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LANGUE VIVANTE I  Epreuve du 2ème groupe 
 

P O R T U G A I S 
 
Kátia Ventura dormia e começou a ser espancada por alguém. Inicialmente, pensou que a casa 
foi invadida por bandidos, que se aproveitavam da ausência do marido para assaltar a casa. 
Mas depois deu conta que era o próprio marido, embriagado, que a espancava sem piedade e 
a ofendia. Saiu de casa naquela noite, há oito anos, debilitada e ensanguentada. Nunca mais 
regressou, nem sequer para ir a buscar objectos pessoais. As agressões do marido ao longo 
de três anos de casamento fizeram com que decidisse a separação definitiva. 
“A vida dele era sair com amigos, ir a festas e a discotecas. Muitas vezes saía de casa à sexta-
feira e só voltava domingo ou mesmo segunda-feira de manhã, sem condições para ir 
trabalhar”, conta Kátia a nossa reportagem. 
O marido foi despedido e ficou sem dinheiro para sair com os amigos e para sustentar a casa. 
Então começou a controlar as saídas da mulher e a implicar com as coisas que ela levava para 
casa. 
“Vivíamos em Viana, eu trabalhava no Morro Bento e largava às 18 horas. Não tinha como 
chegar a casa antes das 19 horas. Sempre cheguei mais ou menos à mesma hora, mas antes 
de ser despedido ele não sabia porque nunca estava em casa antes das 22 horas”. Quando ela 
reclamou o diálogo, o marido exaltava-se e agredia-a. “Ele tornou-se uma pessoa muito 
agressiva. Por isso, optei por ficar indiferente a tudo que ele fazia” A sua atitude deixava-o mais 
furioso e começou a acusá-la de ter um namorado.” Mas eu saí da relação decidida a não 
voltar e também a nunca mais ter um marido”. 
Actualmente, Kátia trata do divórcio e está refeita do trauma. O processo está incompleto e 
pendente, porque o ex-marido alega não ter bilhete de identidade. 
“Já lhe dei uma cópia da certidão do casamento para tratar do bilhete de identidade, porque 
alega não ter cédula ou certidão de nascimento. Mas até agora não trata”. 
 
  Padre Eugénio Lumingo, in Jornal de Angola online- 09 de Janeiro de 2012 
 
VOCABULÁRIO 
 
Embriagar : alcoolizar, embebedar 
Debilitar : enfraquecer 
cédula : Documento justificativo de informações, de identidade, etc. 
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LANGUE VIVANT I        Epreuve du 2ème groupe 
 
I. COMPREENSÃO DO TEXTO  (8 valores) 

 
A. Responda às afirmações seguintes por Verdadeiro (V) ou Falso (F) e justifique a 

partir do texto 
 

1) A Kátia recebeu uma pequena correcção.     (1 valor) 
2) Por ter levado uma vida divertida, o marido perdeu o trabalho.  (1 valor) 
3) As chegadas tardias do marido dificultavam a vida do casal.  (1 valor) 
4) O divórcio da Kátia foi rápida.       (1 valor) 

 
B. Responda às perguntas seguintes 

 
1) O que é que pensa da situação do marido da Kátia ? Ele é responsável ? (1,5 valores) 
2) Principalmente, o que é que levou a Kátia Ventura a desinteressar-se pelo marido ? 

            (1,5 valores) 
3) Proponha um título ao texto.       (1 valor) 

 
II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (6 valores) 

 
1) Reescreva as frases seguintes começando-as pela expressão Era lamentável que  

a) O marido veio tarde a casa e nunca sabia nada da mulher.  (1 valor) 
b) O esposo foi despedido e ficou sem dinheiro.     (1 valor) 

 
2) Passe as frases seguintes para a voz passiva.  

 
a) Então ele começou a controlar as saídas da mulher.   (1 valor) 
b) Já lhe dei uma cópia da certidão do casamento.    (1 valor) 

 
3) Ponha o trecho seguinte no discurso indirecto.     (2 valores) 

 
“Ela tornou-se uma pessoa muito agressiva. Por isso, optei por ficar indiferente a tudo que 

ele fazia nesta altura”. 
 

III. EXPRESSÃO ESCRITA  (6 valores) 
Escolha e trate um assunto 
 
Assunto 1 
 
O que é que pensa da violência conjugal ? 
 
Assunto 2 
 
Hoje em dia, os divórcios são muito frequentes na nossa sociedade. 
Analise as causas e as consequências. 


