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Quantos amigos é que conseguimos ter? Desde há vários anos, a ciência tem-nos dito que o limite são 150. Será que
o Facebook — ou outras redes sociais — conseguiram mudar alguma coisa? Será que a Internet nos ajuda a manter mais
amizades?
Um antropólogo e psicólogo evolucionista de Oxford, que é um dos grandes especialistas mundiais nesta área,
decidiu investigar. E para aquela última pergunta, Robin Dunbar descobriu que a resposta é, em termos gerais, “não”. Nem
mesmo para os utilizadores das redes sociais que aceitam pedidos de amizade sem restrições.
“Tendo em conta a utilização alargada das redes sociais, a questão sobre se os sites de redes sociais na Internet têm
um impacto positivo ou negativo nas relações tem sido muito debatida”, escreveu Dunbar. “Os ciber-pessimistas vêm
argumentando que a Internet provoca efeitos negativos na nossa vida social. Pelo contrário, os ciber-optimistas vêm insistindo
que os efeitos têm sido benéficos sob vários aspectos”.
De acordo com o modelo de Dunbar, cada pessoa adulta consegue manter cerca de cinco pessoas no seu grupo de
apoio de amigos chegados, cerca de 15 pessoas num grupo de amizades suficientemente próximas para se partilharem
confidências, cerca de 50 amigos próximos, aproximadamente 150 amigos ocasionais, e cerca de 500 conhecidos. No total, a
investigação de Dunbar aponta para que cada ser humano consiga identificar à volta de 1.500 rostos. As suas conclusões mais
recentes apontam para que as redes sociais [não virtuais] continuam aproximadamente do mesmo tamanho do que era
descrito antes, mesmo com a expansão das “amizades” online que teoricamente estão disponíveis em sites como o Facebook.
“Parece que as redes sociais na Internet continuam a ser sujeitas às mesmas exigências cognitivas presentes na
manutenção das relações que limitam as amizades fora da Internet.”
Adaptado da www.publico.pt
PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.
SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes palavras:
“antropólogo”, “alargada”, “virtuais”.
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Dê a sua opinião sobre algum ou alguns dos assuntos focados no texto.
QUARTA PERGUNTA (2 valores)
-Coloque as seguintes frases em plural, quando for pertinente, segundo os seguintes modelos:
Eu tenho o carro -----------› Nós temos os carros
Ele come muito.------------› Eles comem muito
Foi útil o teu pão para eu dar ao animal, felizmente já sem patrão. Fiz bem e ganhei a amizade do cão para sempre.
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
A Galiza e a Lusofonia.
SEXTA PERGUNTA (1valor)
Em que aspectos do exterior a Tecnologia LED faz parte do nosso dia a dia?
Escreva dois fatores que fazem com que haja um uso crescente da Tecnologia LED.
Em que se destacou a cidade de Coimbra quanto à Tecnologia LED?
Por que se destaca Montezinho?
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A agência da ONU para os refugiados divulgou um vídeo para lembrar à República Checa, um dos países mais
reticentes a acolher refugiados, que num passado recente os seus próprios cidadãos estiveram numa situação semelhante.
O curto vídeo, de 01:10 minutos e intitulado "República Checa: Antes éramos nós os refugiados" ("Czech Republic.
We Were the Refugees Once"), retrata a espetacular fuga de um pai e do filho pequeno que em 1988 atravessaram a fronteira
entre a Checoslováquia e a Áustria numa asa delta com motor.
O vídeo do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) foi visto por mais de nove mil pessoas em dois
dias, mas suscitou críticas no espaço de comentários do YouTube por internautas que o consideraram "um insulto" ou
"propaganda neomarxista".
Durante o regime comunista checoslovaco (1948-1989), cerca de 220 mil pessoas emigraram ilegalmente do país.
A percentagem de estrangeiros na República Checa era, em 2014, de 4,2% da população, abaixo da média da União
Europeia (6,7%).
A maioria dos estrangeiros no país é de nacionalidade ucraniana ou de outros países da UE, muitos deles da
Eslováquia, que se separou da República Checa em 1993.
Na atual crise migratória, a República Checa é um dos países que têm manifestado fortes reservas ao acolhimento de
refugiados, por serem maioritariamente muçulmanos.
(Adaptado da http://www.jn.pt/)
PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.
SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“reticentes”, “suscitou”, “crise”
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto.
QUARTA PERGUNTA (2 valores)
-Escreva a frase proposta em presente, utilizando a forma verbal correta segundo o seguinte modelo:
Eu estava feliz -----------› Eu estou feliz
Tivemos a possibilidade de viajar mas não fazia sentido: diziam que o tempo estava mau, que davam poucos bilhetes e que não
havia quase hipótese de chegar ao destino final: eu podia ir à aventura mas preferi ficar com as amigas.
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Aspectos do mundo cultural de países de língua portuguesa
SEXTA PERGUNTA (1 valor)
Em que aspectos do exterior a Tecnologia LED faz parte do nosso dia a dia?
Escreva dois fatores que azem que haja um uso crescente da Tecnologia LED
Em que se destacou a cidade de Guimarães quanto à Tecnologia LED?
Por que se destaca uma pequena aldeia do país?
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Depois de uma “espera demasiado longa”, o presidente do Eixo Atlântico, Ricardo Rio, aplaudiu o lançamento do
concurso para a electrificação da Linha do Minho, no troço entre Nine e Viana do Castelo, com um valor base de 21,5 milhões
de euros. “Temos que reconhecer o mérito de passar do papel à acção em tão pouco tempo”, rejubilou o presidente.
Ricardo Rio, também presidente da Câmara Municipal de Braga, admitiu que esta empreitada “será fundamental não
só na óptica da região Norte de Portugal, mas também da Galiza nos fluxos turísticos, económico e até académicos, e também
no que diz respeito ao transporte de mercadorias até aos eixos de Salamanca e toda a Galiza”.
O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, por sua vez, justificou: “o Alto Minho é responsável por 1,3
mil milhões de euros em exportações contra 800 milhões em importações e, neste espaço territorial e em particular em Viana do
Castelo, estão a instalar-se diversas empresas para exportações e é urgente melhorar as condições logísticas de entrada e
saída de matérias-primas e bens transacionáveis através do porto de mar”.
(adaptado da http://www.correiodominho.com)
PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes palavras:
“lançamento”, “rejubilou”, “empreitada”.

