CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA FRANCESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 1,0)
(v. 1,0) De acordo com os caminhoneiros e seus sindicatos, a paralisação é um protesto contra o aumento
do diesel que, conforme aponta o jornal Valor, teve aumento de mais de 50% desde julho de 2017 (v. 0,5).
Os caminhoneiros paralisados bloquearam as estradas em 25 estados do país, levando o país a uma
situação que beira o caos em apenas cinco dias, impedindo a entrega de combustíveis, o que criou filas
para o abastecimento, suspensão do transporte urbano, paralisação de alguns aeroportos e anulação de
voos, problemas de entrega de alimentos perecíveis, medicamentos e produtos de consumo diário, por
exemplo. (v. 0,5).

2. (VALOR: 1,5)
O governo atribui a greve ao que chama de “minoria radical” que teria provocado o bloqueio nas rodovias.
(v. 0,5) O presidente decidiu empregar o método mais extremo para resolver o problema já que, de seu
ponto de vista, teria atendido às reivindicações, convocando as forças de segurança nacionais para liberar
estradas, autorizando-os inclusive a dirigir os caminhões e prender manifestantes contrários ao
desbloqueio (v. 0,5). O presidente solicitou ainda aos governos estaduais que fizessem o mesmo (v. 0,5).

3. (VALOR: 1,0)
A tensão criada pela greve evidencia a dependência do transporte rodoviário para o país, responsável por
61% do movimento de cargas no país, em detrimento de outros meios de transporte (v. 0,5). Aponta ainda
a falta de investimentos em outras infraestruturas como em linhas férreas, transporte marítimo, dutos e
aéreo, que respondem a 21%, 13,6%, 4%, 0,4% do transporte de cargas, respectivamente (v. 0,5).

4. (VALOR: 1,0)
O acordo foi assinado por alguns representantes dos grevistas em troca de uma trégua de 15 dias
(v. 0,5), mas as promessas, com custo estimado em €1,15 bilhões para o Estado, não foram
consideradas suficientes pelas duas principais organizações de caminhoneiros, a UNICAM (União
nacional do Caminhoneiros) e a ABCAM (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) e não
obtiveram seu aval (v. 0,5).
5. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) V
b) F
c) V

d) F

e) F

d) F

e) V

6. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) V

b) V

c) F

TEXTO 2
7. (VALOR: 1,5)
Emmanuel Macron esteve em visita à cidade de Saint-Dié-des-Vosges para anunciar um plano de
renovação do centro da cidade, chamado de « Action cœur de ville » (v. 0,5). As manifestações que o
presidente enfrentou nesta ocasião foram realizadas por ferroviários franceses em greve há cerca de dois
meses (v. 0,5) e estão relacionadas à dívida da empresa estatal e à reforma proposta pelo governo para o
estatuto dos ferroviários da estatal (v. 0,5).

