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PORTUGAIS
Empresas farmacêuticas portuguesas devem melhorar informação sobre
medicamentos sujeitos a receita médica. Os consumidores estarão mais protegidos contra
falsificação de medicamentos.
A ministra da saúde apresentou propostas para melhorar o funcionamento do
mercado farmacêutico português e garantir que os doentes possam beneficiar de
medicamentos seguros, inovadores e acessíveis (a).
Segundo o recomenda uma das propostas, a indústria farmacêutica poderá publicar
na Internet ou em publicações especializadas informações sobre os produtos , excluindo as
de carácter publicitário. Os consumidores poderão ter assim acesso à informação sobre a
composição, a utilização e os efeitos dos medicamentos (b) existentes no mercado.
Actualmente, nem todos os europeus têm acesso a este tipo de informações, em
parte porque na Europa, as normas diferem de país para país.
Os portugueses deviam ser informados sobre os medicamentos e tratamentos
disponíveis, «uma vez que é a saúde que está em causa», declarou o secretário responsável
pela política empresarial e industrial.
Outro caso preocupante são os medicamentos genéricos.. Quando se toma um
medicamento genérico a notícia explicativa faz imensa falta. No entanto sendo este tipo de
comprimento mais barato cada vez mais populações utilizam-no numa automedicação
perigosa.
A venda ilegal de medicamentos em oficinas não regulamentadas é uma questão
muito gave de saúde pública sobretudo se puser as farmácias em perigo de falência.
In Diário de Notícias, 10 de Fevereiro de 2003

…/.. 2

PORTUGAIS

10 1 CGS 11 01
Toutes séries réunies

2/3

CLASSES DE PREMIERE

I Compreensão do texto

(06 ptos)

A - Escolha múltipla

(03 ptos)

- Indicar com uma cruz a resposta certa
As empresas farmacêuticas são criticadas
a)- porque produzem comprimidos genéricos
b)- porque abusam de publicidade
c)- porque negligenciam a comunicação sobre os seus produtos.

(01 pto)

- Indicar por entre as seguintes propostas o título que melhor se adapta ao texto e justificar.
(02 ptos)
a)- Direito à informação
b)- Medicamentos doentes
c)- Crise na indústria farmacêutica
B - Perguntas

(03 ptos)

- Indicar no texto uma expressão que mostre o carácter obrigatório das
informações sobre os medicamentos
- Dizer com base no texto em que consiste um medicamento genérico.
Quais são as suas vantagens e os seus inconvenientes.
- Explicar a seguinte frase “ a venda ilegal de medicamentos em oficinas
não regulamentadas é uma questão muito grave de saúde pública”
II Competência linguística

(08 ptos)

A) Prencher o quadro referindo-se ao exemplo e fazer frases
substantivo

Verbo

Adjectivo/
Advérbio

frase

Ex.melhoramento

melhorar

melhor

Melhorei quando tomei o medicamento

possibilidade
disponibilidade

-

-

salvação
doença

adoecer

(01,25pto)

disponível salvo
-
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B) Substituir o sublinhado por equivalentes tirados do texto
a) =
b) =

(01 pto)

C) Substituir o sublinhado pelo pronome certo e fazer as alterações necessárias
(01,25 ptos)
a) A indústria farmacêutica publicará informações na Internet
b) Se os consumidores conhecerem a composição dos medicamentos, serão capazes
de escolher os que necessitam
D) Retomar a frase passando do infinitivo pessoal ao conjuntivo

(01 pto)

a) A ministra apresentou propostas para melhorar o funcionamento do mercado
– A ministra aprensentou propostas para que se...............
E) Na frase a seguir:

(01 pto)

A venda ilegal ...de saúde pública sobretudo se puser as farmácias em perigo de
falência
- Explicar o uso da forma verbal puser. Dizer o infinitivo, tempo e modo.
F) Passar a seguinte frase para o discurso indirecto.

(01 pto)

Actualmente, nem todos os europeus têm acesso a este tipo de informações, em
parte porque na Europa, as normas diferem de país para país.
- A ministra afirmou que............................................................................
G) Preencher os vazios com um dos relativos a seguirem “ em que ; que; de quem,
cuja, de que, onde.”
(01,5 pto)
......se vendem bons medicamentos é únicamente nas farmácias. A oficina......te estou a
falar vende comprimidos.....caducidade já se confirou. A receita.......te fez o médico vai
custar muito caro e a farmácia ... a levaste só vende comprimidos genéricos. Mostra-a
ao médico...eu referia os mêritos.
III Expressão Escrita:
(06 ptos)
Escolher um assunto e tratá-lo em cerca de 60 palavrras
Tema I Explique a um amigo analfabeta porque é que ele não deve comprar
medicamentos vendidos na rua.
Tema II Porque é que as populações africanas não têm acesso a bons tratamentos
sanitários. Que soluções vôcê preconiza?

