
 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA – 10 DE AGOSTO DE 2019 

GABARITO 

 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

 

II Responda às perguntas a seguir: 

 

1) Cite 10 consequências da subjugação da mulher em decorrência de crenças religiosas descritas 

no texto. (2,0) 

As consequências mais repugnantes são a escravidão, a violência, a prostituição forçada, a mutilação 

genital e leis que não consideram o estupro um crime. Mas também a falta de acesso à escolaridade, à 

saúde, ao emprego e a ter influência nas suas comunidades é decorrente desta visão que subjuga a 

mulher. No Ocidente, a diferença salarial entre homens e mulheres decorre desta subjugação como 

também o fato de ter menos mulheres em cargos políticos. 

 

2) Segundo o texto, quais são os benefícios para a sociedade ao investir em mulheres e em 

meninas? (1,0) 

A mulher escolarizada terá filhos mais saudáveis. É mais provável que ela mande os seus filhos à 

escola. Ela terá ganhos salariais maiores que ela investirá na sua família.  

 

3) Quem são “The Elders” e qual o enfoque específico do trabalho do grupo descrito no texto? 

(2,0) 

 

“The Elders” (Os Anciãos) são um grupo independente de líderes globais que, inicialmente, foram 

reunidos por Nelson Mandela.  Decidiram chamar a atenção para a responsabilidade de líderes 

religiosos e de líderes tradicionais em assegurar a igualdade e os direitos humanos. Em uma declaração 

do grupo, afirmaram que justificar a discriminação contra mulheres e meninas, se baseando em 

argumentos religiosos ou tradicionais como se fossem prescritos por uma Autoridade Maior, era 

inaceitável. Estão conclamando todos os líderes a desafiar e a mudar os ensinamentos e as práticas 

prejudiciais não importando quão arraigados eles são.  
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 III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0)  

 

I am also familiar with vivid descriptions in the same Scriptures in which women are revered as pre-

eminent leaders. During the years of the early Christian church women served as deacons, priests, 

bishops, apostles, teachers and prophets. It wasn't until the fourth century that dominant Christian 

leaders, all men, twisted and distorted Holy Scriptures to perpetuate their ascendant positions within 

the religious hierarchy. 

Também estou familiarizado com descrições vibrantes nas mesmas Escrituras em que mulheres são 

reverenciadas como líderes preeminentes. Durante os anos da igreja cristã primitiva as mulheres 

serviam como diaconisas, sacerdotisas, bispas, apóstolas, professoras e profetisas. Foi somente no 

quarto século que os líderes cristãos dominantes, todos homens, torceram e distorceram as Escrituras 

Sagradas para perpetuar as suas posições de poder  dentro da hierarquia religiosa.  

 


