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Estructura y optatividad 
La prueba se compone de 2 partes: I. Comprensión escrita y II. Producción escrita. 
En la Parte I deberá seleccionar 1 texto y responder a las 3 preguntas sobre este. 
En la Parte II deberá seleccionar 1 de las cuestiones. 
 
 

PARTE I. COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
Elija una opción (Texto A o Texto B). Responda a las 3 preguntas de la opción elegida. 
 

TEXTO A 
 
 Com a pandemia, milhões de pessoas em todo o mundo estão em teletrabalho e, como 
consequência das reuniões à distância, há por vezes momentos inesperados e caricatos. Foi o 
que aconteceu a este advogado do Texas, na terça-feira. 
 Tudo ocorreu quando o juiz Roy Ferguson deu início a um processo judicial virtual do 
394.º Tribunal Distrital Judicial do Texas, através de uma reunião do Zoom. E qual não é o 
seu espanto quando dá de caras com um advogado e um "gato". Ao entrar na reunião, o rosto 
de Rod Ponton surgia como um gatinho branco, bebé, que mudava de expressão à medida que 
falava. A atrapalhação do advogado era notória enquanto tentava remover o filtro de Zoom. 
"Estou aqui ao vivo, não sou um gato", disse ao juiz, admitindo que não estava a conseguir 
remover o filtro do felino. "Não sei como removê-lo. Estou com a minha assistente aqui, ela 
está a tentar, mas estou preparado para a reunião", ouve-se no vídeo, que depressa se tornou 
viral na internet. Já teve milhões de visualizações. 
 O vídeo foi divulgado no canal de YouTube do tribunal no Texas. Poucas horas 
depois, Rod Ponton surgia nos ecrãs de milhões de pessoas em todo o mundo. "No Texas 
temos uma expressão: não se pode meter a pasta de dentes de volta no tubo. Se isto se tornou 
uma sensação na internet, não tenho outra opção que rir de mim mesmo, juntamente com 
todos os outros" comentou Ponton. 
 

 
 
Preguntas del TEXTO A. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
CE.A.1. Explique, por palavras suas, quem é Rod Ponton e porque é notícia. (2 puntos) 

CE. A. 2. Segundo o texto, quando o vídeo se tornou viral, qual foi a reação de Rod Ponton?  
(2 puntos) 

CE.A.3. Explique o sentido no texto da expressão "remover o filtro" e a que se refere. (2 
puntos) 
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TEXTO B 
 
 O Centro de Pesquisa Pew apurou que mais de 80% dos norte-americanos acreditavam 
que, até 2050, os robôs executariam grande parte do trabalho que os seres humanos 
desempenham agora e cerca de 75% acreditava que a desigualdade económica agravar-se-ia. 
Obviamente, estas sondagens foram realizadas antes da pandemia. Esta crise levou a que a 
substituição de pessoas por robôs ganhasse mérito como medida de distanciamento social e 
superação da facilidade de contágio.  
 Para a reportagem deste mês, David Berreby correu o mundo a examinar as 
potencialidades dos robôs e descobriu uma confiança crescente neles. “Agora, os robôs 
entregam comida em Milton Keynes, em Inglaterra, carregam mercadorias num hospital de 
Dallas, desinfectam os quartos dos doentes na China e na Europa e vagueiam por parques de 
Singapura, insistindo junto dos peões para respeitarem o distanciamento social”, escreve.  
 “É um facto inevitável que vamos ter máquinas, criaturas artificiais, que farão parte da 
nossa vida quotidiana”, acrescenta Manuela Veloso, investigadora portuguesa sediada na 
Universidade Carnegie Mellon. “Quando começarmos a aceitar robôs à nossa volta, como 
uma terceira espécie, juntamente com animais de estimação e seres humanos, vamos querer 
relacionar-nos com eles.” 
 Uma terceira espécie? É realmente uma ideia inovadora. Mas ainda não chegámos lá. 
Até agora, os robôs não conseguem igualar a capacidade da mente humana para realizar 
muitas tarefas, especialmente as inesperadas e ainda não dominam o bom senso…  
 

(National Geographic) 
 
Preguntas del TEXTO B. Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

 
CE.B.1. O que indicavam as sondagens sobre os robôs antes da pandemia? (2 puntos) 

CE. B.2. Segundo o texto, qual é a atitude na atualidade? Justifique a resposta (2 puntos) 

CE. B.3.  Explique o sentido no texto da expressão "não dominam o bom senso" e a que se 
refere (2 puntos). 

PARTE II. PRODUCCIÓN ESCRITA 
 

Desarrolle una de las dos propuestas: 
 

PE. A. Escreva um email a um/a amigo/a recomendando a leitura do texto que escolheu. 

PE. B. Está a participar num fórum sobre o uso da videoconferência. Escreva uma entrada em 
que fale da sua experiência e comente as vantagens e desvantagens desta ferramenta.    
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