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,GpIL[�HVW�OH�SUHPLHU�FKLHQ�pFRORJLVWH
GH���O¶+LVWRLUH��,O�YRXV�LQYLWH�j
SDUWLFLSHU�DX�GpYHORSSHPHQW
GXUDEOH�GH�OD�3ODQqWH�
'HSXLV�SOXV�GH������DQV��LO�QRXV
UpSqWH�GH�SUpVHUYHU�OHV�DUEUHV��FHV
PDMHVWXHX[�V\PEROHV�GH�OD�QDWXUH�
$XVVL���JUkFH�DX�QRXYHDX�VLWH�$VWHUL[��
LO�HVW�GHYHQX�OD�PDVFRWWH�GX�JUDQG
FRPEDW�GH�FH�GpEXW�GH�PLOOpQDLUH�

  Texte adapté de www.asterix.tm.fr

*/266$,5(
Développement durable (lignes 3-4) = desenvolvimento sustentável

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS �� ET �� SELON LE 7(;7( �.

��. Le texte a pour objectif

A) raconter la vie du chien Idéfix.
B) présenter le personnage Idéfix.
C) définir le développement durable.
D) préserver les symboles de la nature.
E) décrire le combat du début du millénaire.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�%
Esta questão visou avaliar a capacidade do candidato de recuperar informações implícitas, testando
sua compreensão geral com relação ao objetivo do texto 1, composto por uma imagem e uma
descrição de Idéfix (Ideiafix), personagem da história em quadrinhos  Asterix. A resposta certa está
na opção B: apresentar Idéfix. A opção A está errada porque a vida do cão Idéfix não é contada no
texto. A opção C está errada porque o texto não define desenvolvimento sustentável. A opção D
também está incorreta porque a preservação das árvores aparece no texto apenas como uma
preocupação do cãozinho. A opção E está incorreta porque afirma que o objetivo do texto é descrever
o combate do começo do milênio.
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��. Cochez les affirmations qui expliquent pourquoi Idéfix est la mascotte du combat écologiste.

 I. Il existe depuis plus de 2000 ans.
 II. Il défend la préservation des arbres.
 III. Il est le principal personnage du site Astérix.
 IV. Il est le précurseur des chiens écologistes de l’Histoire.

Les réponses correctes sont

A) I et II.
B) I et III.
C) II et III.
D) II et IV.
E) III et IV.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�'
O objetivo desta questão foi avaliar a capacidade do candidato de recuperar informações implícitas no
texto. Idéfix é a mascote do combate ecológico por defender a preservação das árvores e ser o
primeiro cão ecologista da História . A resposta correta é a opção D, que apresenta os itens II – Ele
defende a preservação das árvores e IV – Ele é o precursor dos cães ecologistas da História. As
demais opções estão erradas porque incluem os itens incorretos, a saber: I – Ele existe há mais de
2000 anos (embora essa informação se encontre no texto, não é esse fato que justifica a escolha do
personagem) e III – Ele é o principal personagem do “site” Asterix (o texto não menciona isso).

7(;7(��

70% DE LA NATURE DÉTRUITE EN 2032
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Un terrible rapport préparé par 1.100 scientifiques a été publié le 22 mai 2002. Ses
conclusions: dans trente ans, 70% de la nature aura été détruite, un grand nombre d’espèces
auront disparu et  l’organisation sociale se sera effondrée dans de nombreux pays.(...)
       Si les dirigeants mondiaux continuent à accorder la priorité aux marchés, explique le
rapport, de nombreuses espèces vont s’éteindre, en particulier dans les zones côtières, où est
concentrée la majeure partie de la population.(...) Plus de la moitié de la planète connaîtra des
problèmes de pénurie d’eau.
       Le rapport souligne toutefois qu’il pourrait en être autrement. Dans les pays les plus riches,
la pollution de l’eau et de l’air a diminué, les populations d’espèces sauvages ont été
reconstituées et l’étendue des forêts est en train de s’accroître.
       Tout en dressant un tableau très sombre de l’avenir, le rapport attire l’attention sur quelques
effets positifs des traités dont nous disposons  déjà et qui ont force de droit pour nous attaquer
aux  problèmes de l’environnement.

Texte adapté de www.courrierinternational.com
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Effondrer (ligne 03 ) = desabar
S’ éteindre (ligne 05) = extinguir-se
Étendue (ligne 10 ) = extensão
S’ accroître (ligne 10 ) = aumentar, crescer
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RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DE �� À �� SELON LE 7(;7( �.

