Nível: Intermédio
As coisas mais belas do mundo
1. Lê os textos abaixo.
1. Amâncio
O silêncio é a melhor coisa. Estive recentemente na Serra
da Estrela e reparei numa coisa muito importante: a
completa ausência de sons provocados pelo Homem. O
vento soprava nos pinheiros, os pássaros chilreavam, mais
nada. A paisagem era magnífica. Ainda havia um pouco de
neve e, ao mesmo tempo, as primeiras florinhas da
Primavera já estavam a rebentar. O silêncio, porém, foi o que tornou aquele momento
especial. Com toda a tecnologia, televisões nos cafés, rádio no metro, telemóveis a
tocar, ruído dos autocarros e automóveis, aviões a passar por cima das nossas cabeças,
pessoas sempre a falar nos espaços públicos… é quase impossível termos silêncio. Nem
de noite! No meu caso, ouço toda a noite o compressor do frigorífico a trabalhar.
2. Cidália
A coisa melhor do mundo é a comida da minha mãe,
quando a visitamos aos fins-de-semana! Imagina uma
semana cheia de trabalho, com pessoas a exigirem que
faças isto e aquilo, sempre a correr de um lado para o
outro… e depois, chegares a casa e ser só sentar à mesa e
ter à frente uma sopinha quentinha, um peixinho assado
com batata doce e uma saladinha de cenoura e beterraba!
Comidas simples, mas preparadas na hora. Esta é a melhor
maneira de esquecermos todas as preocupações e zangas.
Na verdade, não é só a comida em si. Trata-se de também de estarmos todos juntos
e de ver a cara de satisfação da minha mãe ao ver-nos comer. Ela sente-se mesmo feliz.
E vê-la feliz é uma das mais bonitas sensações do mundo.
3. Ling Su
A coisa mais bonita do mundo é o sorriso das pessoas.
E ainda é melhor quando as pessoas sorriem por causa
de ti, ou de uma coisa boa que fizeste.
No outro dia, aconteceu-me uma peripécia
interessante. Estava uma rapariga em frente aos
correios a chorar. Estava até muito angustiada. Parecia que tinha de resolver um
problema urgentemente e não sabia o que fazer. As pessoas passavam no passeio e nem
sequer reparavam nela.

Perguntei-lhe o que é que ela tinha e se precisava de ajuda. Fiquei então a saber que
ela era de uma aldeia do norte de Portugal e que estava a estudar em Lisboa. Tinha
perdido a carteira e ficado sem dinheiro. O pai mandou-lhe algum dinheiro pelo correio,
mas, para levantar a carta do pai, ela precisava de apresentar o Bilhete de Identidade.
Só que, como tinha perdido a carteira, ela também tinha perdido o Bilhete de
Identidade! Eu entrei com ela nos correios e expliquei com calma a situação da rapariga
à funcionária. A princípio, a funcionária não queria saber, mas depois aceitou entregarlhe a carta.
A rapariga, com a carta na mão, olhou-me com o sorriso mais feliz do mundo!
4. Vitorino
Ouvi dizer que os Alpes, na Suíça, são uma
coisa digna de se ver. Há quem diga que fazer
mergulho no mar profundo é o desporto mais
fantástico de sempre. Também há quem ache
que conduzir um carro topo de gama é das
sensações mais incríveis que se pode ter. É este o
género de coisas que ouço as pessoas dizerem.
Mas eu nunca pude experimentar fazer nenhuma destas coisas. Portanto, o que é a coisa
melhor do mundo para uma pessoa comum como eu? Acho que é a minha própria
alegria de viver e a alegria dos que me rodeiam, por exemplo, quando ganhei o meu
primeiro salário; quando me encontro com antigos colegas de escola; quando, depois
do verão, caem as primeiras chuvas e a terra fica com um cheiro muito especial.
É como diz a canção, "A vida é feita de pequenos nadas…"
5. Martim
Para mim, ter sucesso é a coisa melhor do
mundo. Ter sucesso é conseguir fazer bem uma
coisa, conseguir acabar uma tarefa difícil,
ultrapassar as nossas limitações. Quem tem
sucesso - e sabe que vai ter sucesso numa coisa - é
uma pessoa, de certa maneira, mais livre.
Claro que há dificuldades: uns têm de tentar
mais vezes para, por exemplo, serem bons num
desporto, ou para tocar um instrumento; outros
têm pouco dinheiro ou vivem longe de uma cidade e por isso têm menos oportunidades.
Mas o que interessa é não desistir e tentar sempre - quantas vezes forem necessárias,
de todas as maneiras possíveis.
Não é a glória, nem os prémios ou as medalhas que são as coisas mais importantes.
Não estou a falar disso. Falo da satisfação pessoal em atingir um objetivo que
determinámos atingir. Por exemplo, terminar um curso com boa nota; ou conseguir
construir um programa informático; ou plantar um pomar e exportar fruta. Coisas assim.

2. Responde às perguntas, indicando o número correspondente ao texto.
a) Quem é que, aparentemente, não gosta muito da profissão que tem? ______
b) Quem é que fala de várias experiências que outras pessoas tiveram? ______
c) Quem é que valoriza a liberdade? ______
d) Quem é que sofre com o barulho? ______
e) Quem é que refere o olfato? ______
f) Quem é que conta uma pequena história? ______
g) Quem é que aprecia a natureza? ______
h) Quem é que valoriza a persistência? ______
i) Quem é que se sente feliz ao cumprir uma necessidade básica? ______
j) Quem é que resolveu um problema a outra pessoa? ______
k) Quem é que cita a letra de uma música? ______
l) Quem é que tem um eletrodoméstico ruidoso? ______
m) Quem é que se sente feliz por fazer uma pessoa da sua família feliz? ______
n) Quem é que reconhece que nem sempre é fácil conseguir o que se quer? ______
o) Quem é que dá importância às expressões faciais? ______

3. Completa as frases.
Lê as frases de cada alínea até ao fim.
NOTA: Há várias possibilidades de completar as frases, mas tens de usar sempre o
imperfeito do conjuntivo em cada uma delas.
a) O Amâncio devia ir morar para o campo. Talvez aí ele __________________________.
b) A Cidália era mais feliz se __________________________. Na verdade, parece que
ela não gosta do emprego que tem.
c) A Ling Su gostava que todas as pessoas ___________________. Um sorriso é a melhor
coisa do mundo para ela.
d) O Vitorino acredita nas coisas simples da vida. Ele é feliz assim. Talvez ele não
____________________________________________________com outro tipo de vida.
e) O Martim dá valor à satisfação pessoal de atingir um objetivo, e não aos prémios.
Claro que se ele ________________________também ficava contente, mas não era isso
o principal.

Soluções: 2. a) 2; b) 4; c) 1; d) 3; e) 1; f) 5; g) 3; h) 4; i) 1; j) 2; k) 5.
3. Respostas possíveis/cenários de resposta: a) tivesse mais sossego.; b) mudasse de emprego; c) sorrissem.; d) fosse
tão feliz; e) ganhasse um prémio.

