VESTIBULAR PUC-Rio 2016 – GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA – RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1) Resposta: (C) denounce the dreadful working conditions faced by Bangladesh factory workers.
Para acertar esta questão de compreensão geral do texto, o candidato deverá ser capaz de perceber a intenção
comunicativa do artigo. O gabarito é (C), que significa ‘denunciar as terríveis condições de trabalho enfrentadas
pelos trabalhadores de indústrias em Bangladesh.’ Justifica-se ser esta a intenção do texto com base em alguns
trechos do artigo, a saber:
O título do artigo, que significa “Bangladesh: 2 anos após (o desastre de) Rana Plaza, os trabalhadores têm seus
direitos negados”.
O primeiro parágrafo do texto, que afirma que trabalhadores da indústria têxtil de Bangladesh enfrentam más
condições de trabalho e táticas de afrontamento aos sindicatos.
Os diversos parágrafos do texto (parágrafos 3, 4, 5 e 6) em que o autor divulga os dados coletados pelo relatório da
Human Rights Watch, que denunciam os abusos e as péssimas condições de trabalho enfrentados pelos
trabalhadores da indústria têxtil de Bangladesh.
As demais opções devem ser descartadas porque não apresentarem a real intenção comunicativa do texto, ao
afirmarem que esta seria.
• “acusar os trabalhadores de fábrica em Bangladesh de negligência no desastre ocorrido em 24 de abril de
2013”, como em (A);
• “criticar as autoridades de Bangladesh por não permitir que os trabalhadores se organizem em sindicatos”,
como em (B);
• “alertar a sociedade sobre compensação insuficiente paga às vítimas dos desastres de Rana Plaza e
Tazreen”, como em (D);
• “culpar as indústrias internacionais de indumentária por não conduzirem inspeções das fábricas de
Bangladesh, de modo a assegurar condições aceitáveis de segurança”, como em (E).
2) Resposta: (D) are expected to have a more active role in safeguarding employees’ rights.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de entender o que pode ser
inferido a partir do fragmento em destaque no enunciado da questão, que significa “...o governo e as e empresas
varejistas do Ocidente podem e deveriam fazer mais para aplicar padrões internacionais de trabalho de modo a
proteger os direitos dos trabalhadores”.
O gabarito é a opção (D), segundo a qual pode-se inferir que se espera que o governo de Bangladesh e a os
varejistas ocidentais tenham um papel mais ativo na proteção dos direitos dos trabalhadores.
As demais alternativas devem ser descartadas porque não apresentam inferências compatíveis com o fragmento
destacado, ao afirmarem que o governo de Bangladesh e os varejistas do Ocidente,
•
“deveriam possibilitar que o mercado global fortalecesse os direitos dos trabalhadores”, como em (A);
• “não são considerados suficientemente poderosos para mudar leis trabalhistas internacionais”, como em (B);
• “não são capazes de criar novas regulamentações trabalhistas mais severas para garantir a segurança no
ambiente de trabalho”, como em (C);
• “tem que forçar o mercado internacional a estabelecer padrões de trabalho aceitáveis”, com em (E).
3) Resposta: (B) under constant threat due to poor safety and working conditions.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de idenficar a única opção que
reflete o ponto de vista de Phil Robertson sobre os trabalhadores da indústria têxtil em Bangladesh, expresso no
parágrafo 2. O gabarito é a opção (B), que significa que tais trabalhadores estão sob constante ameaça devido às
más condições de segurança e de trabalho.
Tal afirmativa encontra respaldo no fragmento “If Bangladesh wants to avoid another Rana Plaza disaster, it needs
to effectively enforce its labor law and ensure that garment workers enjoy the right to voice their concerns about
safety and working conditions without fear of retaliation or dismissal,” (linhas 12 -16), que significa que “ Se
Bangladesh quiser evitar outro desastre como o de Rana Plaza, terá que fazer cumprir sua lei trabalhista e
assegurar que os funcionários das indústrias têxteis desfrutem do direito de verbalizar suas preocupações sobre as
condições de segurança e trabalho sem medo de retaliação ou demissão.”
As demais alternativas devem ser descartadas porque não refletem o ponto de vista de Phil Robertson no parágrafo
em questão, ao afirmarem que os funcionários das indústrias têxteis de Bangladesh,
•
•
•
•