��. Le rapport préparé par 1.100 scientifiques fait

A) des pronostics à propos de la nature et de la société.
B) un parallèle entre des questions écologiques et sociales.
C) des propositions pour résoudre les problèmes sociaux les plus urgents.
D) des pronostics optimistes concernant l’ organisation sociale de plusieurs pays.
E) un bilan du progrès scientifique dans les recherches concernant l’ environnement.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�$
O objetivo desta questão foi avaliar a capacidade do candidato de interpretar a finalidade do relatório
a que o texto se refere, recuperando informações nele implícitas. Esse relatório faz previsões sobre a
situação da natureza e da sociedade no ano de 2032. A resposta correta é a opção A que aponta como
objetivo a apresentação de prognósticos sobre a natureza e a sociedade. As demais estão incorretas
porque afirmam o seguinte sobre o que o relatório faz: opção B – um paralelo entre questões
ecológicas e sociais; opção C – propostas para resolver os problemas sociais mais urgentes; opção D
– prognósticos otimistas no que concerne à organização social de vários países; opção E – um
balanço do progresso científico nas pesquisas sobre o meio ambiente.

��. Cochez la réponse où se trouve l’ expression équivalente à “GDQV�WUHQWH�DQV” (ligne 02).

A) en trente ans.
B) d’ ici trente ans.
C) vers trente ans.
D) depuis trente ans.
E) pendant trente ans.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�%
Esta questão teve como objetivo avaliar o conhecimento do candidato sobre expressões de tempo,
através da identificação de um sintagma equivalente a “GDQV� WUHQWH�DQV” / “dentro de trinta anos”
(linha 02). A opção correta é a B: “daqui a trinta anos”, isto é, contando-se trinta anos a partir do
momento presente. As demais opções têm significados diferentes: opção A – em um período com
duração de trinta anos (sem referência a um momento específico); opção C – aproximadamente trinta
anos; opção D – há trinta anos; opção E – durante trinta anos.

��. D’ après le rapport, plusieurs espèces en voie d’ extinction vont disparaître si

A) la pollution de l’ eau et de l’ air diminue.
B) l’ eau abonde dans plus de la moitié de la planète.
C) l’ organisation sociale de plusieurs pays est en crise.
D) la majorité  de la population vit dans les zones côtières.
E) les marchés sont prioritaires pour les autorités mondiales.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�(
Esta questão teve como objetivo avaliar a capacidade do candidato de identificar informações
explícitas no texto. Nas linhas 04 e 05, diz-se explicitamente que, se os dirigentes mundiais
continuarem a atribuir a prioridade ao mercado, várias espécies vão se extinguir. A resposta correta
está na opção E, em que se afirma que a extinção se dará se os mercados forem prioritários para as
autoridades mundiais. As demais opções trazem informações que não foram apresentadas como causa
dessa possível extinção: opção A – se a poluição da água e do ar diminuir; opção B – se houver água
abundante em mais da metade do planeta; opção C – se a organização social de vários países estiver
em crise; opção D – se a maioria da população viver em zonas costeiras.
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��. En ce qui concerne les traités cités dans le texte (ligne 12), indiquez la bonne réponse.

A) Ils ont déjà force de droit.
B) Il est nécessaire de les créer.
C) Il faut leur attribuer force de droit.
D) Ils ont des effets positifs et négatifs.
E) Ils changent  les  pronostics  positifs.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�$
O objetivo desta questão foi avaliar a capacidade do candidato de identificar informações explícitas
no texto. Nas linhas de 11 a 13, são mencionados os tratados de que já dispomos, que têm força  de
lei e cujos efeitos são positivos para o futuro. A resposta certa é a opção A, na qual se afirma que
esses tratados têm força de lei. Nas demais, as afirmações estão erradas: opção B – É necessário criá-
los; opção C – É preciso atribuir-lhes força de lei; opção D – Eles têm efeitos positivos e negativos;
opção E – Eles mudam os prognósticos positivos.

7(;7(��

LES BRÉSILIENS VEULENT SAUVER LEUR AMAZONIE
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Aux pires heures de la bataille, un sondage a révélé que 93% des personnes interrogées ne
considéraient pas la défense de l’ environnement comme préjudiciable au développement du
Brésil, et 90% estimaient qu’ une exploitation plus intensive de la forêt n’ aiderait en rien à
réduire la malnutrition dans le pays.

