A Organização Mundial da Saúde (OMS) vinculada à
Organização das Nações Unidas a partir de 11 de fevereiro
de 2020 passou a denominar a enfermidade associada a
contaminação pela Síndrome Respiratória Aguda Grave
Corona Vírus 2 (SARS CoV 2) de COVID – 19, abreviação para Corona Vírus Doença e o numeral remonta ao paciente
zero, homem de 61 anos que na Província de Hubei, na cidade de Wuhan teria frequentado um Mercado Público de
Frutos do Mar e Animais Silvestres e teria sido infectado se constituindo no
ponto de origem da pandemia, ainda não é possível identificar o animal que
constitui-se no vetor da doença, especialistas apontam o morcego, a cobra
ou o pangolim como prováveis hospedeiros primários. Corona designa o
formato do vírus caracterizado pela presença de extremidades chamadas
espículas de glicoproteína que possuem forte fixação ao sistema respiratório
humano. Vírus pertencem à família Coronaviridae. São grandes vírus com
uma única fita de RNA e um nucleocapsídeo (estrutura composta pelo ácido
nucleico do vírus (neste caso RNA) e seu invólucro proteico, o capsídeo)
helicoidal.

•
•
•

PELO AR: espirro, tosse, catarro, fala, gotículas de saliva entram em contato com a boca, olhos e nariz, e ocorre a
infecção.
POR CONTATO: abraço, aperto de mão e beijo. Superfícies não higienizadas como teclas, botões, corrimão,
maçanetas, celulares, apoios de transporte públicos.
PELO ANIMAL: consumo de carne de animais silvestres.
VARIABILIDADE DOS SINTOMAS:
Febre alta, tosse seca ou com secreção, dores de corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta, diarreia,
dificuldade respiratória aguda e insuficiência renal.
DECLARAÇÃO DE PANDEMIA:

•
•
•
•

O diretor da Organização Mundial da Saúde Tedros Ghebreyesus assinalou: “Estamos preocupados com os níveis
alarmantes de propagação e com os níveis alarmantes de inação”. Ele disse que a palavra pandemia “não pode ser
usada à toa”, acrescentando: “É uma palavra que, mal usada, pode causar um medo irracional, ou a aceitação
injustificada de que a luta acabou, o que levará a um sofrimento desnecessário e à morte”. Dessa forma, faz-se
necessário diferenciar surto, epidemia, endemia e pandemia em nível de escala:
SURTO: acontece quando há o aumento inesperado ou repentino do número de casos de determinada doença em
uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como surto e não como uma epidemia,
pois acontece em regiões específicas (como um bairro).
EPIDEMIA: irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia de nível municipal é
aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença, a nível estadual ocorre quando diversas cidades
registram casos e a nível nacional quando a doença ocorre em diferentes regiões do país.
PANDEMIA: em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a
níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A (ou gripe suína) passou de
uma epidemia para uma pandemia quando a OMS começou a registrar casos nos seis continentes do mundo.
ENDEMIA: não está relacionada a critérios quantitativos. É uma doença que se manifesta com frequência e somente
em determinada região, de causa local. A Febre Amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da Região
Norte do Brasil.
A declaração de pandemia foi realizada em 11 de março de 2020 e é consequência do número de países afetados, ou
seja, de que boa parte da humanidade está potencialmente exposta ao vírus.

•

DEFINIÇÃO DE MEGACIDADE:
As megacidades são, por definição, todas as grandes aglomerações
urbanas com mais de 10 milhões de habitantes residentes. Esse
conceito foi elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU)
para fazer referência aos estudos das maiores cidades e áreas
metropolitanas do planeta, bem como aos fenômenos sociais e
populacionais que as envolvem.

