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Questão 1 -  É possível perceber que a autora da reportagem é a favor da 
vacinação ao ler o adjetivo “vergonhoso” do título, que indica que o surto (de 
sarampo) é algo do qual as pessoas (pais ou autoridades) deveriam se 
envergonhar, já que a vacinação poderia evitá-lo.  Já no título auxiliar, o advérbio 
“ irresponsavelmente” mostra que ela considera irresponsável a atitude dos pais 
que não imunizam seus filhos. 

Questão 2 - Sim, pois está escrito “o espectro do sarampo” e como já sabemos 
que o sarampo é um problema na Europa atualmente é possível entender que 
se trata de algo que não é positivo ou que causa problemas. As palavras que nos 
ajudam a perceber melhor a ideia são o verbo “rondar” (vigiar), que remete, por 
exemplo, a um animal que fica esperando a hora de atacar sua presa; o 
substantivo “tragédia” indica algo muito grave. 
Outras respostas poderão ser aceitas, desde que o significado dado pelos 
alunos esteja de acordo com o sentido empregado no texto. 

Questão 3 - O termo se refere ao continente europeu. A autora usou 
“continente” para evitar a repetição da palavra Europa. Outra estratégia que ela 
poderia ter usado para evitar a repetição de palavras seria excluir a palavra 
continente. 

Questão 4 - Os elementos usados são: o título preto em caixa alta e negrito, os 
números  brancos e grandes nos círculos  vermelhos e de tamanhos diferentes, 
as bandeiras dos países com as linhas vermelhas fazendo uma relação com o 
número de casos. Os dados numéricos sozinhos não teriam o mesmo efeito, 
pois os elementos visuais utilizados destacam os dados e ajudam no 
entendimento da mensagem que a autora quer transmitir ( a de que não se 
deve deixar de vacinar as crianças). 

Questão 5 - Os argumentos a favor do movimento antivacina são: os remédios 
homeopáticos são suficientes para imunizar os filhos, crianças nascidas de parto 
normal já teriam anticorpos necessários e o risco de autismo ser propagado por 
meio da vacina (pesquisa comprovadamente falsa). 

Questão 6 - Os argumentos a favor da vacinação são: o sarampo se dissemina 
facilmente e já foi uma das principais causas de morte no mundo.  Na 
atualidade, a vacina salva  meio milhão de crianças por ano  no planeta. 

Questão 7 - O texto relata que no Brasil já existe o movimento, que no 
Facebook há cerca de 10.000 seguidores em 4 grupos contra a vacinação. 
Porém, a  presidente da Sociedade Brasileira de Vacinação acredita que isso não 
deve causar problemas na cobertura vacinal. 


