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Este exame tem duas opções. Deve responder a uma delas.
Não se esqueça de incluir o código em cada uma das folhas de exame.
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A presente prova consta dum texto e quatro itens. Leia com atenção o texto e
responda aos itens que se seguem de acordo com as indicações que lhe são
dadas, tendo sempre em conta a informação contida no texto. A cotação total
dos itens menciona-se em cada um deles.
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OPÇAO A
No ano passado, 29 mulheres mortas na intimidade deixaram 46
crianças órfãs
Ana Dias Cordeiro

16

Menos mulheres foram assassinadas em contexto de violência doméstica do que
em 2014, mas tal não significa que haja uma tendência decrescente. Este
fenómeno tem oscilado todos os anos, refere o Observatório de Mulheres
Assassinadas no relatório de 2015. A residência do casal continuou em 2015 a
ser o local onde mais mulheres são assassinadas no contexto de relações da
intimidade. Também nesse ano, a arma de fogo voltou a ser a mais utilizada
nestes crimes. A arma branca manteve-se como a segunda mais usada em
crimes que envolvem a morte de uma mulher pelo marido ou companheiro em
ligações amorosas passadas ou presentes.
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Em 2015, houve igualmente um caso de morte por asfixia, um por afogamento e
dois por estrangulamento. Em 16 situações consumadas, os filhos (do casal, ou
só da vítima ou só do agressor) assistiram ao crime. Pelo menos 46 crianças e
jovens ficaram órfãs, das quais dez com menos de 18 anos, e duas com menos
de seis anos.
De acordo com o Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA) da União de
Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), que lança hoje o relatório anual, com
base na informação recolhida em toda a imprensa entre Janeiro e Dezembro de
2015, das 29 mulheres assassinadas em contexto familiar em 2015, 25 foram-no
por ex-maridos ou maridos e companheiros.
São menos casos do que no ano passado, quando 45 mulheres foram mortas e,
dessas, 37 foram assassinadas em relações de intimidade passadas ou
presentes. Também menos mulheres foram vítimas de tentativas de homicídio: 39
casos em 2015, quando tinham sido 49 situações em 2014.
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1. Perguntas de compreensão geral

(4 pontos)

Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras.
1. O facto de que este ano tenham sido assassinadas menos mulheres pelos
seus companheiros em Portugal indica que a violência contra as mulheres tem
tido uma evolução positiva?
2. Onde tem havido mais casos de violência contra a mulher?
3. O relatório da OMA baseia-se em estatísticas oficiais?
4. Todas as mulheres assassinadas no seio da família foram vítimas de pessoas
com quem tinham ou tiveram relacionamentos sentimentais?
2. Verdadeiro ou falso

(2 pontos)

16

Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas.
1. Antes de 2015 a arma branca já era a segunda mais usada em casos de
violência de género.
2. O Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA) é uma instituição estatal.
3. Vocabulário

(1 ponto)

•
•
•
•

20

Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões:
decrescente
casal
envolver
imprensa

4. Composição

(3 pontos)

Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois
temas:
•
•

No texto não se fala de violência de género, mas apenas de mulheres mortas
na intimidade ou de violência doméstica. Acha que há uma diferença entre
falar em violência de género e violência doméstica?
O que pensa da violência contra as mulheres em Espanha e Portugal?
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OPÇAO B
Nuno Markl e Ana Galvão separam-se
“Que nunca se acabe a comunicação entre quem ama. Mesmo quando o amor
acaba. Ou se transforma noutra coisa”, escreveu o agora ex-casal no Facebook.
Era um dos casais mais mediáticos em Portugal. O humorista Nuno Markl e a
radialista e apresentadora Ana Galvão anunciaram no Facebook que se vão
separar. Sem dramas (“Desculpem, senhores da imprensa cor-de-rosa: não
houve discussões, não houve acontecimentos mirabolantes”), os dois publicaram
uma mensagem em que anunciam a separação e a intenção de continuarem
amigos, a cuidar do filho e até a trabalhar juntos.
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“Vamos separar-nos. Nas velhas novelas da Globo, habituámo-nos a que este
processo por que estamos a passar viesse definido como 'dar um tempo'. Neste
momento não sabemos que tempo é esse. O que sabemos neste momento é que,
independentemente do que aconteça, a amizade e o amor que nos une será
muito difícil que não seja para sempre”, lê-se na mensagem publicada na página
de Nuno Markl.
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“A amizade já existia antes, o amor apenas tomou agora uma nova forma.
Primeiro assumiu a que nos fez apaixonarmo-nos um pelo outro; depois assumiu
a forma da melhor obra que fizemos nas nossas vidas, o ilustre e lindo e mágico
Pedro Galvão Markl. Agora é outro passo”, escrevem os dois, dando conta do fim
de um casamento com oito anos.
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1. Perguntas de compreensão geral

(4 pontos)

Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras.
1. Segundo o seu comunicado, O Nuno Markl e a Ana Galvão já não têm
sentimentos o um pelo outro?
2. Na mensagem o ex-casal acusa à imprensa cor-de-rosa de ter inventado
conflitos entre eles?
3. Os protagonistas têm claro se a separação é definitiva?
4. Como descrevem a evolução dos seus sentimentos?
2. Verdadeiro ou falso

(2 pontos)

Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas.

