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Tarefa 5: Leitura
[10 pontos]

INGLÊS É FUNDAMENTAL
Houve um tempo em que saber inglês era um diferencial para a carreira profissional. Hoje, o ..........
(a) .......... do idioma é fundamental. Essa necessidade básica advém da .......... (b) .......... do
mercado, que atualmente conta .......... (c) .......... multinacionais que elegem o inglês como língua
‘universal’ dentro da empresa.
This item has been removed due to third party copyright restrictions.

Em geral, grande parte dos processos seletivos para a área de TI .......... (d) .......... inglês, ainda
que em nível ‘instrumental’ para compreenderDetails:
manuais, textos técnicos e para utilizar programas
desenvolvidos nessa .......... (e) .......... . Nas multinacionais, alguns dos processos seletivos
Text
from Jacqueline
Inglês de
é fundamental,
24 June
2011, Yahoo!
costumam
teradapted
uma etapa
em inglês,Lafloufa,
como forma
.......... (f) ..........
a facilidade
do Brasil.
candidato no
idioma. São provas e exercícios .......... (g) .......... em inglês, e a facilidade no idioma é certamente
um destaque.
Logicamente, saber inglês não é algo determinante na .......... (h) .......... de um profissional talentoso.
Muita gente que só fala português consegue se destacar nas empresas, .......... (i) .......... se forem
empreendedores. Estes não ‘precisam’ falar uma língua estrangeira porque, no momento em que
precisarem, podem contratar alguém que o .......... (j) .......... .
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Tarefa 7: Leitura
[20 pontos para conteúdo + 10 pontos para qualidade de expressão]

O JOVEM INVESTIGADOR
“Quero ser investigador de Química e ninguém me ajuda. E se eu quisesse ser jogador de futebol?”
A pergunta é de Gaspar de Azevedo, jovem de 18 anos que completou o ensino secundário com
notas máximas a Química – a sua área de eleição – e a Matemática, na escola António Sérgio, em
Castro Daire.
Recentemente, na Croácia, Gaspar conquistou a medalha de bronze, em representação de
Portugal nas Olimpíadas Internacionais da Química, competição que juntou algumas das melhores
jovens mentes da área.
Os alunos portugueses realizaram uma prova teórica do mesmo nível que os participantes
de países de maior dimensão e maior tradição na competição, como França, Brasil e Espanha.
Como as provas versaram sobre tópicos não abrangidos pelos programas do ensino secundário
português, os resultados são, sobretudo, reflexo do seu trabalho árduo de preparação ao longo do
ano.
O sonho de Gaspar é pouco comum. Para isso, o jovem ‘génio’ da Química pretende ingressar na
Universidade de Oxford, em Inglaterra, onde poderá ter a melhor formação do mundo naquela área.
No entanto, o sonho de Gaspar poderá não se tornar realidade. Os pais do jovem não têm
capacidade para financiar o curso em Oxford e não conseguiram arranjar apoios em nenhuma das
instituições que contactaram.
Gaspar sabe que talvez não tenha oportunidade de desenvolver o seu talento. “É um pouco
complicado, sinto-me um bocado abandonado, digamos. Mas, pronto, compreendo o esforço dos
meus pais e, não sei… também percebo que se não der para seguir em frente, não dá.”
Mas o pai de Gaspar não se conforma. “Se o meu filho fosse jogador de futebol, com certeza já
teria um clube, já o teriam contratado e ele já seria um grande jogador de futebol para o futuro.
Porque realmente o meu filho sai da média, a gente tem de saber que é assim. Por isso, faço esta
pergunta: Porque não poderia ser o Cristiano Ronaldo ou o Pelé da Química?…Uma verdadeira
estrela!”
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