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PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
1.

This question paper consists of 4 pages. Please check that your question paper is complete.

2.

Questions must be answered in the Answer Book.

3.

Number your answers exactly as the questions are numbered.

4.

Start each section on a new page.

5.

It is in your own interest to write legibly and to present your work neatly.
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SECÇÃO A
PERGUNTA 1

COMPOSIÇÃO/ESSAY

Leia com atenção o texto que se segue. Medite depois durante cinco minutos. Desenvolva um
texto expositivo em cerca de 400-450 palavras com base na premissa dada. Antes de o iniciar,
deve planeá-lo cuidadosamente. APRESENTE O PLANO NO SEU CADERNO DE EXAME.
Argumente de forma clara e correcta por suas próprias palavras.
No mundo atual, as pessoas são colocadas em competição constantemente devido à globalização e,
por causa disso, algumas agem de má fé com outros para se darem bem. Diante de tanta corrupção
e violência, conforme pode ser acompanhado nos meios midiáticos, é questionável onde está o
amor ao próximo. Por isso perguntamo-nos: Há espaço para o altruísmo?

[Fonte: <http://kdfrases.com/frases-imagens/frase-nao-e-o-cerebro-que-mais-importa-mas-sim-o-que-o-orienta-ocarater-o-coracao-a-dostoievski-99574.jpg>]
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SECÇÃO B
PERGUNTA 2

REDIGIR UM TEXTO UTILITÁRIO/LONGER TRANSACTIONAL
TEXT

Leia com atenção o tema que se segue e imagine que é o Diretor do Jornal The Wall Street.
Produza um artigo em cerca de 180–200 palavras no qual, discutindo a questão, apresenta o
seu ponto de vista. Não perca de vista a estrutura adequada, o conteúdo e os destinatários a
quem o texto é direcionado. Expresse-se de forma clara, escrevendo frases completas e
corretamente construídas. Não se cinja ao texto dado, nem em termos de vocabulário nem
ideológico, de contrário perderá pontuação. Seja criativo, mas sem se afastar da realidade.
Intitule o seu artigo.
Violência contemporânea: reflexões
A violência não é um estigma da sociedade contemporânea. Ela acompanha o homem desde
tempos imemoriais, mas, a cada tempo, ela manifesta-se de formas e em circunstâncias
diferentes. Não há quem não identifique uma ação ou situação violenta, porém conceituar
violência é muito difícil, visto que a ação geradora ou sentimento relativo à violência pode ter
significados múltiplos e diferentes dependentes da cultura, momento e condições nas quais
elas ocorrem.
David Léo Levisky
[<http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/violencia.pdf>]

Uma das características preocupantes de nossa sociedade atual não é a violência em si, visto
que esta sempre existiu, mas o seu aumento gradual aliado à banalização absurda das
ocorrências – hoje em dia encaramos muitas vezes uma chacina, um assalto num semáforo
resultando em morte ou atentado terrorista por parte de traficantes a algum estabelecimento
comercial como notícias corriqueiras – tornou-se "normal", coisas do dia a dia. Tal
comportamento frio que muitas vezes pode representar uma defesa contra a angústia que tais
notícias geram em nós, pode também ocasionar um estado perigoso e desumano frente aos
acontecimentos diários: a indiferença.
[<http://monografias.brasilescola.uol.com.br/>]
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PERGUNTA 3

REDIGIR UM TEXTO INFORMATIVO/SHORTER TEXT

Observe as imagens que se seguem e produza um cartaz em cerca de 180–200 palavras
avisando os seus colegas dos perigos das redes sociais. Não perca de vista a estrutura
adequada, o conteúdo e o destinatário a quem o texto é direcionado. Expresse-se correta e
claramente, em frases completas e parágrafos bem construídos.

[<www.osprerigosdosmedia.blogspot.co.za/>]

[<www. jottaclub.com>]

[<http://odianoticiasma.com.br>]
[<http://aproject9.blogspot.com/>]

[<www.br.guiainfantil.com/>]

[25]
50 marks
Total: 100 marks
IEB Copyright © 2016

