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

OPCIÓN A 
 

Tatuavam código de barras nas mulheres que exploravam 
 

Polícia espanhola desarticula rede de proxenetas que tatuava códigos de barras nas mulheres com o valor 
da dívida, como forma de certificado de “propriedade” no caso de tentarem fugir. No total foram detidas 22 
pessoas, incluindo os dois cabecilhas de origem romena. Na operação foi libertada uma das vítimas, uma jovem 
romena de 19 anos que estava sequestrada depois de ter tentado fugir. A jovem tinha sido agredida e marcada 
com um código de barras no qual constava a sua dívida: dois mil euros. 

As redes de proxenetas obrigavam as mulheres a prostituir-se na rua Montera, em Madrid, assim como 
em vários clubes de alterne. Alugavam apartamentos onde os serviços eram realizados e onde era possível vigiar 
constantemente as mulheres para lhes retirar o dinheiro conseguido. “Malas”, “pacotes” ou “bicicletas” eram os 
nomes de código que usavam para se referir às mulheres. 

Uma das redes era liderada por Iancu T., procurado na Roménia por crimes relacionados com 
proxenetismo. Contava com a colaboração de outros homens e algumas mulheres que, além de trabalhar como 
prostitutas, controlavam as outras mulheres. A outra rede era liderada pelo sobrinho de Iancu, Iulan T., com 
antecedentes criminais em Espanha por falsificação de documentos. Era este que mantinha a jovem de 19 anos, 
que tinha tentado fugir ao tio, sequestrada. 

(Diário de Notícias, adaptado) 
 

Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Explique, por palavras suas, o núcleo central da notícia. (2 puntos) 
 
2. Explique o que entende por “nomes de código”. (2 puntos) 
 
3. Esclareça o papel representado pelas “tatuagens” no contexto da notícia. (2 puntos) 
 
4. Considera que o Estado deveria regular o exercício da prostituição? Justifique (2 puntos) 
 
5. Que medidas, em sua opinião, podem ser tomadas para prevenir a violência de género? (2 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

Professora suspensa por vigiar os alunos no facebook 
 

Uma professora de uma escola secundária da Flórida, nos Estados Unidos, pode perder o emprego - sendo 
que para já foi suspensa - depois da administração escolar ter descoberto que acedeu às contas dos seus alunos no 
facebook. Angelica Cruikshank, professora de espanhol na escola “Land O’Lakes”, aborreceu-se com os 
comentários de uns alunos e acedeu aos seus perfis no facebook, em janeiro. 

De seguida, partilhou a informação com outros alunos e tentou impedir que esses estudantes cujos 
comentários a haviam aborrecido não fossem a uma visita de estudo ao Museu Salvador Dali, segundo o diretor 
da escola Heather Fiorentino. Na carta que Fiorentino escreveu à professora refere que se trata de um incidente 
muito preocupante: “não parece valorizar a privacidade dos alunos e foram utilizadas as medidas erradas para a 
resolução de problemas”. 

Cruikshank foi suspensa, sem salário. Na tentativa de manter o seu emprego, a professora contratou um 
advogado e requereu uma reunião com o diretor depois das férias da primavera. 
 

(Diário de Notícias, adaptado) 
 
 

 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Explique, por palavras suas, “aborreceu-se com os comentários”, “um incidente muito preocupante” e 
“foi suspensa, sem salário”. (2 puntos) 
 
2. Que decisão tomou o diretor da escola e quais as razões que a motivaram? (2 puntos) 
 
3. Descreva o comportamento de Angelica Cruikshank em relação aos seus alunos. (2 puntos) 
 
4. Elabore um comentário em que esclareça a importância de garantir a privacidade dos alunos e dos 
professores. (2 puntos) 
 
5. Quais são, do seu ponto de vista, as vantagens e os inconvenientes das redes sociais como o 
facebook? (2 puntos) 
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