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Este exame tem duas opções. Deve responder a uma delas. 
 
Não se esqueça de incluir o código em cada uma das folhas de exame. 
 

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 
Papa diz que há uma “invasão árabe” da Europa 

 
Rita Siza  
 
O Papa Francisco referiu-se à actual vaga de migrantes e refugiados que chegam 
a território europeu com uma nova “invasão árabe”, durante um encontro no 
Vaticano com a organização cristã francesa Esprit Civique em que também 
reforçou que a Europa “sempre soube evoluir e fortalecer-se com a troca de 
culturas”, a ponto de se ter tornado o “único continente capaz de oferecer uma 
certa unidade ao mundo”. 
 
Numa declaração citada pelo jornal oficial do Vaticano L’Osservatore Romano – e 
que poderá fazer correr rios de tinta –, o Papa aludiu ao fenómeno migratório que 
está a abrir fendas entre os países da União Europeia. “Hoje em dia podemos 
falar de uma invasão árabe. É um facto social”, afirmou Francisco. 
 
Mas o Papa classifica essa “invasão” como algo positivo e benéfico. “Para a 
Europa rejuvenescer, deve redescobrir as suas raízes culturais: é ao esquecer a 
sua própria História que a Europa se enfraquece, e arrisca tornar-se um lugar 
vazio”, respondeu Francisco, a uma questão colocada pelo director da revista 
francesa La Vie, Jean-Pierre Denis, sobre as implicações da actual crise de 
refugiados. “Quantas invasões a Europa experimentou ao longo da sua História?”, 
lembrou o Papa, notando que o continente “foi sempre capaz de lidar com elas, 
avançando e ficando em melhor posição por causa das trocas de culturas”. 
  2016



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 

2016ko UZTAILA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

JULIO 2016 

 PORTUGESA PORTUGUÉS 
 
 
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. 
 
1. O Papa acha que o número de migrantes que vêm a Europa à procura de 

refúgio é elevado?  
2. Ele acha que esta “invasão” é um fenómeno inédito na história da Europa?  
3. Que efeitos julga o Papa que a presença desta imigração maciça há de ter na 

Europa?  
4. Para o Papa, a Europa soube gerir bem os movimentos migratórios no 

percurso da História?  
 

2. Verdadeiro ou falso  (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas. 

 
1. O jornalista acha que as declarações do Papa podem gerar controvérsia. 
2. A “invasão” árabe em que fala o Papa vai dar cabo das raízes culturais da 

Europa. 
 
3. Vocabulário  (1 ponto) 
Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões: 
 
• vaga 
• fenda 
• enfraquecer 
• lidar 
 
4. Composição (3 pontos) 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas: 
 
• Acha que a integração da comunidade muçulmana na Europa tem corrido 

bem? 
• O que acha da atual vaga de refugiados? A Europa tem o dever moral de 

acolhê-los? 
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OPÇAO B 
Entrevista com a filósofa Onora O’Neill 

Joana Gorjão Henriques  
 
P.- Numa conferência em 2002 disse que as novas tecnologias que servem para 
espalhar mais informação podem ser usadas de forma antidemocrática e 
contaminar a nossa capacidade de julgar onde depositar confiança. Como 
devemos escolher onde depositar confiança? 
 
O. O’N. - A situação continua confusa, mas muita coisa mudou. A grande 
mudança é a enorme propagação do acesso a tecnologias de informação e a 
propagação dos media sociais. Penso que agora assistimos a dois debates que 
não são suficientemente separados um do outro. Um é sobre a privacidade online 
— as pessoas preocupam-se sobre quão privada é a informação; num número 
considerável de países europeus as pessoas preocupam-se ainda com o Estado 
— será que os serviços secretos estão a ver os meus emails? Não estou à espera 
que tenham tempo para ler os meus emails, mas sei que têm de seguir um 
processo explícito em que olham para os emails das pessoas em processos de 
terrorismo ou de inquérito policial. 
 
Ao mesmo tempo, as pessoas são extremamente descuidadas em relação ao 
facto de os servidores de Internet lerem os nossos emails — e sabemos que os 
nossos dados são recolhidos, vendidos e que as técnicas de ligação de dados 
dão imenso poder. 
 
Há um segundo debate que é sobre o anonimato online. Pode ser algo trivial, mas 
a verdade é que há muita gente que quer experimentar ser uma persona online — 
algumas pessoas fazem-no por motivos de auto-expressão, outros com uma 
intenção criminosa. Tenho grandes reservas sobre o anonimato online, mas ainda 
não cheguei a nenhuma conclusão — se se está escondido, cria-se uma relação 
assimétrica com a outra pessoa. Isto coloca questões muito diferentes das da 
privacidade e vai ser a grande questão do futuro.    
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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. 
 
