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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
TEXTO :
A febre dos telemóveis e do “ Multimedia Message service “ (MMS) parece ter contagiado o
planeta. Um pouco por todo o lado, o uso das novas tecnologias está a levantar questões relacionadas com
a vida privada dos cidadãos e, em alguns paises, estão a ser tomadas medidas restritivas.
No Reino Unido, as autoridades policiais receiam que os telemóveis com câmaras incorporadas sejam
usadas por pedófílos, dada a facilidade na recolha de imagens e a transmissão quase imediata na internet.
Por esta razão, o uso dos aparelhos foi proibido em piscinas, ginásios e outras instalacões recreativas.
Também, nas escolas inglesas, o uso destes aparelhos foi interdito, só este ano foram descobertos 360
alunos que copiaram os exames através da Câmara do telemóvel, enviaram a um amigo e receberam depois
uma outra imagem com as respostas certas.
Na Australia, os telemóveis com serviços multimedia são proibidos nos tribunais e nas imediações, para a
protecção dos involvidos em processos judiciais. Disposições semelhantes foram tomadas em Hong Kong.
Mais radical na sua sua acção foi o Governo da Arábia Saudita, que baniu toda a comerçialização de
telemóveis do género, após descobrir que os homens os usavam para fotografar as mulheres.
Diário de Notícias do Domingo 17 de Agosto
De 2007. p4 Adaptação
I COMPREENSÃO DE TEXTO

(06 Pontos)

a) Responde ás perguntas seguintes:
1) Porque é que o uso das novas tecnologias está a levantar questões relativas à vida privada dos cidadãos ?
(01 ponto)
2) Quais são os diferentes sítios onde os telemóveis são proibidos no Reino Unido ?

(01 ponto)

b/ Faz corresponder os elementos da coluna A com os da coluna B de forma a responder conforme com a
ideia de texto.
( 01ponto por resposta acertada)

A
1 Medidas severas estão a ser tomadas em certos
países
2. A polícia inglesa baniu o uso dos telemoveis em
alguns sítios
3. O Governo saudita proibiu a venda de tais
aparelhos
4 Nas escolas, os alunos utilizam os aparelhos

B
a- porque os telemóveis conquistaram todo o
planeta.
b- porque os retratos das mulheres são tomados
pelos homens.
c- porque é um país muçulmano.
d- para preparar bem os exames.
e- Porque a privacidade das pessoas está a ser
ameaçada.
f- porque os utentes podem fazer práticas sexuais
de crianças com imagens na net.
g- para fraudar os exames.
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Séries: L’1- L1b -L2
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B COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(08 Pontos)

a/ - Põe na voz activa ou passiva
1)
2)
3)

Os alunos entregam as soluções dos exames aos amigos
Os outros receberam as imagens com as respostas
Os telemóveis são usados por pedófilos.

(01 ponto)
(01 ponto)
(01 ponto)

b/ - Como é que se chama o habitante
1)
2)
3)
4)

da Autrália
da China
do Reino Unido
da Arabia Saudita

(01 ponto)
(01 ponto)
(01 ponto)
(01 ponto)

c/ - Elimina o intruso gramatical
a = banir
b = unir
c = proibir

C/ COMPOSICÃO

(01ponto)
a = usar
b = utilizar
c = azar

(06 Pontos)

Tratar um dos assuntos seguintes :
Assunto : 1
O uso dos telemóveis tem muitas vantagens e inconvenientes. Diz quais sãos as vantagens e os
inconvenientes ( em 5 linhas no mínimo).
Assunto : 2
Hoje em dia, muitas pessoas utilizam os telemóveis não para comunicar mas para práticas obcenas como
por exemplo a pedofilia, tráfico de crianças... O que é tu pensas disso? E dize quais são as soluções para
acabar com essas práticas.

Fin

