CLAVES - NIVEL AVANZADO PORTUGUÉS
COMPRENSIÓN DE LECTURA
Tarefa 1 – Capacidades Motoras
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Tarefa 2 - O homem que só tinha certezas
1

Não, antes pelo contrário. Ele vivia num mundo onde não havia dúvidas, apenas
certezas, e portanto era impossível ele errar.

2

Não, o homem acordou um dia já apaixonado por ela, e só lhe fez as perguntas
depois, para se assegurar que a rapariga era certa para ele.

3

As palavras ficam « tranquilo » e « juízo ».

4

1. Confundir-se ou atrapalhar-se.
2. Durante as noites todas.

5

1. Aspectos Gramaticais:
• Em seu vocabulário / sua opinião
• Achando, derramando
• No que o homem respondeu
2. Aspecto léxico :
• bonde / moça / bem aí

CLAVES - NIVEL AVANZADO PORTUGUÉS
COMPRENSIÓN ORAL
Tarefa 1 - Os novos media
1

Porque pela apariência e conteúdo não parece um blogue, mas sim um site ou
até um bloco de notas pessoal.

2

Principalmente o registo do trabalho do Artur e as suas ideias, mas também há
coisas auto-biográficas (cidades, pessoas, etc).

3

O programa “Eixo do Mal” da Sic Notícias, um canal de Televisão.

4

Ele á argumentista, mas “Empresário” ou “artista de variedades” são as
melhores classificações segundo o próprio Artur.

5

O design da criadora faz justiça às capacidades e variedades do Nuno Artur
Silva.
Tarefa 2 - Movimentos sociais

Pela primeira vez na história da humanidade acontece uma regressão
económica não natural entre gerações.
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 as pessoas se manifestarem 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 o elemento social mais prejudicado
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