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LANGUE VIVANTE II  Epreuve du 1er groupe 

P O R T U G A I S 
Lê o texto seguinte atentamente : 

 

GOVERNO QUER AJUDAR MAIS IMIGRANTES A SAIR DE PORTUGAL 
 

O Governo vai reforçar o apoio ao Programa de Retorno Voluntário, que ajuda os cidadãos 1 

estrangeiros (não comunitários) a regressar ao país de origem ou rumar a um outro Estado disposto a 2 

acolhê-lo, impedindo-os, no entanto, de regressar a Portugal nos cinco anos seguintes. Esta é uma 3 

das medidas constantes no anteprojecto do Plano de Integração dos Imigrantes (PII) 2010-2013, que 4 

o jornal diz ter visto e que será apresentado em Setembro na sua versão definitiva. 5 

(...) Em 2009, saíram de Portugal 381 estrangeiros ao abrigo deste programa (único no país 6 

organizado com esta finalidade), tendo aumentado 9,8 % face ao ano anterior. Um acréscimo 7 

absorvido, na prática, pelos cidadãos brasileiros, já que 315 dos beneficiários eram nacionais do 8 

Brasil. Seguiram-se angolanos (32), ucranianos (7), cabo-verdianos (6) e guineenses (6). 9 

Em declarações ao Negócios, o presidente da Casa do Brasil, Gustavo Behr, justificou o elevado 10 

número de beneficiários brasileiros com a “conjuntura de crescimento” e a “imagem positiva” do seu 11 

país de origem, onde vêm agora “oportunidades de trabalho, em contraponto com o aumento da 12 

crise em Portugal”. (...) 13 

Sobre o anteprojecto apresentado pelo ministro da Presidência ao Conselho Consultivo para os 14 

Assuntos da Imigração, o presidente da Casa do Brasil elogia a ambição das 90 medidas (divididas em 15 

17 áreas de intervenção), apesar de reconhecer que podia ir mais além em algumas metas. Nessa 16 

reunião, a 27 de Julho, o ministro Pedro Silva Pereira assegurou que o plano anterior (2007-2009) 17 

teve uma taxa de execução de 81 % das 122 medidas. 18 
 

António Largesa in Jornal de negócios, n° 1811, 6 de Agosto de 2010, pág. 26 
 

I. COMPREENSÃO DA LEITURA  (08 pontos) 
A. Compreensão lexical 

Assinala com X a definição mais adequada a cada uma das plalavras sublinhadas
           (03 pontos) 

1. “.. a regressar ao país de origem ou rumar a um outro Estado...” 
a) arrumar  b) dirigir-se  c) mudar 

 

2. “Um acréscimo absorvido, na prática...” 
a) Acontecimento  b) estatuto  c) aumento 

 

3. “...podia ir mais além em algumas metas” 
a) Finalidades  b) métodos  c) medidas 

 

B. Compreensão do texto 
1. Assinala com V (verdadeiro) ou F (Falso) as afirmações. Justifica cada resposta 

com uma frase do texto       (02 pontos) 
 

a) A versão final do anteprojecto do Plano de Integração dos Imigrantes vai ser 
apresentada em Setembro 2013. 

b) Todos os estrangeiros que saíram de Portugal são oriundos dos PALOP. 
 

2. Responde às seguintes perguntas      (03 pontos) 
a) Que medida é constante no anteprojecto do Plano de Integração dos Imigrantes ? 
b) Porque é que os brasileiros são os que beneficiam mais do Programa de Retorno 

Voluntário ? 
c) No total, quantas medidas foram tomadas no âmbito do anteprojecto 2010-2013 ? 

             .../... 2 
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II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  (06 pontos) 
A. Competência estrutural 

Escolhe uma das palavras entre parênteses e preenche os espaços vazios  

          (02 pontos) 
 

_______________(nada, cada, pouca) ano, o Governo prevê_____________(nenhumas, 

outras, tantas) iniciativas no âmbito do Plano de Integração dos Imigrantes. Assim vai 

haver uma _____________(muita, certa, vária) celeridade na renovação dos títulos de 

residência e _____________(tantos, outros, nenhuns) alunos estrangeiros com pelo 

menos 5 anos de residência legal passarão a ter acesso a bolsas de estudo no ensino 

Superior. 

B. Competência gramatical 
1. Reescreve as seguintes frases substituindo as palavras sublinhadas pelos 

pronomes complementos fazendo as modificações necessárias (01 ponto) 
 

a) O governo vai reforçar o apoio ao Programa. 
b) O ministro da Presidência vai apresentar o anteprojecto ao Conselho Consultivo. 

 

2. Retoma a seguinte frase começando-a como indicado  (01 ponto) 
 

“Nessa reunião, a 27 de Julho, o ministro Pedro Silva Pereira assegurou que o plano 
anterior (2007-2009) teve uma taxa de execução de 81 % das 122 medidas”. 
 

O narrador disse que................................................................................................... 
 

3. Reecreve as frases seguintes começando-as como indicado (02 pontos) 
a) O P.R.V. ajuda os cidadãos estrangeiros a regressar ao país de origem. 

Os cidadãos estrangeiros ......................................................................................... 
b) O P.R.V foi criado pelo Governo em cooperação com a Organização Internacional 

para as Migrações. 
O Governo em cooperação com a Organização Internacional para as 
Migrações................................................................................................................... 

 

III. EXPRESSÃO ESCRITA  (06 pontos) 
 

Escolhe um dos temas abaixo indicados. O texto deve ter entre 120 e 150 palavras. 
 

Tema 1 
Concorda ou não com Gustavo Behr quando disse : “Muitas vezes o regresso é como uma 
nova migração, uma vez que é preciso recomeçar tudo lá do outro lado”. 
 

Tema 2  
Segundo tu, o que é que favorece a emigração dos povos da África para os outros 
continentes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


