UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

OFFICE DU BACCALAUREAT
Téléfax (221) 824 65 81 – Tél. : 824 95 92 – 824 65 81

1/2

08 G 16 A 01

 urée : 3 heures
D
Série: L’1 – Coef. 4
Séries : L1b-L2 – Coef. 2

Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Os adolescentes britânicos são os mal comportados da Europa, revelou o estudo
publicado esta semana pelo “think-tank Institute for Policy and Research, intitulado
“Freedom’s Orphans” (orfãos da liberdade). Em breve, o documento poderá ser discutido
pelo Governo de Tony Blair.
Em todos os indicadores usados para medir o mau comportamento - consumo de
tabaco, de drogas e de alcool, promiscuidade sexual( mais de 38% dos adolescentes de 15
anos tem vida sexual activa), violência, actividades criminosas - os adolescentes britânicos
batem a concorrência. Só são batidos por irlandeses e dinamarqueses no consumo de álcool.
São também os que passam menos tempos com a família preferindo de longe a
companhia dos amigos. Facto curioso: 40% dos agregados não se sentam à mesa para
jantar.Preferem ficar à frente da televisão, com um tabuleiro em cima dos joelhos.
Os autores do estudo afirmam que esta realidade se explica pelo colapso da vida
familiar e pela deterioração da esfera pública, o que contrasta com a realidade da Europa do
Sul, onde a familia continua a ser o centro da vida social, ou da Escandinavia, onde o Estado
- Providência alimenta o espírito cívico. Conclui-se, ainda que a ausencia de “interacções
estruturadas” reguladas entre adolescentes e adultos prejudica o futuro dos mais novos. Ao
passar grande parte do tempo com os colegas, os adolescentes não aprendem regras básicas
de viver em sociedade.
Expresso, 11 de Novembro de 2006,
página 35.

I COMPREENSÃO

(06 Pontos)

1) Dê um título ao texto

(01 ponto)

2) Como é que se mede o mau comportamento dos adolescentes?

(1,5 pontos)

3) O que é que diferencia a família britânica e a familia da Europa do sul ?

(1,5pontos)

4) Segundo você, como é que a falta de interacções estruturadas entre adolescentes e
adultos pode prejudicar o futuro dos mais novos ?
(02 pontos)
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II COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

(08 Pontos)

A- Complete com a forma correcta do verbo
(02,5 pontos)
1) Quando a senhora (ver) a D. Astu, (dizer) Ihe, por favor, que a reunião é adiada
2) Não penso que a família (ser) responsável pelo mau comportamento dos adolescentes.
3) Sempre que ( querer) ir ao cinema e não (ter) companhia, telefona-me
B – Complete com a forma correcta das preposições

(02 pontos)

1 Ainda não desisti ...........a ideia..........ir trabalhar..........Dakar.
Continuo..........pensar..........arranjar um trabalho..........essa cidade
2 Compramos estes livros ..........100 euros ..........oferecer aos amigos.
(1,5 pontos)

C - Passe as seguintes frases para a voz passiva.
1)
2)
3)

Para onde é que levaram os presos?
Muita gente tem acendido velas últimamente.
Tens de fazer actividades físicas todos os dias.

D – Complete o quadro seguiente
Verbo
Violentar

Adjectivo

(02 pontos)
Susbtantivo

desenvolvido
O estudo
ausenciar
III EXPRESSÃO ESCRITA

(06 Pontos)

Trate um tema à escolha
1) Acha que a família é responsável pelos maus comportamentos dos adolescentes? Dê o
seu ponto de vista.
2) Hoje em dia, o conflito de geração está cada vez pior. Quais são as causas e que soluções
preconiza ?

FIN