“têm permissão para formarem associações profissionais em seus ambientes de trabalho”, como afirma (A);
“são livres para expressar suas queixas quanto às condições inadequadas de trabalho”, como afirma (C);
“são impedidos de esconder seu medo frequente de retaliação ou demissão”, como afirma (D);
“são chamados a engajarem em negociações coletivas por melhores salários e benefícios”, como afirma (E).
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4) Resposta: (E) violent sexual abuse.
O acerto desta questão de compreensão localizada depende da identificação da única opção que não apresenta
uma violação sofrida pelos trabalhadores de Bangladesh, segundo o parágrafo 3. O gabarito é a opção (E), que
significa “abuso sexual violento”. No parágrafo 3 o autor afirma que os trabalhadores de Bangladesh relatam
diversos tipos de violência como ataques físicos, abuso verbal e às vezes de natureza sexual (linhas 22 -26), mas o
fragmento não faz referência a violentos abusos sexuais.
As demais alternativas devem ser descartadas porque apresentam violações sofridas pelos trabalhadores de
Bangladesh que encontram respaldo no parágrafo 3, a saber:
•
•
•
•

“atrasos ou suspensão de pagamento”, como em (A);
“intimidação verbal ou física”, como em (B);
“negação de direitos trabalhistas básicos”, como em (C);
“demissão”, como em (D).

5) Resposta: (A) workers at both factories had more of a voice.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá levar em consideração os dois acidentes
ocorridos em Bangladesh e depreender do texto quais as circunstâncias que atingiram milhares de pessoas, mas
que poderiam ter sido evitadas.
A opção (A) é o gabarito pois traz a informação que está no parágrafo em questão. No final do parágrafo 4 o autor
diz que nenhuma das fábricas tinha um sindicato para representar os trabalhadores e ajudá-los repelir as ordens
dos gerentes que os levaram à morte. A opção (A) diz que as circunstâncias dos desastres poderiam ter sido
evitadas se os trabalhadores tivessem mais voz nas duas fábricas.
Todas as demais opções não apresentam circunstâncias com a mesma abrangência e levantam possibilidades que
não encontram respaldo no texto. As opções a serem descartadas afirmam que as centenas de mortes e ferimentos
poderiam ter sido evitadas se:
• as rachaduras nos edifícios não tivessem sido notadas, como em (B);
• os trabalhadores tivessem ouvido o som do alarme das sirenes, como em (C);
• aos trabalhadores tivesse sido negada a permissão de escapar dos prédios, como em (D);
• os gerentes tivessem forçado os trabalhadores a trabalhar no prédios, como em (E).
6) Resposta: (E) abuses suffered by Bangladesh factory workers who have tried to form trade unions.
O acerto desta questão de referência lexical exige que o candidato identifique o referente para a expresão ‘these
alleegations’, que significa “estas alegações”. O gabarito é (E), que quer dizer “abusos sofridos por trabalhadores de
Bangladesh que têm tentado constituir sindicatos”.
As demais alternativas estão erradas porque não apresentam referentes adequados para a expressão em destaque
ao afirmarem que ‘these allegations’ estaria se referindo,
• “ao resgistro de novos sindicatos por trabalhadores de fábricas em Bangladesh”, como afirma (A);
• “ao fato que os líderes de sindicatos em Bangladesh não precisam trabalhar para serem remunerados”, como
afirma a (B);
• “à percentagem crescente de sindicatos nas indústrias têxteis de Bangladesh”, como afirma a (C);
• “às reações violentas de donos e gerentes de fábricas que têm tentado constituir sindicatos”, como afirma a (D).
7) Resposta: (E) “They were threatening me saying ‘You need to stop doing the union activities in the
factory, why did you try and form the union?”
Nesta questão de compreensão localizada no parágrafo 5 do texto, pergunta-se qual seria o trecho das falas dos
entrevistados pelos autores do relatório que poderia exemplificar o que está dito no trecho escolhido (“Líderes de
classe disseram ao Human Rights Watch que continuam a ser o alvo dos gerentes das fábricas, correndo riscos de
abuso pelos gerentes e supervisores e por patrulhas agindo a seu serviço.”). A opção do gabarito é a (E) onde se lê
que “Eles estavam me ameaçando dizendo ‘Você precisa parar com as atividades de classe na fábrica, por que
você tenta e organiza os sindicatos?”
As demais opções não apresentam queixas de maus tratos que podem ser identificadas como tendo sido
apresentadas por trabalhadores das fábricas, mas não necessariamente por líderes de sindicatos, conforme
explicitado no enunciado da questão.
Na opção (A) o trecho diz que “Os gerentes dizem que vão nos pagar no dia 10 de cada mês, mas às vezes eles
pagam no dia 12, ou então no dia 14, ou mesmo no dia 20.”
A opção (B) traz o trecho: “Frequentemente me era dada uma meta que eu não podia atingir. Mas eu tenho que
atingi-la trabalhando uma ou duas horas extras sem pagamento.”
Na opção (C) encontramos o trecho: “Nós nos privamos de beber mais água para não precisarmos ir ao banheiro.
Passar mais tempo no banheiro significa ficar aquém da meta.”
Na opção (D) o trecho é: “Na nossa fábrica, 80% dos trabalhadores são mulheres e elas vão engravidar, mas os
gerentes nada fazem quanto à licença maternidade e bonus.”
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8) Resposta: (B) treated in an offensive and harmful way by factory management.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de idenficar a única opção que
expressa uma afirmativa correta sobre os líderes de sindicatos em Bangladesh, segundo o parágrafo 5. O gabarito é
a opção (B), que significa que tais líderes são tratados de forma ofensiva e prejudicial pelas gerências das fábricas.
Tal afirmativa encontra respaldo no fragmento “Union leaders told Human Rights Watch that they continue to be
targeted by factory management, risking abuse by both managers and supervisors, or thugs acting at their behest.”
(linhas 44 - 48), que significa que “Líderes de sindicatos disseram ao Human Rights Watch que eles continuam a ser
visados pelas gerências das fábricas, correndo o risco de sofrerem abusos tanto por parte de gerentes quanto de
supervisores, ou de criminosos agindo a mando deles.”
As demais alternativas devem ser descartadas porque não encontram respaldo no parágrafo 5 ao afirmarem que os
líderes de sindicados em Bangladesh:
•
•
•
•

