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LANGUE VIVANTE II Epreuve du 2ème groupe

P O R T U G A I S

Lê o texto seguinte atentamente

O que é “crescer digital” ?

- Os jovens de hoje são a primeira geração a amadurecer na era digital. Essas crianças foram1

banhadas em bits. Diferentemente de seus pais, elas não temem as novas tecnologias, pois2

não são tecnologia para eles, mas realidade. Eu  chamo-os de Geração Net. Sua chegada está3

causando um salto geracional – eles estão superando os pais na corrida pela informação.4

Pela primeira vez, os jovens, e não seus pais, são as autoridades numa inovação central da5

sociedade. Essa geração está tomando os locais de trabalho, o mercado e cada nicho da6

sociedade, no mundo todo. Está trazendo sua força demográfica, seus conhecimentos de7

media, seu poder de compra, seus novos modelos de colaboração e de paternidade,8

empreendedorismo e poder político. Eles são “multitarefeiros”, realizam várias actividades ao9

mesmo tempo. Para eles, e-mail é antiguidade. Eles usam telefone para mandar textos,10

navegar na internet, achar o caminho, tirar fotos e fazer vídeo – e colaborar. Eles entram no11

Facebook sempre que podem, inclusive no trabalho. Mensagem instantânea e Skype estão12

sempre abertos, como pano de fundo de seus computadores. O adulto típico de meia-idade de13

hoje cresceu assistindo a cerca de 22 horas de TV por semana. Mas só assistia. Quando a14

Geração Net vê TV, trata-a como música ambiente, enquanto busca informação, joga games e15

conversa com os amigos on-line. Os “digitais” representam um desafio para todas as16

instituições. Para o governo, são desafio como consumidores dos serviços mas também como17

cidadãos que querem se envolver no processo democrático. Como consumidores, são muito18

mais exigentes que seus pais e estão acostumados a um serviço personalizado e rápido. Como19

empregados, seu instinto contraria práticas tradicionais do ambiente de trabalho.20
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LANGUE VIVANTE II Epreuve du 2ème groupe
I. COMPREENSÃO DA LEITURA (8 valores)

A. Compreensão lexical (2 valores)
Faz a correspondência entre os elementos da coluna A e os da coluna B.
Coluna A Coluna B

1. amadurecer a. agradecer
2. salto b. ambição
3. superando c. viajando
4. desafio d. avanço

e. crescer
f. ultrapassando

B. Compreensão do texto (6 valores)
1. Responde por Verdadeiro (V) ou Falso (F) às afirmações seguintes. Justifica a tua

resposta com uma frase ou expressão do texto. (3 valores)
a. As novas gerações vivem bem com as novas tecnologias. (1 valor)
b. Os jovens executam poucos trabalhos com as novas tecnologias. (1 valor)

2. Responde às perguntas seguintes (3 valores)
a. Porque é que os jovens de hoje são considerados como os da geração Net ? (1 valor)
b. Quais são as diferenças entre os pais e os jovens no uso das novas tecnologias ?

(1 valor)
c. Em duas linhas ao máximo, diz quais são para ti as consequências do abuso das novas

tecnologias pelos jovens. ? (1 valor)
II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA (6 valores)

A. Competência estrutural (2 valores)
Completa o texto com as palavras seguintes : ligação, correio, internet, projecto.
A ......................... foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América

que a usava para trocar informação através de um ............. electrónico. Em Portugal, a

primeira ..................... à internet teve arranque oficial em 1991. Fazia parte de um

.................... que envolveu várias universidades.

B. Competência gramatical (4 valores)
1. Substitui as palavras sublinhadas pelos pronomes correspondentes. Faz as

alterações necessárias. (1 valor)
a. É proibido usar telemóveis nas salas de aula. (0.5 valor)
b. Os pais ofereceram computadores aos filhos. (0.5 valor)

2. Reescreve as frases seguintes começando como indicado. (3 valores)
a. Não acho que as novas tecnologias revolucionem o nosso mundo.

Acho que................................................................................................... (1 valor)
b. A nova geração sabe usar estas tecnologias.

É importante ................................................................................... (1 valor)
c. É provável que as novas tecnologias satisfaçam todos os utentes.

Era provável que .......................................................................................(1 valor)
III.EXPRESSÃO ESCRITA (6 valores)

Escolhe e trata um dos dois temas. O teu texto deve ter entre 120 e 150 palavras.
TEMA 1 : As novas tecnologias facilitam a vida dos jovens. Dá o teu ponto de vista.
TEMA 2 : “Um jovem que não usa as novas tecnologias é considerado como desconectado”.

O que pensas desta afirmação ?

A 1 2 3 4
B


