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PORTUGAIS

Tribunais Japoneses levaram dez anos, mas responsabilizaram marcas como a Toyota e a Nissan pela poluição.

De dia ou de noite, os carros não param. Fora das horas de ponta, as grandes avenidas e estradas de.............(1 ), a
capital japonesa, não perdem a vida, alimentadas pelos veículos que as percorrem. Uma agitação que, segundo 520
habitantes dessa cidade, é responsável pelos problemas respiratórios de que sofrem. Sem dúvidas,...... ..(2) o dedo à
poluição provocada pelo trânsito e decidiram agir contra grandes nomes da indústria.
Mais de dez anos depois de ter sido interposta uma acção judicial automóvel, como a Toyota, Nissan, Mitsubishi
ou Mazda, aceitaram pagar 7,4 milhôes de euros como forma de indemnizar as vítimas.
O processo teve início em 1996, quando algumas centenas de residentes de Tóquio decidiram agir, imputando
responsabilidades aos construtores de carros e às autoridades. Em 2002, o tribunal distrital da capital japonesa
decidiu que o governo poderia ser considerado responsável pela asma de muitos de queixosos, mas rejeitou a
acusação contra a indústria automóvel.
Os asmáticos não cruzaram braços e levaram o caso ao tribunal superior, que recomendou que as partes
negociassem. Demorou, mas a batalha legal chegou agora ao fim: Tanto o govemo como as marcas-japonesas
....................... (3) indemnizar as vitimas e, ao mesmo tempo, criar um pIano de ajuda médica a asmâticos, apoios na
ordem dos 20 miIhôes de euros. No entanto, para os doentes que puseram em marcha o processo judicial, trata-se
de uma vitoria com sabor amargo, pois o tribunal não reconheceu as marcas de automóveis como“ socialmente
responsáveis”.
Foi um primeiro passo para os japoneses, mas não resoIveu o problema da poluição. Um flageIo que não é
exclusivo daqueIe país. Em ..........................(4), a capital da lndonésia é uma das cidades mais poIuidas do Mundo,
as partículas inaláveis, que resultam da emissão de gases poluentes, foram responsáveis, em 2002, por mais de um
milhões de ataques de asma e várias centenas de mortes.......................(5).
Correio Da manhã, Domingo, 26 de Agosto de 2007, p. 28
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I- / COMPREENSÃO ESCRITA
(06 Pontos)
1 - Completar o texto com as palavras seguintes: acordaram, prematuras, Jacarta, Tóquio, apontaram. (03 pontos)
2-Dê um título ao texto.

(01 ponto)

3 - Diga se as seguintes afirmações são verdadeiras ou faIsas.

(01 ponto)

a) O trânsito é tão denso como nas outras capitais.
b) As vítimas iniciaram acções judiciais.
c) As marcas Nissan, Mazda e Toyota aceitaram indemnizar as vítimas.
d) O interesse da indústria automóveI sobre o tema depende da participação dinámica da sociedade.
4- Perguntas abertas

(01 ponto)

a) Em que parte do mundo ficam Jacarta e Tóquio. Dê dois nomes de país desta mesma parte.
b) QuaI é o nome dos países de Iíngua portuguesa que se encontram nesta parte ?
c) QuaI é o sentido desta parte subIinhada ( 1ro paragrafo) ?
« Fora das horas... não perdem a vida, aIimentadas peIos veícuIos...percorrem ».
d) Será que podemos dizer que o avião participa na poIuição do ambiente ?

II- COMPETÊNCIA LINGUISTICA
(08 Pontos)
1- Passe as seguintes frases para a voz passiva.

( 01 ponto)

a) Imputaram as responsabilidades aos construtores de carros e às autoridades.
b) Pagaram alguns milhões de euros como forma de indernnizar as vítimas.
c) O tribunal não reconheceu as marcas de automóveis como socialmente responsáveis.
d) Os asmáticos não cruzaram os braços e levaram o caso ao tribunal.
2- a) Diga quaI é o tempo do verbo subIinhado nesta frase (4° parágrafo):
« Os asmáticos não cruzaram braços e levaram o caso ao tribunal superior, que recomendou que as partes
negociassem ». QuaI é o infinitivo deste verbo?
(02 pontos)
b) Em que outro contexto se emprega o mesmo tempo? Dê um exempIo.
(01 ponto)
c) Qual é o homónimo da paIavra subIinhada nesta frase ? « ( Fora das horas de ponta ...) ».
Empregar o homónimo numa frase e expIicar o sentido.
(02 pontos)
d) QuaI é a anáIise que você pode fazer da paIavra subIinhada ?
« O processo teve início em 1996.». Substituir esta palavra pelo verbo correspondente que você emprega na mesma
frase respeitando o tempo.
(02 pontos)
III-EXPRESSÃO ESCRITA

(06 Pontos)

Escreva cerca de 80 palavras mínimo a propósito dum dos seguintes temas.
Assunto N°1
O meu professor de português me disse que a Natureza é a nossa grande casa que devemos de proteger. Que
Comentário voce pode fazer desta afirmação De a sua opinião.
Assunto N°2
Como lutar contra os problemas como a poluição nas grandes cidades como Dakar?

