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Braga
Rio
de Janeiro

· Conteúdos da unidade

Conteúdos

Gramaticais e lexicais:
pretérito perfeito
gerúndio
simples composto;
e composto.
mais-que-perfeito
Ir + gerúndio.
composto; som
Vocabulário
de ecologia
BR; géneros
e biotecnologia.
narrativos;
léxico
de cinema e televisão
Comunicacionais:
defender um ponto de vista;
Comunicacionais:
narrar, resumir
registos
formal/informal.
um argumento/ conteúdo de um
filme/livro; contar peripécias da vida real;

Miradouro
Observe a fotografia por uns momentos.
Comente-a com o seu colega, tendo em conta as questões abaixo.
Quantos aspetos físicos e humanos pode indicar?
Estes aspetos correspondem a uma imagem que se associa habitualmente
à cidade do Rio de Janeiro?
Quais confirmam esta imagem? Quais a podem contradizer?
Junto com mais dois colegas faça uma lista de vocabulário das palavras
de que precisou para falar sobre os aspetos físicos e humanos.
Há diferenças de vocabulário entre os colegas que têm variantes
Miradouro
diferentes da língua portuguesa? Quais?
Observe a fotografia por uns momentos.
• Já viu algum filme de língua portuguesa?
Curiosidade
• Gosta de ver filmes no original com legendas?
Carioca
nome
habitantes do Rio de Janeiro.
• No seu=país
osatribuído
filmes sãoaos
dobrados?
A
vem do tupi-guarani.
• palavra
Haverá vantagens
para o espectador, num e noutro sistema?
Significa
oca”= “casa
branca”,
seja, descrevia
os portugueses
• Depois“kari
de descobrir
a cidade
deou
Braga,
nesta unidade,
poderá imaginar
que,
altura,
viviam
nas casas brancas.
umna
filme
rodado
aqui?

A Uma cidade apresenta-se

B A gramática pesa um grama

Atividades de compreensão dando
a conhecer a realidade histórica, geográfica
e cultural de cada cidade

Descoberta e prática de conteúdos gramaticais

C A propósito...

D Travessa de encontro

Leitura e audição de textos variados sobre tema atual
em contextualização com a cidade

Atividades de interação para consolidar a aprendizagem
relacionando os temas gramaticais (B) e culturais (A e C)

Duas unidades de revisão

Vocabulário

Unidades 6 e 12: Revisão dos conteúdos tratados
nas 5 unidades anteriores

Vocabulário específico de expressão portuguesa
Os textos assinalados com este símbolo encontram-se
na variante brasileira.

Competências comunicativas

Interação a pares

2

Compreensão oral / faixa áudio

Interação em grupo

Dicas sobre conteúdos gramaticais
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Expressão oral

Pronúncia

Índice
Unidade

1.
Rio
de Janeiro

gramaticais
p. 6

• gerúndio simples
e composto

comunicacionais
• defender um ponto de vista
• registos formal/informal

• ir + gerúndio

lexicais
• vocabulário
de viagens,
ecologia
e biotecnologia, energias
renováveis;

históricos
e culturais
• Rio de Janeiro
• Heitor Villa-Lobos
• Bossa Nova
• a cana-de-açúcar

• vocabulário
PT/BR

2.
São Paulo

p. 26

• o infinitivo pessoal, impessoal
e composto

• apresentar e defender
um projeto cidadão
• analisar um CV

• expressões impessoais com
o infinitivo

3.
Salvador
da Baía

• infinitivo pessoal
vs futuro do conjuntivo

p. 58

5.
São Tomé

p. 72

p. 89

• hipóteses e instruções

• vocabulário
de culinária
e música
• vocabulário
PT/BR

• pretérito perfeito
composto
do conjuntivo

• instruções, FAQS, condições

• pretérito
mais-que-perfeito
composto do
conjuntivo

• mudanças de país

Revisão

• Mário de
Andrade
• Vila Madalena

• vocabulário
PT/BR

• concessivas com
duplo conjuntivo

4.
Praia

6.
Bissau

4

p. 42

• vocabulário
de arquitetura
e design;

