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PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)
Questão
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Resposta
Na jungle, as pessoas agem no sentido de superar as dificuldades, sem levar o outro em
consideração.
Na civilisation, a gentileza e o cuidado com o outro estão presentes nos comportamentos das
pessoas.
Nous serions les champions du désordre.
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Nous manquerions d’éducation.
O narrador não pretende se responsabilizar pela veracidade do que foi dito.
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se plie au code de la route
Segundo o narrador, é paradoxal que a obediência ao código de trânsito se torne um perigo.
voies express
de cette absence d’ordre
Negativa: Une ville n’est pas une agrégation d’individus qui existent les uns à côté des autres et
qui s’ignorent.
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Afirmativa: une ville passe, nécessairement, par des espaces communs, distincts des espaces
privés et qui sont régis par des règles collectives à respecter dans l’intérêt de tous.
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A noção de justiça é recusada pelo individualismo e pressuposta pelo civismo.
Gênero feminino
Dois dos trechos:
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•

J’étais prête

•

J’en suis très heureuse.

•

m’a gentiment pilotée

Desaparecimento do civismo
O testemunho de quatro atitudes que provam que o civismo ainda é cultivado.
Um dos exemplos de gentileza:
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•

ajudar alguém a manobrar um carro

•

esperar que alguém atravesse a rua e só depois avançar com o carro

•

segurar uma porta para que alguém passe

•

prestar ajuda a um desconhecido que tem dificuldade de superar um obstáculo qualquer na rua

Um dos exemplos de falta de gentileza:
•

buzinar assim que o sinal de trânsito fica verde

• não aguardar que alguém que abre uma porta tenha passado para somente
pois avançar
•

bater com o carrinho de compras na pessoa que está à frente no caixa de uma

a
Imperfeito e presente do indicativo
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O emprego da forma verbal no imperfeito e, a seguir, no presente do indicativo indica que o
civismo que existia no passado ainda sobrevive hoje.

