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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!

Este texto é base para as questões 1 a 3.

Who owns women’s rights?
Women everywhere should be in control of their lives and able to participate fully in society. Hivos fights with them
for equal opportunities. #PeopleUnlimited.
Breaking barriers for peace
Rajaa Altalli is a Syrian women’s rights activist on a mission. “Let me tell you one thing,” she says, “There won’t be sustainable peace in Syria without
effective women’s participation in the peace process.”
No longer a bystander
Rajaa experienced the brutality of the country’s regime up close. “In 1992, my father was arrested. At that time, I was 12 years old. We didn’t know
where he was. We knew later he was tortured.” Afterwards, Rajaa vowed never to get involved in public or political life in Syria because it was too risky.
However, when the Syrian revolution started in 2011, she felt she could no longer be a bystander. “I couldn’t help myself. I wanted to be involved and tell
the story of brave Syrians, women and men, who were taking to the streets to call for democratic change.”
Taking the lead
The protests triggered a chain of events that led Syria into a bloody civil war that has claimed hundreds of thousands of lives and forced millions to flee
their homes. Despite these horrendous statistics, courageous activists like Rajaa somehow find the strength to look towards the future. And when it
comes to that future, she is very clear: we need women!
“54 percent of the Syrian population is female. Many have lost their husbands. They had to take the lead,” Rajaa explains. Fortunately, many women did,
and they had to break a lot of barriers along the way. “They don’t recognize themselves as leaders. Because conservative views say the main place for
women is the house, instead of being active and taking part in public life.”
Rajaa is determined to change that. As one of the founders and directors of the Center for Society and Civil Democracy (CCSD), she has a clear demand
when it comes to the future of Syria. “At least 30 percent of people involved in political bodies that will be established should be women.” Hivos is a
proud partner of CCSD. Rajaa is likewise positive about the partnership. “We experienced that Hivos was willing to exchange the information and provide
not only financial support, but also institutional support and expertise.”
A message to women
Her own experiences have made Rajaa realize her fight is not an easy one. Yet she has a personal message to women: “I know it’s very hard, it’s very
challenging to not only break the social barriers, but also all the security barriers, but without you there’s no future for Syria.”
Disponível em: <https://www.hivos.org/story/who-owns-womens-rights/>. Acesso em: 7 nov. 2019

QUESTÃO 1
A atuação das mulheres nos mais diversos campos cuja presença masculina é massiva é tema que tem ocupado agendas
de diversas organizações que têm como foco os direitos humanos. Considerando informaçãoes apresentadas no texto, é
correto afirmar que
a)	a atuação efetiva de mulheres contribuiu para o sucesso de alguns processos de paz vivenciados pela Síria.
b)	presenciar casos de tortura, ainda em sua adolescência, provocou em Rajaa o desejo de envolver-se na vida pública
e política.
c)	muitas mulheres sírias que perderam seus maridos conseguiram assumir a liderança de suas próprias
vidas.
d)	pela vivência de constantes situações-limite, muitas mulheres sírias têm combatido o conservadorismo em seu país
e assumido uma atuação ativa na vida pública.
e)	ao contar a história de mulheres que saíram às ruas durante a revolução síria, lutando por mudança democrática,
Rajaa sentiu-se impelida a assumir uma atitude de ativista.
COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 1
a)	Logo no primeiro parágrafo, há uma fala de Rajaa que diz que não heverá paz sustentável na Síria sem a
participação das mulheres. Então, a paz ainda não aconteceu. Além disso, não há informação a respeito do sucesso
de algum processo de paz.
b)	Rajaa vivenciou a tortura (do seu pai), mas não presenciou. Além, esse caso de tortura a amedrontou e a faz pensar
em nunca envolver-se em questões políticas na Síria. O que a incentivou a ser uma ativista foi a Revolução Síria,
ocorrida em 2011.
c)	O segundo parágrafo do item “Taking the lead” explicita essa informação: “Many [women] have lost
their husbands. They had to take the lead…”.
d)	Não há no texto qualquer informação a respeito disso. Ao contrário, Rajaa exorta as mulheres sírias a essa atuação
na vida pública.
e)	Durante a Revolução Síria, em 2011, Rajaa sentiu vontade de envolver-se nessa revolução e contar a história
daqueles homens e mulheres que tomavam as ruas numa luta por mudanças democráticas. Então, seu desejo de
envolvimento na revolução se deu com o desejo de contar essas histórias,

QUESTÃO 2
O texto apresenta a fala de Rajaa Altalli sobre os conflitos vivenciados pela Síria e sobre a importância da
atuação feminina nesses conflitos. Considerando essa fala, é correto afirmar que
a)	os conflitos foram superados, mas as mulheres deveriam ter tido uma participação superior à
observada.
b)	os conflitos ainda permanecem, e as mulheres deveriam ter participação superior à
atualmente observada.
c)	os conflitos foram superados, e as mulheres tiveram participação fundamental na superação desses
conflitos.
d) os conflitos ainda permanecem, e as mulheres têm tido participação ativa nesses conflitos.
e)	os conflitos ainda permanecem, e homens e mulheres têm tido participação ativa de forma
equivalente nesses conflitos.
COMENTÁRIO DA QUESTÃO 2
Embora haja a necessidade de uma maior atuação das mulheres na Síria, conforme explícito no trecho “At
least 30 percent of people involved in political bodies that will be established should be women”, presente
no terceiro parágrafo do item “Taking the lead”, há no texto algumas informações que nos permitem
inferir que os conflitos ainda não foram superados, como em “There won’t be sustainable peace in Syria”,
evidenciando que a Síria ainda não alcançou a paz, e em “courageous activists like Rajaa somehow find
the strength to look towards the future”, com o uso do verbo “find” no presente, indicando que mulheres
ativistas encontram forças para lutar por um futuro melhor.

