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LANGUE VIVANTE II                                                                                Epreuve du 1er groupe 

P O R T U G A I S 
 

TEXTO : 

Uma Jovem de Amarante, de 21 anos, foi esfaqueada, colocada na mala de um carro, sequestrada 

durante dois dias e forçada à prática de atos sexuais pelo ex-namorado. Este ainda obrigou a vítima a ceder-

lhe os códigos de acesso às suas redes sociais e, num último episódio de violência, tentou arrombar a pontapé 

a porta de casa dos pais da jovem.  

A polícia já tinha sinalizado o agressor, por, no final do ano passado, ter auxiliado um amigo a 

espancar, com recurso a uma soqueira, o atual namorado da ex-companheira. 

O casal manteve um relacionamento durante quatro anos, mas no final de 2019, a rapariga colocou um 

ponto final no namoro, por não mais aguentar os ciúmes doentios e o controlo obsessivo evidenciado pelo 

rapaz, também com 21 anos. Contudo, quando pensava que tudo tinha terminado, a situação piorou. O jovem 

passou a controlar os movimentos, que incluíram agressões e ameaças de morte. Numa dessas situações, o 

agressor tentou desfigurar a vítima, só não conseguiu, porque esta colocou as mãos em frente ao rosto e foi 

atingida num braço. 

 Ao longo do ano passado, a rapariga foi forçada a manter relações sexuais e viu o agressor partir-lhe 

três telemóveis para impedir que mantivesse o contacto com outras pessoas. As suas redes sociais também 

eram controladas ao pormenor. A escalada de violência atingiu níveis inimagináveis quando a rapariga foi 

sequestrada, colocada na mala de um carro e trancada, durante dois dias, na casa do ex-namorado. 

  O caso aconteceu no final do ano passado e só terminou, porque a vítima conseguiu fugir e refugiar-

se na casa dos pais. Quando descobriu a fuga, o rapaz dirigiu-se ao local e tentou arrombar, a pontapé, a 

porta da residência. Em pánico, a jovem apresentou queixa na polícia e, no final da semana passada, os 

militares do núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel concretizaram a detenção do 

agressor. Após interrogado pelo juiz, este ficou obrigado a usar uma pulseira eletrónica para não se aproximar 

da antiga namorada. 

 

Roberto Bessa Moreira, 18 de Janeiro de 2021 : “foi trancada na mala do carro” in Jornal de 

Notícias, [em linha], publicado a 10 de janeiro de 2021, disponível em 

https : www.jn.pt/justiça/foi-trancada-na-mala-do-carro-sequestrada-durante-dois-dias  

página consultada a 18 de dezembro de 2021 
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I. COMPREENSÃO DO TEXTO :  (8 valores) 

A. Estabelece a correspondência entre os elementos da coluna A e os de B :  (2 valores) 

 

A B 

1- soqueira 

2- aguentar os ciúmes 

3- trancada 

4- arrombar 

a- ameaça 

b- passou a controlar 

c- armadura metálica 

d- prisoneira 

e- suportar invejas 

f- abrir violentamente 
 

B. Responde por verdadeiro ou falso às seguintes afirmações e justifica com base no 

texto :            (3 valores) 

1- A jovem conhecia o seu agressor. 

2- A jovem foi sequestrada na casa dos pais. 

3- Depois de o agressor ser apresentado ao juiz, os dois continuaram o namoro. 

C. Responde às seguintes perguntas :        (3 valores) 

1. Que atitudes adoptou o jovem para com a ex-namorada ?    (0.5 valor) 

2. Porque é que a jovem decidiu acabar com o namorado ?     (1 valor) 

3. Como é que a justiça conseguiu afastar a jovem do ex-namorado ?   (0,5 valor) 

4. Escolhe o melhor título para o texto e justifica. :      (1 valor) 

a. violência conjugal; 

b. violência no namoro; 

c. violência doméstica. 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (6 valores) 

A. Completa os vazios com as palavras seguintes : (vítima ; mantida ; sequestrada ; vontade)

                       (2 valores) 

A jovem foi……………na mala do carro e levada para a casa do agressor, onde acabou por 

ser……….., contra a sua ………….. durante dois dias. O homem está em liberdade, com uma 

pulseira electrónica para não estar em contato com a…………….. 

B. Reescreve às seguintes frases comçando-as como indicado :   (4 valores) 

1. A polícia intervirá para libertar a jovem.                                                                      (01 valor) 

Na semana passada, a polícia………………………………………………….. 

2. A polícia deteve o homem que sequestrou a menina.                                                   (01 valor) 

O homem……………………………………………………………………. 
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1- O agressor tem uma pulseira eletrónica, por isso não se pode aproximar da ex- namorada. (01 valor) 

Se o agressor……………………………, não poderá aproximar-se da ex-namorada. 

2- Hoje em dia, os casais mantêm relacionamentos instáveis.                                                             (01valor) 

Antigamente………………………............................................................................... 

 

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 : Hoje em dia, as violências nos casais tornaram-se cada vez mais frequentes. Analisa este 

fenómeno e propõe soluções. 

TEMA 2 : No Senegal, existem muitas formas de violências com consequências gravissímas. O que é 

que pensas disso ? Argumenta com exemplos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