“Têm feito esforços para melhorarem as relações com gerentes e supervisores”, como em (A);
“Têm ocupado uma posição de destaque porque eles geralmente ganham bons salários”, como em (C);
“Têm disseminado sua influência pela maioria das indústrias têxteis do país”, como em (D);
“Têm rejeitado a oferta de acelerar o processo de registro de sindicatos nas fábricas”, como em (E).

9) Resposta (E) expect to be paid even when they do not work.
Nesta questão de compreensão localizada do texto os candidatos precisam entender qual é a opinião que os
fabricantes de roupas têm em relação aos representantes de classe. No parágrafo 5 está que os donos de fábricas
acreditam que os representantes de classe acham que não precisam trabalhar e que vão ser pagos. Esta afirmação
encontra respaldo na opção (E), o gabarito, quando diz: esperam ser pagos mesmo quando não trabalham.
As outras opções não apresentam a opinião que os fabricantes de roupas têm dos líderes sindicais. Opção (A):
foram demitidos devido aos relatórios dos trabalhadores; opção (B) são preguiçosos mas têm que ter seus salários
e bônus pagos; opção (C) terem facilitado o registro de todos os trabalhadores de roupas e opção (D) impõem as
táticas amargas dos patrões aos atacadistas.
10) Resposta: (A) in their name.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de inferir o significado da
expressão “on their behalf” que significa “em seu nome”. O gabarito é a letra (A) “in their name”.
Tal afirmativa encontra respaldo nos dicionários eletrônicos Dictionary.com e thefreedictionary.
in /on behalf of, as a representative of or a proxy for: On behalf of my colleagues, I address you tonight.
http://dictionary.reference.com/browse/behalf
in behalf of someone - in someone's behalf; on behalf of someone; on someone's behalf; in someone's name
[doing something] as someone's agent; [doing something] in place of someone; for the benefit of someone. I'm
writing in behalf of Mr. Smith, who has applied for a job with your company. I'm calling on behalf of my client,
who wishes to complain about your actions. I'm calling in her behalf. I'm acting on your behalf.
http://idioms.thefreedictionary.com/on+someone's+behalf
Portanto, o significado do fragmento em destaque no enunciado da questão é “Empresas que contratam os serviços
das indústrias de Bangladesh deveriam imediatamente agir para garantir que as inspeções industriais conduzidas
em seu nome...”.
As demais alternativas estão erradas porque não explicam corretamente a expressão em destaque ao afirmarem
que “on their behalf” significa,
•
•
•
•

“contra a vontade deles”, como afirma (B);
“apesar de suas ordens”, como afirma a (C);
“sem o consentimento deles”, como afirma a (D);
“sob seu estrito controle”, como afirma a (E).

