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PORTUGUÉS 

 
OPÇÃO A 

A pergunta crucial é esta: o que é que nos separa desse futuro que todos queremos? Alguns 
acreditam que o que falta são mais quadros, mais escolas, mais hospitais. Outros acreditam que 
precisamos de mais investidores, mais projectos económicos. Tudo isso é necessário, tudo isso é 
imprescindível. Mas para mim, há uma outra coisa que é ainda mais importante. Essa coisa tem 
um nome: é uma nova atitude. Se não mudarmos de atitude não conquistaremos uma condição 
melhor. Poderemos ter mais técnicos, mais hospitais, mais escolas, mas não seremos 
construtores de futuro. 

Falo de uma nova atitude mas a palavra deve ser pronunciada no plural, pois ela compõe um 
conjunto vasto de posturas, crenças, conceitos e preconceitos. Há muito que venho defendendo 
que o maior factor de atraso em Moçambique não se localiza na economia mas na incapacidade 
de gerarmos um pensamento produtivo, ousado e inovador. Um pensamento que não resulte da 
repetição de lugares comuns, de fórmulas e de receitas já pensadas pelos outros. 

Às vezes me pergunto: de onde vem a dificuldade em nos pensarmos como sujeitos da 
História? Vem sobretudo de termos legado sempre aos outros o desenho da nossa própria 
identidade. Primeiro, os africanos foram negados. O seu território era a ausência, o seu tempo 
estava fora da História. Depois, os africanos foram estudados como um caso clínico. Agora, são 
ajudados a sobreviver no quintal da História. 

 
1.- Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. (Por volta de 50 palavras) (1.5 valores) 

2.- Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras (1.5 valores): 
“quadros”, “investidores”, “preconceitos”. 

3.- Desenvolva a sua opinião sobre as teses do texto. (Por volta de 150 palavras) (2 valores) 

4.- Corrija o seguinte texto (2 valores):  

O estúdio da casa era expectacular, com uma cumprida alcatifa extendida pelo chao. Da janela, 
penduraba um livro estranho, como pressionado no vidro; as portas deijabam paso a um 
horiçonte vasto; e eu vi as acçaos do tempo na casa do outro lado da rua. 

5.- O português em África. Os crioulos africanos. (Por volta de 150 palavras) (2 valores) 

6.- Audição (1 valor): Depois de ouvir o texto responda as questões que se indicam: 

a) Qual foi a causa do afundamento da ilha? 
b) O que deslocou a Índia para a região temporariamente? 
c) O que resolveu o problema, segundo um Profesor da Universidade de Calcutá, entre a 

Índia e o Bangladesh? 


