
Questão 1 - A queda no índice de vacinação pode gerar o retorno de doenças 
consideradas erradicadas há muito tempo. Esse é o risco ao qual população está 
exposta. 

Questão 2 - Os gráficos servem para ilustrar e comprovar os dados apresentados 
na reportagem. Com eles torna-se mais fácil visualizar as informações do PNI 
(Programa Nacional de Imunizações). 

Outras respostas podem ser aceitas desde que estejam coerentes, pois o objetivo 
desta questão é levar os alunos a perceberem que, em um texto multissemiótico, 
as informações também são apresentadas através de imagens, gráficos e outras 
modalidades de textos não verbais. 

Questão 3 - O governo pretende ampliar os horários de atendimento nos postos 
de saúde e fazer parcerias com escolas para ajudar a divulgar as campanhas. 

Questão 4 - O texto cita os seguintes fatores: falta de tempo da população, 
horários reduzidos nos postos de vacinação, maior número de mulheres que 
trabalham e que por isso não conseguem levar os filhos aos postos de saúde,  pais 
que acham que os filhos não irão pegar doenças porque estão bem alimentados e 
vivem em regiões da cidade com boas condições de saneamento. 

Questão 5 - A BCG é a vacina que apresenta meta dentro do esperado pelo 
Ministério da Saúde porque é a única que é oferecida nas maternidades, ou seja, as 
crianças já são imunizadas ao nascer, as famílias não precisam procurar os postos 
de saúde para providenciar a vacinação. 

Questão 6 - a) O texto se refere à Venezuela. Possivelmente os alunos irão 
argumentar que o adjetivo “ venezuelanos” indica que o país vizinho só pode ser 
esse.  

                 b) Como  já havia utilizado  o adjetivo “venezuelanos”, a autora da 
reportagem quis evitar usar o nome do país (Venezuela), pois dessa forma o texto 
ficaria repetitivo. Outros termos que poderiam ter sido usados: “daquele país”, “do 
seu país”. Também seria possível retirar um trecho da frase sem prejuízo do 
entendimento do texto: “Enquanto a vacinação cai no país, volta a crescer o número 
de casos da doença. Atualmente, RR soma 172 casos confirmados de sarampo, a 
maioria entre venezuelanos que vieram ao Brasil fugindo da crise.”  

Questão 7 - É possível que respondam que o Ministério da Saúde demorou para 
agir, pois o texto afirma que até o ano passado considerava cedo para confirmar 
que havia queda no índice de vacinação, mas que agora admite o problema. Outra 
hipótese é responderem que o Ministério da Saúde foi cauteloso, não quis assustar 
a população e por isso só agora admitiu haver queda no índice de cobertura 
vacinal. 


