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FRANCÊS
Responda em português, a menos que haja alguma instrução diferente.

Leia o texto abaixo e responda às questões 13, 14 e 15.

(Marianne n. 22, 22-28 septembre 1997, p.16)

Vocabulário de apoio:
allocation: auxílio financeiro concedido pela previdência social
chômage: inactivité forcée due au manque de travail, d’emploi

13. Defina, a partir do texto, o que seria a categoria social demi-chômeur.

14. O jornalista que escreveu o texto deixa transparecer sua opinião sobre a notícia dada? Justifique sua resposta.
15. Ao noticiar o fato, o jornalista utiliza por três vezes verbos no condicional. O primeiro deles é envisagerait. Cite, em francês,
os outros dois. Explique que informação o leitor pode apreender a respeito do fato noticiado devido ao uso desse modo verbal.
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Leia o texto abaixo e responda às questões 16 e 17.

Vocabulário de apoio:
minitel: serviço prestado pela companhia telefônica francesa, permitindo ao usuário consultar, em sua própria casa, bancos de
dados

16. Responda à pergunta que aparece no texto, levando em consideração somente as características inerentes à água,
desconsiderando outros fatores (clima e vegetação).

17. Quem formulou essa pergunta e com que finalidade?
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O texto e os gráficos abaixo, extraídos de um artigo de economia escrito a partir de uma sondagem, dizem respeito às
questões 18 e 19.

  

(p.147)       (L’Express n. 2411, 18-24 septembre 1997) 
Vocabulário de apoio:
les cadres: personnel appartenant à la catégorie supérieure des employés d’une entreprise



                                                                             

5

18. Dê as características da amostragem utilizada para a sondagem.

19. Explique o que significa, no gráfico abaixo, extraído do mesmo artigo, o dado estatístico 365 Maxi.

Segue abaixo um excerto de uma entrevista dada por Edgar Morin - um dos maiores pensadores franceses contemporâneos - sobre
a crise mundial que atravessamos. A partir desse excerto, responda às questões 20, 21 e 22.

       (Label France n.28, juillet 1997, p.31)



                                                                             

6

20. Ao responder ao jornalista,  Morin comenta o que é situação limite. Como ela é definida na fala do pensador?

21. Ao expor suas idéias, Morin se utiliza de duas situações históricas como exemplo. Qual é o primeiro exemplo e o que Morin
quer ilustrar com ele? Justifique sua resposta.

22. Qual é o segundo exemplo e o que Morin quer ilustrar com ele? Justifique sua resposta.

Segue abaixo uma notícia sobre Frederik De Klerk a qual menciona fatos ligados a sua vida política. A partir dela, responda às
questões 23 e 24.

23. Transcreva o quadro abaixo no seu caderno de respostas e preencha-o com as informações solicitadas. Para isso, considere
somente o primeiro parágrafo do texto e respeite a ordem cronológica em que ocorrem os fatos.

ano ações e fatos da vida política de De Klerk

24. Considerando agora todas as informações dadas no texto sobre De Klerk, como se justificaria a declaração que Mandela fez a
respeito daquele homem político?


