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“Se não consegues encontrar alguma coisa pela qual estás disposto a perder a vida, então deves
perguntar-te porque estás cá”. Franklin McCain tinha apenas 19 anos mas talvez esta convicção
estivesse já firme na sua cabeça quando, a 1 de Fevereiro de 1960, entrou nos armazéns da Woolworth
em Greensboro, na Carolina do Norte, e se sentou com três colegas da universidade ao balcão de um
snack-bar reservado a brancos. Pediram café e donuts e, quando recusaram servi-los ficaram ali
sentados até a loja fechar. Voltaram no dia a seguir e em todos os seguintes – o pequeno grupo
transformou-se numa multidão, que inspirou outras e ajudou a incendiar a luta pela igualdade entre
brancos e negros na América dos anos 1960.
McCain morreu quinta-feira, aos 73 anos, de complicações pulmonares e os obituários que a imprensa
lhe dedicou foram elegias da ousadia juvenil dos Quatro de Greensboro (como ficaram conhecidos),
transformada em marco dos protestos contra a segregação dos negros. “McCain e os seus três colegas
foram heróis à moda antiga, soldados no puro sentido da palavra: fartos da sua situação, incapazes de
a tolerar por mais tempo, temendo os custos de se manterem inactivos por mais tempo, ergueram-se e
foram à luta”, escreveu a revista The Atlantic.
Para McCain, aquele protesto foi apenas o começo de uma vida de activismo pelos direitos cívicos. Aos
68 anos, numa entrevista à jornalista Mary C. Curtis, admitia sentir-se feliz com a nova face do país–
a América que elegeu Barack Obama, um negro, para a presidência –, mas desafiava as novas gerações
a não baixarem os braços. “A todo o momento sou recordado que em qualquer luta pela mudança são
precisas apenas algumas pessoas para fazer a diferença, às vezes apenas uma”.

(texto adatado de www-publico.pt)
PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo
SEGUNDA PERGUNTA (2 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“convicção”, “loja”, “obituários”, “a nova face do país”
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva o seguinte assunto: “Os direitos cívicos na atualidade”
QUARTA PERGUNTA (2 valores)
Escreva a frase proposta utilizando a forma verbal correta segundo o seguinte modelo:
Chego de longe; vou para qualquer parte - Cheguei de longe; fui para qualquer parte
A atitude dos Quatro de Greensboro está presente no coração de todas as pessoas que têm firmes
atitudes cívicas. São heróis para gerações e eu digo que ela é uma das melhores atitudes que vejo
na história recente dos Estados Unidos; nós todas devemos tomar exemplo da sua valentia e tu
mesma podes começar o teu caminho graças a modelos como este
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Escolha um dos seguintes temas:
A língua portuguesa no mundo. Unidade e diversidade.
A língua portuguesa e a Galiza. A Galiza e a Lusofonia

