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PORTUGAIS 
LV1 Baccalauréat Général 

EXEMPLES D’EXERCICES 

Document 1 
                                                    A cidade na varanda do tempo 

 

Como todas as cidades, Maputo fez-se de invenção e mito. Cidade das acácias vermelhas : 
primeira invenção. As acácias não são verdadeiras acácias. Segundo logro : as belas árvores que 
apadrinham a cidade não são originárias do continente africano. Vieram de Madagáscar. Que 
importa a origem, se elas se instalaram, cor e perfume, na paisagem da capital moçambicana? 
Como os seus habitantes que, hoje, são maioritariamente gente vinda de outras regiões. Terceiro 
mal-entendido : o nome. Depois da Independência escolheu-se um nome indígena para ajudar a 
devolver a cidade ao país que nascia. Lourenço Marques descia do pedestal e Maputo era 
hasteado como que designando um sonho. O novo nome parece, contudo, não satisfazer o rigor 
da História e da geografia. Maputo é nome de água, de rio que desagua a sul da baía. Há quem 
diga que o mais certo seria chamar-se Pfumo ou KaPfumo. 

Incontornáveis verdades são os detalhes que sobrevivem ao tempo. Por exemplo, essas ruas que 
se atapetam de flores de jacarandá. Ali, junto ao Hospital, quem tem coragem de pisar esse chão 
lilás ? Esta cidade que transitou de nome – de Lourenço Marques para Maputo - continua ainda 
hoje sendo chamada de Xilunguine por grande parte dos seus habitantes. Xilunguine é o lugar 
onde se vive « como os brancos ». A cidade, de facto, é a porta por onde este país se troca com a 
modernidade. Esta é a varanda onde o mundo mais namora com a nação moçambicana. Por aqui 
viaja a moçambicanidade, aqui se tece e entretece a multiculturalidade que é o nosso próprio 
lugar de cidadania. 

A cidade foi atravessada por tempos, por mundos. O passado colonial vive ainda em muitos e 
tantas vezes belos edifícios. Está ainda presente o tempo da revolução, com as suas já desbotadas 
palavras manchando muros e paredes. O slogan esboroa-se no tempo, envelhece.  

Um simples passeio pela actual Maputo permite ler estes sinais da História. A cidade é recente 
mas, como numa concha, as épocas foram-se justapondo em camadas. Uma outra lógica já 
arrumou o espaço urbano : por raças, por classes, por civilizações. Pretendia-se espelho de uma 
certa Europa, como se ali bem ao lado estivesse não o Índico mas o Mediterrâneo. 

 

  Mia Couto, Pensageiro Frequente, 2. � edição, Caminho 2010, p.55-57 
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Document 2 

As águas da biodiversidade 

 

Biodiversidade? O tradutor hesitou. O esgar no rosto traduzia o esforço para encontrar no léxico 
do xironga um equivalente para biodiversidade. Traduziu por elefantes. Depois emendou: os 
bichos. Sentados no chão, os camponeses não disfarçaram a desconfiança. Fossem elefantes, 
fosse bicharada o assunto merecia um pé atrás. Então, e as pessoas? O tradutor encontrou ali uma 
saída e disparou : sim, as pessoas, os bichos, a terra, tudo isso em conjunto. E reforçou as 
palavras com um gesto fechado e redondo. 

Era a mensagem que trazíamos para a gente de Machangulo. O lugar fica próximo de Maputo, a 
não mais de uns cinquenta quilómetros. Mas a vida ali decorre não apenas longe da capital. 
Decorre num outro mundo, ali mesmo na ilharga da grande cidade de Maputo, é uma das regiões 
menos desenvolvidas do país. Estradas há poucas, escolas pouquíssimas, postos de saúde quase 
nenhum. Na ausência completa de transportes, os camponeses percorrem a pé distâncias 
incalculáveis. O centro de gravidade das suas vidas não é realmente a capital. Nem é dentro de 
Moçambique. Eles olham para o Sul, para a África do Sul, para o Kwazulu-Natal. É lá que 
vendem produtos, é lá que vão buscar trabalho. É de lá que vieram os seus antepassados aquando 
das migraçães nguni. Muitos falam zulu, poucos falam português. 

