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1- Resposta: (A) pour rentrer au Tibet, le Dalai Lama exige une liberté totale. 
A partir da leitura do título, que resume todas as principais idéias contidas no texto, permitindo 
assim uma compreensão global da notícia, o candidato deverá ser capaz de identificar a opção A 
como a resposta correta, já que todas as outras afirmações são contrárias ao que é afirmado. 
 
2- Resposta: (C) préliminaires. 
O candidato deverá, ser capaz de apontar a opção C como a única que contém uma palavra cujo 
sentido não muda o que é dito no texto, visto que as outras 4 opções apontam termos que 
transformariam por completo o que é noticiado.   
 
3- Resposta: (D) au pays d'origine du Dalai Lama. 
Já tendo apreendido o sentido global do texto, o candidato deverá optar pela opção D que liga a 
palavra "sources" à idéia de raízes, pátria, terra natal , origem, que não está contida em nenhuma 
das demais opções. 
 
4- Resposta: (B) n'a pas accepté qu'il occupe son ancienne demeure. 
O candidato deverá, após um trabalho de compreensão fina, identificar a opção B como a correta, 
pois é a única que contém o sentido exato do que é dito no texto; "si  la Chine a autorisé son 
retour, elle refuse qu'il se réinstalle dans son ancien palais". 
 
5- Resposta: (E) ne va pas désister d'arriver à une entente avec les Chino is. 
Após a leitura do último parágrafo, o candidato deverá ter compreendido que o Dalai Lama 
continua a tentar o diálogo com as autoridades chinesa, sendo assim capaz de optar pela afirmação 
contida na opção E, eliminando as demais por conterem afirmativas contrárias às do texto ou que 
dele não constam. 
 
6- Resposta: (B) une distraction. 
O candidato deverá ser capaz de apontar a opção B como a única que contém uma palavra cujo 
sentido não muda o que é dito no texto, visto que as outras 4 opções contêm palavras com sentidos 
que não correspondem ao da palavra étourderie.  
 
7- Resposta: (E) en espèces. 
O candidato deverá reconhecer a expressão argent liquide que significa argent en espèces, 
escolhendo a opção E e eliminando as demais, por serem absolutamente falsas.  
 
8- Resposta: (C) Il oublie tout et démarre la voiture. 
O candidato deverá saber que a expressão coup de fil significa telefonema e marcar a opção C que 
explica que, com o telefonema, ele esqueceu tudo e saiu com o carro.  
 
9- Resposta: (D) 67500 euros. 
O candidato deverá, após um trabalho de compreensão bem acurada do texto, identificar a opção D 
como a correta, pois é a  que contém o cálculo do que o que ele tem inicialmente, menos o que foi 
encontrado e devolvido na estrada.  
 
10- Resposta: (E) Il faut être très attentif avec les objets, principalement s’il s’agit de grosses 
sommes d’argent. 
A partir da leitura do texto, e resumindo todas as principais idéias nele contidas, o candidato deverá 
ser capaz de identificar a opção E como sendo a única que resume a moral ou conselho que se pode 
tirar do texto. 


