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Prova de Língua Espanhola 2021.1 

1. Considerando o conteúdo e a argumentação desenvolvidos no texto, qual a ideia 
central defendida pelos autores?  

a. A reconstrução da Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para lidar com o 
surgimento de enfermidades endêmicas;  

b. A coalizão entre países das Américas (Sul, Central e Norte) e a expansão do alcance 
da Agencia Caribeña de Salud Pública (CARPHA) para todas as regiões americanas;  

c. Construção de fundos inter-regionais para o apoio financeiro emergencial frente à 
pandemia e às demais contingências que venham a afetar a saúde pública; 

 d. Uma união entre os países sulamericanos para lidar com crises sanitárias de caráter 
pandêmico, de modo a reforçar a atuação da Organização Pan-Americana da Saúde.  

 

2. De acordo com a situação pandêmica global causada pelo vírus SARS-CoV-2 no 
momento em que o artigo foi escrito, assinale a alternativa INCORRETA:  

a. Os Estados Unidos representavam mais da metade do número de mortes em todo o 
continente americano;  

b. O Brasil apresentava maior índice de letalidade pelo COVID-19 que a média global;  

c. Os Estados Unidos apresentavam maior número de infectados que o Brasil;  

d. O continente americano representava menos da metade do número de mortes no 
mundo; 

 

3. As consequências da crise sanitária causada pela pandemia do COVID-19 
reverberam em diversas áreas, entre elas a economia. Qual das repercussões 
econômicas abaixo não foi citada no texto?  

a. Investidores adoeceram;  
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b. O aumento das taxas de juros prejudicou os investimentos nas bolsas de valores de 
todo o mundo, o que desacelerou a economia e gerou demissões em massa;  
 
c. Os Estados precisaram oferecer apoio econômico às empresas e aos cidadãos; 
  
d. Muitas pessoas perderam seus trabalhos;  
 

4. No trecho: “[...] en Brasil, los números anunciados por el gobierno federal son imprecisos, 
pero desde hace mucho un Sistema Único de Salud (SUS) desguazado tiene que lidiar 
con un perfil complejo de problemas de salud, la mayoría de ellos determinado o 
condicionado por la inmensa desigualdad socioeconómica vigente.” o termo 
"desguazado" significa exatamente:  

a. Esgotado; 
 
b. Sucateado;  
 
c. Desprezado;  
 
d. Desmantelado;  
 

5. Qual cenário atual é citado no texto como fator de vulnerabilidade em questões 
sanitárias internacionais:  

a. A desigualdade social;  
 
b. Sucateamento de hospitais;  
 
c. A globalização;  
 
d. Líderes desqualificados;  
 

6. Segundo os autores, qual acontecimento desdenhou das iniciativas de 
multilateralismo na América do Sul:  

a. O fim da UNISUR;  
 
b. O descaso com o Sistema Único de Saúde brasileiro;  
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c. A criação do Conselho Sulamericano de Saúde;  
 
d. O surto da epidemia de H1N1 e da dengue.  
 

7. Conforme o texto, no momento, qual medida vem sendo adotada pelos países 
sulamericanos para proporcionar algum grau de assistência conjunta no 
enfrentamento de questões sanitárias?  

a. Investimento em pesquisa em países estrangeiros;  

b. Doação de itens essenciais para o espaço hospitalar, como camas, remédios e os 
próprios profissionais de saúde;  

c. Consulta entre os Ministérios da Saúde;  

d. Implementação de medidas técnicas racionais de vigilância de saúde nas fronteiras 
entre os países. 

  

8. No trecho: “Es posible identificar algunas líneas de trabajo que, sin duda, 
aportarían a la toma de decisiones de los países”, o verbo aportarían sugere:  

a. Certeza;  
 
b. Previsão;  
 
c. Dúvida;  
 
d. Condição;  
 
 
9. Entre as formas de atuação conjunta no combate à COVID-19, qual das 
alternativas abaixo NÃO foi mencionada no texto:  
 
a. Criação de fundos regionais para casos de emergência sanitária; 
 
b. Combate à notícias inverídicas;  
 
c. Criação de uma rede regional de laboratórios para diagnóstico da COVID-19; 
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d. Criação de uma estratégia regional de desenvolvimento, aquisição e aplicação de 
vacinas.  
 

10. “Búsqueda de información para el diagnóstico, vigilancia, control y prevención de la 
COVID-19, identificando las que están basadas en evidencias científicas, que puedan 
apoyar y alimentar los procesos de formulación de políticas.” Qual das alternativas 
abaixo contém, respectivamente, os sinônimos em português das palavras 
destacadas no trecho acima?  

 a. Investigação/guarda/imprudência/experiente/nutrir; 
  

b. Pesquisa/guarda/precaução/fundamentado/fomentar;  
 

a. Procura/descanso/precaução/fundamentado/suster;  
 

d. Análise/observação/cuidado/experiente/fomentar.  

