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Língua Inglesa

Hello, dear student!
How are you doing? I hope you’re fine!
Let’s correct the questions we answered last week?
I hope you correctly answered all of them.
Remember it’s important you compare your answers with ones you’ll
find in feedback, and understand why the other alternatives are wrong.
So, you’ll learn much more.
Let’s go together!

In order to answer QUESTIONS from 1 to 4, you have to read the text below.

Deforestation in the Amazon is accelerating despite coronavirus
The coronavirus pandemic has slowed the global economy, but deforestation in the Amazon is
speeding up. While most of Brazil’s major businesses remain shuttered under lockdowns and
quarantine measures, many believe illegal loggers and miners continue to operate in the area with
little to no regulation.
Deforestation in the Brazilian rainforest increased by nearly 64% in April this year, compared to the
same month last year, shows data from Brazil’s National Institute for Space Research (INPE). Last
month alone, more than 156 square miles (405.6 square kilometers) of rainforest were destroyed – a
vast swath more than double the size of Washington, DC. The first trimester of 2020 had already
seen a more than 50% increase in deforestation compared to last year, according to INPE data. By
November 2019, the deforestation rate in the Amazon had risen to its highest level in more than a
decade.
“We are well on track for another record year for deforestation and fires in the Amazon”, Adriana
Charoux, an Amazon campaigner for Greenpeace Brazil said in a recent press statement. “Stop the
genocide and ecocide”, indigenous activist Mayalú Txucarramãe Tweeted on her personal account.
Disponível em: <https://edition.cnn.com/2020/05/14/americas/coronavirus-amazon-brazil-destruction-intl/index.html>.
Acesso em: 18 maio 2020. (Adaptado)

QUESTÃO 1
O desmatamento da Amazônia é um problema ambiental mundialmente
discutido. A respeito desse problema, é correto afirmar que, de acordo
com que é apresentado no texto,
a)	com a desaceleração econômica global promovida pela pandemia do
coronavírus, houve uma redução no ritmo de desmatamento da Amazônia.
b)	o acesso a minas na região amazônica tornou-se menos regular em
períodos de quarentena e lockdowns.
c)	nos três primeiros meses de 2020, o desmatamento na Amazônia já
equivaleu a 50% do total observado em 2019.
d)	o desmatamento observado na Amazônia em abril de 2020 foi mais
que 50% superior ao observado no mesmo período de 2019.
e)	em 2019, a Amazônia teve devastada uma área cuja extensão é superior ao
dobro da área do estado de Washington, nos Estados Unidos.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 1
a)	Conforme o próprio título da matéria nos chama a atenção, a pandemia do coronavírus
tem, na verdade, acelerado o processo de desmatamento na Amazônia. Além disso,
embora saibamos que a desaceleração econômica seja uma consequência da pandemia,
em nenhum momento o texto aborda essa questão, muito menos associando-a a uma
diminuição do desmatamento.
b)	Embora o texto não fale especificamente sobre minas e acesso a elas, são citados
mineiros como pessoas que têm atuado de maneira mais intensa na Amazônia nesse
período de pandemia. Porém, o texto aborda que, ao contrário do apresentado na
alternativa, a atuação na floresta tem sido mais intenso nesse período.
c)	No segundo parágrafo podemos observar a informação que o primeiro trimestre de 2020
apresentou um grau de desmatamento 50% superior ao percebido no mesmo período
do ano passado. Então, há aí uma comparação entre os primeiros trimestres de 2019 e
2020, e não uma comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e todo ano de 2019.
d)	Conforme observamos logo no início do segundo parágrafo, temos a
informação que em abril de 2020 o desmatamento na Amazônia cresceu em
cerca de 64% em comparação ao mesmo período de 2019, o que equivale dizer
que houve um aumento superior a 50%.
e)	Conforme informações no segundo parágrafo, no mês passado apenas (ou seja, em
abril de 2020, uma vez que a matéria foi publicada em 14 de maio de 2020), a Amazônia
deve devastada uma área equivalente ao dobro da cidade de Washington.

