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GABARITO 

 
RESPOSTAS ESPERADAS 

 
1) O que o produtor Glen Mazzara percebeu nas suas reuniões com os escritores da série “The 
Shield” e como ele solucionou o problema? (2,0) 
 
Mazzara percebeu que duas escritoras ficavam em silêncio durante as reuniões. Ao encorajá-las a 
participar mais, elas pediram para que ele observasse como eram interrompidas pelos colegas homens 
quando tentavam expressar suas opiniões. Ele solucionou o problema instituindo uma regra de não-
interrupção até que o/a escritor/a tivesse completado a exposição da sua ideia.  
  
2) Victoria Brescoll pesquisou dois ambientes de trabalho diferentes, mas com resultados 
semelhantes. Quais eram estes ambientes e o que ela percebeu nestes lugares? (2,0) 
 
Em sessões do Senado, Senadores com mais anos de experiência falavam mais do que Senadores 
novatos. A mesma regra não se aplicava a Senadoras. Elas eram muito mais silenciosas do que seus 
colegas homens. 
 
 No meio executivo, homens com cargos altos que expressavam suas ideias com frequência eram 
visto com mais aprovação e considerados mais competentes em 10%. Executivas, por outro lado, que 
expressavam suas ideias com frequência eram percebidas como sendo menos competentes do que 
seus colegas homens em 14%.   
 
3) Qual a solução, em longo prazo, para o dilema de a fala das mulheres ser aceita no lugar de 
trabalho? (1,0) 
 
A solução em longo prazo, segundo o artigo, é ter mais mulheres atuando em posições de liderança. 
O artigo cita o exemplo de uma empresa em que 74% das posições de supervisão eram exercidas por 
mulheres. Nesta empresa, a voz das mulheres era ouvida.  
 

 III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0)  
 
We’ve both seen it happen again and again. When a woman speaks in a professional setting, she 
walks a tightrope. Either she’s barely heard or she’s judged as too aggressive. When a man says 
virtually the same thing, heads nod in appreciation for his fine idea. As a result, women often decide 
that saying less is more. 
 
Nós dois já vimos acontecer repetidas vezes. Quando uma mulher fala num ambiente profissional, ela 
caminha numa corda bamba. Ou ela é mal ouvida ou é julgada como agressiva demais. Quando um 
homem fala praticamente a mesma coisa, há acenos de cabeça reconhecendo a sua boa ideia. Como 
resultado, mulheres frequentemente decidem que falar menos vale mais.  
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