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Epreuve du 1er groupe

PORTUGAIS
De todas as formas de fraude, a corrupção é a mais abordada nos noticiáros, a mais
sentida pelos cidadãos, provavelmente a mais estudada. As informações.........................(01)
internacionais confirmam que é uma das mais frequentemente detectadas tendo um elevado
custo mediano ( cerca de meio milhão de dólares nos EUA).
O que cada um de nós entende por corrupção (assumido espontaneamente, sem uma
reflexão precisa e uma crítica das evidências), provalmente capta apenas uma parte daquela
realidade complexa. Admitindo que os comportamentos éticos são, ainda, o “normal” nas
sociedades organizadas, “a corrupção é uma prática ou comportamento desviante” que será
diferente conforme se tome como.............................(02) de referência as normas legais, as
normas éticas, as práticas económicas aquitativas, a aceitabilidade social, a cidadania
partilhada, ou outra. Frequentemente associada à idea de que “o poder corrompe”, surge, para
muitos, como específico das instuições públicas, mas esse mesmo compotamento desviante
também surge nas ................(03) privadas.
Abarca o surborno (doação/recepção a priori para influenciar um acto), as gratificações
ilegais (similar ao anterior, mas a posteriori, como recompensa), (realização de um acto
prejudicial à instituição a que pertence para obter vantagens noutra a que inconfessadamente,
está associado). Habitualmente
(04)
Que as fases do acto de corrupção se verificam em momentos próximos (ex. Pedido, seguido
de favor, seguido de pagamento), mas as “ portas giratórias” entre as instituições políticas e as
empresas ( passagens de indivíduos de umas para as outras, ora num sentido, ora noutro)
podem criar hiatos de anos entre os favores e os pagamentos. Também os concluios, as
barreiras nacionais à investigação political, as famigeradas offshores, a redes internacionais de
“cidadãos acima de qualquer suspeita”, as organizações secretas e o crime económico
organizado proliferam as .........................(05) ora subterrâneas ora legais, e o
branqueamento de capitais. (...) A corrpção prolifera. É um imperativo científico e político
...............(06) la no nosso País.[...]
Http://visao.sapo.pt/ a- os – portugueses= f506495 # ixzz1r4Pa F8rc
VISÃO, Artigo de Carlos Pimenta,29 de Abril de 2009.

Palavras difíceis:
Suborno ( subornar) é o facto de levar a fazer um falso testemunho
Inconfessadamente: de modo inconfessável; vergonhoso (de manière inavouée)
Famigeradas: famosas, célebres.
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I COMPREENSÃO DO TEXTO.
(08 Pontos)
1/ Complete o texto com as seguintes palavras :
considera –se; coordenadas; estuda ;instituições; quantificadas ; ramificações.(03 pontos)
2/ Diga se as afirmações são Certas (C) ou Erradas (E).
a- O estudo sobre a corrupção interessa os media.
b- A corrução só se pratica no domínio público.
c- A corrupção é muito espalhada na sociedade portuguesa.
d- O autor fala de tudo excepto a frauda.

(01 ponto)

03/ Responda as perguntas.
(04 pontos)
a- Diga como é que o autor percebe a corrupção?
b- Comente a afirmação seguinte: “O poder corrompe”.
c- Comente esta afirmação do autor:
...o”normal” nas sociedades organizadas, “a corrupção é uma prática ou comportamento
desviante”.
II COMPETENCIA LINGUÍSTICA

(06 Pontos)

1- Escolha a forma adequadado verbo entre: a) –b) – c)
(01.5 ponto)
a):é
–b): seja
– c):será
a- A socidadde portuguesa precisa duma polícia que.......................vigilente e responsável.
b- Por mais que o governo se ......................para lutar contra o branqueamento de
capitais, a prática permanece.
a) :esforce
–b):esforçou
– c:esforça
c- Quando cheguei, ela .............................dentro da casa.
a): trabalhe
–b):trabahava
– c): está a trabalhar
2- Reescreva as frases seguintes sem alterar o sentido.

(02 pontos)

a- Talvez as autoridaddes impeçam o roubo dos bens públicos.
As autoridades....................................................................................talvez.
b- Embora os jornalistas denunciem os comportamentos de certos políticos, o país
atravessa uma crise insuportável.
c- Apesar de...................................................................................................................
3- Passe as seguintes frases para a voz passiva ou activa.
a- O livro fornece uma análise rigorosa.
b- Uma parte da polícia é corrupta pelas autoridades .
c- O desafio contra o branqueamento está lançando.
4- Complete o quadro com subtantivo, adjectivo ou verbo apropriado.
Substantivo
custo
?
?
?

Adjectivo
?
?
?
Poderoso

Verbo
?
Partilhar
conter
?

III EXPRESSÃO ESCRITA (escolha e trate um destes assuntos.)
Assunto n°1
Havia várias tentativas de corrupção durante a última eleição presidencial no senegal. Diga
como se fazia esta prática.
Assunto n°2
A corrupção ganha cada vez mais muitos países sobretudo os de África em todos os níveis.
Exlique a origem deste fenómeno.