 

 Mia Couto, Pensageiro Frequente, 2.� edição, Caminho 2010, p.25-26 
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TYPES D’EXERCICES POSSIBLES 

 

Les questionnaires seront à formuler en portugais par les enseignants 

Compréhension de l’écrit 

1) Thématique commune aux deux documents. 
 
2) Relevé de mots ou expressions illustrant cette thématique dans les deux documents. 

 
3) Choix d’un titre pour les deux documents. 

 
4) Dégager une autre thématique en opposition dans les deux documents.  

 
5) Ensemble de questions simples ayant pour but de cibler une compréhension sur: 

 l’origine des arbres et des habitants 
 le nom de la ville avant l’indépendance 
 le mot définissant le mieux la diversité socioculturelle  de la  capitale moderne. 
 Les époques de l’Histoire évoquées 
 L’organisation de l’espace urbain. 
 L’opposition entre Machangulo et Maputo 
 La définition donnée de la biodiversité 

       
6) Vrai/Faux: 

 Exemple: 
Diga para cada afirmação seguinte se está certa ou errada. 
a- Maputo fez-se de invenção e heroísmo. 
b- As acácias da cidade não são autênticas. 
c- O nome de Maputo está ligado à topografia fluvial da cidade. 
d- Ninguém se atreve a pisar o chão lilás junto ao Hospital. 
e- A cidade de Maputo é o lugar emblemático da cidadania moçambicana. 
f- Maputo leva o pomposo nome de « nova Montevidéu ». 
g- O xironga é um habitante de Machangulo. 
h- Machangulo fica a uma longa distância de Maputo. 
i- Quase não há transportes públicos naquela região rural. 
j- Encontramos muitos lusófonos em Machangulo. 
 

 
7) Le pont de vue de l’auteur:  

 Maputo en tant que symbole national 
 Origine de la ville controversée 
 La représentation faite de la région de Machangulo 
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8) Compléter des phrases: 
 

Exemple: 
a- Se Maputo é sinónimo de modernidade, Machangulo, por sua vez, é sinónimo de … 
b- Ao Oceano Índico o autor opõe… 
c- A palavra água associa-se à biodiversidade no segundo texto, enquanto no primeiro 

faz referência à… 
 

9) A partir d’une série d’affirmations, quelles sont celles qui correspondent au point de vue 
de l’auteur? 

 
Exemple: 
a- A palavra biodiversidade era conhecida de todos os habitantes de Machangulo. 
b- Da leitura do texto « As águas da biodiversidade » deduzimos que para a gente de 

Machangulo o ser humano ocupa um lugar essencial na definição da palavra 
biodiversidade. 

c- Lourenço Marques é uma cidade moderna. 
d- Maputo é de alguma forma fruto da imaginação do homem. 

 
 

10)  Relever des mots associés à la biodiversité dans les deux documents. 
(En déterminer le nombre) 
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Expression écrite 

Deux sujets à traiter   (Types de questions possibles) 

1. Tâche de niveau  B1 

À partir des indications données, le candidat rédige un texte construit prenant appui sur des 
événements, des faits ou des prises de position qu'il aura identifiés dans les documents servant de 
support à l'épreuve de la compréhension. 
(Faire réaliser au candidat un texte comportant un acte concret de communication langagière) 

Relate uma viagem de estudo real ou imaginária numa cidade lusófona evocando sobretudo os 
aspetos seguintes:  

 A paisagem 
 Os monumentos da cidade 
 Os habitantes e o ambiente 
 As lojas e os centros comerciais 
 O contexto histórico  
 Encontros eventuais 
 O multiculturalismo... 

 
2. Tâche de niveau  B2 

Le candidat construit une argumentation personnelle à propos d'un thème en relation avec les 
documents servant de supports à l'évaluation de la compréhension de l'écrit  

 

O espaço urbano origina várias trocas humanas envolvendo pessoas dos mais diversificados 
horizontes sociais e culturais. Com base numa ou várias temáticas dos dois documentos que 
acaba de estudar, redija um texto sobre as relações humanas no espaço urbano de Moçambique 


