Tarefa 1
Instruções sobre o exercício.
Leia o texto e responda às questões apresentadas no fim, escolhendo
verdadeiro ou falso para cada afirmação, como no exemplo (pergunta número
zero)
Pontuação: 5 perguntas x 2 pontos = 10 pontos

VERD.

FALSO

0. O Primeiro-ministro britânico não tem esperanças

x

nas conversações



1. Se a Comunidade Europeia não atender os
requerimentos do governo britânico, o tratado
europeu pode ser rejeitado.

x

2. Os requerimentos que estabelece o governo britânico
podem ter vantagens para os parceiros
internacionais.

3. O Governo britânico faz questão de não partilhar
algumas questões com a União Europeia.

x
x

4. Depois de o tratado ficar assinado, os britânicos
virão a asumir os direitos fundamentais dos cidadãos
da UE.

5. A maioria dos cidadãos britânicos está em contra de
realizar um novo referendo.

x
x
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Tarefa 2
Instruções sobre o exercício.
Leia o texto e responda às questões apresentadas no fim, escolhendo apenas
uma opção para cada pergunta, como no exemplo (pergunta número zero).
Pontuação: 5 perguntas x 2 pontos = 10 pontos

0. Dois Tribunais legais condenaram...
a) o queixoso Adelino Teixeira por ter construido um muro.
b) a Direcção-Geral de Portos por ter danificado várias moradias.

x

c) o Estado português por não ter evitado a queda de várias casas.

1. O mar chegou até várias casas da zona da Apúlia...
a) por causa do movimento das dunas próximas ao esporão.
b) por causa do desgaste das terras provocado pelo levantamento
de um esporão.

x

c) por causa de o esporão impedir o movimento natural das terras.

2. No ano de 1990...
a) começaram os efeitos destrutores da erosão.
b) começou a ser reparado o esporão por causa da erosão.
c) começaram a ser reparadas as moradias afectadas pela erosão

x

3. Face à petição do queixoso de receber indemnização, o Estado considerou...
a) não poder pagar por causa de a habitação ser de domínio
público.
b) não poder pagar por causa de a erosão ser um efeito de cariz
natural.
c) Ambas as respostas a) e b) estão certas.

x



4. O governo considerou a habitação de Adelino Teixeira pertencer ao Estado...
a) por ela ter sido construida dentro de um espaço público.

x

b) pelo facto de a casa não respeitar uma distância mínima com o
mar.
c) pelo facto de a casa ter sido comprada ao Estado em 1996.

5. Graças às investigações levadas a cabo pela Universidade do Minho...
a) Adelino Teixeira foi exculpado de ter invadido um domínio
público.
b) o ministério do ambiente foi responsabilizado pelos danos
provocados pelo esporão.
c) Nenhuma das respostas anteriores é certa.

x
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009.

