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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y 
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
 

OPCIÓN A 
 

 Não tenho filhos. Só sobrinhas e afilhados. Pontualmente, também albergo amigos 
solteiros – um amigo solteiro é como uma criança perdida em Barcelona nas primeiras férias 
da família fora de Portugal. Sempre me surpreendeu a certeza estonteante com que a minha 
sobrinha e o meu afilhado dissertam sobre um tema – qualquer tema, desde que googlável e 
contemporâneo. Mas há uma componente da vida em que o meu respeito por eles é absoluto: 
a consciência ecológica. "Sostalgia" é uma palavra criada por Glenn Albrecht, um filósofo 
australiano das ciências naturais, para definir a dor e a necessidade de consolo causadas pelo 
início do fim da Terra como o nosso lar pleno. Segundo o WWF (World Wide Fund), mais de 
metade das espécies vertebradas do planeta desapareceu nos últimos 40 anos.  
 Sem os EUA, os Acordos de Paris foram com as urtigas, e icebergues do tamanho da 
Normandia descolam -se da Antártida com a mesma facilidade com que o Benfica sofre golos. 
No que me diz respeito, nunca me preocupei sequer em selecionar o tipo de lixo que faço 
todos os dias. Mas, desde que são crianças, vejo como a minha afilhada e o meu sobrinho são 
espontaneamente militantes na separação dos resíduos; proativos no alerta escolar pelas 
alterações climáticas; e pioneiros na luta, tão natural como a sede deles, pelo futuro do 
ecossistema global. São sostálgicos.  
 

 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Comprensión de textos. 

1.1. Explique o que é uma pessoa sostálgica segundo o autor do texto. (2 puntos) 

1.2.  O autor do texto é uma pessoa sostálgica? Justifique a resposta. (2 puntos) 

1.3. Esclareça o significado no texto da expressão da alínea 8: "o início do fim da Terra" (2 
puntos)  

 

2. Producción de textos. 
Escreva um texto para deixar como comentário na página web do jornal em que se identifique 
(ou não) como uma pessoa sostálgica. (4 puntos) 
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OPCIÓN B 

Capacitar crianças, adolescentes e respetivas famílias em matéria de segurança digital 
tem sido objetivo de projetos comparticipados pela União Europeia, como o SeguraNet, do 
Ministério da Educação e o Consórcio InternetSegura, liderado pela FCT. A sua atenção às 
redes sociais é uma prioridade sabendo como elas são populares entre os mais novos. 

O atual programa de TIC considera as redes sociais como matéria curricular no 8.º ano 
de escolaridade, ou seja, cobrindo os 13/14 anos. Dado que os usos da internet começam antes 
e nem sempre são devidamente acompanhados no ambiente familiar, temas como o da 
utilização ética, responsável e segura das TIC, onde se inclui a segurança online e a proteção 
da privacidade, deveriam passar a integrar o curriculum escolar mais cedo. 

O estudo Net Children Go Mobile, que incidiu sobre os 9-16 anos, indicou que 80% 
das crianças portuguesas de 11-12 anos referiam ter um perfil numa rede social: já então era 
elevada a taxa de falsa informação sobre a idade — com ou sem consentimento parental — 
para criar uma conta. O estudo revelou também competências e cuidados no manejo de 
contatos: cerca de três quartos declarou aceitar apenas pedidos de contato por parte de pessoas 
que conhecia, sendo esse valor o mais elevado entre os sete países do estudo. A promoção 
precoce de literacias digitais faz o seu caminho. 

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

1. Comprensión de textos.

1.1. Explique, por palavras suas, o que é o SeguraNet (2 puntos) 

1.2. Qual é a opinião do autor sobre o atual programa de TIC no ensino? (2 puntos) 

1.3. Explique, por palavras suas, como é o comportamento das crianças portuguesas nas redes 
sociais segundo o estudo Net Children. (2 puntos) 

2. Producción de textos.
Escreva carta a uma pessoa amiga insistindo nas medidas de segurança que deve tomar nas 
redes sociais. (4 puntos) 
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