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Expressãoescri
ta= 3pontos
BAREMO DEL EXAMEN:
MODELO “A”

Bertrand faz de livros velhos moda ecológica
El
saPerei
ra

Livros,livrosemaislivros.Asárvoresnãoagradecem,sobretudoquandoorumoquesedáaopapelque
adquireorótulodeobsoletoéolixo.
E um lixodoqualnãoseretiraproveito.Quantoaquestõesecológicas,quejáhámuitovêm preenchendo
a agenda mediática e formatando parte da opinião pública,maisdo que falarsobre,actuarserá um caminho
preferível.Oraporquenão usarresmasdefolhasvelhasparaobjectosdedesign quealém deumacomponente
estética interessante, são dotados de pragmatismo? Esta ideia teve-a a Bertrand.O conceito é simples:
transformarsobrasdemateriaisem acessóriosdemodaúnicos,colocando-osdepoisàvendanasinstalaçõesde
algumaslojasespalhadaspelopaís.
Para o efeito ajuda ter-se um parceiro estratégico,no caso a marca Tela Bags,vocacionada justamente
para a produção de malas recicladas.Resultado.Uma colecção de sacos da Revista Ler,de “necéssaires”,
estojosparacriançasepastasBertrand,enquantoumasoluçãopráticaeamigadoambiente,tudoistodecorrente
doreaproveitamento,nomeadamente,decapasdelivros,dando-lhesumaroupagem revestidadeoutrautilidade.
Estaspeçaspodem encontrar-senacidadeInvicta,nadosEstudantesenacapital.
Jornal de Notícias, 9-XI -2009

I.

COMPREENSÃO (2 pontos)Responda com assuasprópriaspalavrassem copiarasfrasesdo
texto.

1. Qualéodestinodegrandepartedopapel?
2. QualfoiaideiadaBertrand?
II.

COMPREENSÃO (1ponto)Escreva(Verdadeiro/Falso)ecopieafrasedotextoparajustificar
asuaresposta:

1. O melhoréfalardequestõesecológicas.(Verdadeiro/Falso)
2. Ascapasdelivrosnãopodem serrecicladas.(Verdadeiro/Falso)
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III.

ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto).Escreva a letra (a,b,c)que,em cada grupo,corresponda
melhoraosentidodotexto.
1.
-A reciclagem:
a) énecessária.
b) éimpossível.
c) ésempreamesma.
2.
-Osobjectosdemoda:
a) podem sermuitocaros.
b) sempresãonovos.
c) podem utilizarmateriaisvelhos.

IV.

LÉXICO (1 ponto).Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a,b,c)que
correspondaàexplicaçãomaispróximadotexto:
1.
-«orótulodeobsoleto»(parágrafo1):
a) actual.
b) antigo.
c) informativo.
2.
-«um parceiroestratégico»(parágrafo3):
a) um ajudante.
b) um rival.
c) um sócio.

V.

GRAMÁTICA (1 ponto).Escreva a letra (a,b,c)que,em cada grupo,corresponda melhorao
sentidodasseguintesfrases:
1.
-Aslojas… … … … … … … … … .
.acolecçãoestãoespalhadaspelopaís:
a)ondevende
b)ondesevende
c)ondevende-se
2.
-O númerodeárvoresdiminui… … … … … … … … … … .
.:
a)porcausadoslivros
b)culpadopeloslivros
c)sem ajudadoslivros

VI.

CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto).Escreva a letra (a,b,c)que,em cada grupo,
correspondamelhoraosentidodasseguintesfrases:
1.
-A marcaTelaBagsutiliza … … … … … … … … … :
a)roupareciclada
b)mobíliareciclada
c)bagagem reciclada
2.
-A colecçãoinclui… … … … … … … … … … :
a)óculosecomplementos
b)roupaecalçado
c)acessóriosparaguardarobjectospessoais

VII. EXPRESSÃO ESCRITA (3pontos).Escrevaum textode100/125palavrasaproximadamente.Escolha
umadeentreasduaspossibilidades.
a. Relateassuasideiasreferentesaquestõesecológicas.
b. Descrevaacontribuiçãodasuaempresaàmelhoradoambiente.
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MODELO “B”

1,
4milhõesnasredessociais
Internet:Portuguesesaderem anovascomuni
dades
IsabelFari
a

