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INGLÊS

(VALOR POR QUESTÃO: 2,00 PONTOS)

Questão

Resposta

1

Um dos nomes:
• memória
• testemunho
• depoimento
• autobiografia
Narrar eventos da vida do autor.
Dois dos elementos:
• relato em 1ª pessoa
• uso de verbos no passado
• menção à data de nascimento do autor
• menção ao local de nascimento do autor
• relato dos fatos relevantes da vida do autor
• menção a lugares onde os acontecimentos se deram

2

Para o autor, seus senhores são todos iguais.
Dois dos exemplos:
• he was almost killed
• I was whipped for nothing
• I was not sold for very much
• I was sent to town for the mail
• I was sold to one Washington Fitzpatrick
• my mother, two brothers and myself were sold to Dr. Louis

3

Nigger, darkies.
O senhor / Ele disse que eu parecia um negro bem inteligente e que a Virgínia sempre produzia bons
negros.

4

Um leilão de escravos.
O leiloeiro de escravos.
Duas das tarefas:

5

• servir à mesa
• varrer o quintal
• arrumar a sala de jantar
• pegar a correspondência
• tirar o pó da sala de estar e da saleta
As tarefas o deixavam muito cansado.
As crianças não tinham permissão para brincar.

6

Tarefa: buscar uma correspondência na cidade. / Buscar na cidade uma carta contendo dinheiro.
Dois dos motivos:
• chovia
• o cavalo fugiu
• estava escuro

7

Castigo: o escravo foi chicoteado severamente, pois matou um porquinho.
Quando os escravos pegavam qualquer coisa, os senhores chamavam isso de roubo, entretanto, os próprios senhores estavam roubando o tempo dos escravos ano após ano.

8

Duas das características do empresário:
• feliz
• gordo
• branco
• veste terno
• ocupa grande espaço na charge
• dá um tapinha nas costas do empregado
Duas das características do trabalhador:
• negro
• magro
• cansado
• está trabalhando
• veste um avental
• está representado em tamanho menor

9

Significados:
No 1º texto: reunir-se;
Na charge: montar / fabricar.
His: Henry Ford.
They: trabalhadores.

10

Exploração do trabalhador.
No primeiro texto, os trabalhadores são escravos / não são remunerados e, no segundo texto, são trabalhadores mal remunerados.

