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Responda às perguntas a seguir: 
 
1. O texto trata de várias manifestações ocorridas nas regiões de Oromia e Amhara, Etiópia. Muitos manifestantes 
defendem a causa dos habitantes do distrito de Wolkait.  
a) Qual é a reivindicação dos moradores dessa localidade? (1,0) 
Segundo o texto, a reivindicação dos moradores dessa localidade é a anexação do distrito à vizinha Amhara. 
 
b) Quais outros problemas são apontados pelos manifestantes como motivo de insatisfação com o governo? (1,0) 
Outros motivos de insatisfação dos manifestantes, citados pelo texto, são: a má gestão, a corrupção, a 
inflação, o desemprego e a apropriação de terras. 
 
2. Por que as pessoas das etnias oromo e amhara estão demonstrando descontentamento em relação às pessoas da etnia 
tigré? (1,0) 
O descontentamento com essas etnias advém do fato de os tigrés monopolizarem o poder e se apoderarem 
dos cargos mais importantes do governo, das forças de segurança e das grandes empresas. Logo, essa etnia 
minoritária é extremamente beneficiada. 
 
3. Qual etnia vem sendo alvo de frequentes ataques na Etiópia, de acordo com o artigo? E quais são, segundo o 
referido texto, as ações promovidas contra essa etnia? (1,0) 
A etnia visada nos ataques é a tigré. Eles estão sendo atacados e até mesmo mortos. Um hotel e algumas lojas 
pertencentes a pessoas dessa etnia já foram alvo de vandalismo e alguns carros foram queimados. 
 
Tradução 
 

1. Traduza do francês para o português os fragmentos abaixo: 
 
Dans la capitale Addis-Abeba, qui s’est enflammée pendant quelques heures samedi, des dizaines de 

personnes ont été arrêtées, et certaines rouées de coups par la police. Les manifestations simultanées dans ces deux 
régions - sans précédent en Ethiopie - avaient été interdites par le gouvernement qui les a qualifiées d’« illégales » et 
organisées par « des ennemis étrangers en partenariat avec des forces locales ».   (2,0) 

 
Na capital Addis-Abeba, que se inflamou durante algumas horas no sábado, dezenas de pessoas foram presas e 

outras foram espancadas pela polícia. As manifestações simultâneas nessas duas regiões – sem precedentes na Etiópia 
– haviam sido proibidas pelo governo que as considerou como ilegais e organizadas pelos inimigos estrangeiros em 
parceria com forças locais. 
 

Le trentenaire était à l’école primaire quand l’actuel régime a pris le pouvoir, après avoir renversé la dictature 
militaire du colonel Mengistu Haile Mariam en 1991. C’était il y a plus d’un quart de siècle. Pour lui, la coalition au 
pouvoir, l’EPRDF, qui a remporté tous les sièges au Parlement en mai 2015, favorise les Tigréens, dont sont issus de 
nombreux dirigeants politiques, et « divise les autres » pour mieux régner. Des accusations également portées par les 



Oromos. Lors des manifestations ce week-end, les Amhara ont d’ailleurs exprimé leur solidarité à l’égard de ces 
derniers, le plus grand groupe ethnique du pays, et réclamé justice pour les victimes.  (4,0) 
 
 
O trigenário estava no primário quando o atual regime tomou o poder, depois de ter deposto a didatura militar do 
coronel Mengistu Haile Mariam em 1991. Faz mais de um quarto de século. Para ele, a coalizão ao poder, a EPRDF, 
que obteve todos os assentos do Parlamento em maio de 2015, favoriza os Tigrés, etnia da qual surgem a maioria dos 
dirigentes políticos, e “divide as outras” para reinar melhor. Acusações trazidas, igualmente, pelos Oromos. Durante 
as manifestações deste fim de semana, os Amhara exprimiram, aliás, sua solidariedade a esses últimos, o maior grupo 
étnico do país e clamou justiça para as vítimas. 


