
 

 

EDITAL ILL Nº 008/2020 –EXAME ONLINE DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – NÚCLEO 
DE LÍNGUAS 

GABARITO OFICIAL 

 

O Exame ONLINE de Proficiência no Moodle possui o recurso de embaralhar questões e misturar as 

suas respectivas letras de alternativa a cada tentativa de cada candidato. Então, por exemplo, no 

momento da prova, a questão 1 pode ser questão 8 para o candidato X Atenção ao enunciado da 

questão e a sua resposta, sem números ou letras, com a sua resposta correta: 

Texto 1 

How the Coronavirus Attacks the Brain 

The coronavirus targets the lungs foremost, but also the kidneys, liver and blood vessels. Still, about 
half of patients report neurological symptoms, including headaches, confusion and delirium, suggesting the 
virus may also attack the brain. 

A new study offers the first clear evidence that in some people, the coronavirus invades brain cells, 
hijacking them to make copies of itself. The virus also seems to suck up all of the oxygen nearby, starving 
neighboring cells to death. It is unclear how the virus gets to the brain or how often it sets off this trail of 
destruction. Infection of the brain is likely to be rare, but some people may be susceptible because of their 
genetic backgrounds, a high viral load or for other reasons. 

The coronavirus seems to rapidly decrease the number of synapses, the connections between 
neurons. Scientists don’t know if that is reversible or not. The virus infects a cell via a protein on its surface 
called ACE2. That protein appears throughout the body and especially in the lungs, explaining why they 
are favored targets of the virus. 

In a new study, the brain infection was documented in three ways: in brain tissue from a person who 
died of Covid-19, in a mouse model, and in organoids — clusters of brain cells in a lab dish meant to mimic 
the brain’s three-dimensional structure. 

Other pathogens — including the Zika virus — are known to infect brain cells. Immune cells then 
flood the damaged sites, trying to cleanse the brain by destroying infected cells. 

The coronavirus is much stealthier: It exploits the brain cells’ machinery to multiply, but doesn’t 
destroy them. Instead, it chokes off oxygen to adjacent cells, causing them to wither and die. 

Forty percent to 60 percent of Covid-19 patients experience neurological and psychiatric symptoms, 
said Dr. Robert Stevens, a neurologist at Johns Hopkins University. But the symptoms may not all stem 
from the virus invading brain cells. They may be the result of pervasive inflammation throughout the body. 
For example, inflammation in the lungs can release molecules that make the blood sticky and clog up blood 
vessels, leading to strokes. “There’s no need for the brain cells themselves to be infected for that to occur,” 
Dr. Zandi said. 



The virus may get to the brain through the olfactory bulb — which regulates smell — through the eyes 
or even from the bloodstream. It’s unclear which route the pathogen is taking, and whether it does so often 
enough to explain the symptoms seen in people. Some cognitive symptoms, like brain fog and delirium, 
might be harder to pick up in patients who are sedated and on ventilators.  

The New York Times, Sept. 9, 2020, Adapted. 

  

Com base no texto acima, responda as questões de 01 a 06. 

1 - Qual alternativa contêm apenas as consequências do coronavírus no cérebro que o texto apresenta 
em sua introdução?  
a) Febre, confusão mental, tontura. 
b) Sintomas neurológicos, tais como dor de cabeça, confusão e delírio.   
c) Ataque aos pulmões, rins e fígado. 
d) Aumento da pressão sanguínea. 
e) Tosse cheia, falta de ar e visão turva. 
 

2 – De acordo com o texto, quais são as informações apresentadas obtidas por meio de novos estudos: 

a) o coronavírus invade células cerebrais, sequestrando-as para fazer cópias de si mesmo.  
b) o vírus também parece sugar todo o oxigênio próximo, matando as células vizinhas de fome.  
c) o vírus sempre chega ao cérebro e desencadeia uma trilha de destruição.  
d) a infecção do cérebro pode não acontecer em pacientes que contraem covid-19. 
e) algumas pessoas podem ser suscetíveis aos danos no cérebro causado pelo vírus por causa 

de seus antecedentes genéticos, uma alta carga viral ou por outros motivos. 
 

