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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
As críticas de Amnistia Internacional
1
2

A organização de Direitos Humanos pede a suspensão do veto no Conselho de Segurança das
Nações Unidas (ONU) quando estão a ser cometidas barbaridades.
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"Vergonhoso". É assim que a Amnistia Internacional (AI) classifica o ano 2014 do ponto de vista
da resposta política global às atrocidades, o que leva a organização a apelar à suspensão do
veto no Conselho de Segurança da ONU.

6
7
8

Num relatório da AI, divulgado esta quarta-feira, a organização refere que o ano passado foi
"catastrófico" para as vítimas de conflitos e violência, sendo urgente que os líderes mundiais se
juntem para tomar medidas de forma a evitar outro ano semelhante.
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Segundo o secretário-geral da organização, Salil Shetty, "o Conselho de Segurança da ONU
"falhou miseravelmente" na tarefa de proteger os civis e os cinco membros permanentes - EUA,
Reino Unido, França, Rússia e China - usaram o seu veto para "promover os seus próprios
interesses geopolíticos", cita a BBC.
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O documento defende ainda que foi registada em 2014 uma das piores crises de refugiados na
história, com "quatro milhões de sírios deslocados pela guerra e milhares de imigrantes que
morrem no Mediterrâneo".
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É realçado que os países ricos deviam ter recebido mais refugiados não constituindo uma
"prioridade sobre os seus esforços para manter as pessoas vivas".

18
19

A Amnistia aproveitou ainda para pedir aos governos para aderirem ao acordo mundial sobre
as armas, que entrou em vigor no ano passado.
Liliana Coelho in Expresso, 25 de fevereiro de 2015.
I - COMPREENSÃO DA LEITURA

(08 valores)

A- Compreensão lexical

(02valores)

Dá palavras da mesma família que as palavras abaixo indicadas.
a. suspensão
b. vergonhoso
c. miseravelmente
d. morrer
B- Compreensão do texto
1. Diz se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) e justifica.(03valores)
a. É melhor que se use o veto no que diz respeito à prática de atrocidades.
b. O ano 2014 foi ótimo para as vítimas de conflitos e violência.
c. O Conselho de Segurança da ONU fracassou na sua política de protecção aos civis.
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2. Responde às perguntas seguintes.

(03 valores )

a. Quantos deslocados pela guerra houve na Síria?
b. Porque é que morrem muitos imigrantes no Mediterrâneo?
c. O que é que a Amnistia pediu aos governos?
II- COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

( 06 valores)

A- Competência estrutural

(03 valores)

Complete com as preposições adequadas. Faz as contrações se for necessário.
Recorde-se que ........ ( em, por, de ) 2014 o veto foi usado duas vezes ...... (com, em, de)
o Conselho de Segurança da ONU: ...... (para, de, em) março, a Rússia opôs o seu veto à
resolução que considerava ilegal o referendo ....... (sobre, em, por) a Crimeia enquanto .....
(para, de, em) maio, a Rússia e a China recusaram a resolução que condenava a violência .....
( para, em, por) Síria)
B- Competência gramatical

( 3 valores)

Reescreve as frases seguintes, começando-as como indicado.
a. O relatório da Amnistia tem realçado o comportamento pouco humano dos países ricos.
(01 valor)
-O comportamento ..............................................................................................
b Muitos governos aderiram ao acordo mundial sobre as armas.
(01 valor)
- Era importante que ..........................................................................................
c. Os países ricos recebem vários refugiados.
(0,5 valor)
- Ultimamente os países .......................................................................................
d O acordo mundial sobre as armas foi um sonho para a Amnistia Internacional.
(0,5 valor)
- Dantes o acordo mundial ....................................................................................
III. EXPRESSÃO ESCRITA

(06 Valores)

Escolhe um dos temas abaixo indicados. Escreve um texto a propósito do tema escolhido.
O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras.
Tema 1: No que concerne à pratica de atrocidades, a organização de Direitos Humanos apela à
suspensão do veto no Conselho de Segurança da ONU. Dá o teu ponto de vista sobre a
questão.
Tema 2: Que papel desempenha a Secção Senegalesa da Amnistia Internacional no nosso
país? Ilustra com exemplos concretos.

