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Datos del candidato
Apellidos: ______________________________________________________________
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No abra el cuadernillo de examen hasta que se lo indique su profesor.



Escuchará la audición de cada tarea dos veces. Tendrá tiempo al principio de cada
tarea para leer las instrucciones y las preguntas, y unos instantes al final para
considerar sus respuestas.



Las respuestas deben escribirse con bolígrafo negro o azul (no con lápiz) y en el
espacio indicado. No escriba en las zonas sombreadas.



Haga todas las tareas. Al principio de cada tarea hay un ejemplo ilustrativo con el
número cero.



Al final de la prueba entregue dentro del cuadernillo todo el papel de borrador utilizado.



Permanezca en su asiento hasta que el profesor indique el final de la prueba.

Puntuación en la destreza por tareas:
Tarea 1: _______ puntos
Tarea 2: _______ puntos

____ /20 Apto [10] – No Apto

Tarefa 1
(Audio / Duração: 2’30’’)
Ouça com atenção o seguinte texto e responda às perguntas colocadas a seguir,
como no exemplo nº 0.
Vai ouvir o texto duas vezes.
Pontuação: 5 perguntas x 2 valores = 10 valores

Os novos media
0

O que é que se vê ao entrarmos
no blogue de Nuno Silva?

1

Por que razão é difícil classificar o
blogue de Nuno Artur Silva?

2

O que podemos encontrar no seu
blogue?

3

Quem é Nuno Artur Silva e que
media o tornou conhecido do
grande público?

4

Qual a definição profissional de
Nuno Artur Silva prefere para si
próprio e por que?

5

O conceito e desing do blogue
está a altura do autor?

Vê-se logo o desenho a mão de um
computador portátil aberto.
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Tarefa 2
(Audio / Duração: 7’20’’)
Ouça com atenção o seguinte texto e escolha apenas cinco afirmações ligadas a
ele, como no exemplo nº0.
Vai ouvir o texto duas vezes.
Pontuação: 5 perguntas x 2 valores = 10 valores

Movimentos sociais
Pela primeira vez na história da humanidade acontece uma regressão
económica não natural entre gerações.

x



O sistema capitalista gerado foi já capaz de fazer falir economias
nacionais consolidadas.
Os jovens portugueses estão todos virados para emigração como solução
à crise financeira de Portugal.
Os movimentos sociais de Médio Oriente são prova do descontentamento
das novas gerações.
Os governos estão a responder com mecanismos de apreensão e
repressão às propostas da população revoltada que exige mudanças.
Desde 2008, as famílias portuguesas perderam o poder de compra
equivalente a 400 euros anuais.
Em Portugal, a metade da população portuguesa encaminha-se para os
limiares da pobreza.
O governo português dificultou que as pessoas se manifestassem
livremente contra a crise financeira nacional.
Uma das estratégias dos governos europeus para deterem os novos
movimentos sociais é criarem situações de conflito social alternativas.
O termo “anarquista” é usado por determinados meios de comunicação
para criticar e combater os novos movimentos sociais de luta.
Segundo Raquel Freire, daqui a cinco anos as revoltas sociais terão
mudado em outro tipo de acontecimentos que não manifestações.
Raquel Freire acha a liberdade como o elemento social mais prejudicado.
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