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FRANCÊS 
 
 
Questão 1 
 
Cruz Vermelha : feridos de campos de batalha, vítimas de conflitos ou de catástrofes 
naturais. 
Médicos Sem Fronteiras : populações em perigo, vítimas de catástrofes de origem natural 
ou humana, vítimas de conflitos armados. 
OU 
As duas instituições socorrem vítimas de conflitos armados ou populações que estejam 
sofrendo os efeitos de uma catástrofe natural. 
 
 
Questão 2 
 
Ambas prestam uma ajuda humanitária de forma voluntária e desinteressada sem fazer 
discriminação de raça, religião ou política. 
 
 
Questão 3 
 
Mussaed se engajou na Cruz Vermelha inicalmente por causa da guerra em seu país. 
 
Sandrine escolheu ser voluntária por uma visão de mundo, por solidariedade, por uma 
recusa em ficar passiva em aceitar o que é inaceitável. Por um quê de rebeldia e de 
ilusão. Por uma necessidade pessoal de ser útil de viver uma aventura humana.  
 
 
Questão 4 
 
Ao encontrar no Burundi uma população marcada por anos de conflito interno, Sandrine 
sentiu um certo fatalismo arraigado nas mentalidades das pessoas que a desestabilizou. 
Ela ficou, inicialmente, indignada (surpresa, perplexa, estarrecida, inconformada) com o 
comportamento das pessoas que aceitavam passivamente a perda das pessoas que 
amavam e do que possuiam. Sandrine se perguntou, diante de seu sentimento, o que 
pode fazer os homens chegarem a esse ponto. 
 
 
Questão 5 
 
Mussaed diz em seu depoimento que quando ele vê na televisão pessoas vítimas de 
catástrofes naturais ou de conflitos armados ele sente o desejo de ajudar a todas. O 
trabalho como voluntário é importante para ajudar os que realmente precisam quando 
estão à mercê de acontecimentos que escapam a seu controle, ilustrando, assim, a frase 
de Jean Pictet que diz que não importa saber se o que aconteceu foi justo ou injusto 
(guerra ou outra catástrofe qualquer), o que importa é que se existem vítimas, elas 
devem ser ajudadas. 
 
 


