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Este exame tem duas opções. Deves responder a uma d elas. 

Não esqueças incluir o código em cada uma das folha s de exame. 

 

A presente proba consta dum texto e quatro itens. Lê com atenção o texto e 
responde em português  aos itens que se seguem de acordo com as indicações 
que te são dadas, tendo sempre em conta a informação contida no texto. A 
cotação total dos itens menciona-se em cada um deles. 
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OPÇAO A 

Alerta: Imagem íntima na Internet fica para sempre 

Uma imagem íntima colocada sem consentimento na Internet nunca mais de lá 
sairá: num mundo virtual sem fronteiras é melhor prevenir porque pode ser 
impossível remediar, alertou hoje um responsável da Polícia Judiciária (PJ). 
Numa conferência para assinalar o Dia Europeu da Internet Segura, em Lisboa, 
Jorge Duque afirmou que estão a tomar "proporções difíceis de controlar" os 
casos em que no fim de um namoro uma das partes coloca fotos íntimas do ex-
parceiro na Internet ou as espalha "por toda a escola ou pelos seus 500 
melhores amigos". 
 
"Há jovens a difundir imagens do foro privado, sexual, pelo telemóvel", referiu, 
um fenómeno conhecido como "sexting" e que pode levar à perda de ano letivo 
por absentismo e, em alguns casos, ao suicídio. 
 
Esta é uma das razões, defendeu, para pôr jovens e adultos a pensar "quem 
nos tira fotos, onde vão ficar guardadas e quem vai ter acesso a elas".  
Agir contra os ofensores - trata-se de devassa da vida privada - é difícil e pode 
ser mesmo impossível porque o crime varia conforme, por exemplo, o país em 
que está alojado o servidor de Internet. Além disso, como há muitos 
ordenamentos jurídicos diferentes, nem sempre é possível a colaboração entre 
forças policiais.  
 
"A Internet não tem fronteiras, mas os países ainda têm fronteiras jurídicas", 
ilustrou.  
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A1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

1. O que é o “sexting”? 
2. Porque é que as pessoas difundem imagens intimas de outras na 

internet? 
3. Como é que se pode evitar? 
4. É fácil agir contra uma pessoa que publica as nossas imagens na 

internet?  
 

A2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

1. A exibição das imagens duma pessoa pode ter conseqüências graves 
para ela 

2. A justiça facilita a persecução penal do “sexting”  
 
A3. Vocabulário (1 ponto) 
Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões: 

1. Namoro 
2. Parceiro/a 
3. Ofensor/a 
4. Crime 

 
A4. Composição (3 pontos) 
Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois 
temas: 

1. Compartilhas imagens nas redes sociais? Conheces os riscos para a tua 
intimidade de fazê-lo? 

2. O “sexting” é uma forma de assédio. Conheces mais formas de assédio? 
O que pensas delas? 
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OPÇAO B 

Madeira tenta regressar à normalidade 

Dois dias depois do temporal que fustigou sábado o arquipélago da Madeira, 
os trabalhos de limpeza e desobstrução de estradas continuam por todo o lado 
para tornar viável as acessibilidades e de chegar às zonas ainda isoladas. 
 
A cidade do Funchal continua condicionada ao trânsito e a circulação faz-se de 
forma apeada devido às operações de remoção de entulhos e pedras 
arrastadas pelo temporal. 
 
Estes trabalhos de limpeza não pararam durante toda a noite. 
 
Por haver ainda parques subterrâneos alagados e zonas em que o acesso 
ainda não foi restabelecido, teme-se que o número de vítimas mortais possa vir 
a aumentar, dado que há também várias pessoas desaparecidas 
 

Último balanço oficial 

O secretário dos Assuntos Sociais da Madeira revelou que o número de vitimas 
mortais do temporal que assolou a região aumentou esta tarde para 42, 
segundo dados oficiais. 
 
Em declarações à agência Lusa, Francisco Jardim Ramos adiantou que o 
"depósito de cadáveres" foi centrado no Aeroporto da Madeira por "uma 
questão operacional" e que as vitimas mortais "ainda não estão todas 
identificadas". 
 
No local, está uma equipa de apoio às famílias constituída por psicólogos, 
psiquiatras e assistentes sociais. Referiu que dos 248 desalojados, 85 da já 
regressaram às suas casas, sendo pessoas que eram dadas como 
desaparecidas devido á grande dificuldade de comunicações. 
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B1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 
Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

1. O que foi que aconteceu na Madeira? 
2. Que finalidade têm os trabalhos de limpeza? 
3. O número de vítimas é já definitivo? 
4. Que recursos mobilizaram-se para ajudar as famílias das vítimas? 

 

B2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  

1. No temporal da madeira morreram não mais de 42 pessoas 
2. A maior parte das pessoas desalojadas já regressaram às suas casas  

 
B3. Vocabulário (1 ponto) 
Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões  

1. Isolado/a 
2. Remoção 
3. Vir a aumentar 
4. Parque subterrâneo 

 
B4. Composição (3 pontos) 
Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois 
temas: 

1. Temporais, neve, frio, secas: achas que os fenômenos climatológicos 
extremos que estamos a viver são conseqüência da mudança do clima? 

2. As catástrofes naturais sempre acontecem nos países pobres? 
 