Pour bien mesurer la  popularité  de la campagne des écologistes, il faut rappeler que
même les personnages de la Bande de Monica, une bande dessinée très populaire publiée dans
des dizaines de journaux, se sont joints au concert de protestations en apparaissant vêtus de
deuil.

“ Pour la première fois, la société brésilienne réagit, s’ organise, et obtient des résultats
grâce à une mobilisation à l’ intérieur de ses frontières” , commente Eduardo Martins, président
jusqu’ à l’ an dernier de l’ Agence fédérale de l’ environnement (Ibama).

Diana ALVES, journaliste brésilienne spécialisée dans les questions d’ environnement
Texte adapté de www.unesco.org

*/266$,5(
Environnement (ligne 09) = meio ambiente
Se joindre (ligne 14) = unir-se, reunir-se
Deuil (ligne 15) = luto
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RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DE �� À �� SELON LE 7(;7( ��.

��. Mettez dans l’ ordre logique les phrases du premier paragraphe.

 I. Cette réforme visait à augmenter l’ indice de déforestation autorisé dans la forêt
amazonienne alors que 532.000 km2  ont déjà été dévastés entre 1978 et 1997.

 II. Des quantités de pétitions, de manifestations et une pluie de 20.000 messages
électroniques n’ ont pas été de trop pour aider les ONG à empêcher la révision du Code
forestier.

 III. Les propriétaires terriens et les écologistes se souviendront de l’ an 2000.
 IV. Tout au long de l’ année, ils n’ ont pas cessé de s’ affronter à propos de l’ avenir de

l’ Amazonie, la plus grande réserve biologique de la planète.

L’ ordre correct est:

A) I, II, IV, III.
B) IV, I, II, III.
C) III, IV, I, II.
D) III, IV, II, I.
E) II, III, I, IV.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�'
O objetivo desta questão foi avaliar a capacidade do candidato de reordenar de maneira coesa e
coerente o primeiro parágrafo do texto, demonstrando compreensão das proposições e das relações
anafóricas entre elas. A resposta correta é a opção D, que apresenta a ordem III, IV, II, I. O item III é
o primeiro porque não remete a nenhum elemento das demais proposições e porque há referência aos
proprietários de terra e ecologistas em outra proposição, encontrada no item IV. Neste, o pronome
“ ils”  refere-se a esses proprietários de terra e ecologistas; além disso, a expressão “ tout au long de
l’ année”  remete ao ano 2000, citado na primeira proposição. O item II detalha o enfrentamento entre
proprietários de terra e ecologistas citado no item IV, enumerando as petições, manifestações e
mensagens eletrônicas; além disso há referência à revisão do Código florestal nele citado em outra
proposição, encontrada no item I. Neste, o sintagma “ cette réforme”  remete a essa revisão do Código
florestal mencionado no item II. As opções A, B, C e E estão incorretas porque a ordem nelas
proposta não apresenta coerência e coesão.

��. Selon le résultat du sondage, 90% des gens interrogés pensent qu’

A) une exploitation plus intensive de la forêt diminuerait la malnutrition dans le pays.
B) en augmentant l’ exploitation de la forêt, on améliorerait l’ alimentation dans le pays.
C) en intensifiant l’ exploitation de la forêt, on ne diminuerait pas la malnutrition dans le pays.
D) une exploitation moins intensive de la forêt favoriserait la meilleure nutrition dans  le  pays.
E) en permettant d’ exploiter mieux la forêt, on aiderait à éliminer  la  malnutrition dans le pays.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�&
Esta questão teve como objetivo avaliar a capacidade do candidato de identificar informações
explícitas no texto. Nas linhas 10 e 11, a autora afirma que 90% dos entrevistados estimam que uma
exploração mais intensiva da floresta não ajudaria em nada na redução da má nutrição no país. A
resposta correta é a opção C, na qual a mesma informação é expressa em outras palavras:
intensificando-se a exploração da floresta, não se diminuiria a má nutrição no país. As opções A, B e
E estão erradas porque em todas elas se afirma, de maneiras diferentes, o contrário, ou seja, que
intensificar a exploração da floresta diminuiria a má nutrição. A opção D está incorreta porque afirma
que diminuir a exploração da floresta favoreceria a má nutrição.
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��. Cochez l’ affirmation correcte.

