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CORRIGIDO
(As críticas de Amnistia Internacional)
I - COMPREENSÃO DA LEITURA
1- Compreensão lexical
2- Dá palavras da mesma família que as palavras abaixo indicadas.
e. suspensão→suspenso
f. vergonhoso→ vergonha
g. miseravelmente→miséria
h. morrer→ morto
C- Compreensão do texto
1. Diz se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) e justifica.
a. F :A organização pede a suspensão do veto no conselho de segurança das ONU .
b.F: Num relatório da Amnístia Internacional, a organização refere que o ano passado foi
catastrófico para as vítimas de conflitos e violência.
c. V: O conselho de segurança da ONU falhou miserávelmente na tarefa de proteger os
civis.
2. Responde às perguntas seguintes.)
a) 4 milhões de Sírios deslocados pela guerra.
b) Porque os países ricos não fazem nada para salvar os imigrantes no mediterrâneo.
c) A Amnestia pediu aos governos para aderirem ao acordo mundial sobre as armas, que
entrou em vigor no ano passado.
II- COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
C- Competência estrutural
Complete com as preposições adequadas. Faz as contrações se for necessário.
Recorde-se que .em....... ( em, por, de ) 2014 o veto foi usado duas vezes ...no... (com, em, de)
Conselho de Segurança da ONU: em...... (para, de, em) março, a Rússia vetou a resolução que
considerava ilegal o referendo ..sobre..... (sobre, em, por) a Crimeia enquanto em.... (para, de,
em) maio, a Rússia e a China recusaram a resolução que condenava a violência .na.... ( para,
em, por) Síria.
D- Competência gramatical
Reescreve as frases seguintes, começando-as como indicado.
a- O comportamento pouco humano dos países ricos tem de ser realçado pelo relatório
da Amnestia.
b) Era importante que muitos governos aderissem ao acordo mundial sobre as armas
c) Ultimamente os países têm recebido vários refugiados..
d)Dantes o acordo mundialsobre as armas era um sonho para a Amnestia Internacional.
III. EXPRESSÃO ESCRITA

