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PORTUGUÉS
Especialistas em controlo parental estão a alertar os pais para que tenham cuidados redobrados quando deixam os
seus filhos brincar no iPhone e no iPad, para evitarem surpresas desagradáveis quando virem a conta bancária.
Isto acontece porque quando as crianças tentam explorar novas áreas de um jogo ou querem armas mais
avançadas para evoluir nas personagens, é-lhes oferecida a possibilidade de as comprar através de um clique.
A legislação permite que, depois de os utilizadores escreverem o código do seu cartão para comprar um produto,
fique activa durante 15 minutos uma janela que lhes permite fazer novas compras sem voltar a escrever o código.
Ou seja, se os pais fizerem download de uma aplicação no iPhone ou no iPad e deixarem que os filhos usem os
aparelhos logo de seguida, estes podem fazer compras livremente durante 15 minutos, até que lhes seja pedido o
código novamente.
“Os criadores das aplicações não são muito altruístas”, ironiza Spencer Whitman, da AppCertain, uma empresa que
trabalha com os sistemas de protecção das aplicações. O que acontece é que, muitas vezes, os jogos são gratuitos
numa primeira fase, mas depois é preciso pagar para continuar a jogá-los, ou para evoluir no jogo, o que é tentador
para as crianças.
Os analistas da Gartnet estimam que as IAPs representem 41% das receitas das aplicações em 2016 – em 2012
representaram 10%.
A Apple defende-se: “Todos os aparelhos iOS têm formas de controlo que dão aos pais a possibilidade de restringir
o acesso a conteúdos, como o acesso à Internet e a conteúdo impróprio para menores”. Os pais, ou todas as
pessoas que sejam responsáveis pelas crianças que podem aceder a estes aparelhos, devem desligar os IAPs e
escolher a opção que exige uma palavra-passe para voltar a ligar aquela função, nas definições dos iPhones e dos
iPad.

http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/sabe-o-que-o-seu-filho-anda-a-comprar-no-iphone-ou-noipad-1580488
PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores)
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo
SEGUNDA PERGUNTA (2 valores)
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“redobrados”, “brincar” , “altruístas”, “desligar”
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores)
Desenvolva o seguinte assunto: “sociedade e novas tecnologias: prejuízos, benefícios?” (150 palavras,
aproximadamente).

QUARTA PERGUNTA (2 valores)

-Complete as seguintes frases utilizando a forma verbal pertinente segundo o seguinte modelo:
Especialistas em controlo parental (estar) a alertar os pais para que (ter) cuidados redobrados quando
deixam os seus filhos brincar no iPhone e no iPad, para (evitar) surpresas desagradáveis quando (ver) a
conta bancária.
Especialistas em controlo parental estão a alertar os pais para que tenham cuidados redobrados quando
deixam os seus filhos brincar no iPhone e no iPad, para evitarem surpresas desagradáveis quando virem a
conta bancária.

a) Nesta confusão, caro amigo, eu (pedir) que (fazer) o que eu digo para tu não (ter) problemas quando
essas pessoas o (saber).
b) Tu sempre (fazer) o que eles dizem para que eles não (fugir) às suas responsabilidades, perfeito; mas
era bom tu (ter) presente isso caso eles (decidir) outro caminho.

QUINTA PERGUNTA (2 valores)
Galiza e a Lusofonia

