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Inglês
PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)
Questão

Resposta
Propósito: sugerir uma nova orientação para as relações entre os indivíduos e o mundo.
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Recurso: utilização de opiniões / recomendações / sugestões de outra pessoa (Zeldin)
Uma das possibilidades:
• ver longe
• ter uma visão de futuro
• ter capacidade de projeção
That to me is the big agenda of the 21st century.
As such, Zeldin stresses that this is the only way to ensure sustainable living conditions in
centuries to come.
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Quatro das características:
• é uma obrigação ética
• não envolve força/poder
• envolve uma entrega total
• é ver a vida como um todo
• não encara a vida como algo frágil
• tem como base nossas experiências e criatividade
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Duas das consequências:
• desenvolver o senso de identidade
• aguçar a sensibilidade para se conectar ao outro
• gerar uma sensação gratificante ao contribuir para a coletividade
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Empatia
Ato de servir
Eles trazem mais profundidade e sentido a nossas vidas.
Atualmente, nos países desenvolvidos, a noção de serviço só é adotada na esfera profissional; o
serviço está restrito à atuação do indivíduo no trabalho.
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O serviço deveria estar inserido em todas as áreas da experiência humana, como um processo
transformador, gerando benefícios mútuos.
O mais velho estava na loja de conveniência do posto, comprando leite.
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O mais jovem estava abastecendo seu carro, com pouco dinheiro.
O rapaz estava nervoso, estressado, por não saber ao certo se teria dinheiro suficiente para
abastecer seu carro e chegar ao novo emprego.
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O homem mais velho paga a gasolina do mais novo.
Ele se mostra surpreso, pois ele próprio não se considera uma pessoa essencialmente generosa.
Expressa uma ação repetida no passado.
O cartão do homem mais velho foi repetidamente rejeitado pela máquina do posto de gasolina.
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Expressa uma intenção futura por parte do sujeito.
O rapaz pretende no futuro ser generoso ao encontrar pessoas necessitadas.
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Seu cartão não ter sido processado pela máquina.
Sua generosidade, traço não característico de sua personalidade, ter sido reconhecida de forma
tão positiva.
Ele deseja que sua história encoraje outras pessoas a, como ele, ajudar aqueles que têm
necessidades nesses tempos de incerteza econômica.