•

PROVÍNCIA DE HUBEI:
FONTE: https://www.beltandroad.news

A China é formada por vinte e três províncias. Hubei é uma província
sem saída para o mar no centro da China. Seu relevo variado
compreende dobramentos modernos (montanhas), lagos e áreas
selvagens. Wuhan, a capital, abriga o pitoresco Lago do Leste, a Torre
do Grou Amarelo, de 5 andares, e o amplo Museu da Província de
Hubei. A província também é conhecida pelas Três Gargantas, um
destino muito comum de cruzeiros pelo Canal Imperial do rio Yangtzé,
em suas proximidades está Hidrelétrica das Três Gargantas. Conta com
uma população de 58,5 milhões (2015) distribuída em uma área de
185.900 km² e sua capital é Wuhan.

FONTE: https://super.abril.com.br

•

WUHAN: “CHICAGO DA CHINA”.
A história de Wuhan é milenar. Foi onde ocorreu a
Revolta de Wuchang, que levou à queda da dinastia
Qing e ao estabelecimento da República Popular da
China. Wuhan foi capital da China duas vezes,
brevemente em 1927, sob a ala esquerdista do
governo do Kuomintang (KMT), liderada por Wang
Jingwei. A cidade serviu mais tarde como a capital
chinesa em tempo de guerra em 1937, durante dez
meses durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa.
Durante a Revolução Cultural Chinesa, um conflito
armado entre dois grupos hostis que lutavam pelo
controle da cidade ficou conhecido como o incidente
de Wuhan. Megacidade chinesa com população
urbana na ordem de 11 milhões de habitantes (2018)
distribuída numa área de 8.494 km², sétima cidade
mais populosa do país. Tecnopólo onde estão
reunidas diversas atividades de pesquisa e
desenvolvimento, em várias áreas da alta tecnologia,
como institutos e centros de pesquisas, empresas e
universidades, que servem como pontes, que fazem
a ligação entre esses lugares, facilitando os contatos
entre pessoas e as instituições, fazendo com que
haja uma economia de aglomeração ou de
concentração
espacial
do
desenvolvimento
tecnológico, especificamente destaca-se pela
produção de veículos elétricos de marcas famosas
como Renault, Citroen, Peugeot e Nissan.

•

País mais populoso do mundo. (1,433 bilhão de habitantes)
De acordo com a ONU, a população mundial atingiu 7,7 bilhões de
habitantes em 2019, desse total 60% concentra-se na Ásia, só a
China possui 21% da população total.
Ao lado, ranking dos países mais populosos segundo as Nações
Unidas em 2019 e previsão para 2100:

•

Maior fronteira terrestre. (22 mil km)
O maior país em extensão territorial é a Rússia, entretanto a China
possui a maior fronteira terrestre com 22 mil km de extensão.

•

Maior emissor de turistas.
O Governo Bolsonaro decretou isenção de vistos para turistas
de quatro países no dia 18 de março de 2019, naquela
oportunidade Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália
foram os países contemplados. Em viagem à Ásia o presidente
estendeu o mesmo direito para a China, Índia e Qatar (apenas
este último a medida é recíproca), porém, o executivo recuou
da isenção de vistos para os chineses.

Apesar
a

• Processo de Globalização.
(Fluxos Migratórios)
de pandemias serem tão antigas quanto
própria História, as doenças e as
pessoas que as carregam nunca foram
capazes de se deslocar a locais tão
distantes e tão rapidamente.

