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LANGUE VIVANTE II

CORRIGIDO
I. COMPRENSÃO DA LEITURA
A. Compreensão lexical
Assinala com uma cruz (X) a resposta correta entre a, b ou c.
1. b) devastada
2. c) rumores
Encontra no texto os antónimos das palavras seguintes
a) Fora de alcance # acessível (L 2)
b) Mostrar # esconder (L 21 )
B. Compreensão do texto
2.1 Diz se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas e justifica a tua
resposta com base no texto.
1. V: Os jornalistas portugueses organizam um congresso com o intuito de discutir os
problemas éticos da profissão, assolada por uma crise de credibilidade.
( L 4-L 7).
2. F: “Um jornalista pode esconder a sua preferência partidária e enganar quem o lê” (
L 31-L 32)
3. F: Um jornalista “ pode, sem razão válida, escrever um milhão de notícias com base
em fontes anónimas, não verificadas”. ( L 34–L 35)
2.2 Responde às perguntas seguintes sem copiar o texto.
a) O jornalista deve primeiro verificar as fontes antes de escrever notícias. E quando
cometer um erro, tem de corrigi-lo publicamente. Ele não pode enganar os
leitores.
b) Os jornalistas podem ser influenciados pelos políticos e pelas sociedades secretas
c) O papel do jornalista / A missão do jornalista / A questão da ética no jornalismo.
II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(6 valores)

1. Competência estrutural
Completa o quadro seguinte
substantivo

verbo

adjetivo

advérbio

A credibilidade

credibilizar

credível

credivelmente

O acesso

aceder

acessível

Superlativo
sintético
credibilíssimo

acessivelmente acessibilíssimo

2. Reescreve as frases seguintes começando como indicado
a) Elas desempenham papéis importantes nestas redações.
b) Uma declaração de interesses pública tem de ser feita pelos jornalistas.
c) É preciso que eles respeitem as regras.
d) O autor arfirmou que um jornalista podia esconder a preferência partidária dele
III. EXPRESSÃO ESCRITA
(6 valores)