QUESTÃO 3
Considerando informações apresentadas no texto, bem como os graus dos adjetivos, marque a única
alternativa que apresenta, ao mesmo tempo, informação e estrutura corretas.
a) In Syria, women are most involved in political bodies than men.
b) In Syria, women are the most involved people in political bodies.
c)
In Syria, women are the involvedest people in political bodies.
d) In Syria, men are more involved in political bodies than women.
e) In Syria, men are most involved in political bodies than women.
COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 3
a)	“Na Síria, as mulheres estão mais envolvidas em órgãos políticos que os homens”. ERRADO,
pois, conforme já discutimos nos comentários às questões anteriores, as mulheres têm pouca
participação na vida pública e política da Síria.
b)	“Na Síria, as mulheres são as pessoas mais envolvidas em órgãos políticos”. ERRADO, de acordo
com a mesma justificativa apresentada na alternativa a.
c)	ERRADO. Há nessa alternativa dois problemas. O primeiro deles é de estrutura, pois, como sabemos,
os adjetivos chamados longos têm o seu superlativo de superioridade construído com a presença do
advérbio “most’, e não com a desinência “est”. Além disso, as mulheres têm pouca atuação na vida
política e pública na Síria, como já explicitado nas alterantivas anteriores.
d)	“Na Síria, os homens estão mais envolvidos em órgãos políticos que as mulheres”.
CORRETO, pois, conforme já discutimos nos comentários às questões anteriores, as
mulheres têm pouca participação na vida pública e política da Síria.
e)	Esta alternativa apresenta um problema de estrutura dos graus dos adjetivos, pois apresenta uma
formação do superlativo de superioridade (most involved) com um elemento dos comparativos (than
+ substantivo women).

Esta tirinha é base para as questões 4 e 5.

Disponível em: <https://www.portallos.com.br/2011/12/21/
tirinhas-garfield-e-o-natal/>. Acesso em: 28 abr. 2020.

Tradução da tirinha
Quadrinho 1
Jon: Pai, eu não sei o que dar de presente de natal para minha namorada.
Quadrinho 2
Pai do Jon: Por que você não dá a ela um macacão com babados?
Jon: Babados?
Quadrinho 3
Pai do Jon: Aquele com um babador de renda.
Jon: Posso conversar com a mamãe?

QUESTÃO 4
Considerando o conteúdo da tirinha, é correto afirmar que
a) Jon concordou com a sugestão de presente dada por seu pai.
b) Jon chateou-se com seu pai pela sugestão que ele lhe deu sobre um presente para Liz.
c)
Jon comprará o presente sugerido por seu pai.
d) Jon prefere pedir à sua mãe uma sugestão sobre o presente a comprar para Liz.
e) Garfield também discordou a respeito do presente sugerido.
COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 4
a)	Há ao menos três elementos que nos permitem inferir que Jon não gostou da sugestão dada por seu
pai: (1) a interrogativa em “frilly?”, demonstrando surpresa e discordância com o item “babados” no
macacão; (2) a própria expressão facial de Jon; (3) o fato de Jon pedir para conversar com sua mãe,
permitindo-nos inferir que uma mulher saberia sugerir melhor um presente a outra mulher.
b)	Embora Jon não tenha se agradado e concordado com a sugestão de presente dada por seu pai, não
houve uma situação de chateação de sua parte.
c)	A não concordância de Jon com a sugestão, bem como o fato de ele pedir para conversar com sua
mãe, não nos permite inferir que ele não comprará o macacão com babados e babador de renda.
d)	A leitura de toda tirinha já nos permite fazer essa inferência, sobretudo com a fala de Jon
no último quadrinho.
e) Garfield mostra-se indiferente à situação, não expressando qualquer opinião a respeito da situação.

QUESTÃO 5
Considerando o conteúdo da tirinha e do que dela se pode inferir, bem como o uso de adjetivos
comparativos e superlativos, identifique a sentença que está de acordo com essas considerações.
a) Jon agrees that a pair of frilly overalls is the best gift he can give Liz.
b) The suggestion of Jon’s father is more interesting than his mother’s.
c)
Jon’s father thinks it’s easier buying a gift to Liz than buying it to his wife.
d) A pair of frilly overalls is the cheapest gift Jon can buy.
e) Jon’s father is worse in choosing a gift for a woman than his mother is.
COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 5
A leitura da tirinha, acrescida dos comentários da QUESTÃO 4, nos auxilia na resolução desta QUESTÃO.
a)	“Jon concorda que o macacão com babados é o melhor presente que ele pode dar a Liz”. Conforme
já explicitado nos comentários da QUESTÃO 4, Jon não considera o macacão com babados um bom
presente.
b)	“A sugestão do pai de Jon é mais interessante que a de sua mãe”. Conforme já explicitado nos
comentários da QUESTÃO 4, Jon não considera o macacão com babados um bom presente, por isso
pede para falar com sua mãe, para pedir uma outra sugestão.
c)	“O pai de Jon pensa ser mais fácil comprar um presente para Liz do que comprar para sua esposa”.
Não há qualquer menção ou possibilidade de inferência sobre o fato de o pai de Jon achar ser mais
fácil comprar presentes para Liz do que para sua esposa.
d)	“O macacão com babados é o presente mais barato que Jon pode comprar”. Não há qualquer
menção de preços em toda tirinha.
e)	“O pai de Jon é pior em escolher um presente para uma mulher que sua mãe”. CORRETO,
tanto que Jon não aceita sua sugestão e pede para falar com sua mãe.

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!!

