
 
 
 

 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

  GABARITO DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA  

EDITAL 3-2020 – ONLINE 

RESPOSTAS ESPERADAS  

 

 Responda às perguntas a seguir: 

 

1)  De acordo com a matéria veiculada, o que temem as tribos indígenas nesse momento da pandemia e 

por quê? (1,0) 

 

As tribos indígenas do Brasil expressaram temores de que ataques ilegais em terras tribais protegidas 

também se intensificaram durante a pandemia global do COVID-19, à medida que mineradores, 

madeireiros e interesses agrícolas encorajados pelas promessas de Bolsonaro de abrir a floresta 

continuam seu avanço na região amazônica. 

 

2)  Ainda de acordo com a matéria, em cartas enviadas às Nações Unidas e à OEA por representantes 

que defendem tribos amazônicas, do que acusam o presidente Bolsonaro e pelo que apelam? (2,0) 

 

A maior organização indígena do Brasil e uma organização legal com sede em Washington que 

representa tribos nas Américas acusaram Bolsonaro de "violações graves e contínuas dos direitos 

humanos dos povos indígenas". As cartas da Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira, que representam tribos em todo o Brasil, e do Indian Resource Law Center apelaram por 

“ação imediata da comunidade internacional” na luta para conter o desmatamento e proteger as terras 

indígenas, especialmente durante uma pandemia que poderia "ameaçar a própria existência dos povos 

indígenas". 

 

3) O que afirma Marcio Astrine, pesquisador ambiental, sobre o que vem ocorrendo mais 

recentemente na Amazônia com a pandemia e quais ações deste governo vieram a contribuir ainda 

mais para essa situação? (2,0) 

 

A pandemia de coronavírus provavelmente contribuiu para ambos os problemas, em grande parte 

porque o surto obrigou as agências ambientais do Brasil a restringir as ações de fiscalização para 

proteger a saúde de seus agentes. O pesquisador ressalta que "As pessoas que estão promovendo o 

desmatamento da Amazônia não estão em quarentena e estão aproveitando a oportunidade para piorar 

a situação e operar ainda mais fácil do que eram antes." Astrini ainda afirma que o presidente revogou 

as proteções regulatórias e destruiu as agências ambientais desde que assumiu o cargo em 2019 e 



esses cortes tornaram os esforços para proteger a Amazônia relativamente fracos, mesmo antes da 

pandemia limitar ainda mais as agências. 

 

4) Conforme salientado no texto, as cartas enviadas à ONU e à OEA apontam falhas e levantam outra 

séria acusação ao governo Bolsonaro. Quais seriam as falhas exatamente e do que acusam o governo? 

(2,0) 

 

 

O governo Bolsonaro, segundo suas cartas, falhou em implementar políticas para proteger as tribos 

indígenas e suas terras contra invasores ou em delinear uma estratégia para proteger os indígenas do 

surto de COVID-19. As cartas também acusavam o governo de Bolsonaro de não proteger as tribos 

contra possíveis invasões de missionários evangélicos que procuravam converter brasileiros 

indígenas ao cristianismo. 

 

5)  Traduza o parágrafo a seguir: (3,0)  

 

“Each of these three policy decisions violate and put at risk indigenous peoples’ human rights, 

including their right to life, land rights, and rights of self-determination,” the letters said. “Illegal 

development and resource exploitation threaten their environmental rights, the Amazon ecosystem, 

and the global climate. These actions would pose severe health risks to indigenous peoples by 

exposing them to threats, violence, and disease at any time”.  

 

"Cada uma dessas três decisões políticas viola e põe em risco os direitos humanos dos povos 

indígenas, incluindo seu direito à vida, direitos à terra e direitos de autodeterminação", diziam as 

cartas. “O desenvolvimento ilegal e a exploração de recursos ameaçam seus direitos ambientais, o 

ecossistema da Amazônia e o clima global. Essas ações representariam graves riscos à saúde dos 

povos indígenas, expondo-os a ameaças, violência e doenças a qualquer momento". 

 


