Gabarito - Espanhol - Grupo 02 - 02 de fevereiro de 2021 - 14:00
Para as autoras, a pandemia:
evidenciou as teorias políticas clássicas, como a função do chefe de Estado.
pôs em cheque as teorias políticas que davam conta de aspectos importantes da vida em sociedade.
levou para os meios de comunicação as teorias políticas clássicas, antes em desuso.
revelou a necessidade de reestruturação do Estado e das teorias políticas que o sustentam.
Com base das informações presentes no texto, é possível afirmar que:
as condições de trabalho e a legitimidade das demandas dos profissionais da saúde já eram colocadas à prova
antes da pandemia.
a pandemia levou as condições de trabalho e as reivindicações dos profissionais da saúde a um patamar nunca visto.
não houve grande interferência da pandemia nas relações de trabalho dos profissionais da saúde, pelo menos no Brasil.
os profissionais de saúde foram pouco afetados pelo advento da pandemia.
O relato descrito no parágrafo iniciado por “El 30 de enero de 2020” dá conta:

de uma greve promovida por profissionais da saúde em Pernambuco.
do afastamento dos profissionais de saúde de Pernambuco, diante das condições de trabalho.
dos doze dias de folga não remunerada aos quais os técnicos de enfermagem pernambucanos foram submetidos em
2020.
da violência policial crescente, em especial no estado de Pernambuco.
No enunciado “Después de esa decisión, las solicitudes del sindicato en el seno de COVID-19 se limitaron a las
solicitudes de destitución de trabajadores considerados como grupo de riesgo”, o trecho destacado faz referência:
à greve promovida por profissionais de saúde de Pernambuco em 2020.
à lei que proíbe o direito de greve de funcionários públicos de serviços essenciais.
ao fato de o poder judiciário de Pernambuco ter impedido uma greve de profissionais de saúde, que
reivindicavam EPIs.
à decisão do sindicato dos profissionais de saúde de limitar seus pedidos aos trabalhadores da saúde em grupo de risco.
Apenas uma das alternativas a seguir contém informações autorizadas pela leitura do texto. Assinale-a
Os médicos da rede pública não sofreram reajustes de salário na última década.
Por décadas, os profissionais da saúde pública sofrem com salários baixos, em média equivalentes ao salário
mínimo.
Os médicos da rede pública de Pernambuco recebem menos que os auxiliares de enfermagem.
Os salários baixos, entre os profissionais de saúde, é a menor de suas preocupações.
No trecho “A pesar de la parálisis, todos los servicios hospitalarios se mantuvieron por medio de la rotación
entre los profesionales”, poderia ser reescrito, sem mudança de significado da seguinte maneira:
Además de a la parálisis, todos los servicios hospitalarios se mantuvieron por medio de la rotación entre los
profesionales.
Mientras hubo parálisis, todos los servicios hospitalarios se han mantenido por medio de la rotación entre los
profesionales.
Desde luego, a causa de la parálisis, todos los servicios hospitalarios se mantuvieron por medio de la rotación entre los
profesionales.
Pese a la parálisis, todos los servicios hospitalarios se han mantenido por medio de la rotación entre los
profesionales.

A leitura do texto permite afirmar que, entre as disposições legais emergenciais propostas pelo Governo Federal
a partir de medidas provisórias para o enfrentamento à pandemia, está:
a suspensão das férias para os trabalhadores da saúde.
o aumento de vagas na rede pública para profissionais de saúde.
a vacinação em massa da população, tão logo as agências autorizem.
o aumento de horas trabalhadas pelos profissionais da saúde, desde que restem horas de descanso.

Com o período “A pesar de ser fundamental, se pregunta: ¿las actividades y condiciones de trabajo se
consideraban socialmente y las reivindicaciones se reconocían como legítimas por parte de la población, los
órganos reguladores, las autoridades legislativas?” as autoras:
levantam um questionamento de forma retórica, já que não se posiciona sobre esse assunto na sequência do texto.
propõem uma reflexão a partir de uma pergunta cuja resposta é a base dos exemplos e argumentos que utilizam
em seguida.
lançam uma pergunta que seu texto não responde.
individualizam seu objeto de análise, qual seja, a legitimidade dos órgãos reguladores em determinar as condições de
trabalho dos profissionais de saúde.
(ANULADA) Quando as autoras dizem que “Las clases en las escuelas y universidades públicas y privadas
permanecieron suspendidas”, deve-se entender que:
as salas de aula foram mantidas fechadas.
as aulas foram suspensas.
os encontros estudantis tiveram que ser interrompidos
as salas onde aconteciam atividades educativas foram interditadas.
A expressão “El gallinero está abierto a los zorros”, no âmbito deste texto, é utilizada pelas autoras para:
reforçar a ideia de que o Governo Federal tem possibilidade de freiar a pandemia, ainda que aparentemente não o
queira.
ressaltar a incompetência do Governo Federal em tratar a pandemia.
insinuar que as medidas emergenciais para fazer frente à pandemia pelo Governo Federal pode implicar atos de
corrupção.
dar a entender que a classe política é toda formada por ladrões.
11. Ao afirmar que “Igualmente grave es que no tienen ayuda financiera para vivir en una dirección que no sea
la de sus familiares expuestos al contagio”, as autoras referem-se:
às condições precárias em que vivem todos os profissionais de saúde e seus familiares.
à dificuldade de os profissionais da saúde, expostos ao risco de contaminação, viverem num endereço diferente
do de seus familiares.
à ausência de ajuda financeira para que os profissionais da saúde tomem um direcionamento diferente durante o
isolamento social.
ao isolamento social imposto pela pandemia, que requer que médicos vivam em casas diferentes de suas famílias.
12. No trecho “En el nuevo mundo, incluso con sueldos sin sustitutos reales durante 10 años en el sector público,
con malas condiciones de trabajo y teniendo que elegir al paciente que será el destinatario del escaso material, los
profesionales siguen en primera línea en la lucha contra la pandemia.”, devemos entender que as autoras se
referem:
às condições de trabalho dos profissionais da saúde nas Américas, em contraste com os da Europa.
às escolhas difíceis que os profissionais da saúde precisam fazer no dia a dia, em especial na América Latina.
à manutenção do compromisso dos profissionais da saúde no contexto pós-pandemia, a despeito das condições
adversas.
à degradação dos serviços de saúde latino-americanos, que dependem da boa vontade dos profissionais do setor.
13. Sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde, é correto afirmar, a partir da leitura do texto, que:

