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LANGUE VIVANTE 1                                              Epreuve du 1er groupe 
 

PORTUGAIS 
 

Lê atentamente o texto seguinte. 

Texto: 

Em Portugal, o desemprego aumentou devido à pandemia de Covid-19, mas são poucos os 

cidadãos dos PALOP a pedir apoio financeiro para o repatriamento. Didier Vilela está há três anos 

em Portugal. Estava a estudar em Bragança, já no terceiro ano da Faculdade. Mas a doença da 

mãe obrigou o jovem oriundo de São Tomé e Príncipe a vir para Lisboa procurar trabalho na área 

da mecânica. O salário que ganhava ia quase todo para consultas e medicamentos. Entretanto, o 

surto do novo coronavírus alterou tudo. "Estava a trabalhar a recibos verdes. Quando há 

trabalho é que me chamam. Depois, por causa da pandemia, já não havia trabalho e fui 

dispensado", conta. E porque descontava todos os meses 20% do seu salário, o jovem são-

tomense recorreu à ajuda da Segurança Social, mas até agora está à espera, sem nenhuma 

resposta. Apesar das dificuldades por que passa, devido também à saúde da mãe, tem fé em voltar 

a trabalhar e continuar os estudos na área da Engenharia Eletrotécnica de Computadores. Para já, 

põe de parte recorrer à ajuda da Organização Internacional das Migrações (OIM) para regressar a 

São Tomé. "Tenho a minha mãe cá doente. Ela veio da Junta Médica. Por enquanto, está fora de 

questão essa possibilidade de regressar", explica. 

Cabo-verdiana Dilma Varela Moreira está há dois anos em Lisboa. Ela teve mais sorte. Embora 

enfrente algumas dificuldades, mantém o emprego como empregada doméstica. Apenas lamenta 

os efeitos sociais do surto da pandemia, que afetaram o seu processo de legalização, através da 

Associação Apoio Imigrante. 

"Sim, estava tudo orientado, só que dez dias antes telefonaram-me do SEF [Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras] a dizer que por causa da pandemia a minha marcação ia ser cancelada. 

E agora já estão a tentar remarcar. Estou aqui na Associação Solidariedade Imigrante para tirar os 

outros documentos que são precisos, que é para eu ir lá". Para já, a jovem cabo-verdiana também 

não tem motivos fortes que a levem a regressar ao país natal, porque quer retomar os estudos - é 

esse o seu sonho. "Está fora de questão. Graças a Deus tenho o meu trabalho. Acho que vou 

continuar, quem sabe, regressar aos meus estudos para continuar com a minha vida", suspira. 

Para a OIM, a pandemia de Covid-19 está a afetar a economia e a sociedade de forma transversal, 

incluindo as comunidades de imigrantes radicadas em Portugal, que também estão a ser atingidas 

pelo desemprego.  

 

João Carlos, “Desemprego cresce em Portugal” in  Revista DW [En linha], 25- 05-2021, 

accessivel em https://www.dw.com/pt-002/desemprego-cresce-em-portugal-mas-poucos-

cidad%C3%A3os-dos-palop, página consultada a 15-12-2021 
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I.COMPREENSÃO DO TEXTO           (8 VALORES) 

A. Encontra no texto o antónimo de: (0,5 valor) 

1) Trabalho ( no parágrafo 1)  ≠ ........................................................ 

2) Contratado (no parágrafo 1)  ≠ .................................................... 

B.Marca com uma cruz (X) a resposta certa entre a, b ou c. (2 valores) 

1) No texto, a expressão o surto do novo coronavírus significa: 

a) a chegada do novo coronavírus; 

b) o desaparecimento do novo coronavírus; 

c) a diminuição do novo coronavírus. 

2) No texto, a expressão estava a trabalhar a recibos verdes quer dizer: 

a) estava a fazer um trabalho forçado; 

b) estava a fazer um trabalho independente; 

c) estava a fazer um trabalho gratuito. 

3) No texto, a palavra cancelada é sinónima de: 

a) tratada; 

b) terminada; 

c) adiada. 

4) No texto, a palavra radicadas significa: 

a) repatriadas; 

b) exiladas; 

c) instaladas. 

 

C.Responde por Verdadeiro (V) ou  Falso (F) às seguintes afirmações. Justifica com uma 

frase ou expressão do texto. (2 valores) 

1) Didier Vilela poupou muito dinheiro quando foi para a capital. 

2) Apesar das dificuldades causadas pela COVID-19,  Dilma  Varela Moreira  conseguiu conservar 

o trabalho. 

D.Com base no texto, faz a correspondência entre os elementos da coluna A e os da coluna 

B. (3 valores) 
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Coluna A Coluna B 

1- Didier Vilela pensa em voltar a São Tomé a-) volar para a sua terra  

 

2- A marcação tornou-se muito difícil para 

Dilma Varela Moreira 

b-) por causa da pandemia de covid 19  

 

3- Embora haja pandemia Dilma Varela 

Moreira não quer 

c-) apesar de ter meios insuficientes 

 d-) ficar em Portugal 
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E.Escolhe, entre a, b ou c,  o título que melhor se adapta ao texto. ( 0.5 valor) 

a- Cidadãos dos PALOP querem regressar ao país.  

b- Pandemia causa dificuldades para imigrantes dos PALOP. 

c- Repatriamento de emigrantes dos PALOP. 

 

II-COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA          (6 VALORES) 

A.Completa o texto com as palavras abaixo listadas.   (2 valores) 

 previsões / destino/ alternativas/ desemprego. 

Por causa da pandemia o ................................. poderá forçar muitos portugueses a procurarem  

........................ de emprego noutros países nome.adamente em África. As  ........................... 

apontam a África como potencial ....................para cidadãos portugueses. 

 

B. Substitui as palavras sublinhadas pelo pronome complemento correspondente e faz as 

alterações necessárias.  (1 valor ) 

 

1) Alguns imigrantes africanos fizeram um pedido de retorno mas eles ainda não tiveram  resposta. 

 

C.Reescreve as frases seguintes começando-as como indicado.  ( 3 valores) 

 

1) Embora os jovens não tenham dinheiro, querem voltar ao seu país. 

Apesar de os jovens não .......................................................................................... 

2) É necessário que as autoridades ajudem os emigrantes. 

     Era necessário que as autoridades ...................................................................... 

3) Devido à pandemia, muitos processos de legalização foram aceites pelo Estado. 

Devido à pandemia, o Estado ................................................................... 

 

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: Se estivesses no lugar de Didier vilela, terias ficado em Portugal ou voltavas no teu país? 

Dá as tuas razões. 

 

Tema 2: Em Portugal, devido à pandemia de covid19, a situação das comunidades africanas 

tornou-se muito difícil. Que soluções é que propões para melhorar as condições de vida delas? 

 

 

 

 

 

 

 