1. Onora O’Neill mantem a sua desconfiança perante as novas tecnologias como 

meios de manipulação?  
2. Quais são as grandes controvérsias colocadas pela emergência das novas 

tecnologias?  
3. Segundo O’Neill, o estado é o principal perigo para a privacidade das nossas 

comunicações?  
4. O que acha a filósofa do anonimato na net?  

 
2. Verdadeiro ou falso  (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas. 
 
1. Em palavras da filósofa, os cidadãos na Europa têm motivos para se 

preocupar por causa do Estado controlar as suas comunicações privadas. 
2. Segundo Onora O’Neill, as pessoas que utilizam um perfil anónimo na internet 

apenas perseguem fins criminosos.  
 
3. Vocabulário  (1 ponto) 
Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões: 
 
• espalhar 
• mudar 
• inquérito 
• criminosa 
 
4. Composição (3 pontos) 
Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas: 
 
• Quais são as suas experiências com a privacidade e o anonimato nas redes 

sociais? 
• Acha que nós consumidores estamos bem protegidos perante a utilização dos 

nossos dados pelos servidores de internet? 
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OPÇAO A 
Papa diz que há uma “invasão árabe” da Europa 

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 
1. O Papa acha que o número de migrantes que vêm a Europa à procura de refúgio 

é elevado?  
Sim, ele fala mesmo de uma invasão árabe.  

2. Ele acha que esta “invasão” é um fenómeno inédito na história da Europa?  
Não, ele lembra que na História da Europa tem havido outros movimentos 
maciços de população.  

3. Que efeitos julga o Papa que a presença desta imigração maciça há de ter na 
Europa?  
Ele acha que os efeitos podem ser positivos, porque a confrontação com outras 
culturas pode levar a um rejuvenescimento da cultura europeia e evitar o risco da 
Europa ficar vazia. 

4. Para o Papa, a Europa soube gerir bem os movimentos migratórios no percurso 
da História?  
Sim, ele acha que a Europa lidou bem os confrontos com outras culturas, 
manteve a sua identidade e evoluiu.  

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas  
1. O jornalista acha que as declarações do Papa podem gerar controvérsia. 

Verdadeiro. Ele fala que é possível que façam correr rios de tinta, quer dizer, que 
é provável que se escreva muito sobre estas declarações. 

2. A “invasão” árabe em que fala o Papa vai dar cabo das raízes culturais da 
Europa. 
Falso. Ela pode contribuir para o rejuvenescimento da Europa obrigando-a a 
redescobrir as suas raízes culturais. 

 
3. Vocabulário 
Ache sinónimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 

• vaga:  onda, multidão. 
• fenda:  fissura, frincha, greta. 
• enfraquecer: reduzir, tornar fraco, debilitar. 
• lidar:   batalhar, enfrentar, manejar. 

 
4. Composição (3 pontos) 
Argumentação bem razoada 1 ponto 
Correção gramatical 1 ponto 
Riqueza expressiva 1 ponto 
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OPÇAO B 

Entrevista com a filósofa Onora O’Neill  
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 
1. Onora O’Neill mantem a sua desconfiança perante as novas tecnologias como 

meios de manipulação?  
Ela considera que mesmo que a situação continue a ser confusa, o acesso 
universal às novas tecnologias e o media sociais mudou o panorama.  

2. Quais são as grandes controvérsias colocadas pela emergência das novas 
tecnologias?  
São duas: a do respeito da privacidade dos utentes e a do anonimato. 

3. Segundo O’Neill, o estado é o principal perigo para a privacidade das nossas 
comunicações?  
Não, o estado não tem um interesse real em espiar os cidadãos, salvo em casos 
de terrorismo ou atividades delitivas. O verdadeiro perigo são os servidores de 
internet, que fazem negócio com a venda dos nossos dados. 

4. O que acha a filósofa do anonimato na net?  
Ainda não tem uma opinião muito definida, mas acha que as relações tornam-se 
assimétricas pelo facto de não se conhecer a verdadeira identidade do 
interlocutor.     

 
2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 
Diga, justificando a resposta com o texto, se as seguintes informações são 
verdadeiras ou falsas 
1. Em palavras da filósofa, os cidadãos na Europa têm motivos para se preocupar 

por causa do Estado controlar as suas comunicações privadas. 
Falso. Ela acha que o Estado não tem tempo para controlar mails de cidadãos 
correntes, e que no caso de espiar criminosos, tem sempre que seguir 
procedimentos. 

2. Segundo Onora O’Neill, as pessoas que utilizam um perfil anónimo na internet 
apenas perseguem fins criminosos.  
Falso. Também há pessoas que pretendem auto-expressar-se. 

 
3. Vocabulário 
Ache sinónimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 

• espalhar: difundir, disseminar, divulgar 
• mudar: alterar-se, modificar-se, transformar-se 
• inquérito: indagação, investigação 
• criminosa: delitiva, ilícita 

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