FONTE: https://agenciabrasil.ebc.com.br

A partir do dia 13 de março de 2020, o número de casos de coronavírus na Europa superou a quantidade registrada
no ponto de origem da doença: a cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China.
A Itália, maior foco de Covid-19 fora da China, já registra mais duas mil mortes. Segundo um jornal chamado The
Telegraph a Itália pretende negar atendimento para pacientes octogenários ou que apresentem más condições de
saúde em unidades de terapia intensiva (UTIs). Documento foi preparado pela Defesa Civil do Piemonte e diz que o
avanço da “epidemia atual torna provável que seja alcançado um ponto de desequilíbrio entre as necessidades clínicas
dos pacientes com Covid-19 e a disponibilidade efetiva de recursos intensivos”.
O documento prevê ainda que o atendimento levará em conta a capacidade do paciente de se recuperar. “[Quem vive
e quem morre] é decidido pela idade e pelas condições de saúde do [paciente]. É assim que ocorre em uma guerra”,
disse um médico ao jornal inglês.
Até o momento, a Itália contabiliza 31.506 pessoas afetadas pelo novo coronavírus, incluindo casos ativos, mortes e
pacientes curados. A situação da Europa é tão grave que os países tiveram que reavaliar a manutenção do Espaço
Schengen (documento que foi firmado em 14 de junho de 1985, na pequena vila de Schengen, em Luxemburgo. Ele
estabeleceu as bases para a abertura das fronteiras internas entre os 26 países signatários). Na França, o presidente
Macron chegou a afirmar que o COVID 19 representa um inimigo invisível que precisa ser combatido por todos,
justificando a necessidade de quarentena com a fiscalização por parte das forças armadas e multa para cidadãos
franceses que descumprirem as medidas de isolamento.
O PRECONCEITO: Não culpe os chineses pelos seus hábitos alimentares, exija regulamentação.
As agressões racistas contra asiáticos aumentaram com a propagação da epidemia do novo coronavírus, relatam
dezenas de internautas de origem asiática que vivem na França. Sob a hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (eu não sou
um vírus), eles protestam contra a discriminação.

FONTE: google.com

SINOFOBIA:
AVERSÃO OU PRECONCEITO CONTRA PESSOAS ASSOCIADAS À CHINA, SEJA POR NACIONALIDADE,
ASCENDÊNCIA FAMILIAR OU APARÊNCIA FÍSICA.

É a primeira vez na história da humanidade que um
coronavírus provoca uma pandemia, por este motivo é
difícil estabelecer comparações entre estas. Há 100
anos, um vírus se disseminou pelo planeta, contaminando um terço da população mundial. Estima-se que, próximo do
final da Primeira Guerra Mundial, 50 milhões tenham morrido por causa da gripe espanhola (chamada assim pois a
Espanha era um país neutro e com liberdade de expressão sendo responsável por sua divulgação), mais do que as
quase 20 milhões de vítimas, entre civis e militares, da 1ª Guerra Mundial. Esse tipo de episódio reacende o quão
devastador pode ser um vírus quando surgem novos surtos, como o atual causado por um coronavírus — e houve
muitos desde o início do século passado.
Um exemplo recente é o ebola, que infectou 30 mil pessoas e matou 11 mil na África Ocidental, entre 2014 e 2016; ou
o da gripe suína, que atingiu mais de 200 países desde 2009 e fez 200 mil vítimas. Com a eclosão de uma nova
pandemia causada por um microorganismo até então desconhecido, como o 2019-nCov, muitas pessoas olham para
o passado na tentativa de encontrar respostas sobre o que o futuro nos reserva. Abaixo, segue dois quadros com
informações valiosas sobre as grades epidemias ao longo da história, veja:

Com base nas informações contidas nos quadros-resumo é possível observar que o Sars e o Mers são da família dos
coronavírus e possuem taxas de letalidades superiores ao COVID 19 entretanto, o nCoV apresenta uma taxa de
contaminação maior. Além disso, é perceptível que durante a Peste Negra e a Gripe Espanhola a quantidade de mortos
foi bem elevada principalmente pelas condições médico-sanitárias frágeis da época.
LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E O PROCESSO DE REPATRIAÇÃO DOS BRASILEIROS DA CHINA.