11) Resposta: (C) “While changes to some labor laws since Rana Plaza, including provisions easing the
union registration process, have facilitated registration of new unions…” – lines 40 - 43 (Even though)
Para acertar esta questão de compreensão das ideias do texto, o candidato deverá perceber as relações
semânticas estabelecidas pelos marcadores discursivos e identificar a única alternativa em que o termo em
destaque pode ser substituído pelo que é apresentado em parênteses, sem alterar o sentido do trecho. O gabarito é
(C) já que o marcador discursivo “While” introduz uma ideia concessiva (‘embora’), assim como o marcador “Even
though”.
Nas demais alternativas, os termos em parênteses trazem sentidos diferentes dos veiculados pelos termos
destacados, conforme indicação dos sentidos abaixo:
- “If” (‘Se’) e “Whereas” (‘enquanto que’), na opção (A);
- “Despite” (‘apesar de’) e “Due to” (‘por causa de’), na opção (B);
- “However” (‘entretanto’) e “Hence” (‘portanto’), na opção (D);
-“But” (‘entretanto’) e “Furthermore” (‘além disso’) na opção (E).
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12) Resposta: (E) abide by – is responsible for
O acerto da questão depende do conhecimento de ‘phrasal verbs’ e do léxico da língua inglesa. A única opção
correta é (E), já que “comply with”, no contexto em que se insere, pode ser substituído por “abide by” porque ambos
significam ‘submeter-se a’. O significado do primeiro fragmento em destaque no enunciado é “garantir que suas
fábricas fornecedoras submetem-se aos códigos de conduta das empresas (estrangeiras) e à lei trabalhista de
Bangladesh.”
E “accounts for” expressa o mesmo sentido de “is responsible for”, pois ambos significam “é responsável por”. O
segundo fragmento em destaque no enunciado significa que “A indústria têxtil é responsável por quase 80 por cento
dos ganhos do país com exportação e contribui com mais de 10 por cento do produto interno bruto (PIB)”.
Tais afirmativas encontram respaldo nos dicionários eletrônicos citados abaixo.
Comply with
1 .comply - act in accordance with someone's rules, commands, or wishes; "He complied with my
instructions"; "You must comply or else!"; "Follow these simple rules"; "abide by the rules"
abide by, follow
stick with, stick to, follow - keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
oblige, accommodate - provide a service or favor for someone; "We had to oblige him"
adopt, espouse, follow choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans; "She followed the feminist movement"; "The
candidate espouses Republican ideals"
toe the line - do what is expected
obey - be obedient to
conform to - observe; "conform to the rules"
http://www.thefreedictionary.com/comply
Account for
vb (intr, preposition)
1. to give reasons for (an event, act, etc)
2. to make or provide a reckoning of (expenditure, payments, etc)
3. to be responsible for destroying, killing, or putting (people, aircraft, etc) out of action
http://www.thefreedictionary.com/account+for
As demais opções devem ser descartadas, porque os verbos em destaque não correspondem ao sentido dos
‘phrasal verbs’ nos contextos em que se apresentam no texto.
A opção (A) está errada porque “oppose to” (“opor-se a”) não expressa o significado de “comply with” e “justifies”
(“justifica”) não expressa o significado de “account for” no enunciado da questão .
A opção (B) está errada porque “regulates” (“regula”) não expressa o significado do phrasal verb ‘account for’.
A opção (C) deve ser descartada uma vez que “controls” (“controla”) não corresponde ao significado do phrasal verb
“account for”.
A opção (D) está errada porque “protest against” (“protestar contra”) não corresponde ao significado do phrasal verb
“comply with”.
13) Resposta: (D) behest (line 48) and command express similar ideas.
O acerto desta questão de compreensão lexical exige conhecimento dos sentidos expressos pelos termos
destacados de modo a perceber a adequação da explicação apresentada. Somente na alternativa (D) a relação
