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LANGUE VIVANTE II                  Epreuve du 2ème groupe 
 

P O R T U G A I S 
 

Lê atentamente o seguinte texto  
 

 Assaltante ataca mulher 
 
Uma mulher de 72 anos viveu momentos de terror ao ser atacada brutalmente por um 1 
assaltante encapuzado que a tentou asfixiar com uma almofada, enquanto dormia.Sufocada, a 2 
mulher reagiu e mordeu um dedo ao ladrão que a largou e fugiu.Roubou cerca de 150 euros 3 
em dinheiro, um fio e uma medalha de ouro. 4 

O assalto ocorreu pelas 03h00 de ontem, na rua Regadas de Trás, em Paços de 5 
Brandão,Santa Maria da Feira. O ladrão arrombou uma janela e surpreendeu Maria Luísa 6 
Ribeiro na cama. «Quando senti a tirar-me a almofada debaixo da cabeça acordei e comecei a 7 
gritar», contou a mulher. 8 

Quase sem dar tempo de reação, o assaltante colocou a almofada sobre o rosto de Maria 9 
Luísa e começou a tentar asfixiá-la. «Mesmo sem ar gritei e já desesperada conseguiu morder-10 
lhe um dedo com quanta força tinha. Não sei onde fui buscar tanta coragem, mas se não o 11 
fizesse teria morrido»,acrescenta a vítima,ainda abalada. 12 

Antes de fugir,o ladrão ainda gritou : «corre e foge», o que leva Maria Luísa a concluir que teria 13 
um cúmplice à espera. Sufocada, quase sem conseguir respirar, a mulher correu para fora de 14 
casa a pedir socorro. 15 

«Os meus vizinhos saíram logo à rua, para me acudirem, mas já não conseguiram apanhar o 16 
ladrão, com um pouco mais de 20 anos, porque já tinha fugido. Agora estou muito assustada», 17 
lamenta Maria Luísa. 18 

A polícia foi de imediato ao local, ainda tentou cercar a zona, mas os ladrões conseguiram 19 
escapar.20 
 

    In Correio de Manhã, 12 de Abril de 2013. 
 
I- COMPREENSÃO DA LEITURA  (08 pontos) 

A- Compreensão lexical        (02 pontos) 
Escolhe a palavra que melhor se aproxima da palavra sublinhada. 
 
1- Viveu momentos de terror ao ser atacada brutalmente significa: 

a) Justamente    b) cruelmente   c) subitamente 
 
2- O assalto ocorreu pelas 03 h 00(...) quer dizer.  

a) manifestou-se  b) passou-se  c) viu-se. 
 
3- O ladrão arrombou uma janela é: 

a) destruiu       b) arranjou   c) enfrentou  
 
4-       O ladrão teria um cúmplice quer dizer  

a) inimigo  b) associado  c) amigo            .../... 2 
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B- Compreensão do texto   (06 pontos)  
1. Responde por V (Verdadeiro) ou F (Falso) às seguintes afirmações e justifica. 

             (03 pontos) . 
a) O ladrão atacou uma mulher mais jovem do que ele. 

b) Quando o ladrão entrou na casa, a mulher estava a dormir. 
c) A mulher ficou muito feliz depois do ataque. 

 
2. Responde às perguntas.         (03 pontos)  

a) Que incidente aconteceu? 
b) Quando é que aconteceu o incidente ? 
c) Onde é que aconteceu este incidente ? 

 
II- COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (06 pontos) 

A- Competência estrutural       (02 pontos) 
Coloca o pronome no lugar certo e faz as alterações necessárias. 
1. O ladrão que ---------atacou---------fugiu.(a) 
2. O bândido --------------quebrou-----com os braços (os) 
3. A Maria conseguiu---------morder ------os dedos. (lhe)  
4. A polícia já ----------prendeu---------ontem. (o)  

 
B- Competência gramatical   (04pontos) 

 

1. Escolhe as frases que estão na voz passiva    (02 pontos)  
a) A mulher foi atacada. 
b) O assalto ocorreu pelas 03h00. 
c) Os ladrões ficaram presos pela polícia.  

 

2 Escolhe a frase certa entre a e b,      (02 pontos) 
 
a.  Antes de fugirem, os ladrões ainda gritaram . 
b. Antes que fujam, os ladrões ainda gritaram. 
 
a. Houve muitos assaltos em Santa Maria. 
b. Houveram muitos assaltos em Santa Maria 
 

 
 
III- EXPRESSÃO ESCRITA  (06 pontos) 

 
Escolhe um dos temas abaixo indicados. O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras. 
 
Tema 1: 
 
Hoje em dia, as agressões tornam-se cada vez mais frequentes. Dá as razões. 
 
Tema 2: 
 
Que soluções preconizas para acabar com as agressões? 

 
  

 
 
 


