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2ª chamada das 14h às 16h 

 

GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

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) 
 
Ao reconhecer tais desigualdades, a ONU afirma que elas são um lembrete gritante 
do fracasso do estado canadense em superar o racismo sistêmico, o trauma 
intergeracional do colonialismo e a provisão inadequada de serviços especializados e 
programas para cada comunidade. 

 

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) 

Pessoas de fora geralmente têm uma visão utópica do Canadá como uma nação forte e livre 
que defende os direitos humanos. Na realidade, o governo federal tem paralisado 
continuamente o investimento em recursos para lidar com o genocídio de mulheres e meninas 
indígenas desaparecidas ou assassinadas e outras opressões vividas pelos povos indígenas. 



Como exemplo, a autora traz a informação de que o Primeiro Ministro Trudeau encontrou 
bilhões de dólares para garantir um projeto de expansão de um gasoduto. 
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1- O que é necessário para que uma vacina comece a ser desenvolvida e testada? 

(2,0) 

O fabricante que deseja iniciar os ensaios clínicos com uma vacina deve enviar um 

pedido de novo medicamento investigacional (IND) ao FDA. O IND descreve a 

vacina, seu método de fabricação e testes de controle de qualidade para liberação. 

Também estão incluídas informações sobre a segurança da vacina e a capacidade de 

induzir uma resposta imune protetora (imunogenicidade) em testes em animais, 

bem como o protocolo clínico proposto para estudos em humanos. 

 

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) 

O FDA continua a supervisionar a produção de vacinas após a vacina e os 

processos de fabricação serem aprovados, a fim de garantir a segurança contínua. 

Após o licenciamento, o monitoramento do produto e das atividades de produção, 

incluindo inspeções periódicas nas instalações, deve continuar enquanto o 

fabricante possuir uma licença para o produto. Se solicitado pela FDA, os 

fabricantes devem enviar à FDA os resultados de seus próprios testes de potência, 

segurança e pureza para cada lote de vacina. Eles também podem ser obrigados a 

enviar amostras de cada lote de vacina ao FDA para teste. 

 

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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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) 

2 os gigantes da internet deleguem a responsabilidade. 

3 o sistema judicial exija provas das afirmações no tribunal. 

4 as autoridades repudiem as notícias falsas.  

5 os meios de comunicação publiquem notícias corretas.  

 

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

divulgação de notícias falsas. (3,0) 

A crença equivocada de que as torres de telecomunicações 5G espalharam o 
coronavírus por meio de ondas de rádio levou os moradores de Huancavelica, 
nos Andes peruanos, a deter oito engenheiros de telecomunicações por mais de 
um dia. O consumo de gengibre no Peru disparou e as exportações quase 
triplicaram devido à crença de que ele pode tratar ou curar o Covid-19.  Em 
Chiapas - onde rumores do WhatsApp se espalharam afirmando que 
funcionários de saúde do governo estavam deliberadamente pulverizando 
comunidades indígenas com o coronavírus uma multidão enfurecida teria 
saqueado o hospital comunitário no município de Los Rosas no início de junho 
antes de incendiar uma ambulância, a prefeitura e a casa do prefeito. 
 

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

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



Uma das razões para o aumento de notícias falsas deve-se à questão 
financeira. Os vídeos virais da epidemia de Zika no YouTube há alguns anos, 
por exemplo, alegaram falsamente que a doença poderia ser curada com mel 
ou alho, como aconteceu novamente este ano com o coronavírus. Vídeos que 
promovem esse tipo de‘ cura ’ recebem milhares de visualizações e as pessoas 
que os fazem ganham muito dinheiro, sendo verdadeiras as informações ou 
não. 
 
Notícias falsas também são espalhadas por pessoas que representam 
claramente agendas políticas ou comerciais, como explicou Jorge Bruce, 
colunista e psicanalista peruano que estuda o fenômeno. Como exemplo, tem-
se o caso de políticos que têm promovido o uso de um agente de 
branqueamento tóxico como uma cura potencial - com moradores em pânico 
na cidade de Cochabamba, supostamente fazendo fila para comprar o produto 
venenoso.  
 
Ele ainda explica que tais notícias são espalhadas por pessoas bem-
intencionadas em conversas familiares no WhatsApp, provavelmente porque 
podem criar uma sensação de controle sobre uma situação que está fora de 
controle, o que torna o problema ainda maior nesses tempos atuais. 
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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) 

Geralmente, as duas grandes coisas que fazem as crianças comerem emocionalmente é 
o tédio e o estresse. A alimentação emocional pode significar comer demais em resposta 
a emoções negativas, ansiedade, tristeza, raiva ou tédio. Alguns estudos sugerem que há 
uma contribuição genética para a alimentação emocional, mas que realmente não 
desempenha um papel importante até a idade adulta, disse ela. A alimentação emocional 
na infância parece ser devida ao ambiente, ao modelo parental. 
 
3) O que a doutora Lumeng comenta sobre a reação dos pais frente ao problema de 
alimentação emocional de seus filhos? (3,0) 
 
A Dra Lumeng comenta que se os pais acreditam que seu filho está comendo demais 
emocionalmente, eles deveriam ajudá-lo a controlar melhor suas emoções. A médica 
salienta:  “ajude as crianças a compreender esta pandemia, controlar seu medo, controlar 
sua raiva pelo que perderam”. Isso significa, é claro, ajudar as crianças a fazer o que 
muitos de nós próprios temos dificuldade em fazer - um problema constante na 
paternidade. 

 

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 


