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RESPOSTAS ESPERADAS 
 

1- Que conflitos ou ações conflituosas foram citados no texto como exemplos de 
guerras por petróleo? (2,5) 

• Ação militar na Nigéria contra os Ogoni que se opuseram à empresa Shell em 
1990. 

• A Exxon foi acusada de prover maquinário para construção de um grande 
número de túmulos/covas na guerra da Indonésia contra os separatistas na 
província de Aceh. 

• A sangrenta guerra civil da Colômbia 

• O gasoduto Baku-Thilsi- Ceyhan se tornou uma das principais causas e alvo da 
guerra da Rússia com a Geórgia em 2008. 

• As nações do Ártico militarizaram suas zonas setentrionais com o objetivo de 
garantir novos recursos petrolíferos 

• Militarização no Oriente Médio 

• Invasão do Iraque 

2- Cite e explique resumidamente as soluções o que texto aponta para cessar o ciclo do 
“dinheiro sujo” envolvendo a indústria dos combustíveis fósseis. (3,5) 

Contar a história dos combustíveis fósseis no congresso: O dinheiro pago a senadores e 
deputados foi rastreado, bem como seus votos. Isso prova que os votos foram 
comprados. 

Entender e expor a indústria: Rastrear os subsídios que a indústria recebe. Mostrar o 
impacto dos combustíveis fósseis na economia, segurança energética e mudança 
climática. Isso prova que a indústria prioriza o dinheiro em detrimento das comunidades 
e do meio ambiente. 

Criar um momento propício para mudança: Fornecer informações e tomar providências 
a respeito. Dar suporte a organizações e comunidades. Usar a influência de artistas que 
apoiam a causa. 

 

3- Traduza o trecho abaixo: (4,0) 

All too often, our decision makers are bought and paid for by the fossil fuel industry. In 
this 112th Congress alone, oil, gas and coal interests gave over $20 million of this “dirty 



energy money” to our Senators and Representatives, to influence their votes around 
industry-friendly measures from dismantling the power of regulatory bodies like the 
Environmental Protection Agency (EPA), to approving the Keystone pipeline, to 
opening up the outer-continental shelf to drilling. 

Com muita frequência, nossos legisladores são comprados e pagos pela indústria de 
combustíveis fósseis. Somente neste 112º Congresso, os interesses do petróleo, gás e 
carvão deram mais de US $ 20 milhões desse “dinheiro sujo de energia” para nossos 
Senadores e Representantes, para influenciar seus votos em torno de medidas favoráveis 
à indústria do desmantelamento do poder de órgãos reguladores como a Agência de 
Proteção Ambiental. (EPA), para aprovar o oleoduto Keystone, para abrir a plataforma 
fora do continente para  perfuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 