•

Uma lei nacional foi sancionada no mês passado especificamente para tratar de "medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019".
É a Lei 13.979/2020, cuja tramitação foi bastante rápida (cerca de dois dias).
DEFINIÇÃO: Isolamento # Quarentena.
Art. 2º
Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias
ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus;
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não
estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

•

DIREITOS:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família conforme
regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas;

•

OBRIGAÇÕES:
Art. 3º
II - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;

•

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO CONTIDA NA LEI – AGENTE INTERVENTOR – ANVISA:
Art. 3º
Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão
ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e fundamentada
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;
Fonte: http://www.planalto.gov.br
ALGO A MAIS: Ministério da Saúde criou o canal de comunicação Saúde sem Fake News:

Fonte: https://www.saude.gov.br/fakenews
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, está disponibilizando um
número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não será um SAC ou tira
dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas
técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente
mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede,
antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.

Pandemia afeta produção e cadeias globais de
suprimentos, fecha fronteiras, derruba bolsas, cancela
eventos no mundo todo e eleva temores de uma
recessão global.
1) RETRAÇÃO DO PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO):
A China é a segunda maior economia do mundo e o maior
exportador de bens industrializados logo qualquer redução
do nível de atividade chinesa afeta a economia global, visto
que a mesma é a “grande fábrica do mundo”. As medidas
tomadas pelas nações para combater a pandemia
restringem a circulação de pessoas nas cidades para evitar
a disseminação do vírus e afetam a produção de
mercadorias, reduzindo a fabricação as lojas fecham. Com
restrições de mobilidade, pessoas compram menos e
empresários e consumidores adiam as decisões de
consumo e investimentos.
2) QUEDA DAS BOLSAS DE VALORES:
O receio de perdas financeiras faz empresários evitarem
investir seu dinheiro no mercado de renda variável, como
Bolsas de Valores, e aplicar em moedas consideradas
seguras. Como consequência, o preço das ações, vendidas
em larga escala acaba caindo muito.

3) REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA:
A China tornou-se o maior emissor de gases do efeito estufa do
mundo, a queima de carvão mineral em suas termelétricas é um
dos principais fatores que corroboram para essa posição. Como
muitas fábricas paralisaram suas atividades durante a aplicação
de quarentena foi registrado o recuo da poluição sobre o país,
apesar de signatário do novo acordo do clima, a COP 21.

Com base no diagnóstico apresentado por diversas
fontes médicas e governamentais, em diferentes
países, em que faixa etária o vírus é mais letal e qual
a provável razão disso?
a) Crianças abaixo de 10 anos, pois são frágeis
b) Adolescentes entre 10 e 20 anos, pois ainda não
estão com o Sistema Imunológico completo
c) Adultos entre 20 e 30 anos, exclusivamente por
causa do álcool
d) Idosos, devido ao fato de terem o sistema
imunológico mais debilitado
e) Não há risco para nenhuma pessoa,
independentemente da idade

A facilidade da disseminação de informação em nossa
época é uma de nossas maiores conquistas. Seria
difícil supor que este avanço tecnológico poderia trazer
algum efeito nocivo. Porém, ele trouxe: as fake news,
as famosas correntes de notícias falsas que circulam
em plataformas, aplicativos de mensagens e até
mesmo em blogs. Com o coronavírus, não é
diferente, e o tema também tem sido uma “vítima”
das fake news.
a) O Irã, um dos países com o maior número de casos
de infecção pelo coronavírus, tem assistido a mortes
devidas às fake news, pois foi difundida uma
informação de que álcool prevenia a doença e, em
virtude das restrições religiosas do país a bebidas,
algumas pessoas tomaram álcool puro
b) A marca de cerveja Corona também tem sofrido com
o assunto, primeiro porque perdeu grande parte do
mercado chinês em virtude da diminuição do consumo
de bebidas alcoólicas, e em segundo lugar porque
diversas pessoas associaram a cerveja à disseminação
da doença
c) Governos no mundo inteiro disponibilizaram canais
oficiais de comunicação para esclarecer dúvidas
geradas por notícias falsas disseminadas; no Brasil,
mais de 80% das consultas feitas ao Ministério da
Saúde são fruto de fake News.
d) As principais fake news estão relacionadas a
possíveis tratamentos caseiros que preveniriam a
disseminação da doença ou até mesmo curariam uma
pessoa infectada: combinações de chás, óleos e
bebidas alcoólicas e higienização com vinagres ou
produtos semelhantes.
e) Como a disseminação de doenças como o
coronavírus acontece de forma direta entre indivíduos
infectados, parte dos órgãos oficiais recomenda que as
pessoas transmitam umas às outras as práticas
caseiras que criaram para se defender e combater o
vírus.

