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A estratégia do assassinato de reputações é uma das mais utilizadas ultimamente a favor do discurso dominante –
mais especificamente, para intimidar ou perseguir qualquer figura que se apresente como uma ameaça aos poderes
estabelecidos.
Quando os alvos desse método são mulheres, acrescenta-se inevitavelmente o ingrediente da discriminação de gênero,
alimentando o micro e o macro machismo, desde a vigilância constante sobre as roupas e a vida sentimental, boatos e
insinuações sobre a saúde física e mental, sem contar o tradicional artifício do uso de expressões chauvinistas e imagens
manipuladas com conteúdo sexualmente degradante.
A imagem de três mulheres presidindo o simbólico “eixo ABC” (Argentina, Brasil e Chile) talvez tenha soado como uma
provocação maior aos corações conservadores, mas a reação já havia começado muito antes, e as três protagonistas daquela
foto histórica, Cristina Kirchner, Michelle Bachelet e Dilma Rousseff, que se encontraram para a posse da chilena em seu
segundo mandato presidencial, são prova disso.
Adaptado de http://cartamaior.com.br

PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores) Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo
SEGUNDA PERGUNTA (2 valores) Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“reputações” “intimidar”, “alvos”, “ingrediente”, “boatos”, “chauvinistas”, “degradante”, “posse”
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) Desenvolva o assunto que desejar vinculado a alguma(s) das ideias centrais do texto.
QUARTA PERGUNTA (2 valores) Passe a frase em itálico para plural, segundo o modelo e quando for pertinente. É provável
que eu queira uma chave --› É provável que nós queiramos umas chaves.
A mãe é fundamental. Para eu fazer tudo o que na vida fiz e faço, sem ela não seria possível. E o mesmo pode dizer o Luís
e o seu irmão; para ele continuar na vida, dizia-me!
QUINTA PERGUNTA (2 valores)
A língua portuguesa no mundo. Unidade e diversidade
A língua portuguesa e a Galiza. A Galiza e a Lusofonia
Aspetos culturais dum país ou de vários países de língua oficial portuguesa

