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Instructions to candidates 

yy Do not open this examination paper until instructed to do so.
yy Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
yy Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
yy The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
yy Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [45 points].

Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
yy Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
yy Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].
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Seção A

Complete uma das seguintes tarefas.  Escreva entre 250 a 400 palavras.

1. Diversidade cultural

 Sua cidade recentemente realizou um concurso de beleza.  Como júnior repórter do jornal local 
entrevistou um dos participantes.  Em sua entrevista você perguntou para ele sobre as suas 
razões para tomar parte do concurso e o significado de beleza.  Escreva um artigo baseado na 
entrevista.

2. Costumes e tradições

 Você recentemente leu um artigo no jornal local que definira a cultura como um conjunto de 
comportamentos que é aprendido inconscientemente.  Você encontrou esta ideia instigante.  
Escreva uma carta ao editor focando na sua própria definição de cultura e se você concorda 
ou discorda com a afirmação feita no artigo.

3. Saúde

 Seus exames de escola estão chegando ao fim e as normas de arrumação e limpeza em seu 
dormitório da escola estão piorando.  A fim de incentivar os alunos a tomar mais cuidado, o 
Conselho estudantil pediu para você dar um discurso na próxima Assembleia da escola sobre 
como o ambiente ao redor afeta nossa saúde física e mental.

4. Lazer

 Você é um membro ativo de uma comunidade de jogos de vídeo, e você recentemente percebeu, 
através de muitas reclamações, quanto a conduta de alguns está acabando com a experiência 
do jogo.  Escreva um conjunto de orientações sobre como os jogadores devem interagir com 
outros jogadores, a ser publicado em um fórum de jogos populares de vídeo on-line.

5. Ciência e tecnologia

 Há uma campanha nacional para diminuir o impacto negativo dos seres humanos sobre o meio 
ambiente.  Escreva uma proposta à Gestão Escolar, sugerindo formas em que sua escola poderia 
usar a tecnologia para reduzir os seus efeitos nocivos sobre o meio ambiente.
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Seção B

Baseando-se no seguinte texto como incentivo, dê sua resposta pessoal e justifique.  Escolha qualquer 
tipo de texto que tenha estudado em classe.  Escreva entre 150 a 250 palavras.

6. A censura da notícia resulta em nossa incapacidade de tirar nossas próprias conclusões.


