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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.

PARAGUAY LAUNCHES INITIATE TO PROMOTE GENDER EQUALITY
The Paraguayan women’s affairs ministry presented Monday the National Equality Plan, which aims to achieve “real equality”
between men and women by 2030.
Even after the implementation of three previous gender-equality initiatives, “gaps persist,” Minister Nilda Romero said during an
event at an Asuncion hotel with President Mario Abdo Benitez and first lady Silvana Lopez in attendance.
“We are in a position to aspire to more,” she said, adding that the plan, which outlines objectives and methods for implementing
public policies for the next five years, aims to “eliminate obstacles.”
The initiative calls for eliminating discrimination against women, as well as establishing mechanisms that favor equal access and
the “permanence” of women in positions of “decision-making in all branches of government.”
Romero also pointed out that the proposal seeks to “create conditions” that allow “the economic empowerment and autonomy of
women,” and to ensure women’s access to the courts.
The National Plan includes specific projects for economic empowerment of indigenous women and mandates creation of a body to
monitor gender violence, “to achieve greater effectiveness in prevention and punishment” of offenders.
On hand for the presentation was the UN Women representative in Paraguay, Florence Raes, said the plan constitutes a tool to
undertake a public policy that is “not only ambitious but also very practical” because it “identifies the obstacles in each area.”
The plan’s objectives are also consistent with the United Nations’ Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, Raes said.
Romero said that reducing inequality between men and women will be a “state policy” involving all public institutions, a point
emphasized by the presence of the president in the presentation of the initiative, as well as numerous other senior officials and the
Asuncion diplomatic corps.
The event paid tribute the Paraguayan women, embodied for the occasion by the reigning Miss Paraguay – Veronica Viveros – dressed in
traditional 19th-century garb in recognition of the “women who rebuilt the country” after the 1864-1870 War of the Triple Alliance.
That conflict, the bloodiest between states in the history of South America, wiped out nearly 70 percent of the adult men in
Paraguay.
Disponível em: <https://www.latimes.com/efe-3908698-15169266-20190225-story.html>. Acesso em: 14 Maio 2019.

QUESTÃO 1
Analise as assertivas que seguem e apresente a soma daquelas cujas
informações estão de acordo com o conteúdo expresso no texto.
( 1 )	O plano apresentado pela ministra é uma primeira iniciativa com o intuito
de alcançar a igualdade de gênero no Paraguai.
( 2 ) 	A implementação de uma polícia dedicada ao atendimento à mulher, num
prazo máximo de cinco anos, é um dos objetivos do plano.
( 4 )	A polícia de atendimento à mulher terá um número exclusivo para
recebimento de chamadas para combate, inclusive, da discriminação de
gênero.
( 8 )	Além de criar condições para o empoderamento econômico da
mulher, o plano almeja favorecer o ingresso de mulheres em
setores governamentais.
(16)	A redução da desigualdade de gênero será política de Estado no Paraguai.
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COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 1
( 1 )	Incorreto. Conforme observamos no segundo parágrafo do texto, outras
três iniciativas foram implementadas antes da apresentação do Plano
Nacional de Igualdade.
( 2 )	Incorreto. Não há no texto qualquer menção a respeito de qualquer
polícia.
( 4 )	Incorreto. Conforme justificativa do item “2”, não há no texto qualquer
menção a respeito de qualquer polícia.
( 8 )	Correto. Conforme podemos observar nos parágrafos 3 e 4, o Plano
Nacional de Igualdade objetiva estabelecer mecanismos que
permitam às mulheres a ascensão a setores governamentais, bem
como criar condições que permitam às mulheres a autonomia e o
empoderamento econômicos.
(16)	Incorreto. Conforme observamos nos parágrafos 3 e 7, o Plano se
apresenta como ferramenta para implantação de uma política pública que
vise a desigualdade de gênero

