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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o texto para responder, em português, à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Objectification of women in the media hinders gender equality – NCPE 
June 8, 2016 
 

 
 

The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) today expressed its 
concern with regards to the objectification of women’s bodies in the media, including online media. 
Over the past months, the Commission has received a number of objections from the public with 
regards to videos and statements that depict women in an over-sexualised manner and reinforce 
negative gender stereotypes in society. 

NCPE condemned these representations and stresses that those involved in the media 
should refrain from issuing material which objectifies and sexualises women and girls. The 
pervasive sexualisation of women and girls in media representations reinforces the stereotype 
that a woman’s value is determined by her physical appearance and that woman’s primary role is 
that of pleasing men. This correlates with unequal relations in society and has a direct adverse 
impact on women’s equal participation in all spheres of life as well as sexual harassment. 

NCPE said it works towards gender equality and respect and dignity for all persons. 
 
www.independent.com  
 
 
1. (Unesp 2017)  De acordo com o segundo parágrafo, o que a sexualização da imagem da 
mulher, de forma ampla na mídia, reforça? Quais as suas consequências?  
   
2. (Unesp 2017)  O que preocupa a NCPE? O que motivou o seu pronunciamento?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o texto para responder, em português, à(s) questão(ões) a seguir. 
 
What is a glass ceiling? 
 

The phrase ‘glass ceiling’ refers to an invisible barrier that prevents someone from 
achieving further success. It is most often used in the context of someone’s age, gender, or 
ethnicity keeping them from advancing to a certain point in a business or when he or she cannot 
or will not be promoted to a higher level of position/power. Glass ceilings are most often observed 
in the workplace and are usually a barrier to achieving power and success equal to that of a more 
dominant population. An example would be a woman who has better skills, talent, and education 
than her male peers but is obviously being passed over for promotions. 

The glass ceiling metaphor in the business world is a reference to an employee’s rise up 
the ranks of an organization. In theory, nothing prevents a woman from being promoted, but 
women can see that the higher they are in the company, the more promotions, pay raises, and 
opportunities they should have. Instead of being able to achieve the same success as peers, 
those who encounter glass ceilings are stopped by invisible obstacles that prevent them from 
rising further.  
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The frustrating thing about this kind of oppression is that it is covert and cannot be seen. 
Instead of being a tangible barrier that would be easy to identify, a glass ceiling in the workplace 
persists in very subtle ways. 
 
http://study.com 

  
 
 
3. (Unesp 2017)  De acordo com as informações do segundo e terceiro parágrafos, de que forma 
o “teto de vidro” se manifesta em relação às mulheres no mundo empresarial? Como o “teto de 
vidro” pode ser identificado?  
   
4. (Unesp 2017)  De acordo com o primeiro parágrafo, o que significa “teto de vidro”? Quais 
fatores são frequentemente associados a esse fenômeno e em que esfera ocorre com maior 
frequência?  
   
5. (Unesp 2016)  Leia o texto para responder, em português, à questão. 
 
Can you see a duck or a rabbit? Apparently this optical illusion says a lot about your creativity 
Michael Morrow 
February 15, 2016 
 

 
 
More than 100 years after it was first created, this image is once again sparking a huge reaction 
after being shared on social media. Some see a rabbit and some see a duck, but some people 
can see both alternatively. The drawing first appeared in a German magazine in 1892 and was 
first used by American psychologist Joseph Jastrow soon after. 
UK’s Independent reports that Jastrow used the image to make the point that perception is not 
only what one sees but also a mental activity. Jastrow’s research was based on how quickly one 
can see the second animal and how fast participants could change their perception of the drawing 
to switch between the two animals. His research suggests the quicker you can do this, the more 
creative you are. 
This optical illusion is just one of many that have gone viral on social media over the past year.  
 
(www.news.com.au. Adaptado.) 
 
 
O que o psicólogo Joseph Jastrow pretendia comprovar com sua pesquisa e no que ela se 
baseou?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Leia o texto para responder, em português, à(s) quest(ões) a seguir. 
 
Amazon tribe creates 500-page traditional medicine encyclopaedia 
Jeremy Hance 
June 24, 2015 
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In one of the great tragedies of our age, indigenous traditions, stories, cultures and 
knowledge are winking out across the world. Whole languages and mythologies are vanishing, 
and in some cases even entire indigenous groups are falling into extinction. This is what makes 
the news that a tribe in the Amazon – the Matsés peoples of Brazil and Peru – have created a 
500-page encyclopaedia of their traditional medicine all the more remarkable. The encyclopaedia, 
compiled by five shamans with assistance from conservation group Acaté, details every plant 
used by Matsés medicine to cure a massive variety of ailments. 