não se pode relacionar a emenda constitucional 95 de 2016 com a redução de investimentos na Saúde.
apesar do decréscimo no orçamento da Saúde, o número de camas em hospitais não foi impactado.
houve uma redução da troca de insumos na vigilância epidemiológica.
sofre com a redução orçamentária tanto a nível federal como estadual.
14. Ao discutir a situação dos profissionais de saúde durante a pandemia, as autoras afirmam que “La
contaminación con COVID-19 no se considera automáticamente una enfermedad profesional y, en caso de
fallecimiento, no hay indemnización compensatoria ni pensión especial para los niños, ni siquiera a una edad
temprana”. Com isso, querem dizer que:
mesmo os médicos em idade avançada, logo em grupo de risco, não estão cobertos em caso de falecimento em
decorrência da COVID-19 pela legislação trabalhista.

os filhos de profissionais da saúde cujos pais morram em decorrência da COVID-19, mesmo os mais jovens, não
têm direito pensão ou indenização compensatória.
a contaminação por COVID-19 não é considerada uma enfermidade laboral, de modo que apenas os filhos adultos de
profissionais da saúde são amparados em caso de morte dos pais.
apenas não estão previstas pensões ou indenizações a filhos maiores de idade de profissionais da saúde mortos no
combate à pandemia.
15. As pistas textuais presentes no texto 1 nos permitem afirmar, sobre seu gênero, que se trata de:
o trecho de um ensaio.
uma matéria jornalística.
um texto informativo.
uma crônica.
16. O parágrafo iniciado por “En el Brasil, los soldados que actúan en la guerra (…)”, dentro da argumentação
das autoras, serve para:
ironizar as benesses recebidas pelos militares e seus dependentes no Brasil.
antecipar a proposição feita no parágrafo seguinte, em que se faz uma analogia com a situação dos profissionais
da saúde diante da pandemia.
propor mudanças na rede de apoio a profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia.
criticar o apoio que o Governo Federal tem dado aos militares, mesmo que o Brasil não esteja em guerra.
17. (ANULADA) Segundo as autoras, os profissionais da saúde, no contexto da pandemia:
As feministas ligaram-se ao direito prioritariamente para adquirir vantagens financeiras com o objetivo de viabilizar
suas lutas.
A ressignificação moral de violências vividas por mulheres, a partir do uso da linguagem dos direitos humanos,
tem um impacto subjetivo e emocional positivo.
Apesar dos avanços que a reforma legal e sua relação com o feminismo proporcionaram, radica na conquista de
benefícios pecuniários a principal vantagem obtida.
O interesse pessoal se sobrepõe ao coletivo quando a questão diz respeito às violências sofridas pelas mulheres.
18. O uso das epígrafes de Geni e o zeppelin, de Chico Buarque:
estabelece uma relação de intertextualidade com a situação atual, já que o sofrimento da personagem é similar ao da
população durante a pandemia.
é um recurso argumentativo, a partir do qual as autoras buscam a empatia dos leitores com respeito à situação
dos profissionais da saúde, análoga à da personagem da canção.
é inadequado, pois refere-se ao conto “Bola de sebo”, de Guy de Maupassant, e não tem qualquer relação com o tema
da saúde.
deveriam vir apenas no começo do texto, como prevê a norma.
19. Na conclusão do texto, as autoras afirmam “Sin embargo, la solidaridad debe materializarse”. A expressão
“sin embargo” possui aqui caráter:
de contraposição.
de adição.
de complementariedade.
de concessão.
20. Ainda sobre o enunciado “Sin embargo, la solidaridad debe materializarse”, percebe-se, por parte das
autoras:
o tom de ironia com respeito ao apoio que os profissionais da saúde deram durante as eleições ao grupo político que
hoje ocupa o Governo Federal.
o tom nostálgico com respeito às canções produzidas na década de 1970, de cunho claramente político e contestatório.
uma crítica ao Governo Federal, que desde o início da pandemia tem se negado a seguir princípios científicos e se
restringe a crendices e manipulação de fatos.
uma crítica à atitude de parte da população, que manifesta seu agradecimento aos profissionais da saúde, mas
não agem de forma objetiva para proteger seus direitos.