A Doença respiratória aguda causada por 2019-nCovid
(em inglês, Coronavirus Disease 2019 ou,
simplesmente, COVID-19) é causada e transmitida,

como já sabemos, por uma variante do coronavírus.
Que característica principal dá nome a esse vírus?
a) ter se originado na China.
b) ser proveniente de um animal.
c) ter a forma de uma coroa.
d) ter letalidade acima da média.
e) ser um vírus de gripe.

Embora tenha ganhado fama como o berço do COVID19, Wuhan também é um importante centro chinês de
economia, comércio, finanças, transporte, tecnologia
da informação e educação. Com relação às
afirmações abaixo, qual alternativa é incorreta?
a) A história de Wuhan tem mais de 3500 anos,
incluindo a cidade ter sido, em duas épocas distintas,
capital da China. Próximo à cidade encontra-se a
Barragem das Três Gargantas, a maior usina de
energia do mundo em termos de capacidade instalada.
b) Com uma população urbana de 8 milhões de
habitantes, Wuhan é a nona cidade mais populosa da
China e a terceira maior dentre as cidades distantes do
litoral (perdendo apenas para Chongqing e Chengdu).
Comparando com o Brasil, a cidade é menos populosa
apenas que São Paulo.
c) Em maio de 1980, Wuhan foi uma das cidades
designadas como zona econômica especial (ZEE),
como um campo experimental para a prática do
capitalismo de mercado dentro da China socialista,
guiada pelos ideais do "socialismo com características
chinesas".
d) Com um PIB superior a US$ 200 bilhões, Wuhan
conta com mais de 350 institutos de pesquisa, quase
1.700 empresas de alta tecnologia, inúmeras
incubadoras de empresas e investimentos de 230
empresas da lista da Fortune Global 500.
e) Wuhan conta com mais de 10 fábricas de veículos e
cerca de 500 fabricantes de equipamentos; em 2018,
ela fabricou 1,7 milhões de veículos. A cidade também
é um dos principais polos de desenvolvimento de
veículos elétricos do mundo.

Depois da China, o segundo país com a pior crise
infecciosa, até o momento, é a Itália. Os primeiros dois
casos confirmados em solo italiano, no dia 31 de
janeiro, foram em um casal de turistas chineses em
Roma. Três dias depois, um avião da Força Aérea
Italiana voltou de Wuhan, trazendo 56 italianos
residentes na cidade chinesa. Todos foram,
naturalmente, movidos para quarentena. Entre eles,
apenas um italiano foi detectado com o vírus, no dia 6.
No dia 22 de fevereiro, esse mesmo italiano foi
declarado curado e liberado da quarentena.
Ao mesmo tempo, entretanto, dois novos focos da
doença surgiram: na Lombardia e no Vêneto. O foco da
Lombardia começou com um homem em Codogno, que
havia encontrado um amigo voltando da China. O
amigo, tendo retornado no dia 21 de janeiro, foi testado
e seu resultado foi negativo. No dia 14 de fevereiro, o
homem se sentiu mal e foi para o hospital; no dia 16,

