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MEMÓRIA A CURTO PRAZO

Hoje, os telemóveis são pequenas extensões do mundo ou, com mais probabilidade, de nós próprios. Há 
realidades e paisagens que apenas existem na internet, mergulhamos nelas. Com o telemóvel na mão, de 
repente, deixamos de ser um corpo com vontade e propósito, passamos a ser um objeto que está ali, um 
obstáculo com volume e textura, mas cuja existência está noutro lugar qualquer. Há muito que deixou de ser 
notícia a imagem de toda a gente nos transportes públicos a ver o telemóvel, toda a gente na sala de espera a 
ver o telemóvel.

Agora, a esta distância, olho com uma certa ternura para aqueles que, nos anos noventa, juravam 
que nunca iriam ter telemóvel. Insurgiam-se contra a obrigação de estarem sempre contactáveis, achavam 
(com razão) que perdiam liberdade. Hoje, essa ideia desapareceu. Agora, ninguém quer estar incontactável. 
Preocupamo-nos de morte quando sabemos que algum amigo nosso está incontactável. Sem pensarmos muito 
nisso, sem debate, damos por garantido que os telemóveis salvam vidas. Hoje, se alguém garante que ficou sem 
rede ou sem bateria, pensamos: mentiroso, adúltero. 

Os adolescentes passam as reuniões de família a olhar para o telemóvel. Um dia, estes adolescentes serão 
pais em reuniões de família. Para onde irão olhar os adolescentes do futuro?

Adaptação a partir do texto de José Luís Peixoto publicado no GQ [on-line] (17 maio 2016)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

De acordo com o texto, indique a opção correta.

1. Qual das seguintes palavras ou expressões é sinónima da palavra apenas utilizada na frase “Há realidades 
e paisagens que apenas existem na internet, mergulhamos nelas”?
a) somente
b) dificilmente
c) escassamente
d) assim que

2. Qual seria a estrutura ou palavra sinónima da expressão “a ver” que aparece no texto?
a) veriam
b) ver-se
c) vendo
d) a meu ver

3. Qual é a categoria gramatical da palavra “ninguém” que aparece no texto?
a) Pronome indefinido.
b) Adjetivo indefinido.
c) Numeral.
d) Pronome relativo.

4. A forma verbal “ficou” é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito simples do indicativo. Qual é 
a forma correspondente no plural?
a) Ficavam.
b) Ficaram.
c) Ficarão.
d) Ficariam.
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5. Qual é o sentimento do autor relativamente àqueles que, nos anos noventa, juravam que nunca iriam ter 
telemóvel?
a) Desprezo.
b) Indiferença.
c) Meiguice.
d) Aborrecimento.

6. Escolha uma das palavras seguintes com o mesmo significado que a palavra “garante” que aparece no 
texto.
a) refreia
b) exprime
c) espalha 
d) assegura

7. Qual é o plural do substantivo “obrigação” que aparece no texto?
a) Obrigaçãos.
b) Obrigações.
c) Obrigas.
d) Obrigaçoins.

8. Qual é a ideia da expressão “Preocupamo-nos de morte”?
a) Temos medo da nossa morte.
b) Temos medo da morte do nosso amigo.
c) Temos uma preocupação vã.
d) Temos uma preocupação muito intensa.

Responda brevemente às questões seguintes, em português (entre 40 e 60 palavras para cada resposta).

9. Quando teve o seu primeiro telemóvel? Acha que o telemóvel mudou a maneira de as pessoas se relacio-
narem? Em que sentido? 

10. Na sua opinião, o que é que o autor do texto quer dizer com a frase “Os adolescentes passam as reuniões 
de família a olhar para o telemóvel”? Como responderia à última pergunta que levanta o autor do texto?
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