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PORTUGAIS
O Tribunal de kingston condenou, ontem sete homens, envolvidos no conhecido Wonderland
Club, que faziam circular imagens pornográficas de crianças no Internet. “As crianças
representam o futuro e devem ser tratadas e protegidas. Vocês, todos vocês que subscreveram
o wonderland Club, trairam esse principio. O uso e abuso de crianças para vossa gratificação
perversa horrorizou todas as pessoas de bem. Vocês directa ou indirectamente exploraram os
mais vulneráveis” disse o juiz Kenneth MC Rae, durante a leitura da sentença nos sete
homens, que admitiram as culpas.
Mas a sentença do juiz não tão foi severa quanto as suas palavras. Pelo menos é esta a
opinião de várias organizações não governamentais de protecção de crianças, que mal podiam
acreditar, quando ouviram que a pena mais pesada foi de dois anos e meio. Mais :todos os
condenados poderão ser libertados condicionalmente, após terem cumprido metade das penas.
“Por trás de cada imagem pornográfica estão crianças verdadeiras, que ficaram sériamente
traumatizadas pelas suas experiências. O abuso sexual de crianças é sempre um assunto
sério, mas esta sentença envia uma mensagem contrária a pedófilos que utilizam a Internet”,
disse John Carr, Conselheiro da organização “National action for Children”, que se pronunciou
em nome da coligação, que representa as sete principais entidades protectoras de crianças.
Por outro lado, uma porta-voz da “National Action for children” disse ao Diário de Notícias que
esta coligação de organizações ia pressionar o governo a alterar a legislação relativa à
condenação de pedófilos. “Consideramos que a mudança da lei será o reconhecimento de que
essas ofensas colocam sérias ameaças à segurança das crianças. Por isso é que estamos tão
decepcionados com a decisão de hoje”, disse esta porta-voz.
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CLASSES DE PREMIERE
I. COMPREENSÃO

(08 pontos)

1) Responder às perguntas seguintes sublinhando a resposta que convém
a) Os sete homens assaltaram a sede de uma organização não governamental. Certo /
Errado.
(01 ponto)
b) Os sete homens não aceitaram as culpas. Certo / Errado.
(01 ponto)
c) A sentença do juiz foi pesada. Certo / Errado.
(01 ponto)
d) As organizações não governamentais gostaram da sentença. Certo / Errado.
(01 ponto)
2)
3)
4)
5)

Dar un título ao texto
Qual é o acontecimento fundamental que desencadeia a história ?
Qual foi a sentença do juiz ?
Que reacções registou o juiz ? Justifique essas reacções.

II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA

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

(06 pontos)

a) Antónimos; Liga cada palavra ao seu antónimo

(01 ponto)

Andar

Vottar

Avançar

Entrar

IR

Perder

Encontrar

Parar

Sair

Retroceder

b) Dar infinitivo, modo e tempo dos verbos sublinhados
(01 ponto)
É inaceitável que uma criança morra por falta de vitamina A
Os estudos poderão fornecer uma compreensão única de consciência.
c) Completar as frase, com o verbo no Presente de Indicativo
Eles (fugir).......
Eu (sentir).......

Tu (subir).........
Ela (pôr)...........

d) Pôr os verbos ( ) no tempo e modo adequados
-

(01 ponto)

(03 pontos)

Se nós (ter) ..... ouvido com atenção, captávamos tudo.
Assim que eles (combinar) ...... o dia, digo-te quando chegaremos.
Muitos pedófilos reincindem depois de (ter cumprido) ....... as penas.
A policia espera igualmente que este caso (contribuir) para a alteração da legislação.

III. DOS SEGUINTES TEMAS ESCOLHA UM E FAÇA UMA COMPOSIÇÃO
(12 linhas no minimo)
(06 pontos)
1) O que pensas da pedofília ?
2) O dia 20 de Novembro 2001 foi o dia da Infância.
Achas que o menino precisa de um dia ?

