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MODELO “A”

Os telemóveis são espingardas
O maravilhoso mundo das telecomunicações diz-nos que estamos na era do acesso, sobretudo no sentido em
que passamos a ter acesso a muitas possibilidades. Contudo, por vezes é esquecido que também passamos a
estar acessíveis às possibilidades dos outros, isto é, ao que eles querem de nós.
Quando pensamos num telemóvel, tendemos a vê-lo como um veículo de comunicação de um núcleo, a nossa
pessoa, para um exterior, todas as outras pessoas. Esquecemos considerar o sentido inverso, de fora para dentro.
Na realidade, não somos só snipers da comunicação prontos a disparar sobre os outros. Somos também
hipotéticas vítimas em campo aberto. Qualquer um pode atingir-nos com um telefonema no ouvido.
Uma das esferas mais afetada por esta realidade é a relação entre a vida privada e o trabalho. Uma velha
questão. O limite às horas de trabalho semanal conseguido por uma atribulada história sindicalista responde à
necessidade de não reduzir o ser humano à sua condição laboral. [...] Já o diz o célebre dito “trabalha-se para
viver, não se vive para trabalhar”. O que não deve ser desculpa para desvalorizar o trabalho enquanto aspeto
central na existência de cada um.
Com o permanente estado de acessibilidade que as novas tecnologias de comunicação proporcionam, a
separação entre o trabalho e a vida privada torna-se muito mais porosa. Não só passa a existir o chamado
teletrabalho, em que o trabalhador faz as suas atividades profissionais a partir de casa, como quem deixa a sua
profissão fechada no seu local de trabalho é constantemente invadido por estímulos laborais no seu círculo
doméstico. São emails, telefonemas e coisas por fazer que podem ser articuladas à distância. O limite por
semana de horas em laboração acaba por ficar muito variável.
Os diversos sectores da vida entrecruzam-se como nunca e a especificidade de cada um queda-se ambígua. O
problema cresce quando isto acontece a favor de uma dimensão e não de todas. Quando a vida profissional
invade mais do que é invadida esta questão é mais crítica. [...]
Desligar o telemóvel não é uma opção. O silêncio ou a voz da operadora a dizer que o aparelho está desligado
são uma mensagem, não a sua ausência: “a pessoa não quer falar com quem telefonou ou mesmo com qualquer
outro”. Não há mudez possível. A acessibilidade é uma obrigação. Já nascemos disponíveis, ainda que estar
disponível não seja estar disposto.
Pedro Xavier Mendonça, Expresso, 28 de março de 2014

I.

COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem copiar as
frases do texto.

1. Qual é a parte negativa do uso dos telemóveis ?
2. Por que é que foram limitadas as horas de trabalho semanal ?

II.

COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do texto para
justificar a sua resposta :

1. As novas tecnologias facilitam a separação entre a vida privada e a vida profissional (Verdadeiro /
Falso)
2. As questões profissionais devem ser atendidas em qualquer situação (Verdadeiro / Falso)

III.

ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo,
corresponda melhor ao sentido do texto.
1.- Os telemóveis :
a) Podem chegar a ser armas.
b) Só facilitam a comunicação.
c) São imprescindíveis.
2.- O trabalhador :
a) Nunca excede as horas de trabalho semanais.
b) Só trabalha no seu local de trabalho.
c) Costuma continuar a trabalhar em casa.

IV.

LÉXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que
corresponda à explicação mais próxima do texto :
1.- « Contudo » (parágrafo 1):
a) Com tudo isto.
b) Porém.
c) Além disso.
2.- « é esquecido » (parágrafo 1):
a) É olvidado.
b) É observado.
c) É percebido.

V.

GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda
melhor ao sentido das seguintes frases :
1.- A delimitação entre os diferentes sectores da vida ……………….. :
a) é clara
b) é imprecisa
c) é definitiva
2.- A mensagem da operadora indica …………………. :
a) que a pessoa não quer falar com ninguém
b) que a pessoa está a falar nesse momento com outra pessoa
c) que a pessoa não quer falar com quem está a telefonar

VI.

CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada
grupo, corresponda melhor ao sentido das seguintes frases :
1.- O problema é quando ……………….. :
a) a vida profissional supera a vida pessoal
b) a vida pessoal supera a vida profissional
c) a vida profissional e a vida pessoal ocupam o mesmo tempo
2.- Estar sempre acessível ……………….. :
a) é opcional
b) é fundamental
c) tem inconvenientes

VII.