• causas e consequências
• provar e opinar sobre café

• João Gilberto
• olodum
• samba
• axé
• a lavagem
das escadas

• vocabulário
de culinária,
literatura e
música

• Jorge Barbosa

• vocabulário
de café e
cacau

• José de Almada
Negreiros

• expressões
com “pé”

• a morna
• o grogue

• o café e o cacau
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Conteúdos

Conteúdos

Unidade

7.
Luanda

gramaticais
p. 98

comunicacionais

• condicional
composto

• conhecer uma cidade

• mesóclise do
pronome CD

• história virtual

• preposições

8.
Huambo

p. 114 • futuro perfeito

9.
Maputo

p. 130 • orações

do conjuntivo

condicionais com
o conjuntivo

• choques culturais
• carreiras
alternativas

lexicais

históricos
e culturais

• símbolos
nacionais

• José Luandino
Vieira

• vocabulário
PT/ANG

• José Eduardo
Agualusa
• história virtual

• confirmar, concordar,
contar peripécias

• expressões
com “mãos”

• a rainha Ginga

• discutir um filme/livro
e uma personagem histórica

• fauna e flora

• precariedade habitacional

• fauna e flora

• Malangatana

• hábitos e ritos

• vocabulário
de cinema

• cinema
moçambicano

• tratar de papéis

• numa
repartição

• Mia Couto

• o Namibe

• verbos regidos
por preposições

10.
Beira

p. 144 • orações
condicionais
com conjuntivo

• opções de viagem

• vocabulário
de tecelagem
e de viagens

p. 156 • frases complexas

• opções de viagem

com o conjuntivo
(revisão)

• concordar/opor-se

• produtos
naturais

• discutir eventos históricos

• lendas

• verbos regidos
por preposições

11.
Díli
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• pronomes
átonos (revisão)

12.
Macau

• mudar de planos

• narrativas
históricas

• estereótipos
culturais

• Ruy Cinatti
• a independência
de Timor
• o café

p. 171 Revisão

5

Unidade II São Paulo

1

Uma cidade apresenta-se
Ler nas entrelinhas
Leia os textos seguintes sobre a cidade e os seus habitantes, e sublinhe em cada texto a ideia ou
frase mais importante para si. Depois complete os exercícios nas páginas seguintes.

A1 Quem és tu, São Paulo?
Bem-vindos à cidade mais populosa da lusofonia, à
maior cidade do Brasil, da América, do Hemisfério
Sul. Uma mega-metrópole onde vivem mais pessoas
do que em Portugal inteiro. Como dizia a cantora Rita
Lee, “São Paulo recebe terráqueos de todas as partes
do universo “. Cidade de uma energia inesgotável, é,

segundo os “cronistas macarrónicos“ dos anos 20, “o
paraíso das coisas excêntricas: tem uma rua Direita,
que é torta; uma rua Formosa, feiíssima; uma rua das
Palmeiras sem palmeiras; e o maior viaduto da terra
do café tem o nome de... “viaduto do Chá!”.

A2 Dez números
1554

Fundação de São Paulo
por Padres Jesuítas

1822

Grito do Ipiranga

2

1560

A população de Santo
André é transferida para
São Paulo

1867

Inauguração do
caminho de ferro

Capital da Capitania
de S. Vicente

1928

Primeiro milhão
de habitantes

Primeiras impressões
Com mais de 11 milhões de habitantes (a cidade)
e mais de 20 milhões de habitantes (área urbana),
São Paulo é uma das 10 maiores metrópoles do
mundo.
Liste, com o seu colega, cinco boas razões para
viver numa metrópole, e cinco razões que defendam o contrário.
Modelo: É muita gente junta!

