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PORTUGUÉS 
 
 

OPÇÃO A  
 
 Estudantes da Universidade de Cabo Verde, participantes de uma oficina de cinema de animação, adaptaram um 
capítulo do romance “O Escravo” (1856), de José Evaristo d’Almeida ao cinema, através da técnica de animação denominada 
de stop motion. 

  A oficina acontece no Centro de Língua Portuguesa da Universidade de Cabo Verde, ministrada pelo fotógrafo e 
videoartista César Schofield Cardoso. O atelier criativo introduz aos jovens várias técnicas e conceitos do cinema e do cinema de 
animação, nomeadamente, a técnica de stop motion e o conceito de fora-de-campo, que resultaram também numa primeira 
sequência experimental de animação com o título “Tuchon vai à Praia”. 

 Os estudantes mostram-se muito entusiasmados com o que têm aprendido e que vai desde guionismo, desenho de cena, 
produção e realização. “É bom estar aprendendo e actualizando dia após dia e a fazer novos amigos”, diz Carlos Martins, do curso 
de Língua e Cultura Caboverdiana. 

 A expectativa é de que a formação venha a contribuir para o surgimento de uma nova geração voltada para o cinema de 
animação, área raras vezes explorada em Cabo Verde. 

 Um dos poucos artistas caboverdianos a explorar o cinema de animação, optando justamente pela técnica do stop 
motion, com recurso à plasticina, foi Dudu Rodrigues (falecido em 2014). Com o apoio do Centro Cultural Francês da Praia, o jovem 
produziu as curtas “N ta Dabu Nha Kurason” e “Mulheres do século XXI”. 

 Adaptado da http:/ / w w w .expressodasilhas.sapo.cv 

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes palavras: 

“oficina”, “raras”, “explorada”. 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Dê a sua opinião sobre algum ou alguns dos assuntos focados no texto. 

Coloque nas frases propostas as formas verbais pertinentes conforme o seguinte modelo: 

Se tu (achar) a solução, eu também (ficar) feliz --------------› Se tu achares a solução, eu também ficarei feliz. 

 

Se  tu (ir) para aqueles lados, eu (ter) o maior gosto em te acompanhar. Se (houver) alguma possibilidade, tu (fazer) bem em apreciá-
la. 

Se nós o (ver) na rua, (dar) lhe os parabéns; Se eles (querer) vir, tu (dizer) ‘não’! 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

a) A Galiza e a Lusofonia.  

b) Aspetos culturais de um ou de vários países de língua portuguesa. 

c) A minha visão do mundo da língua portuguesa. 

SEXTA PERGUNTA (1 valor)  
Por que é há mais veículos a gasóleo em Portugal? 
Que acontece a nove em cada dez veículos a gasóleo em Portugal? 
Que é o que a Comissão Europeia vai ter em relação à poluição dos veículos? 
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 As mulheres não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas pelos sistemas, desde o conceito familiar, comunitário, de 
sociedade até político, entende Cândida Quintano, vice-presidente do Fórum Mulher, falando no final de uma formação de 
facilitadoras em liderança e participação política da mulher que decorreu há dias na cidade de Maputo. 
 É estando ciente destas fragilidades que mulheres de diferentes organizações da sociedade civil e outras filiadas a 
partidos políticos de Moçambique, Angola, Cabo Verde e Brasil se juntaram para se fortificarem, partilhando experiências sobre 
como podem influenciar para superar os desafios que ainda colocam a mulher numa posição de não usufruir os seus direitos 
humanos. As desigualdades entre homens e mulheres e violência baseada no género constituem ainda males que, segundo as 
participantes do evento, devem ser sanados. “A nossa luta é a mesma luta em outros quadrantes, daí que a formação política 
feminista é uma iniciativa que nos fortalece interiormente como mulheres para continuarmos dentro da caminhada da luta pelos 
nossos direitos”, sublinhou. 
 Para as participantes, as desigualdades entre homens e mulheres partem da educação diferenciada no seio familiar entre 
meninas e rapazes, onde as raparigas, na maioria das vezes, são preparadas para cuidar do marido e do lar e o menino para se 
ocupar em tarefas que lhe garantam melhores escolhas no futuro.  
 “A sociedade já adoptou este modo de vida e muitas vezes nós mulheres que nunca estivemos nesses espaços políticos 
achamos que aquele não é o nosso devido espaço”, referiu Quintano, enfatizando que as mulheres se juntaram para despertar 
atenção a outras sobre a necessidade de se unirem cada vez mais para reivindicarem aquilo que é o “verdadeiro” espaço da mulher 
na sociedade, que é de ter igualdade de oportunidades, desde a família, sociedade, até na arena política. 

 
Adaptado de http://www.jornalnoticias.co.mz/ 

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: 

“vulnerabilizadas”, “liderança”, “ciente”, “desafios”, “lar”, “enfatizando”. 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto. 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

-Escreva a frase proposta em passado, utilizando a forma verbal correta, segundo o seguinte modelo: Eu ando ------› Eu andei .  

Trago o livro e  faço o correto; ninguém vem recolhê-lo. Pode ser doutro modo mas é assim. Quero colocar alternativas mas não tenho 
oportunidade. Sou veemente demais... 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) Escolha um dos seguintes temas e desenvolva-o: 

a) Unidade e diversidade da língua portuguesa.  

b) Aspetos culturais de um ou de vários países de língua portuguesa. 

c) A minha visão do mundo da língua portuguesa. 

 

SEXTA PERGUNTA (1valor)  
 
Por que é há mais veículos a gasóleo em Portugal? 
Que acontece a nove em cada dez veículos a gasóleo em Portugal? 
Que é o que a Comissão Europeia vai ter em relação à poluição dos veículos? 