sua situação piorou e, só depois disso, fez-se o teste
para o coronavírus, com resultado positivo. Como o
homem passou muitas semanas sem manifestar
sintomas, especula-se que muitas pessoas possam ter
sido contaminadas sem que se soubesse. O número de
casos explodiu na Lombardia e em outras regiões. Em
9 de março, o número de casos já havia ultrapassado
os 9 mil, incluindo 463 mortos.
Desde 22 de fevereiro, o governo italiano tem colocado
vilas e cidades inteiras em quarentena; no dia 8 de
março, uma medida mais drástica aconteceu: a região
inteira da Lombardia foi fechada – ninguém entra,
ninguém sai.
O período mínimo de quarentena, nestes casos, é o
de 14 dias, que se entende como o tempo de
desenvolvimento da possível manifestação da
doença. Esse período corresponde a qual dos
ciclos abaixo?
a) Período vegetativo
b) Tempo de reprodução
c) Período de latência
d) Período de incubação
e) Período de reprodução

Epidemias, especialmente as causadas por vírus, já
aconteceram em diversos momentos da história. Um
dos grandes casos, na história recente, foi a gripe
espanhola de 1918.
Estima-se que a gripe espanhola ceifou cerca de 50
milhões de vidas – superando até mesmo a outra
enorme causadora de mortes da mesma época. A qual
evento estamos nos referindo?
a) A Revolução Gloriosa
b) A (Primeira) Grande Guerra
c) A Segunda Guerra Mundial
d) A Guerra do Golfo
e) A Revolução Cultural

Embora o coronavírus seja muito contagioso, ele não é,
comparativamente, tão agressivo: cerca de 97% dos
doentes se recuperam do COVID-19. Do ponto de vista
da mortalidade, portanto, ele não compete com outras
doenças infecciosas, que existem há muito mais tempo

e estão entre as principais causas de morte no mundo
– especialmente em países de baixa renda.
As alternativas abaixo descrevem algumas destas
doenças. Assinale a que não é causada por um
vírus:
a) HIV/AIDS: classificado pela OMS como um dos
maiores problemas globais de saúde pública. Só em
2018, 770 mil pessoas morreram por complicações
causadas pela doença e 1,7 milhão de pessoas foram
infectadas. Desde que surgiu, são 75 milhões de
infectados e 32 milhões de mortes
b) Gripe: uma das doenças mais comuns do mundo,
causa cerca de 650 mil mortes por ano por
complicações respiratórias. A doença passa por
variações periódicas, tanto transmitidas por animais,
como a H1N1, como pandemias, como a Gripe
Espanhola, e também tem versões sazonais que
aparecem principalmente no inverno
c) Tuberculose: apenas em 2018, foi contraída por
cerca de 10 milhões de pessoas no mundo e
responsável por 1,5 milhão de mortes: a tuberculose
mata mais do que o HIV e a Malária juntos. No mesmo
ano, no Brasil, 72 mil pessoas foram diagnosticadas e
4,5 mil morreram em decorrência da doença.
d) Raiva: transmitida aos seres humanos através da
saliva de animais – mais comumente por mordida de
cachorro. A infecção pela doença é fatal em mais de
99% dos casos, o que a torna uma das doenças mais
mortais do mundo. Anualmente, cerca de 59 mil
pessoas morrem por conta da raiva.
e) Dengue: presente em 141 países, infecta, por ano,
cerca de 390 milhões de pessoas, matando 25 mil. Em
2019, o Brasil registrou o segundo maior número de
mortes por dengue em 21 anos, com 754 mortes. Esse
ano só não foi pior que 2015, que exibiu um número de
casos acima de 1,5 milhão.