28

1681

Século
XVIII

Elevada a cidade

1934

11 985 000

Ciclo do Ouro

Fundação da Universidade
de São Paulo (USP)

1711

habitantes
(dados de 2014)
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A

Braga
Maputo
Unidade IX

Conteúdos

Gramaticais e lexicais
lexicais:
pretéritocondicionais
orações
perfeito composto;
com o conjuntivo;
mais-que-perfeito
verbos
composto;
com
preposições
som BR;
(revisão);
génerosprecariedade
narrativos;
léxico de cinema
habitacional;
ritoseetelevisão
tradições.
Comunicacionais
Comunicacionais:
narrar, resumir
resumir
um filme/livro;
um argumento/
limitações
conteúdo
e concessões.
de um
filme/livro; contar peripécias da vida real;
N

TANZÂNIA
ZÂMBIA
NIASSA

CABO
DELGADO

MALAWI
NAMPULA

TETE

ZAMBÉZIA
ZIMBABWE

MANICA
SOFALA

OCEANO
ÍNDICO
0

150 km

INHAMBANE
ÁFRICA
DO
SUL

GAZA

MOÇAMBIQUE
Maputo

MAPUTO

Maputo

SUAZILÂNDIA

Capital de país

MAPUTO Província
Fronteira
Limite de província

Miradouro
Dez números
Século XIV Chegada dos povos Rongas
1544 Viagem de exploração de Lourenço Marques
1720 Os holandeses fundam um forte
1782 Primeira construção portuguesa em Maputo (então Lourenço Marques)
1887 Elevada a cidade
1951 O primeiro negro matricula-se no Liceu
(viria a ser o segundo Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano)
Miradouro
1962 Fundação da Universidade
Observe
a fotografia por
uns momentos.
1975
Independência
de Moçambique
1976
Mudança
de nome
para Maputo
• Já viu
algum filme
de língua
portuguesa?
1
094
315
habitantes
(concelho;
dados
de 2007)
• Gosta de ver filmes no original com
legendas?

1

• No seu país os filmes são dobrados?
•Primeiras
	Haverá vantagens
para o espectador, num e noutro sistema?
impressões
•Estes
	Depois
de descobrir
a cidade de
Braga,
nesta unidade,
poderá imaginar
10 números
despertaram
a sua
curiosidade
para conhecer
melhor
um
filme
rodado
aqui?
este país e esta cidade? Que número lhe despertou mais a atenção?
Porquê? Comente com o seu colega tendo em conta estas questões.

B. A gramática pesa um grama

Necessitar: Eu necessito da tua ajuda.
Esquecer-se: Não te esqueças de estudar as regências.
Lembrar-se: Queres que te lembre dos meus anos?
Tratar-se: Trata-se de aprender a falar, disse o elefante.
COM

Concordar: Tu concordas comigo?
Simpatizar / Antipatizar: Eu simpatizo imenso com o conjuntivo em português.
Sonhar: Um dia queria sonhar no conjuntivo.
Relacionar: Uma coisa está relacionada com a outra.
Culminar: A festa culminou com o fogo de artifício.
Contactar: Os portugueses contactaram pela primeira vez com os japoneses em 1543.

B2 Banca de jornais
16

O que anda a ler?
Leia estes títulos de jornais de expressão portuguesa, comente o seu significado e o facto
de serem orações conjuncionais concessivas, condicionais e temporais.
A. 	“O PS fechou acordos com BE, PCP e PEV de que resultaram medidas integradas no
programa do Governo que António Costa apresentará ao Parlamento, caso venha a
ser indigitado primeiro-ministro.”
www.publico.pt , 8/11/15

B. “Agrediu o árbitro e foi suspenso. Agora só pode jogar quando tiver 78 anos.”
www.expresso.pt, 4/11/14

C. 	“Foi possível equilibrar as contas, embora tivesse ficado com a obrigação de pagar
uma dívida de 16 milhões de euros à banca ao longo de 20 anos.”
www. publico.pt, 8/11/15

B3 Faladores
17

Sem papas na língua
Use as seguintes construções para responder a estas situações.
Logo que + pretérito perfeito simples
Logo que + presente composto do conjuntivo (tenha feito) + futuro do indicativo
Pode usar também: assim que; até que; sempre que; quando; talvez; se.
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Veja se todas as combinatórias verbais explicadas antes são possíveis para todas estas conjunções.
Exs.: Uma ex-namorada que não via há 9 meses diz-lhe que vai ser pai.
			Logo que ouvi a frase, fugi dali. Depois fui meter os papéis para trocar
de identidade (Pretérito perfeito simples).
			 Pedi-lhe para fazer um teste de paternidade. Assim que o tenha recebido, pensarei
no que fazer.
			 Quando ela me tiver confirmado, logo vejo o que fazer.
			 Talvez ela se tivesse enganado...

