
Questão Resposta
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Parágrafos 1 e 2

Uma das respostas:
• Tehmina precisa escolher entre sua vida antiga na Índia e uma nova em Ohio com seu filho, nora e 
   neto.
• Tehmina deve decidir se vai deixar a paisagem reconfortante de sua Índia natalpelos estranhos  
   rituais da vida em um novo país.
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“Adoçar” e enriquecer a vida das pessoas na Índia. 

Ela a encara com seriedade.
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whether to live in America as a stranger or as a citizen.

Duas das respostas:
• conexão
• participação
• envolvimento
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Avaliação: excellent

Duas das respostas:
• O romance celebra a família e a comunidade.
• É um olhar honesto, mas carinhoso para a América.
• É eloquentemente escrito, evocativo e inesquecível.
• É um olhar comovente para questões de imigração, identidade, vida familiar e esperança.
• É um romance que mostra como as culturas podem colidir e se tornarem melhores por causa disso.
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Sorab felt the familiar rush of heat in the back of his neck

Você percebe que minha mãe gastou − desperdiçou − toda a juventude cozinhando e cuidando de 
outras cinco pessoas?
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Um dos fatos:
• A mãe de Sorab sempre teve empregados. 
• A vendedora de peixes, o menino do jornal, o padeiro e o açougueiro, todos faziam as suas rondas 
  da manhã até a casa da mãe de Sorab, entregando seus produtos.

Uma das lembranças:
• queixas dos vizinhos
• mãe cortando cebolas
• fila de visitantes inesperados 
• negociação com os vendedores 
• discussões com os empregados 
• rosto corado e cansado de sua mãe 
• parentes exigentes que apareciam sem avisar
• barulho de campainhas tocando e de vozes alteradas
• necessidade de sua mãe gerenciar todos os acontecimentos
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No lugar de empregados e vendedores, eu gostaria de ter tido...
Dois dos desejos:
• um aspirador que não pedisse aumento
• uma secadora de roupas que não respondesse
• um supermercado onde os preços fossem fixos
• uma máquina de lavar louça que não se queixasse
• um processador de alimentos que cortasse a cebola sem deixar um rastro de lágrimas
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Valor semântico: adição

Efeito: indicação da quantidade excessiva de tarefas executadas e situações difíceis enfrentadas
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(VALOR POR QUESTÃO = 2,00 PONTOS)
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Uma das frases:
• when he had felt that rootlessness that only immigrants feel, so that he felt as if his head was  
   touching the skies of America
• Sorab wanted to tell Susan about how, for years, he had longed for his life to be seamless
• And how, after his mother and father began to visit him in Ohio, he had finally felt whole, complete, 
  seamless.

O pretérito perfeito se refere a um acontecimento em um dado momento no passado, e o pretérito 
mais-que-perfeito indica um acontecimento passado anterior a outro também no passado.
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Ter uma vida perfeita e ter todos os seus entes queridos sob o mesmo teto. 

Duas das respostas:
• inteiro
• completo
• perfeito


