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II Responda as perguntas a seguir: 
 

1. Segundo o artigo, quais são algumas  mudanças ocorridas no mundo nos 
últimos oito anos? (2,5) 

 
O mundo se tornou mais violento depois de um período de estabilidade após o 

término da Guerra Fria. Hoje, há aproximadamente 60 milhões de refugiados e 
pessoas deslocadas internamente (IDPs). Em outras palavras, uma em cada 122 
pessoas foi forçada a fugir do seu local de origem por causa de guerras. Um terço 
dos refugiados são da Síria e do Iraq. Segundo o Índice de Paz Global (World 
Peace Index), há mais pessoas deslocadas internamente (IDPs) hoje em dia do 
que refugiados,  
 
2. Quais as consequências do grande número de refugiados e IDPs para o 

presente e para o futuro? (3,5) 
 
Há consequências econômicas já que o refugiado ou a pessoa deslocada 

internamente (IDP) perde grande parte dos seus bens e perde, acima de tudo, o seu 
meio de sustento. É preciso, no entanto, que alguém forneça comida e guarida para 
essas pessoas. Segundo o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, o 
custo dessa ajuda aos refugiados e às IDPs já chegou a $100 bilhões.  

 
Há consequências previstas para o futuro visto que o bem estar emocional 

daquelas pessoas que precisam deixar seus locais de origem é afetada pelas guerras 
e o deslocamento. Houve grandes mudanças culturais após a Segunda Guerra 
Mundial decorrente dos deslocamentos de refugiados e IDPs e, para o autor, é justo 
postular mudanças futuras, como consequência do momento presente, não somente 
no Oriente Médio, mas para além daquela região.  

 
 
 III Traduza o parágrafo a seguir: (4,0) 
 

War reporting tends to capture the devastation of buildings and the casualties of 
battle, but it’s harder to visualize the effect of conflict on those who aren’t killed or 
enlisted to fight. Even sweeping vistas of tent cities set up at dusty border crossings 
don’t seem to convey the scale of destruction. 
 

As reportagens sobre as guerras tendem a mostrar a devastação de prédios e 
as vítimas da batalha, mas é mais difícil visualizar o efeito do conflito para aqueles que 
não são mortos ou alistados para lutar. Mesmo as vistas amplas de cidades de tendas 
estabelecidas em passagens fronteiriças empoeiradas não conseguem transmitir a 
escala da destruição.  
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