Agora que entendemos o que é o vírus, como ele tem se espalhado e quais são as consequências, resta a pergunta
prática: o que devemos fazer com relação a isso tudo? Para responder a essa pergunta, escolhemos um dos muitos
diagramas que estão circulando na internet sobre o assunto:

Texto: Duna, Frank Herbert. Tradução de Jorge Luis Calife. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.
A imagem busca causar um grande impacto nos leitores, fazendo-se valer de uma estratégia textual específica.
Assinale a alternativa que descreve melhor essa estratégia:
a) A quebra do texto em frases curtas, intermediadas por imagens em sequência, o que gera uma mensagem simples
e de fácil compreensão e ao mesmo tempo se vale do ritmo lúdico de leitura, próprio das histórias em quadrinhos
b) O uso de imagens no estilo de avisos hospitalares, com legendas que remetem ao vocabulário da psicologia,
lembrando que a questão do coronavírus é, sobretudo, uma questão de saúde pública
c) A sobreposição de dois discursos paralelos (nas imagens, a recomendação geral de higiene com as mãos; no texto,
frases sobre lidar com os próprios medos), ironizando o desespero exagerado da população e trazendo-as para a
realidade das medidas concretas
d) A repetição da palavra “medo”, nos diferentes quadros, gera uma aliteração que permite ao leitor se identificar com
o texto e, a partir disso, tomar as medidas de proteção necessárias
e) O uso da cor azul nas figuras, simbolizando a paz e contrastando com o discurso de medo.

Sobre o pânico de moradores da Austrália em relação
ao coronavírus. A Austrália, até agora, foi pouco
afetada pelo vírus, mas o efeito no consumo de bens
comuns, como papel higiênico, tem sido bem anômalo.
Lembrando que a proteção de uma sociedade
contra uma epidemia é um esforço coletivo além de
individual, julgue qual medida é ineficiente no
combate à propagação dele:
a) Limpar vidros e superfícies com frequência.
b) Lavar as mãos frequentemente e evitar tocar olhos,
nariz e boca.
c) Estocar uma grande quantidade de máscaras
descartáveis.
d) Evitar, sempre que possível, grandes aglomerações
de pessoas.
e) Cuidar da própria saúde, uma vez que os efeitos
negativos do vírus são muito maiores em pessoas com
saúde debilitada.

Enquanto médicos e cientistas correm contra o tempo
para entender melhor o vírus e buscar meios para
controlar sua disseminação, economistas tentam
mensurar o impacto da doença no comércio global.
Assista ao vídeo abaixo
É difícil, entretanto, prever os desdobramentos dessa
perda de fôlego para os parceiros comerciais da China,
já que a situação atual não tem precedentes. Desde a
epidemia
de Síndrome
Respiratória
Aguda

Grave (Sars), em 2003, que também afetou o país
asiático, a participação chinesa no Produto Interno
Bruto (PIB) global saltou de 4% para 16%.
Com relação à balança comercial entre Brasil e
China, qual das afirmações abaixo é falsa?
a) Desde a epidemia do Sars, a China se tornou o
principal destino das exportações brasileiras, com sua
participação no valor total embarcado tendo avançado
mais de quatro vezes, de 7,1% em 2003 para 29% em
2019
b) Ao contrário da pauta de exportação brasileira para
a China, concentrada em poucos produtos básicos, a
pauta de importação é bastante pulverizada e com alto
valor agregado (circuitos, partes de aparelhos
transmissores ou receptores, motores, geradores e
transformadores elétricos etc.)
c) As cotações da soja, do petróleo e do minério de ferro
vêm acumulando queda desde que os primeiros casos
da doença foram confirmados, diante do temor de uma
desaceleração da economia chinesa
d) A China é uma fornecedora importante de
componentes para fabricantes brasileiros de produtos
da linha branca (fogões, geladeiras, máquinas de
lavar), linha marrom (equipamentos de áudio e vídeo) e
eletroportáteis (secadores de cabelo, sanduicheiras,
ventiladores)
e) Em termos de valor, os três principais itens
exportados pelo Brasil para a China são i) frutas,
incluindo suco concentrado de laranja, que
representaram 12% das exportações em 2019; ii) farelo
de soja, representando 9%; e iii) celulose, cujas
exportações geraram US$25 bilhões em 2019

