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FRANCÊS

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

Leia a carta publicitária abaixo e responda às questões 1, 2 e 3.
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Vocabulário de apoio:
Départements et Territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM): territórios franceses situados fora do continente europeu.

1 .  Essa carta publicitária faz referência ao seu destinatário, ou seja, o consumidor. Que destinatário é esse?

2 .  Indique qual o produto anunciado na carta e caracterize-o a partir dos elementos que aparecem em negrito na transcrição da
chamada publicitária.

Chaque semaine, le plaisir
de recevoir, chez vous,
l’essentiel du MONDE
en un seul numéro...

3 . Para o consumidor interessado, quais são as opções apresentadas para a compra do produto? Quais as eventuais vantagens
oferecidas?

Para responder às questões 4, 5, 6, 7 e 8, leia os artigos a seguir, extraídos da imprensa, que  noticiam um mesmo fato.
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( Le Monde.  Sélection hebdomadaire. Edition Internationale. 8-14 août 1996, p. 9)
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Vocabulário de apoio:
Texto do Le Monde: réchigner à faire quelque chose: témoigner de la mauvaise volonté pour
Texto do L’Express: en quête d’un coup d’éclat:  com o objetivo de causar sensação

4 .  Indique aquilo que deu origem a esses artigos, explicitando as informações dadas a esse respeito. Para sua resposta, selecione
apenas as informações que se repetem nos dois textos.

5 .  Na revista L’Express, o jornalista, ao relatar a repercussão desse fato noticiado, apresenta a opinião de dois cientistas franceses,
fazendo para isso referência a um modo verbal da língua francesa: Même enthousiasme au conditionnel... Justifique essa
referência.

6 .   O jornalista do Le Monde é cauteloso ao expressar sua própria opinião sobre o fato que noticia. Já F.H.-M., que assina o texto
do L’Express, manifesta mais fortemente sua opinião. Que opinião é essa? Justifique sua resposta, citando, em francês, dois
elementos do texto que a comprovem.

7 .  Os dois artigos, ao analisarem o fato noticiado, fazem menção a uma questão político-econômica a ele diretamente relacionada.
Explique de que questão se trata.

8 .   F.H.-M., jornalista da revista L'Express, faz menção a um fato futuro que, segundo ele, teria uma repercussão importante com
relação ao fato noticiado. Que fato é esse e em que medida os dois fatos se relacionam?

O texto a seguir é a introdução de um livro escrito por John Berger e Jean Mohr (Une autre façon de raconter, Paris,
Maspero, 1981, p. 7). Leia-o para responder às questões 9, 10, 11 e 12.  
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Vocabulário de apoio:
paysan: camponês

9 .   Na introdução, os autores apresentam os dois objetivos do livro. Qual é o objetivo apresentado em primeiro lugar? Indique-o
de maneira sucinta, selecionando para isso as informações essenciais contidas no texto.

10.   Que partes do livro contemplam esse objetivo? Justifique sua resposta, resumindo o conteúdo dessas partes.

11.  Qual é o objetivo apresentado em segundo lugar pelos autores? Indique-o de maneira sucinta, selecionando para isso as
informações essenciais contidas no texto.

12 .   Que partes do livro contemplam esse objetivo apresentado em segundo lugar? Justifique sua resposta, resumindo o
conteúdo dessas partes.


