CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA FRANCESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 1,0)
Para Tiago Caiado Guerreiro, haverá problemas se o enfraquecimento econômico persistir (0,3).
Não há investimento público que sirva principalmente para estimular a economia nem
investimento em outros domínios (0,4). Para o advogado, se o ciclo econômico se inverter, o país
tem enorme despesa pública e se houver recessão não há espaço para aumento de impostos. Tais
fatos colocarão o país em uma situação de extrema fragilidade (0,3).
2. (VALOR: 1,0)
O governo criou o programa “regressar” para suprir a demanda de mão de obra no país (0,3).
Esse programa é destinado aos jovens que deixaram o país entre 2011 e 2014 (0,4). Aqueles que
aderirem ao programa e regressarem a Portugal para trabalhar terão uma ajuda de custo, em
torno de 6 530 euros, além de ajudas fiscais (0,3).
3. (VALOR: 0,5)
O crescimento econômico foi estimulado pelo setor de turismo, pelas exportações e pelo setor de
investimentos imobiliários (0,5).
4. (VALOR: 0,5)
Portugal levou quase dez anos para diminuir o déficit orçamentário, mas a dívida pública ainda é
muito alta, uma das maiores da União Europeia (0,5).
5. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F
b) V
c) F

d) V

e) F

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

d) V

e) V

TEXTO 2
7. (VALOR: 1,0)
Thibault acredita que o fato de poder movimentar um exoesqueleto (um tipo de armadura
motorizada) a partir de seu pensamento representa uma mensagem de esperança para as
pessoas que se encontram no mesmo estado que ele (0,7). Ele crê que existem coisas possíveis
mesmo para quem tem uma grande deficiência (0,3).
8. (VALOR: 1,0)
O protótipo é proveniente de dez anos de pesquisas de várias equipes (0,3) e tem como base
eletrodos implantados no crânio (0,3) que vão captar sinais enviados pelo cérebro e traduzi-los
em sinais motores (0,4).
9. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) V
b) F
c) V

d) F

e) V