11. Assinale a opção que contenha um tipo de tecnologia sanitária a ser produzida e 
uma instituição sul americana mencionada no texto como alternativas necessárias 
para o combate do coronavírus na América do Sul:  
 
a. Respiradores; Escolas de Saúde Pública;  

 
b. Máscaras; Instituições Nacionais de Saúde Pública;  

 
c. Equipes de proteção; Instituições Internacionais de Saúde;  

 
d. Respiradores; Instituições Internacionais de Saúde.  

 
 

12. De acordo com o texto, qual atitude os países não devem tomar nesse processo 
de integração?  
 
a. Excluir o Brasil, por ser uma potência regional;  

 
b. Excluir a Venezuela, baseando-se na suspensão do país pela Mercosul;  
 
c. Levar em conta questões ideológicas;  

 
d. Excluir a Venezuela e a Bolívia;  
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13. Assinale a alternativa que corresponde aos efeitos institucionais esperados 
pelos autores, uma vez que a integração entre os países sul americanos seja 
realizada:  
 

a. Acontecerá um maior protecionismo institucional por parte dos países;  
 

b. As universidades, institutos de pesquisas e escolas de saúde serão desintegradas; 
 

c. Todas as instituições de pesquisa e saúde serão fundidas numa entidade única que 
prestará assistência a todos os países-membros;  
 

d. d. As instituições educacionais e de pesquisa vão cooperar umas com as outras;  
 

 

14. No trecho “establecer la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico”, os vocábulos “la” e “el” 
retomam os termos:  
 
a. "capacitación" e "desarollo";  

 
b. Na verdade, estão anunciando os termos "capacitación" e "desarollo"; 

 
c. "investigación" e "recursos humanos". 

 
d. Na verdade, eles não estão retomando nenhum termo ou ideia 

anteriormente citados;  

15. Segundo o texto, qual a relação da Organização Pan-Americana da Saúde com a 
integração sugerida pelos autores?  

a. A integração teria um maior alcance que a OPS, uma vez que incluiria 
todos os países do Caribe. 
 

b. A integração teria alcance equivalente à OPS, visto que teria os mesmos 
países membros; 
 

c. A integração viria reforçar as atividades da OPS na América do Sul; 
 

d. A integração teria alcance maior que a OPS e menor que a OMS. 
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16. Qual alternativa abaixo representa a(s) fonte(s) utilizada(s) pelos autores para 
ratificar seu argumento?  
 
a. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS);  
 
b. Dados da UNASUR. 

 
c. Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde  

 
d. Dados da OMS e dados da UNASUR.  

 

17. De acordo com o texto, o PROSUR:  
 
a. É uma entidade liderada por conservadores ortodoxos;  
 
b. Foi criado para atuar juntamente à UNASUR;  
 
c. Foi criado antes da UNASUR;  
 
e. Nenhuma das alternativas acima.  

 

18. “En este sentido, el Caribe ha dado un importante paso con la creación de la Agencia 
Caribeña de Salud Pública (CARPHA) 2, mientras que regiones como África se han 
decidido por la creación de un Centro de Control de Enfermedades (CDC/AFRO).” 
Considerando o contexto, o termo “mientras” significa:  
 
a. Mentiras;  
 
b. Enquanto;  
 
c. Porque;  
 
e. Sobretudo.  

 

19. Qual alternativa foi apresentada pelos autores como forma de conseguir 
recursos pecuniários para lidar com a pandemia na América do Sul?  

a. Buscar parceria com os Estados Unidos;  
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b. Aumentar a exportação;  
 
c. Conseguir, individualmente, empréstimos com o FMI e o Banco Mundial a 2% de juros; 
 
d. Pedir empréstimos a FMI e ao Banco Mundial conjuntamente e a custo de 0%;  

 

20. Assinale a alternativa que apresenta um subtítulo adequado para o artigo: 

a. “Alternativas subregionais de mitigação dos danos da COVID-19 na América do Sul” 

b. “Alternativas inter-regionais de mitigação dos danos da COVID-19 na América Latina”  

c. “Alternativas de atuação da Organização Pan-Americana da Saúde para o combate da 
COVID-19 na América do Sul”  

d. “O fim da UNASUR e suas consequências nas iniciativas de enfrentamento da COVID-
19 na América Latina” 


