
Respostas Esperadas – Francês – Edital CASLE 04/2015 

1. Traduza os fragmentos abaixo do francês para o português (6,0 – cada trecho: 2,0) : 
 
a) L’autorité zimbabwéenne des parcs nationaux a beau expliquer que le chasseur qui a tué 

un éléphant de plus de 50 ans, le 7 octobre, l’avait fait légalement, cela n’apaise pas la 
colère des défenseurs de la faune. 
A autoridade zimbabuense dos parques nacionais tentou em vão explicar que o caçador 
que matou um elefante de mais de 50 anos, em 7 de outubro, o fez legalmente, isto não 
apaziguou a cólera dos defensores da fauna. 
 

b) A ce prix, un client en veut pour son argent et l’agence qui le prend en charge fera le 
nécessaire pour qu’il rapporte chez lui le trophée tant convoité. C’est donc un éléphant 
exceptionnel qui en a fait les frais. Les gardes du parc se souviennent d’ailleurs que 
l’animal était une véritable attraction pour les touristes. 
Por este preço, um cliente quer receber “na proporção” pelo que pagou e a agência que 
se encarregou dele/ está responsável por ele/ se ocupou dele fará o que for preciso para 
que ele leve para casa o troféu tão cobiçado/desejado. Foi então um elefante excepcional 
que foi quem sofreu as consequências disso/foi a vítima disso. Os guardas do parque 
lembram, aliás/por outro lado, que o animal era uma verdadeira atração para os turistas. 
 

c) Au Zimbabwe, la chasse à l’éléphant est autorisée suivant des quotas. Si elle est interdite 
dans les parcs nationaux, elle est en revanche permise dans des réserves privées et des 
forêts indigènes spécifiquement identifiées. 
No Zimbabué/Zimbábue, a caça ao elefante é autorizada de acordo com cotas. Se ela é 
proibida nos parques nacionais, por outro lado, ela é permitida nas reservas privadas e  
nas florestas indígenas especificamente identificadas. 
 
2) Após a leitura do texto, responda às seguintes questões : 
 
a) Por que o elefante, mencionado no texto, deveria ser considerado um “tesouro 

nacional”? (1,0) 
Por sua imponência, por suas enormes presas e por ser uma das maiores atrações do 
parque.  
 
b) Qual a relação do dentista americano com o tema discutido?  (1,0) 
Foi ele quem abateu, no Zimbabué, o leão Cecil, causando uma onda de indignação. 
 
c) Qual é a “vantagem” da caça para o Zimbabué ?(1,0) 

Como o país é extremamente pobre, a caça representa uma “vantagem” financeira, 
fazendo entrar no país cerca de 14 milhões de dólares por ano.  
 

d) Qual é a preocupação anunciada no último parágrafo do texto? (1,0)  
A espécie está ameaçada pela caça ilegal e pelo tráfico de marfim. Além disso, o número 
de mortes do paquiderme é superior ao de nascimento. 


