de isolamento. 

  

3. A vida conjugal das mulheres melhorou muito com a 

pandemia. 

  

 

C. Responde às perguntas seguintes.      (2 valores) 

1. O que é que mostra que as mulheres são realmente vítimas de violência? 

2. Como é que a pandemia pode agravar o risco de violência sobre as mulheres? 
 

D. Escolhe o título adequado para o texto entre a,b ou c.   (1 valor) 

a. Pandemia e violência conjugal 

b. Pandemia e violência infantil 

c. Pandemia e violência escolar 
 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (6 valores) 

A. Completa as frases seguintes com a palavra adequada.   (2 valores) 

1.  Os feministas .................. (são, estão, vão) revoltados pela situação das mulheres. 

2. As mulheres violentadas pelo parceiro têm de ir....................... ( a, ao, para) hospital mais 

próximo. 

3.  .................... (Nenhum, Alguém, Ninguém) tem de violentar a sua esposa? 

4. As mulheres agredidas são transportadas ....................(de, na, com) ambulância.   
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B. B.Substitui as palavras sublinhadas pelo pronome complemento correspondente e 

faz as alterações necessárias.       (1 valor) 

1.  É preciso proteger as mulheres contra a violência. 

2. 2- As organizações nunca deram um apoio às vitimas da violência. 
 

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

1. Hoje os feministas fazem greve e convidam todos à marcha de protesto.  

Ontem ................................................................................................................. 

2. É importante que nós respeitemos os direitos das mulheres. 

É importante nós ............................................................................................... 

3. A pandemia da Covid19 dificultou a vida das mulheres.     

A vida das mulheres .......................................................................................... 
 

III- EXPRESSÃO ESCRITA  ( 6 valores). 

Escolhe e trata um dos dois temas. O teu texto deve ser bem estruturado e ter entre 120 

e 150 palavras. 
 

TEMA 1: Quais são as causas e as consequências da violência feita contra as mulheres? 

Argumenta. 
 

TEMA 2 : Hoje em dia as mulheres ganham cada vez mais respeito e privilégios na sociedade. 

Achas que um dia a mulher africana poderá ser igual ao homem? Argumenta com 

exemplos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