entre os termos está correta, uma vez que “behest” e “command” (comando) são intercambiáveis em termos de
significado, como atesta o dicionário eletrônico dictionary.com
behest
noun
1. a command or directive.
2. an earnest or strongly worded request.
http://dictionary.reference.com/browse/behest
Nas demais alternativas, a relação entre os termos não reflete os sentidos que expressam, conforme explicações
abaixo
• “underway” e “in progress” (‘em curso’, ‘em progresso’) expressam ideias equivalentes, ao contrário do que
afirma a opção (A);
• “ensure” (‘garantir’) e “ignore” (‘ignorar’) não são sinônimos, como afirma a opção (B);
• “accountable” (‘responsável’) e “unreliable” (‘não confiável’) expressam ideias diferentes mas não
antônimas, como afirma a opção (C);
• “eventually” (‘finalmente’, ‘ por fim’) e “in the long run” (‘por fim’, ‘a longo prazo’) não expressam ideias
contrárias, como afirma a opção (E).
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14) Resposta: (B) “Workers report violations including physical assault, verbal abuse”… (lines 22 - 23)
Nesta questão de compreensão do texto pede-se que o candidato identifique qual parágrafo foi introduzido pelo
trecho: “O relatório de 78 páginas, “ ‘Quem levanta a cabeça, sofre mais’: Direitos Trabalhistas nas Fábricas de
Roupas em Bangladesh”, é baseado em entrevistas com mais de 160 trabalhadores de 44 fábricas, a maioria delas
fabricando roupas para companhias atacadistas na América do Norte, Europa e Austrália. Para acertar, o candidato
deverá identificar, dentre as opções, aquela que traz o início do parágrafo que trata das entrevistas dos
trabalhadores no relatório. Esta é a opção (B), que diz que os trabalhadores relatam violações incluindo ataque
físico, abuso verbal.
Nas demais opções não se encontram referências às entrevistas dos trabalhadores. O assunto tratado no trecho da
opção (A) são as condições ruins de trabalho dos trabalhadores têxteis em Bangladesh e as táticas contra os
sindicatos. Na opção (C) o assunto é as leis trabalhistas depois do acidente em Rana Plaza e na opção (D) a ação
que as companhias compradoras dos produtos produzidos em Bangladesh deveriam tomar. Finalmente, a opção (E)
também tem outro foco que não se alinha com o assunto levantado pelo trecho em questão pois trata do pecentual
que a indústria de roupas tem na exportação do país.
15) Resposta: (A) “…when she and others tried to set up a union in January 2014,” (lines 57 - 58)
Esta é uma questão de compreensão de texto e também do reconhecimento do uso, pelos autores do texto, da voz
passiva a fim de melhor expressar a posição passiva dos sujeitos em foco. Pede-se que o candidato marque a
alternativa onde a voz passiva não é empregada e isto se dá na alternativa (A): quando ela e os outros tentaram
organizar um sindicato em janeiro de 2014. As demais alternativas apresentam verbos usados na voz passiva, nos
trechos transcritos. A opção (B): quando eles foram brutalmente atacados e muitos trabalhadores foram baleados.
Opção (C): ela foi espancada enquanto grávida, forçada a trabalhar à noite e finalmente foi demitida. Opção (D): Eu
fui chamada na sala do presidente e levada à sala da gerência no terceiro andar. Opção (E): que é usado pelos
gerentes e diretores e lá eu fui espancada por milicia local.
16) Resposta: (A) factory inspections should detect abusive workplace practices.
Nesta questão de compreensão localizada do texto no parágrafo 7 o candidato deve demonstrar que entendeu a
explicação do autor do texto em relação aos códigos de conduta e as leis trabalhistas das fábricas de roupas e das
companhias que se abastecem nas fábricas de Bangladesh. Para demonstrar esta compreensão, o candidato deve
marcar a opção (A): as inspeções às fábricas deveriam detectar práticas abusivas nos locais de trabalho.
As demais opções não representam o que está no parágrafo em questão. Dizem as outras opções:
•
•
•
•

