CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA ESPANHOLA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 2,2)
a) (VALOR: 0,7)

O machismo é a negação da realidade que ele mesmo cria, essa é a maneira de tornar-se invisível na
sociedade que o acusa por cada um de seus atos.(0,4) Algumas atitudes machistas assinaladas neste
parágrafo são: a cantada, os maus tratos ocasionados pela bebida, o homicídio por ciúmes e lisonjear a
mulher de maneira interesseira. (0.3)

b) (VALOR: 0,7)

O problema da violência de gênero segundo o texto é o machismo que alimenta todos eles (os machistas)
e a sociedade em geral.(0,4) 70 mulheres morrem assassinadas a cada ano e 700.000 são maltratadas por
seus companheiros ou maridos. Inclusive 3% da população europeia acha que a violência de gênero se
justifica em alguns casos, e 1 % acha que ela se justifica em todos os casos.(0.3)

c) (VALOR: 0,8)

A intenção do indivíduo machista é: controlar as mulheres para que não saiam da linha estabelecida (por
eles) (0.3), corrigi-las quando consideram que elas se desviaram de suas normas (0.3) e penalizá-las
quando os desvios superam os limites.(0,2)

2. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

d) V

d) V

3. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) F

c) F

TEXTO 2
4. (VALOR: 1,8)
a) (VALOR: 0,6)
Os benefícios sociais são: a quase eliminação do casamento infantil, a redução em um terço da taxa de
gravidez nos países em alto crescimento demográfico, a diminuição da mortalidade infantil e a
desnutrição.(0.3) Além desses benefícios sociais há os pessoais, tais como: saber tomar decisões na vida
doméstica, menor probabilidade de sofrerem violência doméstica e maior bem psicológico. (0,3)

b) (VALOR: 0,6)
Atualmente no mundo existem aproximadamente 132 milhões de meninas em idade entre 6 e 17 anos das
quais 75% são adolescentes que ainda não frequentam a escola.

c) (VALOR: 0,6)
O papel do Banco Mundial é promover a igualdade de gênero, financiar estudos analíticos, eliminar
obstáculos financeiros que impeçam a frequência das meninas à escola, prevenir o casamento infantil,
melhorar o acesso aos serviços de saúde reprodutiva e fortalecer aptidões e oportunidades de empregos
dos adolescentes e jovens.

5. (VALOR: 1,0 – 0,2 cada)
a) V

b) F

c) F

d) F

d) V

