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BAREMO DEL EXAMEN: 
 

 
MODELO “A”
 

Alemães querem transformar a Wikipédia em mil livros 
 
Uma empresa alemã quer publicar em livro a versão inglesa da Wikipédia, para tal, está a pedir um 
financiamento de 50 mil dólares (mais de 36 mil euros) num site de crowfunding. 
 
 
Seriam precisas mais de um milhão de páginas para imprimir a versão completa da Wikipédia inglesa em livro. 
Se a empresa alemã PediaPress conseguir angariar 50 mil dólares até ao dia 11 de abril, vai reunir todas estas 
páginas em mil livros. 
 
Com mais 2,6 mil milhões de palavras e 4 milhões de artigos, escritos por 20 milhões de voluntários durante 
mais de 10 anos, a Wikipédia é a maior enciclopédia gratuita online do mundo. Caso fosse impressa bateria 
vários recordes: seria a edição com mais volumes e editada pelo maior número de colaboradores do mundo. 
 
Heiko, presidente da empresa PediaPress, explica na sua campanha de financiamento que pretende apresentar os 
livros em agosto, durante a Wikimania, uma conferência anual que se realiza em Londres. Depois de fazerem 
uma tour mundial, os mil volumes seriam doados a uma biblioteca. 
 
Para guardar os livros ilustrados, com cerca de 1200 páginas cada, o financiamento terá ainda de assegurar a 
construção de uma estante especial com dez metros de comprimento e 2,5 metros de altura. 
 
Curiosamente, a empresa alemã, que se dedica à publicação de livros por encomenda com base em artigos da 
Wikipédia, está sediada em Mainz, a cidade onde Johannes Gutenberg revolucionou a impressão de livros há 
mais de 500 anos. 
 
O Crowdfunding é forma de financiamento online que permite a qualquer pessoa doar dinheiro para apoiar um 
projeto, recebendo pequenas recompensas pelo apoio. Neste caso, os patrocinadores da edição impressa da 
Wikipédia poderão ver o seu nome ou uma dedicatória escrita por si publicada num dos volumes. 
 
A campanha começou no dia 10 de fevereiro e até agora já arrecadou 2,453 dólares (cerca de 3,374 euros). Caso 
o valor proposto de 50 mil dólares não seja atingido até ao dia 11 de abril, o dinheiro dos patrocinadores será 
devolvido e todo o conhecimento da Wikipédia não será materializado em livro, mas vai continuar à distância 
de um clique. 
 
 

21 de Fevereiro de 2014, Visão 
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I.  COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem copiar as 
frases do texto. 

 
1. O que é que é a “Wikipédia” ? 
2. A que será destinado o dinheiro da campanha de financiamento ? 

 
 

II.  COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do texto para 
justificar a sua resposta : 

 
1. A biblioteca onde fiquem os mil volumes não precisará ter condições especiais (Verdadeiro / 

Falso) 
2. O dinheiro dos patrocinadores servirá para qualquer outra publicação (Verdadeiro / Falso) 
 
 
III.  ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 

corresponda melhor ao sentido do texto. 
  

1.- A empresa PediaPress: 
a)    Especializou-se num tipo de publicações. 
b)    É uma editorial com tradição. 
c)    Não se dedica só à edição. 
 

2.- O Crowdfunding: 
a) É desinteressado. 
b) Honra os participantes. 
c) É anónimo. 

 
 

IV.  LÉXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que 
corresponda à explicação mais próxima do texto : 

 
1.- « seriam doados » (parágrafo 3): 
a) seriam emprestados. 
b) seriam vendidos. 
c) seriam entregados. 

 
2.- « por encomenda » (parágrafo 5): 
a) Sob petição. 
b) Sob revisão. 
c) Previamente financiados. 

 
 

V. GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda 
melhor ao sentido das seguintes frases : 

  
1.-  A publicação da Wikipédia ……………….. : 

a) é um projeto realizável 
b) está a ser realizada 
c) é só um projeto teórico 

 
2.- Caso o valor proposto não seja atingido …………………. : 

                       a)  a Wikipédia será publicada 
                       b)  a Wikipédia não será publicada 
                       c)  a Wikipédia não será acessível 
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VI.  CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada 
grupo, corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 

 
1.-  ……………….. para obter o financiamento necessário para a publicação: 

a) Há um tempo determinado 
b) Não existe um prazo 
c) Só serão precisos uns meses 

 
2.- Os mil volumes recorrerão ……………….. : 

a) os países com mais colaboradores na Wikipédia 
b) todos os continentes 
c) os países que o solicitarem 

 
 

VII.  EXPRESSÃO  ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente. 
Escolha uma de entre as duas seguintes possibilidades. 

 
a. Imagine ser um colaborador da Wikipédia. Escreva um artigo sobre um tema à sua escolha. 
 
b. Fale das vantagens e inconvenientes da publicação impressa da Wikipédia. 
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MODELO “B”
 

Alunos do secundário passam cerca de nove horas por semana a jogar em dispositivos móveis 
 
Um estudo da Universidade de Coimbra, que visa criar “novas ferramentas de ensino”, revela que os rapazes 
que frequentam o ensino secundário ocupam cerca de nove horas por semana a jogar em dispositivos móveis. 

