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BANDEIRA, GRITOS E CANTO LÍRICO
A bandeira de Portugal foi hoje hasteada de pernas para o ar pelo Presidente Cavaco Silva, na varanda
do Município de Lisboa, no início das comemorações do 5 de outubro que ficaram ainda marcadas por dois
protestos. Mal a bandeira começou a subir, ouviu-se entre a assistência, quem chamasse a atenção para o facto,
mas a bandeira ainda ficou hasteada durante algum tempo para evitar dar muito nas vistas, segundo se percebeu na atitude das entidades organizadores que tentaram escapar às câmaras da televisão.
“É o estado do país”, ouviu-se entre as pessoas que assistiam à cerimónia, que não deviam chegar a meia
centena. As circunstâncias em que se deu este erro com a bandeira nacional ainda estão por apurar.
As comemorações dos 102 anos da implantação da República, no dia que deixará de ser feriado nacional,
ficaram ainda marcadas por um protesto de duas mulheres, no Pátio da Galé.
Ainda no final do discurso de Cavaco Silva, uma mulher, que se encontrava no fundo da sala, começou a
protestar dizendo que lhe faltava dinheiro, medicamentos, assistência social e que queria falar com algumas das
entidades presentes. Entretanto, irrompe pela sala a cantora lírica Ana Maria Pinto a cantar a música “Firmeza”
de Lopes-Graça, terminando com uma grande salva de palmas, parecendo até que a sua intervenção fazia parte
do programa das comemorações.
Adaptação a partir do texto publicado no Expresso (5 outubro 2012)

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només
es descomptarà una vegada.
Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta:
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1.

O que quer dizer a expressão popular “de pernas para o ar”?
a ) Alguma coisa está às avessas.
b ) Alguma coisa vai à falência.
c ) Alguma coisa está enrugada.
d ) Alguma coisa tem aparência desleixada.

2.

Em que lugar do Município de Lisboa foi hasteada a bandeira?
a) No corrimão.
b) Na sacada.
c) No terraço.
d) No balcão.

3.

“Para evitar dar muito nas vistas” significa
a) que não se estrague muito a bandeira.
b) que não se torne evidente o erro.
c ) que não prejudique os olhos dos concorrentes.
d) que as câmaras de TV tenham uma boa perspetiva.

4.

Para algumas pessoas o incidente permitiu-lhes fazer uma comparação que se refere
a) à situação nacionalista do país.
b ) à situação em que se encontram os símbolos nacionais.
c ) à situação económica do país.
d ) à segurança do Município.

5.

A frase “irrompe pela sala a cantora lírica” tem o verbo no presente, qual é a forma no passado?
a) Irrompiu.
b ) Irrompeu.
c) Irrompou.
d ) Irrompeou.

6.

“As circunstâncias em que se deu este erro com a bandeira nacional ainda estão por apurar” quer dizer
a ) que essas circunstâncias se sabem com certeza.
b ) que essas circunstâncias estão a ser definidas.
c ) que essas circunstâncias vão ser investigadas.
d) que se duvida que essas circunstâncias se cheguem a saber.

7.

Na frase “As circunstâncias em que se deu este erro”, a estrutura do pronome relativo em itálico poderia
ser substituída por
a) nas que.
b ) as quais.
c) nas quais.
d ) onde.

8.

O facto de Ana Maria Pinto cantar uma música no fim das comemorações
a) fazia parte da organização dos atos.
b ) não fazia parte dos atos mas foi bem recebido pelo Presidente.
c ) foi recebido com uma grande ovação.
d) deixou as pessoas estupefactas.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre quarenta e sessenta palavras para cada
resposta).
9.

Concorda com o facto de as pessoas se manifestarem durante um ato institucional ou acha, pelo contrário, que deveriam esperar por uma ocasião menos solene?

10. Todos os países do mundo têm uma bandeira. Comente a necessidade de possuir esse símbolo.
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