
PORTUGUÉS-Propuesta 3/2018                     Página 1 de 2 

 

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

OPCIÓN A 
 
 Alexandre Ferreira da Silva desenvolvia aplicações para telemóvel mas precisava de 
mudar. Queria defender uma causa e estar mais perto da natureza – por isso se mudou para 
uma eco-aldeia na Covilhã. Já Pedro e Dina Araújo trocaram Cascais por Arcos de Valdevez: 
Pedro era diretor de produção numa fábrica e estava no topo da carreira quando decidiu seguir 
o sonho de abrir um turismo rural no Minho. Para Afonso Cruz, escritor e ilustrador, não 
foram os defeitos da cidade (Lisboa) mas sim as virtudes do campo que o levaram a mudar-se 
para um monte alentejano. 
Fartaram-se do ritmo acelerado, do trânsito ou da má disposição das pessoas. Ou então 
quiseram experimentar algo diferente, encontrar calma e tempo com a família – as 
justificações são várias. Em comum têm uma mudança de paisagem: abandonaram a grande 
cidade para ir viver para o campo. 
Sentem falta dos centros comerciais, do marisco, ou de encontrar uma loja de artigos 
específicos (de desporto) com facilidade. Mas garantem que ganharam em qualidade de vida: 
a rotina, agora, faz-se de pouco tempo no trânsito, passeios ao ar livre, feiras e festas locais. 
 
 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

1. Comprensión de textos. 

1.1. Explique, por palavras suas, porque são notícia as pessoas referidas no texto. (2 puntos) 

1.2. Ao longo do texto há diferentes motivos que justificam essa mudança. Indique, por 
palavras suas, quais são. (2 puntos) 

1.3. Explique o significado da expressão "qualidade de vida" (2 puntos) 

 

2. Producción de textos. 

Imagine que decidiu fazer o mesmo que estas pessoas. Escreva uma carta a uma pessoa amiga 
a comunicar a notícia. (4 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

 O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) impede as empresas de serviços 
digitais de realizarem práticas de data-profiling de menores de idade, transferirem dados 
pessoais a entidades terceiras sem consentimento explícito prévio, e impõe o “direito ao 
esquecimento”. Por sua vez, menores de 16 anos devem obter consentimento parental para 
aceder a serviços digitais, uma medida que agora se situa nos 13 anos. 
 Saudando os aspetos positivos desta regulamentação, discordamos do aumento de 
idade no contexto português onde em muitos lares têm sido os mais novos a levar as famílias 
para o digital e onde permanece um fosso digital entre gerações. 
 Aumentar para 16 anos de idade o requisito do consentimento parental para recolher e 
tratar dados pessoais pode resultar em mais jovens a dar informação falsa sobre a idade, 
contornando possíveis resistências parentais e uma cultura de protecionismo. Essa ilusão 
etária impede os operadores de adequarem medidas e ferramentas de segurança e proteção da 
privacidade à idade real dos utilizadores mais novos. Resumindo, em vez de se colocar o foco 
na informação, na educação, em serviços e ferramentas que possam contribuir para proteger 
crianças e jovens dos potenciais riscos a que podem estar expostos online, adotar os 16 anos 
como idade do consentimento poderá contribuir para agravar um problema, em vez de o 
resolver. 
 
 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

1. Comprensión de textos. 

1.1. Explique, por palavras suas, qual é a opinião do autor sobre o Regulamento. (2 puntos) 

1.2. Esclareça o significado das expressões "direito ao esquecimento" e "fosso digital". (2 
puntos) 

1.3. Explique quais são, para o autor do texto, as consequências de aumentar a idade no 
requisito de consentimento parental. (2 puntos) 

 

2. Producción de textos. 

Escreva um texto com a sua opinião sobre o Regulamento para deixar como comentário na 
página web do jornal. (4 puntos) 
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