A) Toutes les bandes dessinées se sont positionnées contre la réforme.
B) Les principaux journaux ont protesté contre la campagne des bandes dessinées.
C) La popularité de la Bande de Monica s’ explique par la campagne des écologistes.
D) Le deuil des personnages de la Bande de Monica révélait leur position face à la réforme.
E) La plupart des journaux  se sont joints au deuil des personnages de la Bande de Monica.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�'
Esta questão teve como objetivo avaliar a capacidade do candidato de identificar informações
explícitas no texto. Nas linhas de 13 a 15, a autora diz que os personagens da Turma da Mônica,
história em quadrinhos muito popular publicada em dezenas de jornais, juntaram-se ao coro de
protestos aparecendo vestidos de luto. A resposta certa se encontra na opção D que afirma que o luto
dos personagens da Turma da Mônica revelava sua posição sobre a reforma. As demais opções estão
erradas porque trazem afirmações que não condizem com o texto. Eis o que nelas está posto: opção A
– Todas as histórias em quadrinhos se posicionaram contra a reforma; opção B – Os principais jornais
protestaram contra a campanha das histórias em quadrinhos; opção C – A popularidade da Turma da
Mônica se deve à campanha dos ecologistas; opção E – A maioria dos jornais se juntou ao luto dos
personagens da Turma da Mônica.

��. Selon Eduardo Martins,

A) la mobilisation de la société l’ a élu président de l’ Ibama.
B) la société brésilienne n’ avait jamais eu une réaction pareille.
C) les Brésiliens ne se mobilisent qu’ à l’ intérieur de leurs frontières.
D) la mobilisation de la société a souvent des  résultats  dans ses frontières.
E) la société brésilienne a réagit de manière organisée hors de ses frontières.

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�%
O objetivo desta questão foi avaliar a capacidade do candidato de identificar informações explícitas
no texto. Conforme a citação (linhas 16-17), Martins considera que é a primeira vez que a sociedade
brasileira reage, se organiza e obtém resultados graças a uma mobilização dentro de suas fronteiras. A
resposta correta é a opção B, em que se afirma que Martins pensa que a sociedade brasileira nunca
tinha tido uma reação semelhante. As demais trazem informações que não se encontram no texto e
não condizem com as palavras de Martins. A opção A está incorreta porque diz que a mobilização da
sociedade elegeu Martins presidente do Ibama. A opção C está incorreta por afirmar que os
brasileiros somente se mobilizam dentro de suas fronteiras. A opção D está errada porque afirma que
a mobilização da sociedade dá freqüentemente resultados dentro das próprias fronteiras. A opção E
também está errada por afirmar que a sociedade brasileira reage de maneira organizada fora de suas
fronteiras.
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��. Cochez l’ option qui contient des DQWRQ\PHV.
A) réforme révision
B) manifester protester
C) empêcher autoriser
D) se rappeler se souvenir
E) déforestation dévastation

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�&
Esta questão teve como objetivo avaliar a capacidade do candidato de reconhecer relações de
antonímia entre palavras encontradas no texto. O candidato deve identificar a opção em que se
encontram antônimos. A resposta correta é a opção C, posto que “ impedir”  é o contrário de
” autorizar” . As demais opções estão incorretas porque apresentam sinônimos ou palavras de sentido
aproximado. A opção A apresenta as palavras “ reforma”  e “ revisão” . A opção B, as palavras
“ manifestar”  e “ protestar” . Na opção D, encontram-se as palavras “ recordar-se”  e “ lembrar-se”  e, na
opção E, as palavras “ desflorestamento”  e “ devastação” .

��. Parmi les séries de mots, cochez celle où tous les mots appartiennent à la même famille.

A) appétit pétition petit
B) pluie pleuvoir pleurer
C) empêchement pêche empêcher
D) écologiste écolier écosystème
E) forêt forestier déforestation

4XHVWmR�����DOWHUQDWLYD�(
O objetivo desta questão foi avaliar a capacidade do candidato de identificar palavras cognatas,
demonstrando assim conhecimento de vocabulário. A opção correta é a E, que apresenta as palavras
“ floresta” , “ florestal”  e “ desflorestamento” , todas da mesma origem. Na opção A, todas as palavras
são de origens diferentes(“ apetite” , “ petição”  e “ pequeno” ). A opção B contém duas palavras
cognatas (“ chuva ” e “ chover” ), mas a terceira pertence a outra família (“ chorar” ). A opção C
apresenta as cognatas “ impedimento”  e “ impedir” , mas “ pesca”  é de uma outra origem. Finalmente,
na opção D, apenas duas são da mesma família (“ ecologista”  e “ ecossistema” ), sendo “ escolar”  de
outra etimologia.