QUESTÃO 2
It is correct to say about the personal pronoun “We”, highlighted on the
last paragraph, that
a)	it refers to all of us, once deforestation in the Amazon rainforest is
a problem which is in everyone’s interest.
b)	it refers to all of campaigners for Greenpeace Brazil.
c)	it refers to indigenous people that live in Amazon, like Txucarramãe people.
d)	it refers to people who work at Brazil’s National Institute for Space
Research (INPE).
e)	it refers to Brazil’s major businesses who are facing lockdowns and
quarantine because of the coronavirus pandemic.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 2
Precisamos associar o período do texto no qual o pronome pessoal “We”
(Nós) é utilizado a todo restante do texto, para que tenhamos uma melhor
compreensão quanto à referenciação promovida por esse pronome. O período
no qual consta esse pronome é um discurso direto da ativista do Greenpeace na
Amazônia, Adriana Charoux, que diz: “We are well on track for another record
year for deforestation and fires in the Amazon” (Estamos caminhando para
um outro recorde anual de desmatamento e incêndios na Amazônia). Então,
quando a ativista faz o uso do pronome “nós”, nesse contexto, compreendemos
que ela o faz de modo a englobar a todas as pessoas, uma vez que o interesse
pela preservação da Amazônia é de interesse de todos e, consequentemente,
o desmatamento e queimadas ocorridos na floresta são, de certa forma,
responsabilidade de todos nós.

QUESTÃO 3
It is correct to say about the possessive adjetives “its”, highlighted on
the second paragraph, and “her”, highlighted on the second paragraph,
that
a)	“its” refers to the Amazon, while “her” refers to Mayalú Txucarramãe,
respectively.
b)	“its” refers to the Amazon, while “her” refers to Adriana Charoux,
respectively.
c)	“its” refers to the deforestation rate, while “her” refers to Mayalú
Txucarramãe, respectively.
d)	“its” refers to the deforestation rate, while “her” refers to Adriana
Charoux, respectively.
e)	“its” refers to increase in deforestation, while “her” refers to Mayalú
Txucarramãe, respectively.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 3
Precisamos traduzir os períodos onde se encontram os referidos termos, para
associá-los aos seus devidos referentes.
1.	“the deforestation rate in the Amazon had risen to its highest level in more
than a decade”. (A taxa de desmatamento na Amazônia atingiu seu mais
alto grau em mais de uma década).
	Percebemos que o possessivo “seu” tem como referente a taxa de
desmatamento, uma vez que o “mais alto grau” diz respeito exatamente a
essa taxa.
	Esta compreensão já nos permite eliminar as alternativas “a”, “b” e “e”.
2.	“‘Stop the genocide and ecocide’, indigenous activist Mayalú Txucarramãe
Tweeted on her personal account.” (‘Pare com o genocídio e com o
ecocídio’, publicou em sua conta pessoal no Tweeter a ativista indígena
Mayalú Txucarramãe.)
	Neste caso, percebemos que o possessivo “sua” tem como referente a
ativista indígena Mayalú Txucarramâe, a quem a conta pessoal do Tweeter
pertence.

