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LANGUE VIVANTE 1                                              Epreuve du 1er groupe 
 

PORTUGAIS 
 

Lê atentamente o texto seguinte. 
 

Casamentos foçados, direitos negados 
 

Mais de 400 meninas casarão no tempo que demorará a ler este artigo. Mas não desista já, pois 
elas casarão de qualquer modo. 

Casarão em cerimónias mais ou menos públicas, dependendo do estado da legislação do país 
em causa. Mas, mesmo nos países onde o casamento precoce, infantil, forçado é proibido, ele 
não deixa de acontecer, sob a capa do silêncio de familiares, de membros da comunidade, de 
agentes da autoridade. São pais que vendem filhas para poder alimentar as outras crianças, que 
as dão em troca de um favor, em pagamento de uma dívida ou mesmo acreditando que, 
casando-as, as estão a proteger de uma vida miserável ou de violência. 

Casarão com idades tão precoces como os 5 anos, abandonarão a escola, não terão acesso a 
serviços de saúde, iniciarão a sua vida sexual de uma forma abrupta, sem qualquer 
possibilidade para poder dizer não ou para se proteger de infeções, como o VIH, ou de evitar 
uma gravidez indesejada e que não conseguem carregar, física e psicologicamente. 

Como não frequentarão a escola e dificilmente adquirirão uma competência, desaparecerão do 
espaço público, perderão qualquer voz na tomada de decisões que afetam as suas vidas, as 
vidas das suas comunidades e até dos seus filhos e filhas… pura e simplesmente deixarão de 
contar. 

Mas vamos nós contar: 39.000 crianças casam todos os dias; são 14 milhões todos os anos. 

E vamos falar delas. Vamos falar de Rajani, 5 anos, levada muito depois da meia-noite, ao colo 
do tio para o seu casamento. Vamos falar da menina de olhos tristes que acaba de perder o 
direito à infância e que apenas imagina o que a espera, num país onde o casamento infantil é 
ilegal e, por isso, se realiza pela calada da noite, embora seja um segredo que toda a aldeia 
conhece. 

Vamos falar de Jamila, 15 anos, esfaqueada várias vezes pelo marido e pai das suas duas filhas, 
por lhe ter desobedecido. Vamos falar de Mejgon, 16 anos, que foi vendida pelo pai quando tinha 
apenas 11 anos, a um homem de 60 anos, em troca de duas caixas de heroína. 
 

Mónica Ferro, 14/09/2014, Casamento forçado, direitos negados, consultado a 20 de 
Janeiro de 2022, acessível em https://www.observador.pt/opiniao/casamentos-forcados-
direitos-negados/ 
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I. COMPREENSÃO DO TEXTO  (8 valores) 
 

A. Encontra no texto o antónimo das palavras seguintes : (1 valor) 
1- privadas  #.......................................................( no parágrafo 2) 
2- voluntária  # ....................................................(no parágrafo 3) 

 

B. Marca com uma cruz a resposta correta entre a, b ou c.    (2 valores) 
1- no texto, a palavra dívida significa: 

a- aquilo que se oferece a alguém; 
b- aquilo que se compra para alguém; 
c- aquilo que se deve a alguém. 

2- No texto, a expressão “de uma forma abrupta” quer dizer: 
a- de maneira brusca; 
b- de maneira severa; 
c- de maneira conveniente. 

3- No texto, a expressão pela calada da noite tem o sentido de: 
a- na obscuridade da noite; 
b- no silêncio da noite; 
c- no calor da noite. 

4- No texto, a palavra esfaqueada é sinónimo de: 
a- Recompensada; 
b- Protegida; 
c- Violentada. 

 

C. Responde por (V) Verdadeiro ou (F) Falso às afirmações seguintes e justifica a tua 
resposta com uma frase ou expressão do texto.    (3 valores) 

 

1. O casamento precoce é uma prática denunciada pelas populações. 
 

2. O direito à expressão das meninas novamente casadas será violado. 
 

3. Um membro da família pode levar a recém-casada para a casa do marido. 
 

D. Responde às seguintes perguntas      (2 valores) 
 

1. Quais são as razões que incitam os pais a casar prematuramente as filhas? 
 

2. Porque é que as meninas precocemente casadas terão um futuro compremetido? 
 

II.  COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (6 valores) 
 

A. Completa o seguinte trecho com as palavras abaixo listadas:  
condena / criação / nega / violência      (2 valores) 
Agora devemos dar passos firmes para a ................... do crime de casamento forçado, em 
todos os países. Com efeito, é necessário reconhecer que esta ........................., esta 
prática tradicional nefasta, ......................... milhares de crianças todos os dias a uma vida 
sem opções, e ......................- lhes os direitos fundamentais. 
 

B. Reescreve as seguintes frases começando-as como indicado.  (4 valores) 
 

1. Antigamente, muitas famílias quase não pediam  nada ao noivo 
Agora muitas famílias quase não .............................................................................. 

2. É necessário que as autoridades lutem contra os casamentos forçados.    
     É necessário  as autoridades………………………………………............................. 

3. Gosto que as meninas tenham mais liberdade. 
    Gostava que as meninas........................................................................................... 

4. Os pais devem respeitar os direitos das filhas. 
Os direitos das filhas ..................................................................................................... 
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III.  EXPRESSÃO ESCRITA  (6 valores) 
Escolhe e trata um dos dois temas. O teu texto deve ter entre  120 e 150 palavras . 
TEMA1: Dar de casamento uma menina com idade tão precoce é sacrificar a vida dela. 

Concordas ou não com esta afirmação? 
TEMA2: Como Rajani, Jamila e Mejgon; muitas outras mulheres no mundo sofrem tipos de 

violência ligados ao seu estatuto de mulher. Analisa este fenómeno e propõe 
soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


