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SALVEM AS RAPOSAS

Contaram-me esta história numa praia do Algarve mas não sei se é verdade. Quando está muito calor há 
raposas que entram dentro de água para se refrescarem. Riem-se aos gritos da excitação e do alívio. Às vezes 
aproveitam para almoçar uma gaivota. As gaivotas sabem a tripa de peixe mas as raposas não se importam.

Disse-nos que as raposas dormem nas dunas durante o dia. À noite ouvem-se as raposinhas a rir em voz 
alta, como se estivessem a acicatar-se umas às outras. Seja verdade ou não, é altura de dignificar as raposas e 
de proibir a caça delas. Merecem, no mínimo, a mesma proteção que os lobos.

As raposas são animais encantadores, engraçados e afetuosos, com um lugar central no nosso imaginário. 
Em Portugal podem ser caçadas entre outubro e janeiro com matilhas de até 50 cães. Oscar Wilde descrevia 
esta caça como “o execrável à procura do não comestível”. É um ato de grande coragem uma data de seres 
humanos a ver 50 cães a despedaçar uma raposa até à morte.

Os partidos da esquerda apresentaram projetos de lei para acabar com esta barbaridade mas os outros 
partidos vão chumbá-los, claro. Têm medo de perder os votos dos caçadores. Demonizam a raposa como se 
estivéssemos na Idade Média.

Os caçadores podem ser muitos mas aqueles que abominam a caça são mais ainda. E são mais novos. 
Muitos ainda não votam. Quando votarem terão morrido um número maior de defensores da caça.

Tal como acontece em quase todas as fábulas, a raposa acabará por ganhar. E havemos de nos rir com ela.
Adaptação a partir do texto de Miguel Esteves Cardoso  

publicado no Público [on-line] (6 outubro 2018)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada qües-
tió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En les altres qüestions, 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, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En las 
demás cuestiones, 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.

1. Na frase “Contaram-me esta história numa praia do Algarve”, em que tempo do modo indicativo está 
conjugado o verbo contar?
a) Pretérito perfeito simples.
b) Presente.
c) Pretérito imperfeito.
d) Futuro.

2. Na frase “À noite ouvem-se as raposinhas a rir em voz alta”, por que forma verbal pode ser substituída a 
expressão a rir sem modificar o sentido da frase? 
a) Por gerúndio.
b) Por pretérito mais que perfeito simples. 
c) Por futuro. 
d) Por condicional.

3. Selecione o sinónimo correto da palavra acicatar no contexto da frase “como se estivessem a acicatar-se 
umas às outras”.
a) engalanar 
b) zombar
c) estimular
d) fender
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4. No texto, aparece o verbo merecer, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo merecem. Qual 
seria a primeira pessoa do singular do mesmo tempo verbal?
a) Merecia.
b) Mereci.
c) Mereço.
d) Merecera.

5. Procure uma expressão sinónima a uma data no contexto da frase “É um ato de grande coragem uma 
data de seres humanos”.
a) uma homenagem 
b) uma grande quantidade
c) uma celebração 
d) uma festividade

6. Qual é a forma do singular do nome cães? 
a) Cá.
b) Cana.
c) Cão. 
d) Cais.

7. Qual das seguintes palavras tem um significado diferente do verbo abominar utilizado no texto?
a) Detestar. 
b) Odiar.
c) Execrar. 
d) Pactuar. 

8. Das hipóteses apresentadas a seguir, qual delas corresponde à frase “Quando votarem terão morrido um 
número maior de defensores da caça”?
a) Que na altura em que os mais novos possam votar, já não haverá tantos defensores da caça. 
b) Que os caçadores mais novos não são capazes de defender a raposa. 
c) Que os defensores mais novos da caça não podem votar.
d) Que votar pela defesa da raposa é considerado um perigo de morte para os mais novos.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre 40 e 60 palavras para cada resposta). 

9. Justifique a conclusão do autor quando termina a crónica com: “Tal como acontece em quase todas as 
fábulas, a raposa acabará por ganhar. E havemos de nos rir com ela”.

10. Qual é a sua opinião sobre a caça desportiva?
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