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CORRIGIDO
I. COMPREENSÃO DO TEXTO:

(8 valores)

I.1. Escolhe a melhor palavra entre a, b e c:

(2 valores)

1. povoada é c-marcada.
2.A expressão « sair para fora » refere-se b – ao contato com o mundo exterior
3. afetos tem o sentido de : a – paixões
4. fama é: a – celebridade
I.2. Responde por verdadeiro ou falso e justifica com frases do texto:
Afirmações
1- A mudança na adolescência é uma fase complicada.
Justificação : Uma fase turbulenta e densa povoada por grandes mudanças…..
2-Os primeiros ídolos das crianças são os pais.
Justificação : Na infância os modelos de identificação são os pais.
3-Os fãs participam na transformação do futuro dos ídolos.
Justificação : ter ídolos …. Poderá tornar-se preocupante, se esse interesse passar a
ser o foco central da vida do adolescente, passando da admiração à obsessão, num
dos dois movimentos, uma obsessão em ser como o ídolo, ou uma obsessão em ser fã
desse ídolo
I.3. Responde às perguntas seguintes:

(3 valores)
V F
V
V
F

(3 valores)

1. O «Eu-identitário» consiste no conhecimento do que somos. Isto realiza-se a partir duma autoestima
que se basea no conhecimento da nossa própria riqueza cultural e intelectual.
2. O adolescente pode ser influenciado pelos pais primeiro e, em seguida, sofre a influência do mundo
exterior (artistas, políticos, deportistas, atores de cinema…) por causa da sua socialização.
3. Os elementos que motivam os jovens a imitarem os ídolos são, a beleza, a fama, o sucesso e o
dinheiro.
II. COMPETENCIA LINGUISTICA :

(6 valores)

1. Completa com uma das palavras entre parênteses:

(3 valores)

Nos últimos tempos o conceito de ídolos tem sofrido transformações, tendo passado da esfera divina para
a esfera humana. De fato, é já um lugar comum, desde a revolução tecnológica, que personalidades
acabam por se tornar ídolos.
2. Reescreve as frases começando-as como indicado:

(2 valores)

a.→ É necessário os jovens poderem chegar à realização.
b →Uma série de características foi representada por estas……………..
3. Substitui a palavra sublinhada pelo advérbio adequado:
Os ídolos devem trabalhar respeitosamente.
III. EXPRESSÃO : LIVRE

(1 valor)