139
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Unidade

1. Rio de Janeiro

p. 4

2. São Paulo

p. 12

3. Salvador da Baía

p. 18

4. Praia

p. 25

5. São Tomé

p. 34

6. Bissau

p. 42

7. Luanda

p. 49

8. Huambo

p. 55

9. Maputo

p. 63

10. Beira

p. 69

11. Díli

p. 77

12. Macau

p. 85

Soluções e
transcrições áudio

p. 91

Os textos assinalados com este símbolo encontram-se na variante brasileira do português

Unidade 5

São Tomé
Escolha a opção mais correta para cada parte do texto em falta.

1.1

5

10

15

20

25

O desaparecimento mais famoso da História de Portugal ...1... consequências dramáticas: como sabemos, após a batalha de
Alcácer Quibir (1578), o Rei de Espanha,
Filipe II, filho de uma princesa portuguesa e
tio de D. Sebastião, invadiu Portugal. Assim
começou a Monarquia Dual, que ...2... sessenta anos.
Porém, ...3... desaparecimento do jovem
rei que o povo, os historiadores e os escritores
fizeram cenários de regresso. Daqui nasceu
o mito sebastianista, baseado na ideia de que
o rei ...4... num dia de nevoeiro, para
restaurar a glória perdida.
Podemos, por isso, perguntar: o que ...5...
de facto se D. Sebastião ...6... depois de 1580,
estando já Filipe II no trono?
Se D. Sebastião ...7... a Lisboa e ...8... que
era o rei desaparecido, o destino mais
provável teria sido apenas um: a prisão.
Como aconteceu em 1585 com Mateus Álvares, e de novo em 1603 com o italiano Marco
Túlio Catizone; ambos declaravam ser D. Sebastião e foram executados.
O cenário de regresso apenas vingaria se ...9... apoios e um exército e para depor o rei
Filipe. Isso ...10... extremamente difícil, pois o exército de Filipe era enorme e poderoso. À
época, os Habsburgo espanhóis eram senhores de um enorme império, desde a Flandres,
passando por Milão e Nápoles, a toda a Península Ibérica e as Américas.
Por fim, o terceiro cenário é que ...11... despercebido. Que, ao regressar, ...12... a situação
de Portugal e tivesse preferido morrer simplesmente. Mas isto são apenas cenários, o reino
das hipóteses, o reino de D. Sebastião.

“Os verdes longos da minha ilha.”  

34

Manuela Margarido
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Bem-vindo de novo, D. Sebastião?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A: tivesse
A: duraste
A: por
A: regressava
A: aconteceria
A: tinha regressado
A: tem chegado
A: tinha anunciado
A: tem reunido
A: era
A: era passado
A: tivesse sido

B: tenha tido
B: durava
B: a partir
B: regressaria
B: acontece
B: regressou
B: chegava
B: tem anunciado
B: tinha reunido
B: seria
B: tinha passado
B: tivesse visto

C: tiver
C: duraria
C: desde o
C: seria
C: acontecesse
C: regressava
C: chegou
C: fosse anunciado
C: tivesse reunido
C: tenha sido
C: tivesse passado
C: visto

D: tinha tido
D: tinha durado
D: ao longo do
D: regressasse
D: ia acontecendo
D: tivesse regressado
D: tivesse chegado
D: tivesse anunciado
D: era reunido
D: tivesse sido
D: tem passado
D: tivesse

Escolha a opção mais correta para cada parte do texto em falta.

1.2

O cacau ainda mexe
em São Tomé?

