CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA FRANCESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 0,7)
Segundo a especialista há 30 anos que os políticos promovem uma política de dissuasão da
imigração e de repressão (0,4) e a consequência dessa política é mais de 30 mil mortos no
mediterrâneo e muitos imigrantes em situação irregular.(0,3)
2. (VALOR: 0,7)
A política de extrema direita impõe seu modo de pensar sobre esse assunto criando uma teoria da
invasão pelo ISLAM.(0,4) De acordo com esta teoria o Islam conquistaria as populações cristãs a
exemplo da invasão árabe na Andaluzia.(0,3)
3. (VALOR: 0,7)
As pessoas não estão desanimadas (desencorajadas, desalentadas) com o fato de haver mortos
no Mediterrâneo porque elas estão certas de que há, também, aqueles que conseguiram.(0,4)
Elas querem dar a si mesmas a possibilidade de conseguir, pois não querem mais ficar em casa,
onde não existe nenhum futuro.(0,3)
4. (VALOR: 0,7)
Os políticos promovem ações de segurança construindo muros, formando guarda costeira e
reforçando o orçamento de fronteira, teatralizando a política de dissuasão com exposição na
mídia.
5. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) V
b) F
c) V

d) V

e) F

6. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F
b) F
c) V

d) V

e) F

TEXTO 2
7. (VALOR: 0,7)
O orçamento prevê um aumento das despesas públicas em matéria de saúde mental, alocações
para as populações indígenas, bem como a luta contra a pobreza infantil e as violências familiares.
8. (VALOR: 0,9)
De acordo com o texto, a oposição não escondeu o seu ceticismo. Amy Adams ironizou que,
aparentemente, trata-se de medir suas reações com relação ao sol ou à lua, melhorar o controle
de si e sua capacidade a ser você mesmo.(0,6) Acrescenta também que não tem a menor ideia do
que isso significa e, fora da burocracia de Wellington, ela não tem certeza se alguém possa vir a
saber do que se trata.(0,3)
9. (VALOR: 0,6)
Foi o reino do Butão que evocou pela primeira vez a ideia de que o bem-estar deve estar à frente
do crescimento nos anos 1970. Antes de criar, em 2008, seu índice nacional “felicidade nacional
bruta”.
10. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F
b) V
c) V

d) F

e) V

