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Texto 1
1) Segundo a especialista, há 30 anos que os políticos promovem uma política de dissuasão da
imigração, por meio de repressão.
2) A política de Extrema Direita impõe seu modo de pensar sobre esse assunto criando uma
teoria da invasão pelo Islam.
3) De acordo com o texto, é possível afirmar que, mesmo com a política de dissuasão, as
pessoas preferem imigrar a permanecer em seus lares.
4) Os políticos promovem ações para tranquilizar a população do país a respeito de uma
"possível ameaça" pelo grande número de imigrantes.
5) No excerto

“Pourlaspécialiste, ça fait

maintenant

30 ans

que

les politiques

européennessontcrispéessur une politique de dissuasion”, os termos “sontcrispéessur une
politique de dissuasion”podem ser compreendidos como “são construídas em constante
tensão sobre uma política de dissuasão”.
6) No trecho "Ilsnesontpasdissuadés par le faitqu’il y ait des morts en Méditerranée parce
qu’ils se disentaussiqu’il y en a qui ontréussi”. O pronome Y retoma o substantivo
Mediterrâneo e EN subentende as pessoas que sobreviveram.
7) No excerto "Selonlapolitologue, il y a une constancedansle fait de rassurerl’opinion
publique”, o termo "selon” pode ser entendido como "D’accord”.
8) Em "C’estdans une salle de classe de l’Institutfrançais, baignée par lesrayonsdusoleil, que
l’échangeavec Catherine Wihtol a prisplace", o termo "place" refere-se ao local de
conferência.
Texto 2
9) Grande parte dos micróbios descobertos são desconhecidos.
10) Os primeiros resultados da pesquisa relatam 968 espécies de micróbios encontrados nas 21
geleiras do Tibet.
11) Os microorganismos têm a capacidade de se congelar e se descongelar por questões de
sobrevivência.
12) Segundo os estudos, alguns micróbios são antigos, possuiriam mais de dez mil anos.
13) No excerto "Ilsviventlà-basdansdesconditionsdifficiles", os termos "là -bas" retomam um
local, no caso, as geleiras do Tibet.

14) Na frase “Les glaces ontégalementenfermé de grandes quantités de gaz à effet de serre,
commeleméthane", os termos "à effet de serre" referem-se ao efeito estufa.
15) a) No trecho “Ellevaégalementdonnerlieu à lalibération de nombreuxmicrobes et virusdes
glaces situéesauxpôles", os termos "vadonnerlieu" fazem referência a acontecimentos
futuros.
16) Em "Des centaines de microbesinconnusdécouvertsaprèsla fonte desglaciers", o termo "la
fonte" refere-se ao derretimento dos glaciares.