5

10
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15

20

...1... 40 anos, quando se deu a independência
de São Tomé e Príncipe, seria adotado um
regime socialista, de partido único (o MLSTP,
que durou até 1990), e todas as plantações de
cacau foram nacionalizadas. Depois
“...2... tomou pequenas células”,
explica “Zé”, sobre os terrenos.
Os antigos donos das roças ...3...
uma produção que chegou a atingir
as 12 mil toneladas por ano: hoje não
chega às três mil. O país foi em tempos o maior produtor mundial de cacau, diz-nos António
Dias, director da CECAB, Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico e exministro da Agricultura.
...4... o cacau representa cerca de 90% ou mais do valor total das exportações, segundo o
economista Adelino Castelo David, ex-ministro, ex-governador do Banco Central. “O valor
do cacau exportado foi sempre superior ao de serviços até 1992, período em que a situação
...5... inverter-se até o aumento dos serviços, que compreende também viagens e turismo,
que vêm ...6... gradualmente”. Hoje a grande fatia do emprego no setor agrícola é no cacau.
Aqui na roça Agostinho Neto ninguém produz cacau, nas dependências como a Caldeira
sim. “Como é que vocês deixaram o hospital cair?”, pergunta Nazaré Ceita a José, ...7... para
o edifício que foi ocupado por várias famílias. De perto vê-se bem que este bloco cor-de-rosa, de arquitectura do século XVIII, está completamente abandonado.

35

Unidade 5 São Tomé

30

35

40
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Andamos na estrada ....8... à cascata por onde os serviçais não passavam, explica José. O
que mudou com o fim do colonialismo, o que mudou nestes 40 anos?, perguntamos a José.
“Mudou muita coisa. Liberdade”. Liberdade é o que repete.
O cacau era o petróleo de São Tomé, a sua maior fonte de riqueza, mas ao longo destes 40
anos a produção quase que morreu, sublinha o artista plástico Kwame de Souza, 35 anos.
“Esqueceu-se que se criou uma sociedade à volta do cacau” e que as comunidades que viviam
da agricultura empobreceram, empobrecendo assim o país, que ...9... depender da ajuda
externa.
A quase totalidade do Orçamento do Estado depende da ajuda externa. O país continua
a receber vários apoios, da educação à saúde, e ainda no ano passado acordou implementar
uma estratégia para reduzir a pobreza, que está acima dos 60%. Porém, o Banco Mundial
prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer de 4,1% em 2014, para 4,4% em
2016 e que o país ...10... uma melhoria significativa na área do desenvolvimento humano:
está em 144.º lugar entre 186 países, no Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), acima da média dos países da
África Subsariana.
Mas ...11... o principal produto de exportação são-tomense é o cacau, a quantidade (três
mil toneladas em 2014) é mínima, lembra Jorge Coelho, que defende que tem potencialidade
para “ser um país riquíssimo em África”. Em 2014, a venda de cacau rendeu nove milhões de
dólares, ...12... 93,9% das exportações de produtos agrícolas.
Fonte: www.publico.pt, 12/7/15 (adaptado)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

36

A: Haviam
A: cada um
A: largaram atrás
A: Jamais
A: começou a
A: crescendo
A: apontando
A: em direção
A: passou de
A: tem tido
A: nada
A: representando

B: Por
B: cada
B: deixaram atrás
B: Já hoje
B: começou de
B: crescido
B: apontada
B: em frente em
B: passou a
B: tinha tido
B: já
B: sido

C: Durante
C: algum
C: deixaram atrás
C: Ainda hoje
C: começaram a
C: crescidas
C: apontado
C: da direção
C: passou de
C: tenha tido
C: se
C: representada

D: Há
D: qualquer um
D: deixaram para trás
D: Ainda amanhã
D: começaram de
D: descendo
D: apontasse
D: à frente
D: passava de
D: tivessem tido
D: senão
D: ida

Unidade 5 São Tomé

2

Escolha a forma verbal mais adequada para completar o espaço em branco.

