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LANGUE VIVANTE II

PORTUGAIS
Vamos ficar mais estúpidos por causa dos computadores e Internet ?
O professor Nuno Crato é prudente a comentar o grau de estupidez da Humanidade à
medida que vamos ficando mais dependentes da informática. “Não me atrevo a prever o que
acontecerá daqui a 38 anos. Os computadores e a Internet não estupidificam as pessoas nem
as tornam mais inteligentes. Tudo depende do uso que deles se faça. Repare-se que a Internet
foi a grande revolução das últimas duas décadas e ninguém a tinha previsto”. Entusiasta da
evolução tecnológica, sublinha que as máquinas “libertam as pessoas de tarefas rotineiras”. E,
por consequência, permite – lhes ter tempo e energias para se dedicarem a coisas mais
interessantes e criativas. “O que há de novo nestas máquinas é que libertam a mente”. Ao
dissecar a questão, Crato coloca na mesa de discussão os prós e contras deste
desenvolvimento. “As máquinas físicas, que nos libertaram de tarefas mecânicas pesadas,
nomeadamente na lavoura, permitiram à generalidade da população ter uma vida mais
saudável e evitar deformações físicas resultantes do esforço extremo”. O resultado é positivo,
claro. Mas também nos tornámos mais sedentários e ganhámos os problemas daí derivados”.
Crato dá o exemplo da obesidade e receia que o mesmo se passe com as tarefas mentais.
Como acontece com as calculadoras. “Elas têm sido precocemente inseridas no ensino e
tornaram muitos jovens preguiçosos para as operações e, na sequência disso, para o
raciocínio matemático. Tudo isso, no entanto, poderia ser facilmente evitado”. Nuno Crato retira
a culpa de cima dos ombros das máquinas e coloca-a em cima de “muitos pedagogos
irrefletidos”. Aqueles que “advogaram que as crianças usassem as máquinas desde os
primeiros anos de escolaridade”. E remata : “As máquinas podem-nos tornar mais inteligentes.
Basta fazermos delas um uso inteligente”.
Bernado Mendoça in Revista Única Expresso, 26 Fevereiro 2011, p. 40.
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Epreuve du 1er Groupe

COMPREENSÃO DO TEXTO
(8 pontos)
A. Leia o texto com atenção e responda às perguntas seguintes (3,5 pontos)
1. Qual foi a grande descoberta dos vinte últimos anos ?
(1 ponto)
2. O que é que favoreceu o uso das máquinas pelos homens nos campos ?
(1 ponto)
3. Comente esta frase do Nuno :
“As máquinas podem tornar-nos mais inteligentes”.
(1.5 ponto)
B. Responda por verdadeiro ou falso às afirmações seguintes e justifique com as
frases do texto.
(3 pontos)
1. Os computadores e a internet embrutecem o Homem.
(1 ponto)
2. Nos campos as máquinas ajudam mais.
(1 ponto)
3. As crianças usam os computadores logo no início das aprendizagens.
(1 ponto)
C. Escolha a resposta que melhor se aproxima da palavra sublinhada. (1.5 ponto)
1. “Não me atrevo a prever o que acontecerá daqui a 38 anos”.
(0.5 ponto)
a. Não me atraso a prever.
b. Não ouso prever.
c. Não me eternizo a prever.
2. “(...) libertam as pessoas de tarefas rotineiras”.
a. Libertam as pessoas de encargos.
b. Libertam as pessoas da criatividade.
c. Libertam as pessoas do ensino.

(0.5 ponto)

3. “O que há de novo nestas máquinas é que libertam a mente”.
a. é que libertam o corpo.
b. é que libertam a escola.
c. é que libertam o espírito.

(0.5 ponto)

II. COMPETENCIA LINGUÍSTICA
(6 pontos)
A. Ponha esta frase no estilo indirecto.
“Não me atrevo a prever o que acontecerá daqui a 38 anos. Os computadores e a
internet não estupidificam as pessoas nem as tornam mais inteligentes”.
(1 ponto)
O Nuno disse que ........................
B. Ponha os verbos entre parênteses na forma adequada.
(2 pontos)
1. É lógico que os computadores e a internet (reduzir) as tarefas mentais dos homens.
(0,75 ponto)
2. Se o Nuno Crato (ser) ministro da Educação, impediria esta nova tecnologia no nível
básico.
(0.5 ponto)
3. Quanto mais nós(usar) a informática, mais (depender) dela.
(0,75 ponto)
C. Ponha as frases seguintes na voz activa ou passiva.
(3 pontos)
1. As evoluções tecnológicas tinham salvado muito a humanidade.
(1 ponto)
2. As máquinas ajudam o bem funcionamento da vida.
(1 ponto)
3. Muitas pessoas foram levadas a uma dependência excessiva pelo uso dos
computadores e da internet.
(1 ponto)
III EXPRESSÃO ESCRITA
(6 pontos)
Escolha um assunto entre os dois
Assunto 1 : Explique esta frase do Nuno Crato : “Vamos ficar mais estúpidos por causa
dos computadores e da internet”.
Assunto 2 : Pró ou contra o uso precoce das N.T.I.C. (Novas Tecnologias da Informação e
da Comunicação) pelas crianças.

