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GABARITO 

 
RESPOSTAS ESPERADAS 

 
II Responda às perguntas a seguir: 
 
1) Qual foi o índice de desmatamento na Amazônia brasileira verificado em maio recente pela 
agência governamental e o que este alto nível apontado nos indica? (2,0) 
 
A floresta amazônica perdeu 739 Km2 durante os trinta e um dias, o equivalente a dois campos de 
futebol a cada minuto, de acordo com os dados da agência de monitoramento por satélite do 
governo. O elevado nível de desmatamento na Amazônia vem gerando preocupações de que o 
presidente JB esteja dando um passe livre para extração ilegal de madeira, agricultura e mineração. 
 
2) Quais as medidas preocupantes tomadas por Bolsonaro nos primeiros meses de governo 
apontadas pelo artigo? (2,0) 
Desde que o presidente Bolsonaro assumiu em janeiro último, ele enfraqueceu o Ministério do Meio 
Ambiente, afrouxou os controles sobre a exploração econômica da Amazônia, interrompeu a 
demarcação da terra indígena e incentivou os interesses da mineração e da agricultura a se expandir 
na região. 

3) O que propôs um dos filhos do presidente Bolsonaro, que é senador, e qual a consequência 
prevista com tal ação? (1,0) 
 
O filho mais velho de Bolsonaro, Flavio, que é senador, recentemente propôs uma reforma do 
código florestal que eliminaria a obrigação dos agricultores na Amazônia de manter a cobertura 
florestal em 50-80% de sua propriedade. Esta medida teria aberto uma área maior do que o Irã para 
as indústrias extrativas. 

III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0)  

Other factors might have contributed to the increase. The first few months of this year were cloudy 
and rainy, which made satellite monitoring more difficult, so some areas might have been missed by 
earlier sweeps. The bad weather could also have prompted loggers and farmers to delay land 
clearance until May. The economy, which is often a driver of deforestation during period of high 
beef and soy prices, has also been in the doldrums, though Bolsonaro has indicated that agribusiness 
can help to lift Brazil towards positive growth. 

Outros fatores podem ter contribuído para o aumento. Os primeiros meses deste ano foram nublados 
e chuvosos, o que dificultou o monitoramento por satélite, então algumas áreas podem ter sido 
perdidas por varreduras anteriores. O mau tempo também pode ter levado os madeireiros e 
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fazendeiros a adiar o desmatamento até maio. A economia, que muitas vezes é uma propulsora do 
desmatamento durante os períodos de alta nos preços da carne bovina e da soja, também está em 
crise, embora Bolsonaro tenha indicado que o agronegócio pode ajudar a elevar o Brasil em direção 
ao crescimento positivo. 

 
 