1. Se o tempo não
		A: foi estado

tão mau, poderíamos ter ido ao Centro Histórico.
B: tivesse estado
C: tem feito

2. Se eu
o homem dos meus sonhos, seria feliz.
		A: encontrei
B: tivesse encontrado

C: encontrarei

D: é

D: encontrar

3. Se nós
antes, tínhamos ido visitar a Sé. Agora já não temos tempo!
		
A: encontrássemos
B: tivéssemos sabido
C: sabermos

D: sabíamos

4. Embora eu nunca
		
A: tenha visitado

D: tivesse estado

o mercado novo e mercado velho, sonhei que ia lá.
B: tivesse visitado
C: tivesse ido

5. Se nós já não tivéssemos estado antes no Príncipe,
		
A: tivesse podido
B: temos escolhido

ir de novo.
C: tínhamos escolhido

D: tenhamos escolhido

6. Se o Rui
escolher, tinha preferido ir a São Tomé. Agora já não pode trocar.
		
A: tivesse podido
B: tivesse escolhido
C: tivesse
D: podia
7. Quem me dera que eu já
ao Príncipe!
		
A: fosse
B: tivesse andado
8. Obrigado! Se tu não me
		
A: tivesses dito
9. Embora a Joana
		
A: cumpriu
10. Se me
		
A: disseste

C: tivesse ido

como São Tomé era lindo, nunca teria vindo!
B: tivesses ido
C: tivesse feito

o seu sonho de ir a Paris, não gostou da cidade.
B: tivesse comprido
C: tivesse cumprido

que querias visitar uma Roça, …
B: tinhas dito

C: tenhas dito

D: tivesse estado

D: tivesse ir

D: cumpria

D: tivesses dito

3 	Reescreva as seguintes frases, sem alterar o seu significado. Tem de
utilizar a(s) palavra(s) a amarelo, sem a(s) modificar.

dito

2. Este barco está em muito mau estado!		

melhores dias

3. Quando precisaste, não te pude ajudar. 		

podido

4. Tinha gostado muito de ir visitar uma roça, mas estava doente.

estado

5. Adorava já estar em São Tomé contigo!		

chegado

6. Às 6h30 já eu estou acordadíssimo.		

a pé

7. Vocês não me informaram antes. Agora já é tarde!		

informado

8. Se em 1990 a Maria soubesse que o Juca ia herdar uma roça, tinha casado com ele.

sabido

9. O Rihard e a Monika estão arrependidos de não terem visitado São Tomé mais cedo.

sabido

10. Para mim, é sempre preciso um desafio maior!		

fasquia
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1. Não me disseram que tinham ido a São Tomé! Teria ido convosco!
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4. 4.1.1. b).
4.1.2. O significado é diferente.
4.2.1. c).
4.2.2. A frase c) refere-se a uma hipótese, enquanto
as outras podem ter acontecido no passado
(ou não).
4.3.1. b).
4.3.2. Porque exprime um desejo, enquanto as
outras uma opinião/dúvida.

8. 8.1. a); 8.2. a); 8.3. c).

Unidade 6: Bissau
1. 1.1. 1C, 2D, 3C, 4D, 5C, 6D, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12D
1.2. 1B, 2D, 3B, 4D, 5A, 6D, 7B, 8B, 9B, 10C, 11C, 12C

5. A. luz; B. dar; C. sal/Sal; D. mágica; E. capaz.

2. 1A, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7A, 8A, 9C, 10C, 11B

6. 1
 . vai dar para; 2. dar um pulo; 3. fica ao pé; 4.
Pezinho de Dança.

3. 1. Vou escrever em maiúsculas para perceberem
melhor.
2. Para irmos/ires às Bijagós, temos de reservar um
barco!
3. Ainda que o ministro tenha pedido desculpa, vai
ser demitido.
4. Se me tivesses dito que ias a Bissau, tinha ido
contigo!
5. Para eu o levar ao aeroporto, o senhor tem de
pagar!
6. Tendo estado doente, só hoje vim à praia.
7. O João esperou os irmãos chegarem.
8. O negócio em Bissau esteve quase a ir abaixo,
mas afinal conseguimos!
9. Gostei tanto que a Maria me tivesse comprado
um livro sobre Bissau!
10. Ter sido despedido foi uma pedrada no charco
para o João.

7. 1
 . leres; 2. for; 3. lembrar; 4. perguntares; 5. leres;
6. ser; 7. usar; 8. falares; 9. fazeres; 10. quiseres.
8. 8.1. b); 8.2. b).
8.3. c): as canções foram enviadas e ninguém lhes
ligou; deixou de cantar após 1975 e assim ficou
durante mais de dez anos.
8.4. b).