QUESTÃO 4
According to information we have in the text, and rules of usage of
relative pronouns, identify below the assertive which is in agreement
with these information and rules.
a)	Major business are people which are operating in Amazon by deforesting
Amazon rainforest.
b)	Amazon is the region in Brazil when campaigners for Greenpeace are trying
to avoid deforestation.
c)	April 2019 was the month when Amazon rainforest was destroyed in more
than 400 square kilometers by deforestation.
d)	Brazil’s National Institute for Space Research (INPE) is the
institution whose data allow people to know about deforestation in
Amazon rainforest.
e)	Amazon is the region in Brazil where major business are operating by
deforestation.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 4
a)	Há nessa alternativa duas inconsistências. A primeira delas diz respeito às pessoas que
estão atuando no desmatamento da Amazônia: são os madeireiros e mineiros, e não os
grandes negócios. Além disso, há o uso do pronome relativo “which” para se referir a
pessoas, mas, conforme estudado, esse pronome é utilizado na referenciação de coisas,
objetos. Para pessoas, devemos usar o “who” ou o “that”.
b)	Há nessa alternativa uma inconsistência apenas no que diz respeito ao uso do pronome
relativo, uma vez que o “when” deve ser utilizado para referenciar tempo, um momento,
um período, e não lugares/espaços (Brazil), para os quais utilizamos o “where”.
c)	Nesta alternativa há o uso adequado do pronome “when” para referenciar um período
(April 2019), porém, a alternativa apresenta inconsistência quanto ao seu conteúdo, uma
vez que podemos observar no texto que o período em que a Amazônia teve mais que 400
quilômetros quadrados desmatados foi em abril de 2020 (mês passado; alternativa “e”
da QUESTÃO 1), e não abril de 2019.
d)	Conforme podemos observar por duas vezes no segundo parágrafo, os dados
que serviram de base para a construção da matéria em questão foram
fornecidos pelo INPE.
e)	Embora haja uso adequado do pronome “where” para referenciar um lugar (Amazon), há
inconsistência quanto à informação a respeito de quem tem atuado no desmatamento da
floresta. São madeireiros e mineiros, e não os grandes negócios, como já explanado na
justificativa para a alternativa “a”.

INGLÊS

In order to answer the QUESTION 5, you have to analyze the graph below.
In order to answer the QUESTION 5, you have to analyze the graph below.

Disponível em: <https://www.economist.com/graphic-detail/2019/08/15/deforestation-in-the-amazon-may-soon-be
em:18
<https://www.economist.com/graphic-detail/2019/08/15/deforestation-in-the-amazon-mayfeed-on-itself>. Disponível
Acesso em:
maio 2020.
soon-begin-to-feed-on-itself>. Acesso em: 18 maio 2020.

QUESTÃO 5
According to the graph “Seeing the forest for the trees”, it is correct to
say that
a)	when summed, rates of deforestation in the Amazon rainforest from
January to June 2019 were lower than deforestation rate in July 2019.
b)	August was always the month when the deforestation in the Amazon
rainforest achieved its highest rates in 2016, 2017, and 2018.
c)	from January 2017 to June 2019, deforestation in the Amazon
rainforest was always below one thousand square kilometers.
d)	from 2016 to 2019, 2017 was the year when deforestation in the
Amazon rainforest achieved its lowest level average.
e)	from 2016 to 2019, January was always the month when the deforestation
in the Amazon rainforest achieved its lowest rates.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 5
a)	Conforme podemos observar no gráfico, no mês de julho de 2019, apenas foi
observado um desmatamento na ordem de cerca de 2200km2. Quando somamos
apenas os números apresentados nos meses de maio de junho, já temos cerca de
1700km2 de desmatamento. Somando esse número aos apresentados nos meses
de março e abril, já alcançamos cerca de 2200km2, o mesmo número apresentado
em julho de 2019. Com o acrescimento dos dados de janeiro e fevereiro, o total
desmatado no primeiro semestre de 2019 foi superior ao verificado no mês de julho.
b)	Conforme podemos observar no gráfico, o único ano em que agosto foi o mês que
apresentou a maior taxa de desmatamento na Amazônia foi em 2016. Em 2017, a
maior taxa foi verificada em junho, enquanto em 2018, essa taxa foi verificada em
setembro.
c)	Conforme observado no gráfico, os únicos meses que apresentaram
desmatamento superior a 1000km2 foram agosto de 2016 e julho de 2019.
d)	Mesmo visualmente, é possível identificar que 2017 foi o ano em que o
desmatamento na Amazônia teve menores taxas. Podemos perceber que
junho foi o único mês do ano em que o desmatamento superou 500km2.
e)	Conforme podemos observar no gráfico, o único ano em que janeiro foi o mês que
apresentou a menor taxa de desmatamento na Amazônia foi em 2017. Em 2016,
a menor taxa foi verificada em dezembro. Em 2018, essa taxa foi verificada em
janeiro e fevereiro.

That’s all for today!
On the next week, we’ll study another subject and we’ll
have another text to read and learn about the theme it
brings.
See you soon!!