EXPRESSÃO ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente.
Escolha uma de entre as duas seguintes possibilidades.
a. Argumente sobre as possibilidades de conciliar a vida profissional com a vida pessoal.
b. Fale das vantagens e inconvenientes dos telemóveis.
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MODELO “B”

Cultivar o fundo do mar para salvar o Planeta

A química dos oceanos está diferente, anda a ciência a avisar-nos, e a pergunta ganha cada vez mais força: será
que é legítimo baralhar os dados e tornar a dar, de maneira a mudar o mar e... o clima? O conceito anda na
cabeça de Douglas Wallace, investigador em Oceanografia da Universidade de Dalhousie, na cidade canadiana
de Halifax, há perto de 20 anos.
“A ideia é fertilizar o oceano para ter mais plâncton. Já fazemos agricultura em terra; será que, no mar,
conseguimos o mesmo efeito?” A cobrir mais de 70% do planeta, os oceanos são um dos principais sorvedouros
de dióxido de carbono de que a Humanidade dispõe. Só que, nos últimos anos, o fitoplâncton que o converte em
matéria viva está a esgotar-se. Resultado? “Há mais 50% de CO2 na água do mar do que há 200 anos”, alerta
aquele cientista canadiano.
O plano é simples: derramar no subsolo marinho uma grande quantidade de ferro, fertilizante para muitas
plantas que, no seu processo de fotossíntese, devorariam aquele dióxido de carbono. Tanto o plâncton como
outros organismos marinhos extraem o CO2 da água do oceano e convertem-no em carbonato de cálcio, para
construir os seus esqueletos e carapaças.
A outra opção, se esse fitoplâncton morrer, é parte do carbono acabar no fundo do oceano e formar depósitos
sedimentares. “Em condições naturais”, avança o investigador, “esse carbono aprisionado demorará vários
milhões de anos a voltar à atmosfera.” Há já experiências a decorrer, no Norte da Alemanha e na costa oeste
canadiana mas rodeadas de alguma polémica: o argumento, ético, é de que, no mar, as coisas não estão sempre
no mesmo sítio, o que dificulta tremendamente o controlo efetivo e a avaliação dos resultados destas
investigações.
“Pode haver impactos desconhecidos, mas isso não nos deve paralisar”, defende Wallace. “Alterações nas
espécies que habitam o mar já ocorrem naturalmente: hoje, sabemos que o bacalhau tinha metros, e agora
apenas possui alguns palmos.”

Visão, 3 de Dezembro de 2013

I.

COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem copiar as
frases do texto.
1. Que pretende Douglas Wallace ?
2. Por que é uma questão polémica ?

II.

COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do texto
para justificar a sua resposta :
1. O objetivo é manter a quantidade de plâncton (Verdadeiro / Falso)
2. O nível de CO2 no oceano tem diminuído (Verdadeiro / Falso)

III.

ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo,
corresponda melhor ao sentido do texto.
1.- As plantas marinhas :
a) Absorveriam o dióxido de carbono.
b) Expulsariam o dióxido de carbono.
c) Arrastariam o dióxido de carbono.
2.- O CO2 :
a)
Não voltará à atmosfera.
b)
Permanecerá no fundo do mar.
c)
Será liberado no decorrer do tempo.

IV.

LÉXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c)
que corresponda à explicação mais próxima do texto :
1.- « cientista » (parágrafo 2):
a)
Investigador.
b)
Docente.
c)
Escritor.
2.- « fotossíntese » (parágrafo 3):
a) Mudança de cor nas plantas.
b) Produção de oxigénio pelas plantas.
c) Produção de CO2 pelas plantas.

V.

GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda
melhor ao sentido das seguintes frases :
1.- A agricultura no mar ……………….. :
a) é uma realidade.
b) é uma hipótese.
c) é uma impossibilidade.
2.- O fitoplâncton …………………. :
a) poderia não sobreviver.
b) é uma solução segura.
c) está a regenerar o fundo marinho.

VI. CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo,
corresponda melhor ao sentido das seguintes frases :
1.- O fertilizante que seria empregado ……………….. :
a) nunca antes foi utilizado.
b) foi especialmente desenhado para o projeto.
c) já foi experimentado.
2.- O projeto ……………….. :
a) não tem riscos.
b) pode ter consequências imprevisíveis.
c) está perfeitamente calculado.

VII.

EXPRESSÃO
ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125
aproximadamente. Escolha uma de entre as duas seguintes possibilidades.
a. Fale de alguma mudança acontecida ou que poderia acontecer no meio ambiente.
b. Faça uma proposta para solucionar algum problema do meio ambiente.

palavras

