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CHAVE DE RESPOSTAS 

 

QUESTÃO 

1  

2 
 

O autor se refere ao Ramadã para os muçulmanos que imigraram para os países nórdicos, onde a 

duração do dia é de quase 24 horas. Reykjavik, na Islândia, onde o sol se põe à meia-noite e nasce 

logo duas horas depois, por exemplo, é o novo lar para mais de 1,000 muçulmanos. Isso significa 

que lá o jejum irá durar quase 22 horas, o que lhes permite somente uma refeição ao dia.  
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Os sunitas egípcios ofereceram/propuseram as seguintes soluções: poderia se ignorar a duração 

natural do dia nesses países e obedecer aos horários da região de Mecca ou dos países com 

maioria muçulmana mais próximos. Isso possibilitaria, por exemplo, que os muçulmanos da 

Islândia, seguissem o horário da Turquia e, assim, jejuassem por 18 horas em vez de 22.  

5  

6 
  

A escritora Lionel Shriver faz um alerta contra a censura politicamente correta das editoras, 

porque isso compromete o mundo da ficção e o torna um lugar fechado, igual e entediante. A 

autora afirma que os autores que fazem parte da atual cultura excludente “call out culture” lutam 

contra uma série de “sins” e “nãos” que limitam a imaginação dos escritores e torna ameaçador o 

processo de produção e publicação.  
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O caso da Editora Black Lawrence, em 2014, que dispensou a escritora Elizabeth Ellen porque ela 

havia publicado um ensaio controverso em algum outro lugar. Em Minnesota, foram retiradas as 

obras Huckleberry Finn e To Kill a Mocking Bird das escolas, por conta do medo de  que esses 

clássicos poderiam “marginalizar” e “humilhar” os alunos.  A escritora menciona que em 2016, 

incluiu um personagem negro em um de seus contos e foi advertida pelo seu agente a substituir o 

personagem por um branco. O conto foi rejeitado por uma revista com a qual ela já havia 

trabalhado antes. 

 