Unidade 5: São Tomé
1. 1.1. 1D, 2C, 3C, 4B, 5A, 6D, 7D, 8D, 9C, 10B, 11C, 12B
1.2. 1D, 2A, 3D, 4C, 5A, 6A, 7A, 8A, 9B, 10A, 11C, 12A
2. 1B, 2B, 3B, 4B, 5C, 6A, 7C, 8A, 9C, 10D
3. 1. Se me tivessem dito que iam a São Tomé…
2. Este barco já viu melhores dias.
3. Se eu te tivesse podido ajudar quando
precisaste…
4. Tinha gostado muito de ir visitar uma roça, se não
tivesse estado doente.
5. Adoraria que nós já tivéssemos chegado a São
Tomé!
6. Às 6h30 já eu estou a pé.
7. Se vocês me tivessem informado antes…
8. Se em 1990 a Maria tivesse sabido que o Juca iria
herdar uma roça, tinha casado com ele.
9. Se o Rihard e a Monika tivessem sabido, tinham
visitado São Tomé mais cedo.
10. Para mim é sempre preciso elevar a fasquia.
4. 4.1.1. b).
4.1.2. Porque o significado é diferente do das duas
outras frases (resolver uma situação).
4.2.1. b).
4.2.2. Porque apenas refere a água e não a praia.
4.3.1. c).
4.3.2. Porque tem um sentido diferente (não queria
saber).
5.	
A. pé; B. ciclo; C. príncipe/Príncipe; D. alto; E. fazenda.
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1. tenhas tido; 2. tivesse sido; 3. tivesse feito;
4. tivesse sabido; tivesse dito; 5. tenha comprado.

6.	
1. fiquei banzado; 2. viajar na maionese; 3. dar uma
volta; 4. dar o braço a torcer; 5. ao Deus dará;
6. pedrada no charco.
7. 6/ 1/ 3/ 5/ 4/ 2.

4. 4.1.1. c).
4.1.2. O significado é diferente (ainda que o Carlos
seja casado não lhe retira a esperança).
4.2.1. b).
4.2.2. O significado é diferente (pôr a salvo).
4.3.1. a).
4.3.2. O significado é diferente (já não vão, mesmo
que tenham um bilhete).
5.	
A. oposição; B. colónia; C. descobertas; D. império;
E. achado.
6.	
A. 1. à sombra da bananeira; 2. estou de molho; 3.
Estou chilando; B. 4. Já viu melhores dias; 5. fica ao pé.
7.	
1. ter tido; 2. tivéssemos desencontrado; 3. tivesse
feito; 4. tivesse sido; 5. tivesse perdido.
8. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V; 6. V.
Faixa 4
A sociedade Bijagó
A sociedade Bijagó é estruturada em faixas
etárias, desde tenra idade as pessoas são
divididas como tal. Para cada grupo etário existe
uma denominação – diferente para homens e
mulheres – e cada um se caracteriza por uma
indumentária, músicas e danças definidas, sem
contar com o trabalho produtivo inerente a este
grupo. Existe também uma relação de respeito e
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Fonte: http://www.buala.org/pt

Unidade 7: Luanda
1. 1.1. 1D, 2A, 3A, 4C, 5C, 6B, 7C, 8D, 9D, 10C, 11C, 12D
2. 1B, 2A, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8A, 9C, 10A
3. 1. Teria sido melhor que tivesses visitado Luanda
durante uma semana.
2. Eu desconsegui fazer o trabalho de casa.
3. Quando teria ele chegado a Luanda?
4. Se eu tivesse sabido que o Manuel estava em
Luanda, tê-lo-ia visto/encontrado!
5. Teria sido melhor se tivesse telefonado antes de
chegar.
6. Graças à ajuda de um Guia, foi ao Mausoléu.
7. Tinhas/terias comido o bolo se eu o tivesse feito?
8. Teria sido melhor se o Rui tivesse estado calado.
9. O Iuri disse que não havia maca.
10. Não teria sido melhor apanhar um avião de
Luanda para o Huambo?
4. 4.1.1. c).
4.1.2. O significado é diferente (não comprou o
carro, não é uma hipótese).
4.2.1. a).
4.2.2. O significado é diferente (não o ajudou).
4.3.1. c).
4.3.2. O significado é diferente (tê-lo-ia feito na
mesma).
5. A. civil; B. entre; C. feito; D. capital; E. ouro.
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6. 6.1. b); 6.2. c); 6.3. a).
7.	
1. Gostaríamos; 2. gostaríamos; 3. teria sido; 4. Teria
sido; 5. gostaríamos.
8. 8.1. Porque está à vista mas ninguém quer ver.
8.2. Desistir (ou partir).
8.3. “incêndio que arde dentro”; “arde por dentro do
corpo”; “o deserto me vai vencer”; “arde o
carimbo de ilegal”; “preconceito racial”; “por
não ter um papel acabei numa prisão”…
8.4. Com a “gente do primeiro mundo”.
8.5. A ideia é discutir o que é a verdadeira liberdade.

