CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA FRANCESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 1,5)
a) (VALOR: 0,5)
O relatório emitido no ano de 2014 pelo Banco Mundial previa que perdas econômicas com uma nova epidemia de
Ebola poderiam chegar a 25 bilhões de dólares (0,5).

b) (VALOR: 1,0)
Tendo em vista a rápida ação humanitária para o controle do avanço da epidemia nos três países mais afetados —
Serra Leoa, Guiné e Libéria —, bem como nos países vizinhos do Mali, Nigéria e Senegal, a projeção pessimista não se
confirmou (0,5). Um novo relatório dá conta de que as perdas puderam ser reduzidas a 1,6 bilhões de dólares (0,5).

2. (VALOR: 1,5)
A ação humanitária de urgência a nível nacional e internacional foi fundamental para o contingenciamento da doença
e de seus efeitos econômicos nos países atingidos (0,5). Tal ação permitiu diversos progressos em matéria de saúde
pública, com recursos humanos e clínicas especializadas, o desenvolvimento de campanhas de sensibilização, a
adoção de exames precoces para identificação do vírus e de controle de indivíduos que tiveram contato com os
doentes, além de enterros adequados para as vítimas fatais (0,5). Tais medidas contribuíram para a contenção da
epidemia e evitaram sua propagação pelos países vizinhos do Mali, Senegal e Nigéria, diminuindo as perdas
econômicas registradas (0,5).

3. (VALOR: 1,0)
O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, cita dois outros fatores para a ocorrência de perdas econômicas para o
continente africano: primeiramente, o medo de que a epidemia não pudesse ser controlada, motivado pela ocorrência
de casos da doença nos Estados Unidos e em países europeus (0,5). Em segundo lugar, Kim cita o desconhecimento
geográfico, já que alguns países afetados financeiramente em decorrência da epidemia, na verdade, não registraram
nenhum caso da doença (0,5).

4. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F

b) V

c) V

d) F

e) F

d) F

e) F

5. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) F

b) V

c) V

TEXTO 2
6. (VALOR: 1,0)
Cita: A política em relação aos imigrantes caracteriza-se por acolhimento e integração dos imigrantes em seus novos
países, com o fornecimento de terras aráveis e pleno acesso aos sistemas de saúde e educação (0,5). No Uganda, as
ações acima elencadas são postas em prática pelo governo. No Tchad, o governo incentiva os imigrantes a
compartilhar seus conhecimentos, de modo a fornecer a eles meios de garantir sua subsistência no novo país ao
mesmo tempo em que fortalece as comunidades de acolhida (0,5).

7. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) V

b) F

8. (VALOR: 2,0)

c) V

d) V

e) F

