UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

2015eko UZTAILA

JULIO 2015

PORTUGESA

PORTUGUÉS

Este exame tem duas opções. Deve responder a uma delas.

Não se esqueça de incluir o código em cada uma das folhas de exame.

20

15

A presente prova consta dum texto e quatro itens. Leia com atenção o texto e
responda em português aos itens que se seguem de acordo com as indicações
que lhe 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
Cidade alemã usa alcoólatras para limpar ruas e paga em cerveja
O projecto-piloto visa dar aos dependentes de álcool de Essen a oportunidade de
se reintegrarem na sociedade, limpando as ruas. Denominado «Pick-Up», o
conceito foi uma iniciativa da organização assistencial Suchthilfe Direkt Essen,
com o suporte da Agência do Trabalho municipal. Os participantes recebem um
pagamento de 1,25 euro por hora. E até três cervejas por jornada de trabalho.
A jornada dura quatro horas. Os participantes vestem os uniformes às 10:30 da
manhã na sede da Suchthilfe, e iniciam a primeira rota, que vai até à hora do
almoço. Após a refeição que recebem da organização, percorrem uma segunda
rota.
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Depois do fim do trabalho, participam num encontro na sede, onde recebem a sua
cerveja – no máximo três garrafas por turno, que só podem ser consumidas nas
dependências da organização.

«A cerveja é distribuída com base nas necessidades individuais dos
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participantes», diz uma nota da Suchthilfe Essen. «Nem todos recebem cerveja.
Somente os participantes que não são capazes de fazer o trabalho sem ela.»
«O Pick-Up não é apenas uma questão de limpar ruas. Não tem nada a ver com
a exploração de pessoas. A ideia é permitir aos participantes, que não estão
obrigados, a contribuir para a sociedade, de uma maneira que normalmente não
fariam», prossegue a nota do grupo assistencial.
Único na Alemanha, o projecto é baseado num modelo holandês. No bairro de
Oost, em Amesterdão, uma iniciativa semelhante está em curso desde 2013. De
acordo com os organizadores locais, está a ser um sucesso no que diz respeito
à redução da quantidade de álcool consumida diariamente por cada participante.
Outras comunidades holandesas estudam adoptar o modelo.
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos)
Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras.
•
•
•
•

Em que consiste o programa “Pick-Up”?
Que pagamento recebem os participantes no programa?
O projeto foi uma ideia alemã?
Qual é o critério para entregarem cervejas aos participantes?

2. Verdadeiro ou falso (2 pontos)
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas.
A cidade de Essen obriga os alcoólatras a limpar as ruas.
O modelo está-se a espalhar.

3. Vocabulário
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•
•

(1 ponto)

Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões:
Suporte
Dependência
Apenas
No que diz respeito
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•
•
•
•

4. Composição

(3 pontos)

Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois
temas:
•
•

Acha boa ideia dar álcool a pessoas alcoólatras?
O que acha do facto de os meninos beberem álcool a uma idade cada vez
mais temporã?
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OPÇAO B
Homofobia tende a ser maior entre pessoas atraídas pelo mesmo sexo, diz
estudo
Homofóbicos sentem atração por pessoas do mesmo sexo, revela estudo
realizado pelas universidades de Rochester, Essex e Califórnia, nos Estados
Unidos.
Ou seja, este tipo de comportamento só reprime o desejo sentido de estar com
alguém do mesmo sexo, mas que, por uma série de motivos, o indivíduo não quer
assumir.
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A pesquisa foi tornada pública no “Journal of Personality and Social Psychology”
que divulgou todos os detalhes da investigação. O estudo recaiu sobre quatro
grupos com160 estudantes universitários cada, entre alemães e norteamericanos.
Os pesquisadores mediram as discrepâncias entre o que as pessoas diziam
sobre a sua orientação sexual e como elas reagiam durante uma determinada
tarefa.

20

No primeiro, foram mostradas palavras e imagens para que classificassem como
"gay" ou "hetero". Na segunda tarefa os estudantes foram incentivados a
identificar fotos de pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Nos dois últimos
testes, apurou-se dados sobre a sua vivência, educação e crenças com
perguntas do tipo "Seria perturbador para a minha mãe descobrir que ela estava
sozinha com uma lésbica" ou "O meu pai evita homens gays sempre que
possível?".
Compilados os dados, a conclusão é de que há receio pelo julgamento alheio,
razão pela qual os homofóbicos não se denunciam. Pelo contrário, escondem-se
por trás deste pensamento agressivo.
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1. Perguntas de compreensão geral

(4 pontos)

Responder às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras.
•
•
•
•

Qual era o objeto do estudo?
A que conclusões chegaram?
Qual foi o método utilizado para medirem a congruência entre o que as
pessoas diziam sobre a sua orientação sexual e a forma como reagiam?
Como explica o estudo os comportamentos homófobos em pessoas
atraídas pelo mesmo sexo?

