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Desafio dos média passa por novo modelo de publicidade
interactiva
CATARINA CRUZ

Indispensávelna vida damaioriadoscidadãos,aInternetatravessahojepraticamentetodasasáreasda
actividadehumana.
Osdesafioseasoportunidadescriadasporestemeio quenão cessadecrescerforam,ontem,debatidos
em Lisboa,durante a conferência inauguralda “PortugalInternetW eek’09”,uma iniciativa promovida pela
acepi(AssociaçãodoComércioElectrónicoePublicidadeInteractiva).
Uma das novidades deste ano foio alargamento da associação de comércio electrónico à publicidade
interactiva,um desafioquesecolocaaanunciantes,agênciasemeiosdecomunicação.
A preferênciapeloconsumodeconteúdosnainternet,ouviadispositivosmóveis(comoossmartphones),
estáagerarumarevoluçãonestaárea,paraaqualaindanãoexisteumafórmulaquegarantaolucroexpectável.
Osanunciantesprocuram retorno directo dapublicidadeonlineeosmeioso investimento publicitário -com
basenos“claques”-paraqueaproduçãodeconteúdosnestemeioconsigagerarlucro.A expectativaporparte
dos meios de comunicação e algum cepticismo por parte dos anunciantes alia-se à consciência de que a
mudançademodeloéincontornávelequesóaexperiênciatrarárespostas.
CatarinaCruz
Jornal de Notícias,12-XI-2009
I.

COMPREENSÃO (2 pontos)Responda com assuasprópriaspalavrassem copiarasfrasesdo
texto.

1. O queéqueéa«publicidadeinteractiva»?
2. É um modelocom umagrandeexperiência?
II.

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

1. A publicidadeinteractivatem avercom aInternet.(Verdadeiro/Falso)
2. A publicidadeinteractivanãoéumanovidade.(Verdadeiro/Falso)
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melhoraosentidodotexto.
1.
-A preferênciapeloconsumodeconteúdosnaInternet:
a) estáarevolucionarapublicidade.
b) nãoprovocoumudançasnapublicidade.
c) émuitoperigosa.
2.
-A mudançademodelopublicitário:
a) éaceiteportodos.
b) tem resultadosclaroseconhecidos.
c) aindaéum desafio.
IV.

LÉXICO (1 ponto).Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a,b,c)que
correspondaàexplicaçãomaispróximadotexto:
1.
-«lucroexpectável»(parágrafo4):
a) provável.
b) adquirido.
c) conhecido.
2.
-«algum cepticismo»(parágrafo5):
a) convencimento.
b) dúvida.
c) desconhecimento.

V.

GRAMÁTICA (1 ponto).Escreva a letra (a,b,c)que,em cada grupo,corresponda melhorao
sentidodasseguintesfrases:
1.
-A associaçãodecomércioelectrónico… … … … … … … … … .
.àpublicidadeinteractiva.
a)alarga-se
b)sealarga
c)tem alargada
2.
-Osdispositivosmóveis … … … … … … … … … … .
.umarevoluçãonestaárea.
a)estãoparaproduzir
b)estãoaproduzir
c)estãoem produzir

VI.

CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto).Escreva a letra (a,b,c)que,em cada grupo,
correspondamelhoraosentidodasseguintesfrases:
1.
-A publicidadeinteractiva … … … … … … … … … :
a)écom certezaumafontedelucro
b)éumapossívelfontedelucro
c)nãoéumafontedelucro
2.
-Os«cliques»… … … … … … … … … … :
a)nãoparticipam dapublicidadeinteractiva.
b)sãobásicosnapublicidadeinteractica.
c)sãoaprópriapublicidadeinteractiva.

VII. EXPRESSÃO ESCRITA (3pontos).Escrevaum textode100/125palavrasaproximadamente.Escolha
umadeentreasduaspossibilidades.
a. Descrevaasvantagensdapublicidadeinteractiva.
b. DescrevaasutilidadesdaInternet.
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Reforma:Começar de novo
SusanaRi
bei
ro

