CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA FRANCESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 0,5)
A partir da COP 21 estabelece-se o consenso, partilhado por ONG’s em defesa da ecologia, economistas e defensores
da “economia verde”, de que a extração de materiais fósseis passa a fazer parte do problema em relação às
mudanças climáticas, de modo que a extração petrolífera e de carvão são tidas atualmente como procedimento muito
poluidor.

2. (VALOR: 1,5)
O estudo publicado por Guillaume Pitron menciona que o modo de produção das ditas tecnologias verdes, de que
dependem as energias renováveis é, paradoxalmente, muito pouco respeitosa ao ecossistema e que o modelo de
crescimento mais “ecológico” conduziu à intensificação da exploração da crosta terrestre em busca de metais raros,
gerando um desgaste maior do ecossistema que aquele da exploração fóssil. (1,0) Como exemplos, o texto menciona
que a produção de um veículo elétrico consome três a quatro vezes mais energia que a de um veículo tradicional e
que as tecnologias de informação e comunicação produzem 50% mais gás estufa que o setor de transporte aéreo.
(0,5)

3. (VALOR: 1,0)
Componentes de painéis solares e de energia eólica, veículos elétricos, bem como materiais ligados às tecnologias de
informação e comunicação, tidos como essenciais à revolução energética, são produzidos a partir de uma trintena de
metais raros, entre os quais o texto cita o grafite, o cobalto, o índio, o promécio, o tungstênio e outras terras raras,
cujos métodos de extração e refinamento são apontados como devastadores para o meio ambiente.

4. (VALOR: 1,0)
O jornalista Guillaume Pitron menciona que a descentralização da exploração de metais raros a partir de meados dos
anos 1990 faz com que países em desenvolvimento priorizem sua extração a fim de fomentar suas economias à
conservação do meio ambiente, a exemplo da China, onde a mineração ocorre quase sem controles ecológicos ou
sanitários, provocando acúmulo de rejeitos tóxicos no meio ambiente, bem como doenças na população local, a
exemplo do que ocorre na cidade de Baotou, nomeada pelo jornalista “cidade do câncer”.

5. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F
b) V
c) F

d) F

e) V

d) V

e) F

6. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) V

b) F

c) F

TEXTO 2
7. (VALOR: 1,0)
Trata-se da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, e surgiu em 1992 na reunião do Rio de
Janeiro. Atualmente em sua 23ª edição, a COP tem por objetivo, sobretudo após os fracos resultados obtidos na
Conferência de 2009, realizada em Copenhague, encontrar um acordo juridicamente válido e universal sobre o clima,
com medidas de redução de emissões a fim de manter o aquecimento climático abaixo de 2ºC.