QUESTÃO 2
Considering referencing aspects, identify among alternatives below
the one which disagrees with information presented in the text.
a)	The terms the National Equality Plan, the initiative, the proposal,
the National Plan e the plan, highlighted on the text, all refer to the
same thing.
b)	The personal pronoun she, highlighted in the text, refers to
Silvana Lopez.
c)	The personal pronoun it, highlighted in the text, refers to public policy.
d)	The term the country, highlighted in the text, refers to Paraguay.
e)	The term That conflict, highlighted in the text, refers to War of the
Triple Alliance.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 2
a)	Correto. Todos os termos destacados têm o Plano Nacional de Igualdade
(The National Equality Plan) como referente.
b)	Incorreto. O pronome pessoal “she”, em destaque, tem a ministra
Nilda Romero como referente.
c)	Correto. Consideremos o predicado que acompanha o sujeito “it”,
“identifica os obstáculos em cada área”. O que (ou quem) identifica
esses obstáculos é a política pública articulada pelo Plano Nacional de
Igualdade.
d)	Correto. O termo “the country” (o páis) é utilizado para se referir ao
Paraguai, num contexto em que houve uma homenagem a mulheres que
reconstruíram o país após a Guerra da Tríplice Aliança.
e)	Correto. O conflito sobre o qual o texto se refere em seu ultimo parágrafo
é a Guerra da Tríplice Aliança, citada no parágrafo imediatamente
anterior.

QUESTÃO 3
According to general considerations about the plan, presented by
United Nations Organization (UN) representative, it is correct to say
that
a)	public policy for gender-equality must not be ambitious, but practical, in
order to identify and overcome obstacles in different areas.
b)	by implementation of this plan, Paraguay expands its representativeness in
UN.
c)	this plan’s goals are in accordance with Goals for Sustainable
Development presented by UN.
d)	coherence and execution time of this plan are in accordance with Goals for
Sustainable Development presented by UN.
e)	female representativeness in Paraguay is a policy planned by a joint action
between UN and Paraguayan Government.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 3
a)	Conforme observado no sétimo parágrafo, o Plano Nacional de Igualdade
constitui uma ferramenta na implementação de uma política pública “não
somente ambiciosa, mas também muito prática”, o que nos permite inferir
que essa política deve ser ambiciosa.
b)	O texto não apresenta qualquer informação a respeito da
representatividade do Paraguai na ONU, muito menos associada à
implentação do Plano Nacional de Igualdade.
c)	Conforme observado no oitavo parágrafo, os objetivos do Plano
Nacional de Igualdade paraguaio estão de acordo com a Agenda
2030 e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
d)	Conforme apresentado na justificativa da alternativa “c”, são os objetivos
do Plano Nacional de Igualdade paraguaio que estão de acordo com os
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, e não a coerência
e tempo de execução desse plano.
e)	A representatividade feminina no Paraguai não é uma política conjunta
entre ONU e Governo paraguaio, mas um aspecto que é fomentado no
país com o auxílio do Plano Nacional de Igualdade.

QUESTÃO 4
Considering information expressly presented in the text, and rules
for passive voice, identify among sentences below the one which
disagrees with these information and rules.
a)	The National Equality Plan was presented by Nilda Romero in Paraguay.
b)	The Paraguayan women was paid tribute by the event where Nilda Romero
presented the plan.
c)	Nearly 70 percent of the adult men in Paraguay were wiped out by the War
of the Triple Alliance.
d)	Specific projects, like economic empowerment of indigenous
women, are included by the National Equality Plan.
e)	Paraguay was rebuilt by women after the War of the Triple Alliance.

COMENTÁRIOS DA QUESTÃO 4
a)	Informação correta. Conforme informado no primeiro parágrafo, o plano foi
apresentado pelo Ministério para Assuntos da Mulher. No segundo parágrafo,
foram apresentadas considerações a respeito desse plano, e um discurso
direto da ministra Nilda Romero (“gaps persist”), antecipando sucintamente
objetivos do plano.
b)	Informação correta. Conforme observamos no décimo parágrafo, durante o
evento onde foi apresentado o Plano Nacional de Igualdade, foi prestado
tributo à mulher paraguaia, na ocasião, representada pela miss Paraguai,
Verônica Viveros, em homenagem àquelas que reconstruíram o país após a
Guerra da Tríplice Aliança.
c)	Informação correta. Conforme apresentado no último parágrafo do texto, a
Guerra da Tríplice Aliança aniquilou cerca de 70% dos homens adultos no
Paraguai.
d)	Informação incorreta. Não há no Plano projetos dedicados a um
grupo específico de mulheres, como as indígenas, por exemplo, mas
projetos dedicados a todas as mulheres paraguaias.
e)	Informação correta. Conforme consta na justificativa para a alternativa “b”,
as mulheres ajudaram a reconstruir o Paraguai após a Guerra da Tríplice
Aliança.
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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
feed-on-itself>. Acesso em: 18 maio 2020.

Disponível em: <https://www.economist.com/graphic-detail/2019/08/15/deforestation-in-the-amazonmay-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!!