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva o seguinte assunto: “As relações, as comunicações e os intercâmbios entre a Galiza e Portugal”.

QUARTA PERGUNTA (2 valores)
Escolha as formas corretas nas frases em itálico, segundo o modelo proposto: Como batatas ------› Comi batatas.
Vou ao mercado e tenho que dar volta porque não levo dinheiro.
Fazemos pouco caso aos avisos e, depois, lamentamos.
É pena não vires ao cinema com a tua irmã: trago os bilhetes de todas e dou ainda mais um de graça.

QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Aspectos culturais de países de língua portuguesa.

SEXTA PERGUNTA (1valor)

Escreva dois dos conselhos que Francisco dá para um Natal mais verde.
Que classe de lista vai fazer a Inês?
Que recomendam Francisco e Inês quanto à mobilidade?
Por que Francisco e Inês se despedem?
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Muitas mulheres vivem num cenário de violência dentro de seus relacionamentos, na sociedade e na vida familiar.
Temos acompanhado manchetes de telejornais a respeito da violência gratuita sobre a mulher. Agressões e mortes configuram
o cenário cada vez mais trágico.
Falarei especificamente sobre a violência psicológica e sua repercussão na vida da mulher vitima: a violência
psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e atinja sua auto estima. Prejuízos e
perturbações no seu desenvolvimento enquanto pessoa. Condutas como: degradar, controle de seus atos, seu jeito de ser e
expressar, suas crenças e atitudes e o modo como gerencia sua vida caracterizam essa violência. Os meios do agressor
configuram os seguintes verbos: ameaçar, constranger, humilhar, manipular, vigiar constantemente, restringir sua liberdade,
entre outros que produzam imobilidade emocional na vitima.
É preciso haver conscientização sobre esta forma de violência que precede tantas outras formas já citadas. A
violência psicológica causa dor e sofrimento e pode adoecer emocionalmente e mentalmente a mulher. Crises existenciais
como descontentamento generalizado e tristeza passam a caracterizar esta mulher. Isso é mascarado com rótulos como a
Tensão Pré-Menstrual que na verdade são de cunho machista que atribui a mulher um modo de ser influenciável a ações
hormonais e por isso é de sua natureza ter problemas.
Todo este cenário social machista leva a mulher ao desamparo aprendido. Ela acredita que é um ser diferente dos
homens, mais frágil, com dificuldades pela sua natureza feminina. Deste modo, a violência contra mulher cai no natural. Não
podemos esquecer que o estereotipo machista é construído culturalmente.
A conscientização dos direitos da mulher é base para a igualdade social entre homens e mulheres. É de suma
importância que a mulher se liberte e se construa ativamente como cidadã e pessoa humana.
Gisele Sodre Fernandes Vieira da Cunha

(adaptado da http://www.psicologiasdobrasil.com.br)
PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.
SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“cenário”, “prejuízos”, “cunho”.
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva algum ou alguns assuntos vinculados ao texto.
QUARTA PERGUNTA (2 valores)
Coloque as frases propostas em plural conforme o seguinte modelo: Vejo a pessoa que ela indicou -----› Vemos as pessoas que elas
indicaram.
O cão não fez nada. Mas não havia indicação útil a dar-lhe. Ele teve uma reação linda: veio devagarinho, mastigando o pão, como sorrindo.
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Aspectos linguísticos e/ou culturais do Brasil
SEXTA PERGUNTA (1 valor)
Escreva dois dos conselhos que Francisco dá para um Natal mais verde
Que classe de lista vai fazer a Inês?
Que recomendam Francisco e Inês quanto à mobilidade?
Por que Francisco e Inês se despedem?

