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1- Que exemplos foram dados no texto como um sinal de que o pensamento crítico nos Estados 

Unidos está sendo deixado de lado? (2.0) 

Um congressista disse a uma multidão que a evolução e o Big Bang são "mentiras diretas do inferno". 

O presidente de uma comissão ambiental do Senado trouxe uma bola de neve para a câmara como 

prova de que a mudança climática é uma farsa. Um em cada três cidadãos não sabe o nome do vice-

presidente. 

 

2- De acordo como o texto, quais são as características de uma sociedade anti-intelectualista? (1,5) 

Uma sociedade anti-intelectual terá grandes grupos de pessoas motivadas pelo medo, suscetíveis ao 

tribalismo e a explicações simplistas, incapazes de maturidade emocional e propensas a soluções 

violentas. 

 

3- Que resultados referentes à qualidade de vida os Estados Unidos exibem quando comparados com 

outros países desenvolvidos? (2,5) 

Os rankings internacionais de qualidade de vida colocam a América longe do topo, na décima sexta 

posição. As taxas americanas de homicídio e outros crimes violentos superam a maior parte do resto 

do mundo desenvolvido, assim como a taxa de encarceramento, enquanto as taxas de educação e 

alfabetização científica são embaraçosamente baixas. As escolas americanas, alegando defender 

“valores tradicionais”, evitam a educação sexual baseada em fatos e, portanto, temos as maiores taxas 

de gravidez adolescente no mundo industrializado. 

 

4- Traduza o parágrafo abaixo (4,0) 

Corporate influence on climate and environmental policy, meanwhile, is simply more evidence of 

anti-intellectualism in action, for corporate domination of American society is another result of a 

public that is not thinking critically. Americans have allowed their democracy to slip away, their 

culture overtaken by enormous corporations that effectively control both the governmental apparatus 

and the media, thus shaping life around materialism and consumption. 

 

A influência corporativa no clima e na política ambiental, enquanto isso, é simplesmente mais uma 

evidência do anti-intelectualismo em ação, pois o domínio corporativo da sociedade americana é 

outro resultado de um público que não está pensando criticamente. Os americanos permitiram que 

sua democracia escapasse, sua cultura superada por enormes corporações que efetivamente controlam 

tanto o aparato governamental quanto a mídia, moldando assim a vida em torno do materialismo e do 

consumo. 
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