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2ª chamada das 14h às 16h 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

1) Nos primeiros parágrafos do texto a autora narra um pouco de sua história pessoal sofrida 

como adolescente e mulher indígena no Canadá. Ao lermos seu relato é possível afirmar as 

seguintes informações, exceto que: (2,5) 

a) Ela foi uma vítima de desaparecimento e violência quando adolescente; 

b) Ela recebeu o amor do lar de sua avó para se recuperar de traumas; 

c) Ela sentia-se culpada pelo seu sofrimento por ter fugido de sua casa; 

d) Ela relatou o estupro a um grupo de trabalho e recebeu o seu apoio. 

 

2) Mais adiante, nos parágrafos finais do artigo, a autora ainda afirma que: (2,5) 

a) Mulheres indígenas morrem três vezes a mais que brancas por ano; 

b) O ritmo de mortes de mulheres brancas tem crescido no mundo; 

c) Uma geração de mulheres indígenas ainda luta pela sobrevivência; 

d) Ela se considera orgulhosa e isso a tornou uma jornalista de sucesso. 

3) De acordo com o artigo, a ONU reconheceu que as desigualdades básicas que 
existem entre os povos indígenas e o resto do Canadá são um lembrete do que 
exatamente? (2,0) 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4) Qual a grande crítica que a autora levanta sobre uma visão utópica que estrangeiros 

parecem ter de seu país e qual o exemplo que ela apresenta como ilustração? (3,0) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4ª chamada das 14h às 16h 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

1- O que é necessário para que uma vacina comece a ser desenvolvida e testada? 

(2,0)   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2- Como a agência reguladora continua a controlar a produção de vacinas depois da 

concessão da licença e o que ela pode exigir dos produtores? (3,0) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Os ensaios clínicos das vacinas envolvem: (3,0) 

a) Estudos de imunidade envolvendo poucos indivíduos monitorados à distância; 

variações de doses em centenas de indivíduos; eficiência crítica da documentação 

de segurança necessária para o licenciamento; estudos adicionais.  

b) Estudos de segurança envolvendo poucos indivíduos monitorados de perto; 

variações de centenas de doses em vários indivíduos; dados adicionais de 

segurança e fornecimento de documentação crítica eficiente; estudos formais. 

c) Estudos de segurança e imunogenicidade envolvendo poucos indivíduos; 

variações de doses em centenas de indivíduos; documentação crítica de eficácia e 

dados adicionais de segurança. 



d) Estudos de segurança em indivíduos monitorados de perto; variações de doses em 

cem indivíduos; inscrição de milhares de indivíduos e documentação crítica 

eficiente necessária para o licenciamento. 

 

4- A sigla “VRPBAC” equivale a que em Português? (2,0) 

a) Vacina e relatados produtos biológicos ao comitê de orientadores. 

b) Vacinas e produtos biológicos relacionados ao Comitê orientador 

c) Comitê Relator de Orientação sobre Vacinas e Produtos Biológicos 

d) Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados 
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3ª chamada das 9h às 11h 

 

           FOLHA DE RESPOSTAS 

 

1. A tradução mais apropriada da frase nominal “tight-knit social groups” 

(parágrafo 6, linha 1) é: (2,0) 

a) tecidos socialmente em grupos 

b) colocados juntos em grupos de sociedade 

c) grupos sociais fechados  

d) grupos fechados em sociedade  

 

2. No último parágrafo do texto, Córdova afirma que existe a necessidade 

de ação contra a disseminação de notícias falas.  Ela sugere que, (2,0) 

a) os gigantes da internet deleguem a responsabilidade. 

b) o sistema judicial exija provas das afirmações no tribunal. 

c) as autoridades repudiem as notícias falsas.  

d) os meios de comunicação publiquem notícias corretas.  

 

3. Cite três consequências, em três países da América Latina, da 

divulgação de notícias falsas. (3,0) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Quais são as razões para o grande índice de notícias falsas na América 

Latina. Cite três exemplificando cada um. (3,0)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

 

Responda as questões:  

1) No início do artigo, a autora apresenta informações a respeito do convívio em família 

em tempo de pandemia e as alterações em padrões de rotinas de alimentação e 

emoções vivenciadas atualmente. Com base nos dois primeiros parágrafos é possível 

afirmar que: (2,0) 

a) O convívio mais estreito é um fator de estresse aos membros da família; 

b) A proximidade dos pais e filhos nesses tempos gera mais ansiedade; 

c) As rotinas familiares podem se alterar e se apresentarem contraditórias; 

d) As diferentes emoções em jogo complicam ainda mais o convívio familiar. 

 

2) Do terceiro ao quinto parágrafo a autora explica o fenômeno da alimentação 

emocional citando diferentes estudos e pesquisadoras. O que seria exatamente esse 

fenômeno e quais são as suas causas? (3,0) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) O que a doutora Lumeng comenta sobre a reação dos pais frente ao problema de 
alimentação emocional de seus filhos? (3,0) 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

4) No que se refere ao problema do estresse gerado em tempos de isolamento familiar, é 

correto afirmar as seguintes informações, exceto que: (2,0) 

a) As crianças têm seus pais como modelos de como lidar com o estresse; 

b) Lidar com o estresse não envolve apenas uma única maneira possível; 

c) Atividades variadas são ações que podem gerar ainda mais estresse; 

d) Os pais servem de modelo emocional e de controle aos seus filhos. 

 

 