3. Vocabulário

16

1. Ana Galvão e Nuno Markl já não vão ter projetos em comum.
2. Aconteça o que acontecer, o Nuno e a Ana acham que vão continuar a se
amar.
(1 ponto)

•
•
•
•
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Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões:
casal
mirabolante
acontecer
apenas

4. Composição

(3 pontos)

Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois
temas:
•
•

Acha normal que um casal com projeção pública como o Nuno Markl e a Ana
Galvão fale das suas vidas privadas no Facebook?
Quando um relacionamento amoroso acaba, o que é mais normal, continuar
com a amizade ou procurar distância?
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PORTUGESA / PORTUGUÉS
OPÇAO A
No ano passado, 29 mulheres mortas na intimidade deixaram 46
crianças órfãs
1. Perguntas de compreensão geral
(4 pontos)
Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras
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1. O facto de que este ano tenham sido assassinadas menos mulheres pelos seus
companheiros em Portugal indica que a violência contra as mulheres tem tido
uma evolução positiva?
Não. Tem havido uma oscilação entre os anos, mas isso não que dizer que a
violência esteja a diminuir.
2. Onde tem havido mais casos de violência contra a mulher?
Na casa onde vivia o casal.
3. O relatório da OMA baseia-se em estatísticas oficiais?
Não, apenas em informações jornalísticas.
4. Todas as mulheres assassinadas no seio da família foram vítimas de pessoas
com quem tinham ou tiveram relacionamentos sentimentais?
Não. Apenas 25 da mulheres foram assassinadas neste contexto.
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2. Verdadeiro ou falso
(2 pontos)
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas
1. Antes de 2015 a arma branca já era a segunda mais usada em casos de
violência de género.
Verdadeiro. No texto menciona-se que a arma branca se manteve como a
segunda mais usada, logo é obvio que já o foi anteriormente.
2. O Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA) é uma instituição estatal.
Falso. No texto menciona-se que pertence à União de Mulheres Alternativa e
Resposta (UMAR).
3. Vocabulário
•
•
•
•

decrescente:
casal:
envolver:
imprensa:

(1 ponto)
minguante
par
implicar,
jornais, meios de comunicação

4. Composição
Argumentação bem razoada 1 ponto
Correção gramatical 1 ponto
Riqueza expressiva 1 ponto

(3 pontos)
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OPÇAO B
Nuno Markl e Ana Galvão separam-se
1. Perguntas de compreensão geral
(4 pontos)
Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras
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1. Segundo o seu comunicado, O Nuno Markl e a Ana Galvão já não têm
sentimentos um pelo outro?
Sim, continuam a ter, mas estes sentimentos mudaram.
2. Na mensagem o ex-casal acusa a imprensa cor-de-rosa de ter inventado
conflitos entre eles?
Não, apenas informam que a separação teve lugar em termos amistosos, para se
adiantar aos boatos previsíveis na imprensa cor-de-rosa.
3. Os protagonistas têm claro se a separação é definitiva?
Por enquanto não. Estão a dar um tempo, não sabem se isso que dizer que há
de ser uma separação temporária ou definitiva.
4. Como descrevem a evolução dos seus sentimentos?
Primeiro foram amigos, depois se apaixonaram, tiveram um filho, e agora
decidiram separar-se depois de dez anos de casamento, e continuam a ser
amigos.
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2. Verdadeiro ou falso
(2 pontos)
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas
1. Ana Galvão e Nuno Markl já não vão ter projetos em comum.
Falso. Eles querem cuidar do filho e até trabalhar juntos.
2. Aconteça o que acontecer, o Nuno e a Ana acham que vão continuar a se amar.
Verdadeiro. Dizem que seria muito estranho que a amizade e o amor que sentem
desapareça.
3. Vocabulário
•
•
•
•

casal:
mirabolante:
acontecer:
apenas:

(1 ponto)
par, duas pessoas que têm um relacionamento sentimental
espalhafatoso, surpreendente, que dá nas vistas
suceder, ocorrer, advir
somente, exclusivamente

4. Composição
Argumentação bem razoada 1 ponto
Correção gramatical 1 ponto
Riqueza expressiva 1 ponto

(3 pontos)

