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Este exame tem duas opções. Deves responder a uma delas.
Não esqueças incluir o código em cada uma das folhas de exame.

A presente proba consta dum texto e quatro itens. Lê com atenção o texto e
responde aos itens que se seguem de acordo como 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
Bullying
Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou
físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais
colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão,
brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça,
tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato.
"É uma das formas de violência que mais cresce no mundo", afirma Cléo Fante,
educadora e autora do livro Fenômeno Bullying: Como Prevenir a Violência nas
Escolas e Educar para a Paz. Segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em
qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais
de trabalho. O que, à primeira vista, pode parecer um simples apelido inofensivo
pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa.
Além de um possível isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e
adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas
podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que
influencie traços da personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a
afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções
trágicas, como o suicídio.

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

2011ko EKAINA

JUNIO 2011

PORTUGESA

PORTUGUÉS

OPÇAO B
O vinho do Porto
O vinho do Porto é um vinho natural e fortificado, produzido exclusivamente a partir
de uvas provenientes da região demarcada do Douro, no norte de Portugal a cerca
de 100 km a leste do Porto. Régua e Pinhão são os principais centros de produção,
mas algumas das melhores vinhas ficam na zona mais a leste.
Apesar de produzida com uvas do Douro e armazenada nas caves de Vila Nova de
Gaia, esta bebida alcoólica ficou conhecida como "Vinho do Porto" a partir da
segunda metade do século XVII por ser exportada para todo o mundo a partir desta
cidade.
A "descoberta" do Vinho do Porto é polémica. Uma das versões, defendida pelos
produtores da Inglaterra, refere que a origem data do século XVII, quando os
mercadores britânicos adicionaram brandy ao vinho da região do Douro para evitar
que ele azedasse. Mas o processo que caracteriza a obtenção do precioso néctar
era já conhecido bem antes do início do comércio com os ingleses. Já na época dos
Descobrimentos o vinho era armazenado desta forma para se conservar um máximo
de tempo durante as viagens. A diferença fundamental reside na zona de produção
e nas castas utilizadas, hoje protegidas. A empresa Croft foi das primeiras a exportar
vinho do Porto, seguida por outras empresas inglesas e escocesas.
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OPÇAO A
1. 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





O que é bullying?
De onde vem a palavra?
Onde é que se produz o bullying?
Que consequências tem o bullying para as vitimas?

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



Um apelido isolado é indício de bullying.
As vítimas do bullying são sempre pessoas sós.

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





Agressão
Ocorrer
Apelido
Doença

4. Composição
Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois temas
(3 pontos)
Já alguma vez foste testemunha de bullying?
O que tu pensas a respeito deste fenômeno?
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OPÇAO B
1. 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





O que é o vinho do Porto?
Porque é que se chama vinho do Porto?
Foram os ingleses a descobrir o segredo do vinho do Porto?
Que características definem o vinho do Porto?

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



O vinho do Porto conserva-se na região do Douro.
Os pioneiros da exportação do vinho do Porto foram os britânicos.

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





Produzir
Apesar
Referir
Descobrimento

4. Composição
Escreve uma composição de não mais de 120 palavras, sob um destes dois temas
(3 pontos)
O álcool forma parte da cultura dos povos do sul da Europa?
Gostas de beber álcool? Em que circunstâncias?

