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Indicacions: 
Llegiu el text amb deteniment, com mínim dues vegades i sense l'ajuda del diccionari, i responeu a 

continuació en portuguès a les 6 preguntes en el full de respostes. 

Instrucciones 
Lea con detenimiento al menos dos veces, y sin ayuda de diccionario, el texto y conteste a continuación en 

portugués a las 6 preguntas en la hoja de respuestas. 

Texto 
 

Desculpa, mas discordo. Compreendo a tua revolta. Mas os pretos não tiveram culpa nenhuma 
do que te aconteceu. A ti e a todos os outros retornados das ex-colónias. Para bem deles? Ai tu achas 
bem que nós fóssemos para lá  impor-lhes as nossas leis, a nossa religião, enfim: o nosso chicote? Não 
é do teu tempo, dizes tu? Agora pergunto eu: quantos pretos tiveste ao teu serviço? Largas dezenas? 
Vinham trabalhar para ti de livre vontade ou arrebanhados à força? Indolentes? E cada qual não será 
livre de levar a vida que muito bem entender?  
 

Chicote e rédea curta? Então para ti um preto é algum burro ou camelo? Quantos anos tiveste 
em África? Nunca levaste uma preta para a cama? Então já ves. O teu racismo é todo intelectual. Que, 
no instinto, tu e uma preta pertenceis à mesma espécie, à mesma família, ao mesmo sangue. Sois 
ambos descendentes de Adão, filhos de Noé. 
 

Um preto no altar? Os Santos Reis Magos. Um deles era preto. E se não vês muitos pretos nos 
altares, é pela mesma razão que lá não vês chineses, nipónicos, indianos, agarenos e por aí fora. 
Seguem outras religiões. Idólatras? Isso dizemos nós. Mas ainda não se tirou a limpo que o nosso Deus 
valha mais do que o deles. Hereje? Engano teu. Sou católico e devoto, o que não sou é fanático. Tolero e 
respeito as religiões dos outros, para que eles tolerem e respeitem a minha. 
 

Nunca vivi em África? Mas estive muitos anos no Brasil, onde dificilmente se dá um passo sem 
esbarrar num preto ou mulato. E quero dizer-te uma coisa: nunca houve um alto ou um baixo entre 
mim e um homem ou uma mulher de cor. 

 
Onde quero chegar? À evidência de que a cor da pele não tem nada a ver com o carácter, o 

talento, a nobreza, a bondade, o amor ou o ódio duma pessoa. É tudo uma questão de genética, de 
meio ambiente, de aprendizagem. Portanto, se queres manter a nossa amizade, não voltes caluniar os 
pretos na minha presença... 

 
[Bento Gonçalves da Cruz, 1999] 

Preguntas 
1.- Leia o texto e ponha-lhe um título (0´50 pontos). 
2.- Indique o tema do texto (0´50 pontos). 
3.- Escreva um resumo do texto. Empregue até sessenta palavras (2 pontos). 
4.- Enumere dez profissões urbanas (1 ponto). 
5.- Faça uma composição sobre o tema “Imigração e desconhecimento cultural”. Utilize no mínimo 
cento e cinquenta palavras (5 pontos). 
6.- Escreva sinónimos das seguintes palavras: culpa, curta, ver, viver, questão (1 ponto). 


