
 
PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA – 05 DE OUTUBRO DE 2018 

GABARITO 
RESPOSTAS ESPERADAS 

 
1 – De acordo com o texto, por que a eleição deste ano no Brasil é diferente de todas 
que já tivemos antes? (1,5) 

Porque nesta os eleitores estão mais enojados do que em qualquer outro momento desde 
o fim da ditadura militar em 1985. Mais de um quarto estão indecisos, uma parcela 
extraordinariamente alta apenas dois meses antes do primeiro turno, e 31% dizem que 
podem anular suas cédulas ou deixá-las em branco. 

2- Quais são os traumas recentes citados no texto que hoje trazem um gosto “azedo” ao 
processo eleitoral brasileiro? (1,5) 

O gosto azedo vem de dois traumas que o Brasil sofreu nos últimos quatro anos. Um 
deve-se à pior recessão do país, que começou em 2014 e da qual a economia está se 
recuperando lentamente. O outro está relacionado às investigações de corrupção da 
operação Lava Jato, que iniciaram como uma investigação sobre o pagamento de 
suborno por empresas de construção para obter contratos da Petrobras, a companhia 
estatal de petróleo, e envolveram dezenas de políticos de todos os principais partidos. 

3 – De que forma as novas regras nessas eleições podem alterar a configuração do 
congress nacional? (3,0) 

As novas regras podem mudar a forma do congresso, embora provavelmente não tanto 
quanto os reformistas esperam. O financiamento público beneficiará grandes partidos 
em detrimento dos pequenos. Uma “cláusula de barreira” promulgada no ano passado 
elimina o dinheiro e o tempo dos meios de comunicação para os partidos que recebem 
menos de 1,5% dos votos em pelo menos nove estados, um limite que eventualmente 
aumentará para 3%. Isso vai pressionar os políticos de pequenos partidos a se unirem 
aos maiores. Com menos partidos, mais disciplinados, o congresso pode ser menos 
propenso às negociações sujas que ajudou a criar os escândalos Lava Jato. 

4 - Traduza o parágrafo abaixo. (4,0) 

Disillusionment makes voters unpredictable. Will they opt for one of the establishment 
candidates, who retain the customary advantages of backing by strong parties and the 
lion’s share of advertising time? Or will they choose one of the radicals, who must get 
their message out mainly through social media? Complicating the picture further are a 
new political-finance regime and new rules for electing members of congress. The 
fragmented presidential field means that a candidate could enter a run-off, to be held on 
October 28th if needed, with just 15% of the vote. The safest bet may be that the 
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election will not produce the conditions for political and economic renewal that Brazil 
needs. 

A desilusão torna os eleitores imprevisíveis. Eles optarão por um dos candidatos do 
poder, que retêm as vantagens habituais de apoio dos partidos fortes e a maior parte do 
tempo de propaganda? Ou eles vão escolher um dos radicais, que devem divulgar sua 
mensagem principalmente através da mídia social? Para complicar ainda mais a 
situação, há um novo regime político-financeiro e novas regras para eleger os membros 
do congresso. O campo presidencial fragmentado significa que um candidato poderia 
entrar em um segundo turno, a ser realizado em 28 de outubro, se necessário, com 
apenas 15% dos votos. A aposta mais segura pode ser que a eleição não produza as 
condições para a renovação política e econômica de que o Brasil precisa. 

 

 