Unidade 8: Huambo
1. 1.1. 1A, 2B, 3B, 4C, 5D, 6B, 7B, 8C, 9D, 10A, 11A, 12B
2. 1D, 2D, 3A, 4A, 5B, 6C, 7C, 8A, 1D, 10C
3. 1. Ele está com imensa/muita coisa em mãos.
2. Quando tiveres ido ao Huambo perceberás
melhor a magia de Angola.
3. Se não te tivermos aberto a porta, telefona.
4. Quando tiverem terminado, fechem a porta por
favor.
5. Se não tiver tirado a carta, não pode guiar o carro.
6. A entrada é gratuita, exceto para os que já
tiverem visitado o Museu antes.
7. O que faço se ele já tiver partido?
8. Recebes o prémio depois de teres descoberto a
cura para o cancro./Quando tiveres descoberto…
9. Telefonem-nos quando tiverem chegado ao
Namibe.
10. Avisa-me quando tiveres encontrado o melhor
Calulu de Angola.
4. 4.1.1. c).
4.1.2. Porque o significado é diferente (a frase c
acontece agora).
4.2.1. a).
4.2.2. Porque o significado é diferente (é uma
proibição).
4.3.1. a).
4.3.2. O significado é diferente, porque nas outras
frases fala-se em estar em viagem, e não
nesta.
5.	
A. perfeito; B. Ferro/ferro; C. hábito; D. colónia/
Colónia; E. ligado.
6. 6.1. b); 6.2. b); 6.3. c); 6.4. a); 6.5. c).
7.	
1. tivesse feito; 2. tiver renovado; 3. tiver feito;
4. tivesse selecionado; 5. tiver mudado.
8. 8.1. “Pode pôr em contacto pessoas e realidades
dos países de língua portuguesa.
Internacionaliza a cultura dos países lusófonos,
uma vez que é um site trilingue. Dá a conhecer
reflexões desenvolvidas da temática póscolonial. Divulga o conhecimento científico e
produção artística saindo das suas gavetas
habituais.”
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obediência total àqueles que lhe são superiores,
ou seja, os mais velhos.
Poucas sociedades no planeta são matriarcais.
Nestas sociedades a superioridade das mulheres
em relação aos homens é tal que, no caso de uma
família não ter condições para oferecer a todos os
seus filhos a oportunidade de ir à escola, a
preferência é dada às meninas, ficando os
meninos analfabetos.
O antropólogo Raul Fernandes acredita que a
sociedade Bijagó não é matriarcal. Segundo ele, o
sistema patriarcal exerce-se diferentemente em
várias partes do mundo e, no caso dos Bijagós, há
algumas particularidades na forma como o
patriarcado acontece; que está estritamente
ligado ao grau de estruturação que as mulheres
Bijagós têm e que se deve, em grande medida, à
forma como elas se organizam, ou como a
sociedade organizou o seu processo de
socialização.
Nos Bijagós, o religioso é exercido tanto por
homens como por mulheres e estas não precisam
da intervenção dos homens para poder entrar em
contacto com o sobrenatural. Não é como certas
religiões em que a mulher não pode entrar na
igreja ou então estão completamente cobertas
ou são colocadas em papéis secundários.

