CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA FRANCESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 1,0)
A Anistia Internacional apontou no relatório “O lado vergonhoso do belo jogo”, de 2016, violações
sistemáticas ao direito dos trabalhadores que trabalharam na reforma do estádio Khalifa,
inaugurado em 2017, (0,4), violações que foram novamente identificadas por consultoria
independente em 2017, que revela a situação de trabalhadores continuamente submetidos ao
sistema de patronato religioso, (0,4) mesmo depois da imposição de critérios mais rígidos para a
contratação das empresas responsáveis pelas construções (0,2).
2. (VALOR: 1,0)
James Lynch demonstra preocupação com a persistência das violações aferidas em 2016 e, mais
especialmente, com o grande número de obras necessárias para a conclusão dos demais estádios
do torneio, bem como das obras de infraestrutura que ainda serão iniciadas (0,6), o que faz supor
que numerosas outras violações venham a ocorrer no futuro, tendo em vista o grande número de
trabalhadores que ainda devem ser contratados para a conclusão das obras (0,4).
3. (VALOR: 0,5)
A auditoria independente da Impactt selecionou aleatoriamente 10 empresas entre as 149 e ouviu
os operários contratados por essas empreiteiras sobre eventuais problemas de saúde e segurança
do trabalho, bem como os responsáveis pelas empresas.
4. (VALOR: 1,5)
Os operários contatados pela auditoria relataram terem se endividado com seus patrões por conta
dos custos de contratação, relataram o confisco de seus passaportes, o que foi confirmado pela
auditoria em 4 das 10 empresas, o que constitui infração em relação à lei do Qatar. (0,5) Metade
das empresas não concedem dias de repouso e constatou-se que um operário trabalhou
continuamente por aproximadamente cinco meses, sendo igualmente comum as reclamações de
trabalhos forçados. (0,5) A auditoria nota, ainda, que 25% dos trabalhadores de uma das
empresas preferiam não se manifestar. (0,5)
5. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F
b) V
c) V

d) F

e) V

d) F

e) V

6. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F

b) F

c) V

TEXTO 2
7. (VALOR: 1,0)
A padaria “La conquête du pain » propõe-se a aplicar conceitos anarquistas à fabricação do pão,
oferecendo produtos a preços reduzidos àqueles que não podem pagar e mesmo aceitando
pagamentos antecipados de clientes para que pessoas com necessidades possam retirar os
produtos (0,5). Os funcionários, mesmo os aprendizes, recebem salários iguais e são responsáveis
por todas as etapas de panificação e de decoração do ambiente, que conta igualmente com um
espaço de divulgação cultural para os eventos da cidade. (0,5)
8. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)

a) V

b) F

c) V

d) V

e) F

