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OPÇÃO B 

 
Quanto vale um idioma? Se a língua portuguesa estivesse numa prateleira de supermercado, estaria em um empório de luxo ou 
esquecida em um canto, em promoção num mercadinho? Estamos acostumados a medir o valor econômico dos objetos a que 
um idioma dá nome, e não do idioma em si. Mas recente estudo solicitado pelo Instituto Camões ao Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Portugal, encarou o desafio de medir essa grandeza, e revela que 17% do PIB 
do país equivale a atividades ligadas direta ou indiretamente à língua portuguesa.  
-É um percentual interessante e até conveniente, por ter ficado ligeiramente acima do que se apurou na Espanha relativamente 
ao espanhol (15%) - analisa Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. 
O índice leva em conta a importância relativa da comunicação e da compreensão em campos de atividades econômicas. 
Privilegia, assim, relações econômicas que exigem uma dada língua. E descarta atividades que podem ser executadas por 
trabalhador de outra nacionalidade ou competência linguística. Por essa lógica, ramos como ensino, cultura e telecomunicações 
seriam celeiros automáticos de atividades em que a língua é insumo-chave. Além dessas atividades que o ISCTE denomina de 
"indústrias da língua", há as ligadas a fornecedores de produtos em português, como a administração pública, e as que têm 
forte conteúdo de língua, como o setor de serviços, ou a que induz maior conteúdo de língua para a economia como um todo, 
da indústria de papel à de eletrodomésticos. Por último, o peso de processos em que o conteúdo de uma língua tem predomínio 
menor ou só relativo, ainda assim enquanto fazem brotar impérios no próprio circuito de trocas de um idioma. No Brasil, é o que 
ocorreria, por exemplo, à extração de petróleo e de minérios, ou ao agronegócio.  
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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: 

 “celeiros”, “fornecedores”, “trocas” 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva o seguinte assunto: “O valor e os valores da língua” 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

Coloque nas frases propostas as formas verbais pertinentes conforme o seguinte modelo: 

Se tu (cantar) ao desafio, eu também o (fazer)  Se tu cantares ao desafio, eu também o farei 

Se  tu (ir) para aqueles lados, (dizer) tu a quem (perguntar) que não quero saber nada. 

Quanto maiores (ser) as entidades, mais custo (trazer) com elas. 

Se o (ver) na rua, (cumprimentar)-o quer ele (querer), quer não. 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) 

Aspectos culturais do Brasil 

SEXTA PERGUNTA (1 valor) 

Audição : Depois de ouvir o texto responda as questões que se indicam: 

 
Cite três equipamentos electrónicos de que fala Francisco 
Quando compensa trocar um equipamento electrónico? 
O que equivale a 681 vezes o peso da Torre Eiffel? 
Quais as razões por que os equipamentos electrónicos devem ser reciclados? 


