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CANDIDATO NOTA FINAL 

ALIOU TORO LAFIA 7,0 

ERIVANE OLIVEIRA DA SILVA 4,7 

FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO 7,7 

GIULIANE KAREN DE ARAÚJO SILVA 5,6 

GILDA BARBOSA OLIVEIRA DE SOUSA 7,3 

GÉSSICA CAITANO DE ALMEIDA 7,0 

JANAÍNA RIBEIRO DA SILVA 4,2 

LILIANE SABINO DOS SANTOS 5,0 

MARA JANAÍNA NASCIMENTO CASTRO FALTOU 

RANÚSIA MARIA DE MELO LOPES 7,0 

TIAGO JOSÉ DA SILVA COELHO 7,6 

WALFREDO FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR 8,8 

 
 
1) Point out the relation between the production of fruits and vegetables mentioned in the 
text and the death of 400 million bees in Rio Grande do Sul. 
Resposta: Com a morte de milhares de abelhas, causada principalmente pelo uso de pesticidas 
ou substâncias químicas, põe-se em risco a própria cadeia alimentar, uma vez que, de acordo 
com o texto, a produção de cerca de um terço dos alimentos que consumimos depende da 
polinização, principalmente, daquela feita pelas abelhas. 
 
2) Spot the contradiction that there is between the European Union and Brazil as to the 
use of chemicals on farming. Remark the argument used in the text to sustain such a 
practice. 
Resposta: Enquanto a União Europeia baniu quase por completamente o uso de pesticidas a 
exemplo dos neonicotinóides e do fipronil, o Brasil tem aumentado o uso de pesticidas, contando 
hoje com 193 produtos químicos que já foram banidos na Europa. O texto menciona que o alto 
índice de produtos químicos utilizados no Brasil se dá por que o país depende fundamentalmente 
da agricultura como maior vetor econômico. 
 
3) The text presents some figures which outnumber the death of bees around the world. 
Summarize such numbers. 
Resposta: Nos Estados Unidos, os apicultores perderam 4 de 10 de suas colônias de abelhas 
ano passado; na Rússia, 20 regiões reportaram morte em massa das abelhas, o que significou 
20% a menos da produção de mel, de acordo com registros oficiais; pelo menos 1 milhão de 
abelhas morreu na África do Sul em 2018, sendo o uso do fipronil responsável por este fato; 
países como o Canadá, México, Argentina e Turquia também relataram a morte em massa de 
abelhas nos últimos 18 meses. 
 
4) Explain the impact urbanisation might have on preservation of bees worldwide. 
Resposta: Algumas agências internacionais interessadas no tema de preservação das abelhas 
sugerem o uso mais racional das áreas urbanas no sentido de se evitar a morte das abelhas. 
Para tanto, recomendam aumentar os espaços com áreas verdes que abriguem 
plantas/sementes que possam encorajar as abelhas a polinizarem mais, ao tempo em que 
aconselham a população a deixar o mato mais alto para que sirva de abrigo para esses insetos. 
 
5) The text suggests that people use sugar water to feed tired bees, although there might 
have some controversy to that fact. Describe what could be done instead, according to the 
text. 
Resposta: Uma Agência (Buglife) afirma que para essas abelhas velhas ou cansadas, a 
população deveria colocá-las sobre as flores (nesse caso a jardinagem com flores é uma 



excelente opção), já que as flores contém o néctar com os nutrientes dos quais as abelhas 
necessitam, bem como, afirma ainda o texto que se pode criar um banho para as abelhas, que 
consiste numa panelinha com água e pedras dentro, para que as abelhas possam beber água. 
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