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LANGUE VIVANTE II                                                                                   Epreuve du 1er groupe 

P O R T U G A I S 
 

TEXTO: O telemóvel 
 

Na sociedade atual, a maioria das pessoas considera o telemóvel um bem essencial tão 

importante como a comida, o vestuário, etc. Em quase todas as famílias, todos os membros do 

agregado familiar possuem um ou mais telemóveis, inclusive crianças com menos de dez anos. 

 O telemóvel tornou-se um dos principais meios de comunicação, permitindo que as pessoas 

comuniquem em tempo real, de várias formas. Os SMS estão bastante acentuados na sociedade, 

tornou-se uma das principais formas de comunicação, utilizada principalmente pelos jovens. 

 Para aqueles que estão longe da família existe a vídeo chamada, permitindo ver a pessoa 

com quem se está a estabelecer contacto. 

 Os telemóveis tiveram um grande avanço tecnológico, contribuindo para a criação de muitos 

postos de trabalho. 

 No entanto, o uso excessivo deste equipamento acarreta grandes desvantagens. Destrói as 

relações interpessoais, o diálogo entre as famílias e prejudica a saúde, em especial o 

desenvolvimento cerebral, devido às radiações que estes emitem. 

 Praticamente todas as crianças e adolescentes usam o telemóvel com muito mais frequência 

do que os adultos, usam-no para jogar e para falarem com os amigos que por vezes estão mesmo 

ali ao lado. Nem na hora das refeições deixam de enviar mensagens, passam mais tempo a enviar 

mensagens do que a falar com a família, através do telemóvel criam uma nova forma de linguagem; 

as palavras são encurtadas e usam símbolos e códigos que só eles entendem. Muitas vezes 

utilizam-no nas aulas, causando falta de concentração, gerando conflitos e indisciplina. 

  Por ser um equipamento multifuncional, o telemóvel acaba por ter um uso excessivo e 

desequilibrado, criando na maioria das pessoas uma dependência quase doentia. A facilidade com 

que se pode registar imagens e divulgá-las em tempo real para todo o mundo acarreta muitos 

problemas de ordem social, tais como a violência e a perda de privacidade.  
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I. COMPREENSÃO DO TEXTO :  (8 valores) 

A. Encontra o sinónomo das seguintes palavras no texto :    (2 valores) 

1. Conjunto (parágrafo 1) 

2. Utilizados (parágrafo 2) 

3. afastados (parágrafo 3) 

4. abreviadas (parágrafo 6) 

B. Responde por Verdadeiro ou Falso às seguintes afirmações e justifica com base no texto :

                               (3 valores) 

1- No agregado familiar só os pais têm celulares. 

Justificação :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2- Com o celular, pode se ver a pessoa com quem falamos. 

Justificação : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3- Nas escolas, o telemóvel perturba a aprendizagem. 

Justificação :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

C. Liga corretamente os elementos da coluna A e os da coluna B para ter uma frase correta :

                       (3 valores) 

A B 

1- O telemóvel é uma ferramenta 

2- O telemóvel pode 

3- A harmonia familial 

a) provocar problemas de saúde 

b) é perturbada com a vinda do 

celular. 

c) que permite comunicar com as 

pessoas em tempo real de várias 

maneiras. 

d) que cura. 

II. COMPETENCIA LINGUISTICA :  (6 valores) 

A. Substitui o sublinhado pelo advérbio corespondente em «mente»  (1 valor) 

1- Com a internet, as transações fazem-se com eficacia. 

2- Os jovens usam o telemóvel com excesso. 

B. Substitui o sublinhado pelo superlativo sintético :     (2 valores) 

1- As radiações emitidas pelo telemóvel são muito más para a saúde. 

2- A nova forma de linguagem é muito complicada para os velhos. 
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C. Reescreve as seguintes frases começando-as como indicado.                      (03 valores) 

1. Os alunos utilizam-no nas aulas. (0,5 valor) 

Os alunos não………………………………………………………………….. 

2. Ele destrói as relações interpessoais (0,5 valores) 

Eles………………………………………………………………………………. 

3. Usando demasiado o telemóvel, os jovens podem ter problemas de saúde.  (01 valor) 

Se eles………………………………………………., os jovens podem ter  problemas de saúde. 

4. A maior parte das pessoas tem considerado o telemóvel como um bem essencial. (01 valor) 

O telemóvel……………………………………………………………………………. 

III. EXPESSÃO ESCRITA :  (6 valores) 

Trata um dos temas abaixo indicados. O teu texto deve ser bem estruturado e ter entre 

120 e 150 palavras. 

TEMA 1 : Hoje em dia, cada vez mais alunos usam o telemóvel na escola. O que é que pensas 

do fenómeno ? argumenta. 

TEMA 2 : Quais são as consequências atuais do desenvolvimento das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação? Argumenta com base em exemplos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


