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LANGUE VIVANTE II  Epreuve du 2ème groupe 
 

P O R T U G A I S 
 

Mudanças que os filhos trazem ao casamento 
 

Muitos concordam que ter filhos é uma das maiores alegrias da vida. A Bíblia diz que os 

filhos são “uma recompensa” de Deus. Os que são pais pela primeira vez, como Carlos e 

Isabel, também sabem que os filhos podem afetar o casamento de formas inesperadas. Por 

exemplo, a nova mamãe talvez concentre toda sua atenção no bebê e fique surpresa de ver 

como o seu corpo e o seu coração reagem a cada choro do recém-nascido. Já o pai pode ficar 

maravilhado com o vínculo que se forma entre sua esposa e o bebê, mas ao mesmo tempo 

talvez se preocupe em ser deixado de lado de uma hora para outra. 

De fato, o nascimento do primeiro filho pode desencadear uma crise no casamento. As 

inseguranças emocionais de um dos cônjuges e problemas não resolvidos entre o casal podem 

ganhar proporções maiores e vir à tona por causa do estresse de ser pais. 

Como os novos pais podem se ajustar à agitação dos primeiros meses, quando o recém-

nascido exige toda a atenção deles ? 

DESAFIO 1 : De repente, tudo gira em torno do filho. 

Quando um bebê nasce, o tempo e os pensamentos da mãe se voltam para ele. Ela sente um 

profundo senso de realização ao cuidar de seu bebê. Por outro lado, o marido talvez se sinta 

negligenciado. 

         A Sentinela, 1 de Maio de 2011 
VOCABULÁRIO 
 
Vínculo : relação, laço 
Cônjuges : casados 
Vir à tona : Passar a conhcer ; vir a superfície 
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I. COMPREENSÃO DO TEXTO  (8 valores) 
 

A. Responda às perguntas seguintes com frases completas. 
 
1) Quais são as consequências do nascimento do primeiro filho no casal ?  (1.5 valor) 
2) Porque é que o pai fica maravilhoso com o vínculo que se forma entre a sua esposa 

e o bebê ?         (1.5 valor) 
3) Como é que os filhos podem afectar o casamento ?   (1.5 valor) 
4) Qual é a principal preocupação da mãe quando nasce o bebê ? (1.5 valor) 

 
B. Responda por verdadeiro (V) ou Falso (F) às seguintes afirmações e justifique a partir do 

texto. 
 
1) Os filhos representam sempre uma recompensa para os cônjuges. (1 valor) 
2) A nascença da primeira criança pode gerar um desentendimento no casal.  (1 valor) 

 

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (6 valores) 
 

1) Preencha os espaços vazios com os pronomes relativos : onde, quem, que, qual, cujo, 
cuja. 

a) O casal..............conhecemos na festa, era simpático.   (0.25 valor) 
b) O homem............. mulher divorciou, vive marginalizado.   (0.25 valor) 
c) O pai com ......... estivemos a falar, é maravilhoso.    (0.25 valor) 
d) As mães de ............. te falei ontem chegam à tarde. 

 

2) Passe para a voz passiva : 
 

a) O casal sentirá o nascimento do primeiro filho.    (1 valor) 
b) A família vai baptizar as gémeas.      (1 valor) 
c) E importante que os pais eduquem as crianças.    (1 valor) 

 

3) Escreva de novo as frases começando-as como indicado. 
 

a) A Bíblia diz que os filhos são uma recompensa de Deus. 
 

É certo que ...................................................................................... (0.5 valor) 
 

b) Ela tinha um filho com o seu marido  
 

Não era evidente que ...........................................................................  (0.5 valor) 
 

c) Provavelmente Carlos e Isabela dar – lhe - ão um presente. 
 

É provável ..............................................................................  (0.5 valor) 
 

d) As mães sentem-se alegres, mas não cuidam dos bebês.  
Apesar de as mães..................................................................  (0.5 valor) 
 

III. EXPRESSÃO ESCRITA  (6 valores) 
Trate um dos dois assuntos 
 

Assunto 1 
Muitas pessoas pensam que ter filhos é uma das maiores alegrias da vida. 
O que é que pensa desta ideia. 
 

Assunto 2 
O que deve ser o papel dos pais na edução dos filhos ? 