Chegaràreformaeperderoritmodetrabalhonãoédesculpa.O quefazer?Tudomenosficarem casa.
Ouve-semuito“velhossãoostrapos”masofactoéquemuitagentevivecondicionadapela“ditadurado
relógio social”.A expressão édapsicólogaAnaNobrequefalou ao JN sobrecomo melhoraraqualidadede
vidaquandoseenvelhece.
Osconselhossãodequem játrabalhoucom pessoasmaisvelhas.“Fizoestágiocurricularnum Centrode
Dia e acompanheio Apoio Domiciliário”,diz Ana Nobre.A psicóloga,com mestrado em Psicologia da
Educação edaOrientação,apresentahabitualmentepalestrassobre“estratégiasparamanterum estilo devida
activo”.
“A qualidade de vida é um conceito que incorpora a saúde física,o estado psicológico,o nívelde
dependência e asrelaçõessociaise entre muitasoutrascondicionantes”,afirma a psicóloga.A “ditadura do
relógio socialsignifica reger-se pelo queasociedadediz,sobreo queéou não apropriado paraumaidade”,
explica a psicóloga.“Mashámuitacoisaquepodeserfeitaao envelhecerenão devemospensarquejánão
temosidadepararealizarsonhos”,frisa.
Para Ana Nobre um ponto de destaque é a “transição gradualda vida profissionalpara a reforma,
mantendo actividades”.Segundo apsicóloga“deve-sefazerumaauto-avaliação davidaactualenuncadeixar
deexercitarcorpo emente”,reflecte,dizendo quesedeve“ocuparo tempo ecultivarprojectos,pequenasou
grandesideias,viagens,novasaprendizagens,comoaprenderinformática,danças,tocarinstrumentos”.“Manter
umaalimentaçãoequilibradaepromoverencontros,assim comoinvertirnasrelaçõesfamiliaressãopontosater
em atenção”,sublinhaAnaNobre.“Frequentaruniversidadesséniores,ginásio,ousimplesmentepassearnarua
são actosimportantespara uma boa qualidade de vida.O importante é não ficarfechado em casa e não se
isolar”.
Jornal de Notícias,Novembro2009

I. COMPREENSÃO (2 pontos)Responda com as suas próprias palavras sem copiar as frases do
texto.
1. O queéqueéa«qualidadedevida»?
2. O queéqueéa«ditaduradorelógiosocial?
II. COMPREENSÃO (1 ponto)Escreva (Verdadeiro /Falso)ecopiea frasedo texto para justificara
suaresposta:
1.Quandochegaareformanãoéaconselháveldesenvolveractividadesnovas.(Verdadeiro/Falso)
2.É precisoseguiroestilodevidamarcadopelasociedadeparacadaidade.(Verdadeiro/Falso)
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aosentidodotexto.
1.
-Quandochegaareforma:
a) O melhoréficarisolado.
b) É melhorficarem casa.
c) O melhorécomeçarnovosprojectos.
2.
-Pontosaterem atençãoquandochegaareforma:
a) Alimentação,exercícioerelações.
b) Actividadestranquilasehabituais.
c) Viagensetrabalho.
IV.LÉXICO (1 ponto).Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a,b,c) que
correspondaàexplicaçãomaispróximadotexto:
1.
-«Chegaràreforma»(parágrafo1):
a) Arranjarosobjectosdacasa.
b) Mudardecostumes.
c) Deixaroempregoporcausadaidade.
2.
-«universidadesseniores»(parágrafo5):
a) Universidadessóparagentemuitointeligente.
b) Universidadesondepodem estudarpessoasdeidade.
c) Universidadesmuitoantigas.
V. GRAMÁTICA (1 ponto).Escreva a letra (a,b,c)que,em cada grupo,corresponda melhor ao
sentidodasseguintesfrases:
1.
-Nareformasãomaisimportantes… … … … … … … … … .
.:
a)ashorasdetrabalho
b)astarefasdomésticas
c)ostemposlivres
2.
-Muitaspessoasreformadas … … … … … … … … … actividadesdiferentes:
a)gostam fazer
b)gostam afazer
c)gostam defazer
VI.CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto).Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo,
correspondamelhoraosentidodasseguintesfrases:
1.
-O relógiosocialrefere-se… … … … … … … … … :
a)ànaturezafísica
b)asactividadesprópriasdecadaidade
c)àpontualidade
2.
-A qualidadedevidasignifica… … … … … … … … … … :
a)termuitodinheiro.
b)podercompraroquequiser.
c)levarumavidasãefeliz.
VII.EXPRESSÃO ESCRITA (3 pontos).Escreva um texto de 100/125 palavrasaproximadamente.Escolha
umadeentreasduaspossibilidades.
a) Descrevaasactividadesquenãopodefazeragoraequepensafazerdepoisdareforma.
b) Descrevaasvantagensdeestarreformadoaumapessoaquenãoacreditanelas.
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