“The [Matsés Traditional Medicine Encyclopaedia] marks the first time shamans of an 
Amazonian tribe have created a full and complete transcription of their medicinal knowledge 
written in their own language and words,” said Christopher Herndon, president and co-founder of 
Acaté. 

The Matsés have only printed their encyclopaedia in their native language to ensure that 
the medicinal knowledge is not stolen by corporations or researchers as has happened in the 
past. Instead, the encyclopaedia is meant as a guide for training new, young shamans in the 
tradition and recording the living shamans’ knowledge before they pass. 

“One of the most renowned elder Matsés healers died before his knowledge could be 
passed on so the time was now. Acaté and the Matsés leadership decided to prioritize the 
Encyclopaedia before more of the elders were lost and their ancestral knowledge taken with 
them,” said Herndon. 

Acaté has also started a program connecting the remaining Matsés shamans with young 
students. Through this mentorship program, the indigenous people hope to preserve their way of 
life as they have for centuries past. 

“With the medicinal plant knowledge disappearing fast among most indigenous groups 
and no one to write it down, the true losers in the end are tragically the indigenous stakeholders 
themselves,” said Herndon. “The methodology developed by the Matsés and Acaté can be a 
template for other indigenous cultures to safeguard their ancestral knowledge.” 
__________________________ 
 
Comments: 
Hugh Baker – Top Commenter 
 

The priority for people supporting the Matsés should be to copyright the encyclopaedia 
in as many jurisdictions as possible, protecting both the medicinal knowledge and the 
biological/botanical information, species of plants, fungi, insects and animals that occur in the 
range of the tribe. Any pharmacological corporations wishing to capitalize on the knowledge would 
have to pay royalties to the Matsés, and would also need to consult with the Matsés in a 
meaningful interaction about how they intend to exploit whatever resource in which the company 
expresses an interest. 
 
(http://news.mongabay.com. Adaptado.)  
 
 
6. (Unesp 2016)  Explique, de acordo com o primeiro parágrafo, por que a elaboração da 
Enciclopédia de Medicina Tradicional da tribo Matsés é um feito notável.  
   
7. (Unesp 2016)  O que motivou o grupo ambientalista Acaté e os cinco pajés a organizarem a 
Enciclopédia de Medicina Tradicional da tribo Matsés?  
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8. (Unesp 2016)  Quais as razões, segundo o texto, que levaram a tribo Matsés a escrever e 
imprimir a Enciclopédia de Medicina Tradicional em sua própria língua?  
   
9. (Unesp 2016)  Quais as sugestões apresentadas por Hugh Baker em seu comentário ao texto?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
Leia o texto para responder, em português, à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Gender Inequality Index (GII) 
 

Gender inequality remains a major barrier to human development. Girls and women have 
made major strides since 1990, but they have not yet gained gender equity. The disadvantages 
facing women and girls are a major source of inequality. All too often, women and girls are 
discriminated against in health, education, political representation, and labour market – with 
negative repercussions for development of their capabilities and their freedom of choice. 

The GII is an inequality index. It measures gender inequalities in three important aspects 
of human development – reproductive health, measured by maternal mortality ratio and 
adolescent birth rates; empowerment, measured by proportion of parliamentary seats occupied 
by females and proportion of adult females and males aged 25 years and older with at least some 
secondary education; and economic status, expressed as labour market participation and 
measured by labour force participation rate of female and male populations aged 15 years and 
older. The GII is built on the same framework as the IHDI (Inequality-adjusted Human 
Development Index) – to better expose differences in the distribution of achievements between 
women and men. It measures the human development costs of gender inequality, thus the higher 
the GII value the more disparities between females and males and the more loss to human 
development. 

The GII sheds new light on the position of women in 155 countries; it yields insights in 
gender gaps in major areas of human development. The component indicators highlight areas in 
need of critical policy intervention and it stimulates proactive thinking and public policy to 
overcome systematic disadvantages of women. 
 
(http://hdr.undp.org. Adaptado.)  
 
 
10. (Unesp 2016)  Em que áreas há, geralmente, discriminação de mulheres e de meninas e 
quais são as suas consequências?  
   
11. (Unesp 2016)  Segundo o último parágrafo, para que serve o Índice de Desigualdade de 
Gênero (GII)?  
   
12. (Unesp 2016)  Em termos de situação econômica, como a desigualdade de gênero se 
expressa e como é medida?  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 A sexualização reforça o estereótipo de que o valor da mulher é determinado por sua 
aparência física e que o papel principal da mulher é o de agradar os homens. Isso se 
correlaciona às relações desiguais na sociedade e tem um impacto direto e adverso sobre a 
participação equânime das mulheres em todas as esferas da vida, assim como o assédio 
sexual.   
 
