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PORTUGAIS 
SERIE  L - LV2   Baccalauréat Général (3h) 

EXEMPLES D’EXERCICES 

Document 1 

Tribo da Amazónia vive sem calendários e noção do tempo e da idade. 

A tribo Amondawa vive no interior da floresta amazónica, no Brasil, e não tem relógios ou calendários. 
(…) Como não são contados os anos, a população da tribo não tem idade e assinala a transição da 
infância para a vida adulta mudando de nome. Uma criança dá o seu nome a um irmão recém-nascido e 
assume uma nova identidade. 

A equipa de investigadores, liderada pela universidade de Portsmouth, Reino Unido, afirmou que esta é a 
primeira vez que se consegue provar que o tempo não é um conceito humano profundamente enraizado1, 
como se pensava anteriormente. 

"Podemos dizer sem qualquer dúvida que há pelo menos uma língua e uma cultura que não tem noção do 
tempo como algo que pode ser medido2 ou contado" afirmou Chris Sinha, um dos investigadores. 

"A tribo Amondawa vive num mundo dirigido por eventos e não pela passagem do tempo", acrescenta o 
investigador, em declarações à BBC. 

Apenas descoberta em 1986, a tribo Amondawa continua a ter o mesmo estilo de vida tradicional, 
sobrevivendo da caça, pesca e agricultura. Tem também uma língua própria, que funciona por um 
sistema de números que vai apenas até ao quatro. 

Chris Sinha e a sua equipa, que incluía linguistas e antropologistas, passou oito semanas com os 
Amondawa e tentou perceber se a linguagem da tribo assumia conceitos como "na próxima semana" ou 
"no ano passado". 

Os investigadores concluíram que na língua Amondawa estes conceitos não existem, mas sim apenas 
divisões de dia e noite, épocas chuvosas ou de seca. 

"Para estas pessoas, tempo não é dinheiro, não estão sempre a correr contra o relógio para terminar algo 
e ninguém discute sobre a próxima semana ou o próximo ano. Nem sequer têm palavras como semana, 
mês ou ano", refere Chris Sinha. 

"Podemos mesmo dizer que os Amondawa desfrutam de uma certa liberdade", conclui o investigador. 

Jornal de notícias  23-05-2011 

                                                      
1enraizado : enraciné 
2medido : mesuré 
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Document 2 

Os índios do Brasil na atualidade 
- Atualmente somente cerca de 400 mil índios vivem no Brasil. 

- Muitas tribos, influenciadas pela cultura dos brancos, perderam muitos traços culturais. É muito 
comum encontrar em tribos indígenas atuais, índios falando em português, vestindo roupas e até usando 
equipamentos eletrônicos. 

- Ao entrarem em contato com os brancos, muitos índios, além de perderem aspectos culturais, contraem 
doenças e morrem. A contaminação de rios, principalmente por mercúrio vindo dos garimpos1, também 
leva doenças para os índios através de seu principal alimento: o peixe. 

- Algumas tribos isoladas conseguiram ficar longe da influência branca e conseguiram manter  
totalmente intacta sua cultura. Infelizmente, são poucas tribos nesta situação. A maior parte destas tribos 
está localizada na região da Amazônia. 

- Muitos povos indígenas tem se mantido graças à criação, nos últimos anos, de reservas indígenas. 
Nestas áreas, ficam longe da presença de pessoas que pretendem explorar riquezas da natureza. 

http://www.historiadobrasil.net/indiosdobrasil/ 

Document 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zun.com.br/como-vivem-os-indios-atualmente/ 

                                                      
1os garimpos : l'exploitation minière 

http://www.historiadobrasil.net/indiosdobrasil/
http://www.zun.com.br/como-vivem-os-indios-atualmente/


TYPES D’EXERCICES POSSIBLES 

 

Les questionnaires seront à formuler en portugais par les enseignants 

COMPREHENSION DE L’ECRIT 
 
1. Thématique commune aux deux documents écrits. 

 
2. Relevé de mots ou expressions illustrant cette thématique dans les deux textes. 

            (En déterminer le nombre) 

3. Choix d’un titre pour les trois documents. 
 
4.       Vrai/Faux: 

Exemple: 
Diga para cada afirmação seguinte se está certa ou errada. 

 
a. Os índios Amondawa não têm nenhuma distinção de tempo. 
b. O estilo de vida da tribo Amondawa modificou-se desde a sua descoberta. 
c. Os índios Amondawa não têm contatos com a sociedade moderna. 
d. A cultura índia está ameaçada no Brasil. 
e. Todos os índios do Brasil falam português. 
f. Se os índios não têm contactos com os brancos, não vão contrair doenças por causa deles. 

    
  
5.  Éléments du document1 qui permettent de connaître l’opinion du journaliste sur la tribu indienne. 
     (En déterminer le nombre) 
 
6.  Éléments du document1 qui permettent de connaître l’objectif de la mission scientifique. 
 
7.  Points communs et de divergence entre les documents 1 et 2 
 
8.  Paradoxe observé dans le document 3. 
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EXPRESSION ECRITE 

Deux sujets à traiter 

Tâche de niveau  B1 
À partir des indications données, le candidat rédige un ou plusieurs textes construits 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) 

 

Sujet 1 : 
 
Apoiando-se nos documentos que acaba de estudar, redija um breve artigo sobre o dia a dia dos índios 
duma Tribo da Amazónia. 
 
 
Sujet 2 : 
 
Certas pessoas pensam que a maneira primitiva de viver dos índios já não tem lugar no mundo atual. 
Qual seria a sua posição se tivesse uma conversa com uma dessas pessoas? 
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PORTUGAIS 
LV2 Baccalauréat Général et technologique (2h) 

COMPREHENSION DE L’ECRIT 

1. Thématique commune aux deux documents écrits. 

 

2. Relevé de mots ou expressions illustrant cette thématique dans les deux textes. 

            (En déterminer le nombre) 

3. Choix d’un titre pour les trois documents. 

 

4.       Vrai/Faux: 

          Exemple: 

Diga para cada afirmação seguinte se está certa ou errada. Justifique com um elemento dos 
textos. 

 

a. Os índios Amondawa não têm nenhuma distinção de tempo. 

b. O estilo de vida da tribo Amondawa modificou-se desde a sua descoberta. 

c. Os índios Amondawa não têm contatos com a sociedade moderna. 

d. A cultura índia está ameaçada no Brasil. 

e. Todos os índios do Brasil falam português. 

f.  Os índios podem contrair doenças quando têm contatos com os brancos,  

    

 

5.  Points communs et de divergence entre les documents 1 et 2. 

 

6.  Paradoxe observé dans le document 3. 
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EXPRESSION ECRITE 

Un seul sujet à traiter 

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. 
 
 
Certas pessoas pensam que a maneira primitiva de viver dos índios já não tem lugar no mundo atual. 
Qual seria a sua posição se tivesse uma conversa com uma dessas pessoas? 


