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GABARITO 

 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

 

1) Quais os dois principais aspectos levantados pela autora referentes às experiências vividas ao 

longo do tempo pelas mulheres em sociedade e qual a questão que ela sugere discutirmos? (2,0) 

 

As mulheres passam pelo tempo na sociedade experimentando atenção indesejável e ameaçadora 

porque são consideradas sexualmente atraentes e depois em direção ao esquecimento porque não o 

são. É passado o tempo de acabar com o assédio sexual, mas também é hora de abordar o fato de que 

a desvantagem das mulheres perdura em todas as etapas de nossas vidas. 

 

2) De acordo com a autora, qual o outro grande risco que muitas mulheres maduras correm após 

os 50? (3,0) 

 

De acordo com a autora, mesmo havendo uma mudança de atitude social quanto à sexualidade 

feminina após os 50, as mulheres ainda não se tornam seguras, pois haverá o risco de pobreza para 

essa faixa etária, que está aumentando. Os divórcios da geração baby boomers dobraram entre 1990 e 

2010. Essa tendência de "divórcio cinza" significa que mais mulheres trabalharão mais ou procurarão 

trabalho em uma econômia focada na juventude com um currículo mais curto/simples e 

desarticulado, tentando mesmo tardiamente impulsionar o seu saldo de aposentadoria. Algumas até 

poderão se encontrar sem teto e navegando em sofá alheio. 

 

3) Traduza o quinto parágrafo (5,0): 

Discrimination against women doesn't stop when wrinkles start; it just changes. The gender gap in 

opportunities and respect doesn't narrow as women get older. There's no safety in ageing, although 

the threats may appear less explicit and receive less publicity. Moving from sexual object towards 

sexual oblivion is compounded by financial concerns, particularly if you're newly single. It's more 

challenging to age gracefully when you're poor. 

A discriminação contra as mulheres não para quando as rugas aparecem; isso apenas muda. A lacuna 

de gênero em oportunidades e respeito não diminui à medida que as mulheres envelhecem. Não há 

segurança no envelhecimento, embora as ameaças possam parecer menos explícitas e receberem 

menos publicidade. A mudança de objeto sexual para o esquecimento sexual é composta por 

preocupações financeiras, principalmente se você é solteira recente. É mais difícil envelhecer 

graciosamente quando se é pobre. 
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