Resposta da questão 2: 
 A NCPE está preocupada como a objetificação do corpo das mulheres na mídia, incluindo as 
mídias sociais. Ao longo dos últimos meses, a Comissão tem recebido várias críticas do público 
com relação aos vídeos e afirmações que retratam as mulheres de uma maneira sexualizada 
ao extremo e que reforçam os estereótipos de gênero negativos na sociedade.    
 
Resposta da questão 3: 
 O “teto de vidro” se manifesta, por exemplo, em uma mulher que tem melhores habilidades, 
talentos e formação do que seus colegas homens, mas é obviamente ignorada quanto a 
promoções. O “teto de vidro” é encoberto e não pode ser visto, existindo de formas muito sutis.   
 
Resposta da questão 4: 
 A expressão “teto de vidro” se refere à barreira invisível que impede que alguém consiga 
alcançar mais sucesso. Em geral ela é usada no contexto da idade, gênero ou etnia de uma 
pessoa impedindo que ela avance a um certo ponto em um negócio ou quando ele ou ela não 
pode ou não será promovido a uma posição ou poder de maior nível. Os tetos de vidro são 
mais frequentemente observados no ambiente de trabalho e são usualmente uma barreira para 
se alcançar poder e sucesso iguais àqueles de uma população mais dominante.   
 
Resposta da questão 5: 
 Joseph Jastrow pretendia comprovar que quanto mais rápido uma pessoa consegue ver o 
segundo animal na imagem e mudar sua percepção entre os dois animais, mais criativa ela é.   
 
Resposta da questão 6: 
 A elaboração da Enciclopédia é um feito notável pelo fato de as tradições indígenas, histórias, 
culturas e conhecimentos estarem desaparecendo em todo o mundo. Línguas inteiras e 
mitologias estão sumindo e em alguns casos até mesmo tribos inteiras estão se extinguindo.   
 
Resposta da questão 7: 
 Um dos motivos foi o fato de um dos mais renomados líderes ter morrido antes que seu 
conhecimento pudesse ser transmitido. Assim, o grupo Acaté e os cinco pajés decidiram 
priorizar a Enciclopédia antes que mais anciãos morressem e seu conhecimento ancestral 
fosse perdido.   
 
Resposta da questão 8: 
 A tribo Matsés queria garantir que o conhecimento medicinal não fosse roubado por 
corporações ou pesquisadores como aconteceu no passado. A Enciclopédia é vista pela tribo 
como um guia para treinar os novos shamãs na tradição e registrar o conhecimento dos 
shamãs ainda vivos antes que eles morram.   
 
Resposta da questão 9: 
 Hugh Baker acredita que as pessoas que apoiam a tribo Matsés deveriam priorizar os direitos 
autorais na maior quantidade de jurisdições possíveis, protegendo tanto o conhecimento 
medicinal quanto as informações biológicas/botânicas, espécies de plantas, fungos, insetos e 
animais que vivem na região da tribo. Assim, qualquer empresa farmacológica que deseja 
ganhar dinheiro sobre o conhecimento teria que pagar royalties aos Matsés, além de conversar 
com os Matsés sobre a maneira que pretendem explorar os recursos que lhes são de 
interesse.   
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Resposta da questão 10: 
 Em geral, as mulheres e meninas são discriminadas nas áreas da saúde, educação, 
representação política e mercado de trabalho. As consequências disso podem ser vistas no 
desenvolvimento de suas capacidades e de sua liberdade de escolha.   
 
Resposta da questão 11: 
 O Índice de Desigualdade de Gênero (GII) lança uma nova luz sobre as mulheres em 155 
países. Ele fornece visões sobre as disparidades entre homens e mulheres em grandes áreas 
do desenvolvimento humano. Os indicadores que o compõem destacam áreas carentes de 
intervenção política crítica e estimula o pensamento proativo e políticas públicas para superar 
desvantagens sistemáticas das mulheres.   
 
Resposta da questão 12: 
 A desigualdade de gênero se expressa como participação no mercado de trabalho e é medida 
pela taxa de participação da mão de obra das populações masculina e feminina maiores de 15 
anos.   
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 04/06/2017 às 17:27 
Nome do arquivo: Inglês 2fase-Unesp 2016-2017 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............ 166415 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
2 ............ 166414 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
3 ............ 166417 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
4 ............ 166416 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
5 ............ 159941 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
6 ............ 152734 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
7 ............ 152736 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
8 ............ 152735 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
9 ............ 152737 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
10 .......... 159942 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
11 .......... 159944 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
12 .......... 159943 ..... Média............. Inglês ............ Unesp/2016 ......................... Analítica 

   