[…] 

A investigação, que envolve alunos de várias idades, desde o segundo ciclo do ensino básico ao ensino superior 
(licenciatura e mestrado) conclui que os estudantes mais novos (dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico) 
preferem "jogos com elevado nível de violência e bastante desadequados à idade, nomeadamente jogos 
classificados para maiores de 18 anos", como, por exemplo, Grand Theft Auto (GTA), Counter Strike (CS) e 
Call of Duty. 

Os alunos do ensino superior “elegem jogos simples e rápidos, tipo puzzle e arcada”, como Candy Crush Saga, 
Angry Birds, Bubbles e Flow, entre outros, de acordo com o mesmo estudo, coordenado pela catedrática da 
FPCE Ana Amélia Carvalho, adianta uma nota da UC. 

“De uma forma global, por género, o estudo, que visa desenhar e criar atividades educativas para dispositivos 
móveis com base nos jogos mais adotados pelos alunos, mostra que 81% dos alunos do género masculino 
jogam”, enquanto entre as alunas se regista uma taxa de 63%, afirma a UC. 

Financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a pesquisa, que envolve oito investigadores, vai agora 
“focar-se na arquitetura e posterior desenvolvimento de atividades interativas para dispositivos móveis com 
aplicação em contexto formal de aprendizagem”. 

[…] 

Questionados sobre a utilização de jogos em atividades letivas, “a grande maioria” dos estudantes respondeu 
afirmativamente, “sendo que as percentagens ultrapassam os 80%” entre os alunos do segundo ciclo do ensino 
básico e do ensino secundário e atingem “78,1% no ensino superior”, refere a coordenadora do estudo, que é 
especialista em tecnologia educativa. 

“À semelhança do que já acontece em países como Inglaterra, o objetivo é rentabilizar os dispositivos móveis 
para a área pedagógica”, afirma a investigadora, sublinhando que “os jogos são reconhecidos como excelentes 
instrumentos de aprendizagem, pelo feedback imediato, pela boa orientação (tutorial) e pela sensação de vitória 
que gera quando se atinge algo”. 

O estudo, cujos resultados serão apresentados no dia 9 de maio, em Coimbra, durante o segundo Encontro sobre 
Jogos e Mobile Learning, “utilizou a metodologia de inquérito por questionário, aplicado em escolas de vários 
níveis de ensino do país, incluindo as regiões autónomas, e vai ao encontro das recomendações da UNESCO 
para a importância do uso dos dispositivos móveis em contexto educativo”. 

07 e abril de 2014, Diário de notícias 
 



5 
 

I.  COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem copiar as 
frases do texto. 

 
1. Que pretende o estudo ? 
2. Como está a ser desenvolvido ? 

 
 

II.  COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do texto para 
justificar a sua resposta : 

 
1. Todos os estudantes escolhem jogos adequados (Verdadeiro / Falso) 
2.  Não existem diferenças de género no uso de jogos (Verdadeiro / Falso) 

 
 

III.  ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto).  Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 
corresponda melhor ao sentido do texto. 

  
1.- A investigação: 

a)  É dirigida a alunos de diferentes anos letivos.  
b) É focalizada no ensino secundário. 
c) Prioriza o ensino básico. 

 
2.- O estudo: 

a)    Não será aplicado ao ensino. 
b)    Não leva em conta os jogos existentes. 
c)    Considera os jogos favoritos dos alunos. 

 
 

IV.  LÉXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que 
corresponda à explicação mais próxima do texto : 

 
1.- « os estudantes mais novos » (parágrafo 2): 

a)  Mais recentes.  
b)  Mais jovens.  
c)  Mais ignorantes. 

 
2.- « visa desenhar » (parágrafo 4): 

a) Paga por desenhar. 
b) Prefere desenhar. 
c) Tenta desenhar. 

 
 

V. GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, corresponda 
melhor ao sentido das seguintes frases : 

  
1.- As raparigas jogam ……………….. que os rapazes: 

a) o mesmo tempo 
b) em menor quantidade 
c) a diferentes jogos 

 
2.- Os alunos foram …………………. : 

                       a)  questionados sobre o uso de jogos. 
                       b)  advertidos sobre o uso de jogos. 
                       c)  repreendidos pelo uso de jogos. 
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VI.  CONHECIMENTOS DE LÉXICO (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 
corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 

 
1.- Outros países ……………….. no estudo : 

a) não foram tomados em consideração 
b) foram tomados como referência 
c) foram rejeitados 

 
2.- O estudo utiliza ……………………….. : 

                       a)  bibliografia 
                       b)  testemunhos de docentes 
                       c)  perguntas e respostas 

 
 

VII.  EXPRESSÃO  ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente. 
Escolha uma de entre as duas seguintes possibilidades. 

 
a. Fale das vantagens e inconvenientes dos jogos tradicionais. 

  
b.  Fale das vantagens e inconvenientes dos jogos em dispositivos móveis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