2. Verdadeiro ou falso

(2 pontos)

•
•
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Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas.
Segundo o estudo, há congruência entre as manifestações e o que sentem
as pessoas homofóbicas.
O estudo apresenta resultados diferentes entre estudantes alemães e
norte-americanos.
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3. Vocabulário

(1 ponto)

Encontrar sinónimos aos seguintes termos ou expressões:
•
•
•
•

Assumir
Discrepância
Crença
Denunciar-se

4. Composição

(3 pontos)

Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois
temas:
•
•

Acha que a homossexualidade continua a ser estigmatizada em Portugal e
Espanha?
Tem presenciado alguma vez um comportamento homófobo no seu
ambiente?
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PORTUGESA / PORTUGUÉS
OPÇAO A
Cidade alemã usa alcoólatras para limpar ruas e paga em cerveja
1. Perguntas de compreensão geral

(4 pontos)

•
•

(2 pontos)
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2. Verdadeiro ou falso
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Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras
• Em que consiste o programa “Pick-Up”?
Em ajudar aos alcoólatras da cidade alemã de Essen a se integrarem fazendo
tarefas de limpeza na sua cidade.
• Que pagamento recebem os participantes no programa?
1,25 euros à hora, até três cervejas e uma refeição diária.
• O projeto foi uma ideia alemã?
Não. A ideia original vem da cidade holandesa de Amesterdão.
• Qual é o critério para entregarem cervejas aos participantes?
Apenas as pessoas que precisam de cerveja para trabalhar a recebem e sempre
na quantidade que eles precisam, até um máximo de três cervejas.

A cidade de Essen obriga os alcoólatras a limpar as ruas.
Falso. No texto fala-se em dar às pessoas nesta situação a oportunidade de se
integrarem, mas fica claro que estas pessoas não estão obrigadas a limpar.
O modelo está-se a espalhar.
Verdadeiro. O projeto que se criou em Amesterdão, para além de Essem, poderia
ser adotado em outras cidades holandesas.

3. Vocabulário
Suporte:
Dependência:
Apenas:
No que diz respeito:

(1 ponto)
apoio, ajuda.
local.
somente, só.
referente, concernente.

4. Composição
Argumentação bem razoada 1 ponto
Correção gramatical 1 ponto
Riqueza expressiva 1 ponto

(3 pontos)

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

OPÇAO B
Homofobia tende a ser maior entre pessoas atraídas pelo mesmo
sexo, diz estudo
1. Perguntas de compreensão geral

(4 pontos)
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Responder as perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto,
empregando se for possível as próprias palavras
• Qual era o objeto do estudo?
Investigar as atitudes das pessoas perante a homossexualidade.
• A que conclusões chegaram?
Que as pessoas homófobas sentem-se atraídas com frequência por pessoas do
mesmo sexo.
• Qual foi o método utilizado para medirem a congruência entre o que as pessoas
diziam sobre a sua orientação sexual e a forma como reagiam?
Fizeram-se quatro testes. Os estudantes tinham que classificar palavras e
imagens de “gay” ou “hetero”, identificar pessoas em fotografias pelo seu sexo e
responder a dois testes sobre as suas experiências.
• Como explica o estudo os comportamentos homófobos em pessoas atraídas pelo
mesmo sexo?
Poderia ser uma estratégia para ocultar as próprias inclinações. A agressividade
seria o mecanismo para não ensinar tendências que consideram inaceitáveis.
2. Verdadeiro ou falso

(2 pontos)

Dizer, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são
verdadeiras ou falsas
• Segundo o estudo, há congruência entre as manifestações e o que sentem as
pessoas homofóbicas.
Falso, o estudo revela que o comportamento homófobo é frequentemente uma
forma de ocultar o desejo por pessoas do mesmo sexo, que os indivíduos
consideram inadequadas.
• O estudo apresenta resultados diferentes entre estudantes alemães e norteamericanos.
Falso. O estudo foi feito entre estudantes das duas nacionalidades, mas o artigo
não fala em diferenças entre eles.
3. Vocabulário

(1 ponto)

Achar sinônimos aos seguintes termos ou expressões:
Assumir:
Discrepância:
Crença:
Denunciar-se:

aceitar, reconhecer
divergência, incongruência
opinião
revelar-se; dar-se a conhecer
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4. Composição

(3 pontos)
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Argumentação bem razoada 1 ponto
Correção gramatical 1 ponto
Riqueza expressiva 1 ponto

