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FOLHA DE RESPOSTAS 

(não serão corrigidas provas feitas a lápis; somente com caneta preta ou azul) 
(as respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa padrão) 

(é permitido o uso de dicionários IMPRESSOS) 
 
Com base na leitura do texto, responda às seguintes questões: 
 

1. Por que causou espanto a condenação de Biram Ould Dah Abeid, Brahim Bilal e de Djiby Sow a dois 
anos em regime fechado?     (2,5) 
 
Porque, na Mauritânia, atualmente, há o discurso de se querer acabar com a escravidão. No país, 

desde 1981, a escravatura foi abolida e, desde 2007, a sua prática tornou-se crime contra a 

humanidade. Ironicamente, os três condenados foram presos ao fazerem campanhas de sensibilização 

contra tal crime. As justificativas das prisões foram: rebelião e pertencimento à organização não 

reconhecida. 

 
2. Por que nenhum dos acusados compareceu ao tribunal?   (1,0)  
 
Djiby Sow se encontrava, no exterior, em liberdade provisória devido a problemas de saúde e os outros 
dois se recusaram a se apresentar ao tribunal.  

 
 

3. O que representam essas condenações, segundo um dos advogados responsáveis pela defesa dos três 
acusados? (1,5) 
 
Para ele, isso representa um retrocesso da liberdade na Mauritânia, uma demonstração da submissão 

das autoridades judiciárias às injunções do executivo. Ele acrescenta que é uma paródia da justiça 

que condenou os abolicionistas em um momento em que a nova lei faz da escravatura um crime 

contra a humanidade.  

 

4. Traduza o fragmento a seguir para o português. (5,0) 

L’adoption de cette loi a été largement saluée. « Ce texte est évidemment un progrès, souligne 
Gaëtan Mootoo, chercheur pour l’Afrique de l’Ouest à Amnesty international. Mais que signifie-t-il 



lorsqu’au même moment sont commises de telles atteintes aux libertés d’expression et 
d’association ?  

Outre la dernière condamnation des trois militants anti-esclavagistes, le chercheur rappelle que l’IRA 
n’est toujours pas officiellement reconnue comme association, tout juste tolérée par les autorités. En 
décembre 2014, un jeune blogueur de 29 ans, Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, a été condamné 
à mort pour apostasie après avoir critiqué dans un article le système social et ses discriminations. 
Depuis 2007, aucune condamnation définitive n’a été prononcée dans le pays contre une personne 
responsable d’esclavagisme. 

A adoção desta lei foi amplamente comemorada/celebrada/festejada."Este texto é evidentemente um 
progresso”, assinala/sublinha/destaca Gaëtan Mootoo, pesquisador sobre assuntos da África do 
Oeste/África Ocidental na Anistia Internacional. Mas, o que ele significa quando, ao mesmo tempo, 
são cometidas tais ofensas/afrontas/atentados às liberdades de expressão e de associação? 

Além da última condenação de três militantes anti-escravagistas, o pesquisador lembra que a IRA 
ainda não é reconhecida oficialmente como associação, sendo apenas tolerada pelas autoridades. Em 
dezembro de 2014, um jovem blogueiro de 29 anos, Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir, foi 
condenado à morte por apostasia após ter criticado em um artigo o sistema social e suas 
discriminações. Desde 2007, nenhuma condenação definitiva foi pronunciada no país contra uma 
pessoa responsável por escravatura/ escravismo. 

  

 

 

 

 


