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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

Com base na leitura do texto, responda às seguintes questões: 

Questão 1: Qual das seguintes asserções reproduz o sentido de um dos objetivos do Serviço cívico, que diz: 

“des jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité 

de notre société”. (1,0) 

a)  Jovens de todas as origens sociais e culturais poderão superar seus limites e adquirir consciência da 

diversidade de nossa sociedade. 

b)  Jovens de todas as origens sociais e culturais poderão conviver entre si e adquirir consciência da 

diversidade de nossa sociedade. 

c)  Jovens de todas as origens sociais e culturais poderão ampliar seus horizontes e adquirir consciência da 

diversidade de nossa sociedade. 

d)  Jovens de todas as origens sociais e culturais poderão obter experiência e adquirir consciência da 

diversidade de nossa sociedade. 

Resposta correta B. “Se côtoyer” no texto significa conviver, estar em contato ou próximo. 

Questão 2: Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo:                                             (1,2) 

V F O objetivo do Serviço Cívico é oferecer aos jovens um novo espaço de engajamento social, por 

meio do qual eles poderão amadurecer e ganhar confiança em si próprios. 

V F O Serviço Cívico é um estágio voltado para a aquisição de experiências profissionais. 

V  F A maioria dos jovens envolvidos são mulheres. 

V F O Serviço Cívico deve ser acessível a todos os jovens que estão em formação profissional. 

V  F 75% dos jovens dedicam-se em média seis meses ao Serviço Cívico após sua formação. 

V F 92% dos jovens que fizeram um serviço social se sentiram úteis aos outros e 76% acreditam ter 

contribuído para a melhoria das regiões em que moram. 

 

Questão 3: Explique o título, destacando o sentido da expressão “gagnant-gagnant” em relação ao texto. 

(2,0) 



De acordo com o texto “Le jeune bénéficie d'une expérience positive dans son parcours de citoyen, mais 

aussi de futur professionnel (75 % des jeunes sont en formation ou travaillent six mois après leur Service 

civique) et la nation bénéficie de l'action d'intérêt général mis en œuvre par le jeune”. Ou seja, a expressão 

“gagnant-gagnant” expressa no título se justifica pelo fato de que todos ganham: de um lado os jovens, que 

ao se engajarem no serviço cívico adquirem um aprendizado positivo em seu percurso como cidadão; de 

outro o país, que se beneficia de ações de interesse geral desenvolvidas por jovens por meio de uma 

iniciativa institucional. 

 

Questão 4: Demonstre, a partir de passagens do texto (transcritas em francês), e justifique com suas 

palavras por que a ideia de que os jovens são individualistas e não solidários não é pertinente. (1,8) 

 

Segundo o texto, “en 2014, 35 000 jeunes ont pu s'engager. Ils étaient près de 150 000 à vouloir le faire, ce 

qui contredit l'idée négative trop souvent véhiculée d'une jeunesse repliée sur elle-même, individualiste et 

non solidaire”. Isso significa que há uma grande procura de jovens que desejam prestar o serviço cívico, 

contrariando a ideia de que eles são voltados a si próprios, ainda que uma pequena parte tenha conseguido se 

engajar. 

 

Questão 5: Traduza os dois últimos parágrafos do texto: “Faisons que, petit à petit, cette démarche devienne 

[....] l'amélioration du bien vivre ensemble trop souvent remis en cause”. (4,0)  

 

Faisons que, petit à petit, cette démarche devienne une étape normale dans un parcours de citoyenneté 

commencé dès le plus jeune âge dans les familles, à l'école, dans les associations ou clubs sportifs, lors de la 

Journée défense et citoyenneté. Et surtout une étape volontaire, encouragée par une vraie et réelle 

reconnaissance, y compris dans l'accès à l'emploi, aussi reconnue qu'un diplôme. 

Un engagement de ce type ne peut être que volontaire et le fruit d'une maturation qui nécessite que nous 

accompagnions chaque jeune, nous parents, enseignants, éducateurs... La citoyenneté ne se prescrit pas mais 

elle se transmet. Accompagnons toute la jeunesse dans ce parcours et participons ainsi à l'amélioration du 

bien vivre ensemble trop souvent remis en cause. 

 

Façamos, pouco a pouco, com que essa iniciativa se torne uma etapa normal no percurso de cidadania 

começado ainda na juventude nas famílias, na escola, nas associações ou clubes esportivos, durante a 

Jornada defesa e cidadania. E sobretudo uma etapa voluntária, motivada por um verdadeiro e real 

reconhecimento, inclusive no acesso ao emprego, tão valorizado quanto um diploma. 

Um engajamento desse tipo deve ser voluntário e fruto da maturidade que exige que acompanhemos cada 

jovem, nós, pais, professores, educadores… A cidadania não se prescreve, ela se transmite. Acompanhemos 

toda a juventude nesse percurso e participemos assim da melhoria do bem-estar coletivo, frequentemente 

colocado em questão. 

 

 

 