os gerentes das fábricas investigadas agem de acordo com as leis trabalhistas de Bangladesh. (B)
abusos e violações são simplesmente não notados pelos monitores inspecionando as fábricas. (C )
frequentes auditorias e inspeções são efetivamente revistas para proteger os membros dos sindicatos. (D )
o direito à liberdade de associações é negado pelos auditores e inspetores das fábricas.

17) Resposta: (B) conform to international apparel companies’ codes of conduct and Bangladesh labor law.
Nesta questão de compreensão de texto localizada os candidatos deveriam reconhecer as atitudes a serem
tomadas pelos fabricantes e marcar a opção (B) que diz que deveriam agir de acordo com os códigos de conduta
das companhias internacionais fabricantes de vestimentas.
Nas demais opções está que as fábricas devem:
•
•
•
•

proteger os códigos de conduta das marcas internacionais de roupas e as leis de emprego do país. (A)
suprir as lojas de moda com produtos que se alinham com as leis trabalhistas de Bangladesh. (C)
alinhar-se aos códigos de conduta internacionais oferecidos pelos inspetores e auditores. (D)
certificar-se de que seus códigos de conduta estão de acordo com as leis trabalhistas de Bangladesh. (E)

18) Resposta: (B) little compensation to pay for the expenses with medical care.
Nesta questão de compreensão localizada do texto, os candidatos devem marcar a resposta correta que está na
opção (B) pois esta opção trata do que foi recebido pelas vítimas das duas catástrofes a título de compensação. Diz
a opção (B) que foi uma pequena compensação para pagar as despesas com tratamento médico, como está no
parágrafo 8 do texto.
Nas demais opções, as referências às compensações pagas às vítimas não encontram respaldo no texto.
Opção (A): uma significativa quantia para ajudar adequadamente a manutenção das vítimas.
Opção (C): uma compensação total para atender suas necessidades, pagas através de um fundo. No caso das
vítimas das duas catástrofes, as compensações não foram nem totais nem o valor foi de uma significativa quantia,
segundo o texto. Além do mais, as vítimas de Tazreen ainda não foram compensadas.
Opção (D): uma doação da C&A para a manutenção das vítimas, logo depois do desastre. Segundo o texto, esta
doação foi apenas pedida e ainda foi não paga.
Opção (E): 30 milhões de dólares para cobrir as perdas de parentes e dependentes. Esta quantia de 30 milhões de
dólares refere-se ao que precisa ainda ser pago às vítimas do desastre de Rana Plaza.
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19) Resposta: (C)“more than 10 percent” (line 111) refers to the share of the garment industry in the GDP.
Nesta questão, testa-se a compreensão das referências aos percentuais e quantias presentes no texto.
Para acertar, o candidato deve ser capaz de perceber que na opção (B) está correta a relação entre “mais de 10%”
e o seu referente: a participação da indústria de confecção no PIB.
As outras opções apresentam relações equivocadas. Opção (A): afirma que “menos de 10%” refere-se ao
percentual de novos sindicatos registrados no país. Na verdade, este percentual se refere ao percentual de fábricas
têxteis em Bangladesh que possuem sindicatos.
Opção (C): afirma que “quase 80%” se refere ao aumento das importações em Bangladesh. Na verdade, este dado
se refere ao percentual que a indústria têxtil representa no ganho com as exportações em Bangladesh.
Opção (D): afirma que “mais de 4 milhões de trabalhadores” se refere à maioria das trabalhadoras femininas. Na
verdade, a expressão se refere ao número de trabalhadores empregados na indústria de confecção, sem referência
ao sexo desses trabalhadores.
Opção (E): afirma que “mais de 4,500” refere-se ao exato número de todas as fábricas em Bangladesh. Na verdade,
a expressão se refere ao número de fábricas de portes variados do setor de vestuário.
20) Resposta: (D) reinforce the report’s conclusion on profit and respect to the garment workers.
Nesta questão de compreensão geral do texto, testa-se a compreensão da conclusão do texto em relação ao todo.
Para acertar, o candidato deve marcar a opção (D) onde está dito que a conclusão reforça as conclusões do
relatório quanto ao lucro e respeito aos trabalhadores das confecções.
Nas demais opções, encontramos informações que não expressam o que está no parágrafo 10.
A opção (A) diz que é revelar informações sobre as confecções de Bangladesh. A opção (B) afirma que é expressar
tristeza pelas duas maiores calamidades que atingiram Bangladesh. A opção (C) diz ser apoiar as opiniões de Phil
Robertson quanto ao custo das companhias de varejo. A opção (E) diz que é contrastar a versão de Phil Robertson
com o relatório dos líderes do sindicato.
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