O fenómeno dasredessociaisjásetornou um hábito paraosinternautasportugueses.Segundo osdados
revelados pelo relatório anualdo Bareme Internet,1360 milpessoas (1,
4 milhões),residentes em Portugal
Continental,costumam acederacomunidadesvirtuaiseredessociais.
O utilizador-tipo éestudante,resideno GrandePorto,tem entre15 a17 anosepertenceàsclassesalta,
média/alta.De facto,os estudantes representam 52 por cento deste universo,sendo que a classe menos
representadaéadasdomésticas(com apenasdoisporcentoaacederaredessociais).
No que respeita a faixasetárias,destacam-se osindivíduosentre os15 e os17 anos(58,
4 porcento),
seguidosdosque têm entre 18 a 24 anos(46,
6 porcento).Só na faixa com maisde64 anosseregistauma
percentagem residualde visita a redessociais,de apenas0,
1.Em termosde distribuição geográfica,liderao
GrandePorto,com 20,
8 porcento deutilizadores.Segue-seaGrandeLisboa,com umapercentagem de20,
8.
No resto do País(LitoralNorte,LitoralCentro,InteriorNorteeSul),regista-seumapercentagem médiade15
porcentodeutilizadores.
Seguindoatendênciamundial,oHi5–queem Janeirodesteanojácontavacom 60milhõesdemembros
activos– éaredesocialmaisvisitadaem Portugal.A umadistânciaassinalávelsurgem o Facebook,com 2,
6
porcento,eoMySpacecom 1,
4porcento.
Corréio da Manhã, 23-XI -2009

I. COMPREENSÃO (2pontos)Respondacom assuasprópriaspalavrassem copiarasfrasesdotexto.
1. Qualéaocupaçãodosgrupossociaisqueutilizam ascomunidadesvirtuaiseasredessociais?
2. Comoéquesabemosaquantidadedegentequefrequentaredessociais?
II.COMPREENSÃO (1ponto)Escreva(Verdadeiro/Falso)ecopieafrasedotextoparajustificarasua
resposta:
1. Aspessoasdeidadesãoasqueutilizam com maiorfrequênciaasredessociais.(Verdadeiro/Falso)
2. Asredessociaissãomaisutilizadaspelazonanortedopaísdoquepelazonasul.(Verdadeiro/Falso)
III.ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1ponto).Escrevaaletra(a,b,c)que,em cadagrupo,correspondamelhor
aosentidodotexto.
1.
-Em Portugal,ofenómenodasredessociais:
a) éesquisito.
b) éespantoso.
c) épopular.
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2.
-Osinternautasportuguesesfrequentam:
a) umasóredesocial.
b) trêsredessociais.
c) duasredessociais.
IV. LÉXICO (1 ponto).Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a,b,c) que
correspondaàexplicaçãomaispróximadotexto:
1.
-«relatórioanual»(parágrafo1):
a) Conto.
b) Tarefa.
c) Parecer.
2.
-«faixasetárias»(parágrafo3):
a) Gruposdetrabalho.
b) Gruposdeidade.
c) Gruposgeográficos.
V. GRAMÁTICA (1ponto).Escrevaaletra(a,b,c)que,em cadagrupo,correspondamelhoraosentido
dasseguintesfrases:
1.
-A GrandeLisboa… … … … … … … … … .
.oGrandePortoem termosdedistribuiçãogeográfica:
a)sesegue
b)segue
c)separa
2.
-Muitaspessoas … … … … … … … … … … .
.aredessociais
a)gostam aceder
b)gostam aaceder
c)gostam deaceder
VI.CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo,
correspondamelhoraosentidodasseguintesfrases:
1.
-A classemenosrepresentadaéade … … … … … … … … … :
a)asmulheresquetrabalham em casa
b)asmulheresquefazem ostrabalhosdacasa
c)asmulheresquerecebem dinheiroporcuidardecrianças
2.
-A distânciaentreoHi5eoutrasredessociaisé… … … … … … … … … …
a)muitopequena.
b)poucoimportante.
c)destacável.
VII. EXPRESSÃO ESCRITA (3 pontos).Escreva um texto de 100/125 palavrasaproximadamente.Escolha
umadeentreasduaspossibilidades.
a. Descrevaasvantagensdepertenceraumaredesocial.
b. Descrevaosinconvenientesdepertenceraumaredesocial.
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