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MATERIA: PORTUGUÉS 

 

OPCIÓN A 

 
Eram seis horas da tarde. O dia estava cinzento e húmido. Umas nuvens negras pairavam no ar, 

anunciando chover a qualquer momento. A estrada estava deserta, como se, de repente, toda a 

população das aldeias tivesse sido evacuada por causa de uma gigantesca tempestade que se teria 

espalhado por toda a região, causando graves estragos nas suas casas.  

Durante toda a viagem, que já se prolongava há duas horas, só se ouvia o barulho do vento, dos 

trovões e só se via o clarão dos relâmpagos, ao longe, sobre as montanhas. Senti-me como se estivesse 

lá em cima, pousada numa nuvem e fosse embalada por uma grande orquestra. Imaginei-me estrela, a 

dormir tranquilamente no meu lar, à espera da hora de brilhar no céu.  

De repente, o ribombar de um trovão estourou no ar, um raio atravessou o meu sonho e fez-me 

cair na realidade.  

Eram oito e meia da noite e já se avistava a velha aldeia dos meus avós. Parei o carro em frente 

da casa onde passei a minha infância. Abri o pesado portão de ferro, caminhei pelo jardim sentindo o 

cheiro a terra molhada e bati à porta. Podia ouvir-se o barulho do crepitar da lenha na cozinha. 

Lembrava-me dos serões típicos da aldeia, com toda a familia reunida, junto à lareira, a conversar 

animadamente durante horas a fio.  

Finalmente abriram a porta, a minha avó recebeu-me com um grande sorriso e abraçou-me com 

saudades. Foi bom sentir-me criança outra vez. 

 

Preguntas: 

1. Segundo o texto, qual o tempo em que se desenvolve a ação da protagonista? (2 puntos) 

2. Qual é o objetivo da viagem descrita pela protagonista? (2 puntos) 

3. Qual o sentimento da protagonista ao fim da viagem? (2 puntos) 

4. Quando visita a casa dos seus familiares, quais sensações, sentimentos, atitues… tem? Redija 

um texto subordinado ao tema em apreço com uma extensão máxima de entre 100 a 120 

palavras. (4 puntos) 
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OPCIÓN B 

 

Na sexta-feira passada, pelas 18 horas da tarde, um indivíduo armado tentou roubar um casal de 

turistas que pretendia encontrar a rua onde morava um amigo. O assaltante ter-se-á aproximado, 

sorrateiramente, dos dois turistas que estavam de costas para ele e terá encostado uma arma nas costas 

de um deles. Assustada com a situação, a senhora ficou paralisada de terror enquanto o seu marido 

tentou lutar com o ladrão que terá deixado cair a arma no chão.  

De acordo com o comentário de uma testemunha ocular, a senhora teria entrado em pânico e 

gritado por socorro. Um polícia de Segurança Pública, que estava perto da zona, teria vindo socorrer o 

casal e prendido o ladrão.  

Segundo as declarações que as vítimas fizeram na esquadra, o assaltante tê-los-ia ameaçado 

com uma pistola e teria proferido umas palavras em tom desagradável que os levara a crer que lhes 

pedia todo o dinheiro que possuiam. Como o ladrão não tinha nenhuma arma na mão quando o polícia 

chegou, tentou livrar-se de culpas dizendo que quem estava armado era o turista.  

Tendo em conta as declarações da testemunha, a polícia prendeu o ladrão até o julgamento.  

Mais tarde, veio saber-se, por pessoas que conhecem o assaltante, que este já tinha sido preso 

algumas vezes em diversas localidades do país, pelo mesmo motivo. Teria tentado assaltar várias 

pessoas à mão armada, mas sempre sem sucesso. Tratava-se de um indivíduo pobre e desempregado, 

que precisava de arranjar dinheiro. Diziam os vizinhos que como não queria matar ninguém, nunca 

carregava a sua arma, o que explicava o susto que tinha apanhado quando o turista resolveu atacá-lo, 

para defender a sua esposa. 

 

Preguntas: 

1. Segundo o texto, qual a reação do casal perante o assaltante? (2 puntos) 

2. Quais as exigencias do assaltante aos turistas? (2 puntos) 

3. Afinal, quem e qual era realmente a situação do suposto ladrão? (2 puntos) 

4. Já viveu uma situação semelhante, ou conhece alguém que a tenha vivido? Redija um texto 

subordinado ao tema em apreço com uma extensão máxima de entre 100 a 120 palavras. (4 

puntos) 

 

 