3 - O texto apresenta as seguintes informações corretas, exceto:  

a) o Zika virus é conhecido também por infectar células do corpo. As células imunológicas então 
inundam os locais danificados, tentando limpar os rins destruindo as células infectadas. 

b) o Zika virus é conhecido também por infectar células cerebrais.  
c) Ao combater o zika vírus, as células imunológicas presentes no corpo humano inundam os 

locais danificados, tentando limpar o cérebro, destruindo as células infectadas. 
d) O coronavírus é muito mais perigoso que o Zika vírus porque ele explora o mecanismo das 

células cerebrais para se multiplicar, mas não as destrói.  
e) O coronavírus sufoca o oxigênio para as células vizinhas, fazendo com que elas murchem e 

morram. 

4 - Qual das alternativas melhor resume o texto? 

a) Não são apenas os pulmões que são atingidos - o patógeno pode entrar nas células 
cerebrais, causando sintomas como delírio e confusão, relataram os cientistas. 

b) O cérebro, os pulmões e os rins humanos são os grandes alvos do coronavírus devido à 
presença da proteína ACE2 nesses órgãos vitais.  

c) A rota preferida pelo vírus ao chegar no corpo humano é o cérebro, através do bulbo 
olfatório, que regula o cheiro, depois os olhos, até chegar à corrente sanguínea.  

d) Todos os casos estudados já são suficientes para explicar que os sintomas do coronavírus 
não varia de pessoa para pessoa.  

e) De 40 a 60 por cento dos pacientes com Covid-19 tiveram consequências neurológicas e 
psiquiátricas.  

5 - O pronome sublinhado “that”, que está no terceiro parágrafo do texto, refere-se a: 

a) Vírus 
b) Disease 



c) Doctor 
d) ACE2 
e) Cell 

 

6 - No trecho “inflammation in the lungs can release molecules that make the blood sticky and clog up 
blood vessels, leading to strokes”, a alternativa que melhor substitui a expressão “clog up”, sem grande 
mudança de sentido ou problemas gramaticais, é: 

a) Ventilate 
b) Expand 
c) Irrigate 
d) Clone 
e) Obstruct 

 

Texto 02 – ABSTRACT 

Empathy in nursing students from the metropolitana university of barranquilla (colombia)  

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1101976 

This article aims at evaluating the Empathic Orientation in Nursing students of the Universidad 
Metropolitana of Barranquilla (Colombia). The method use is a a descriptive, exploratory and transversal 
study in which the Jefferson Medical Empathy Scale in an anonymous and confidential manner was applied 
to 489 students from the first to fourth undergraduate year of the Nursing Program of the Universidad 
Metropolitana (Barranquilla, Colombia); the corresponding ethical and methodological rigor was kept. 
The ANOVA results were not significant in the Academic Year factor and in the interaction (p=0.261), but 
significant by Gender. It was observed that behavior was different in both genders. The 
masculine gender tends to descend between the first and third undergraduate year and female gender also 
descends between first and second undergraduate year to later reach the average levels of empathy of 
the male gender. The results obtained show that the means of the variable studied do not show a great 
difference between the different undergraduate courses, nevertheless, a slight increase in the fourth 
undergraduate year is observed. There were significant differences between genders, the scores observed 
in men students were higher than those obtained from women students. 

 

Sobre o texto acima, responda as questões de 07 a 10: 

7 – Na frase “This article aims at evaluating the Empathic Orientation”, a alternativa que melhor substitui a 
expressão “aim at evaluating”, sem grande mudança de sentido ou problemas gramaticais, é: 

a) Pretends to evaluate 
b) Purpose to evaluate 
c) Intends to evaluate 
d) Contemplates at evaluating 
e) Understands to evalaute 

 
Questão anulada 
 

8 – O método utilizado na pesquisa foi: 

a) um estudo descritivo, exploratório e transversal no qual a Escala de Empatia Médica de 
Jefferson foi aplicada a 489 alunos do primeiro ao quarto ano de graduação do Programa de 
Enfermagem da Universidad Metropolitana 

b) um estudo descritivo, exploratório e transversal no qual a Escala de Empatia Médica de 
Jefferson de forma anônima e confidencial foi aplicada a 489 alunos do primeiro ao quarto ano 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1101976


de graduação do Programa de Enfermagem da Universidad Metropolitana (Barranquilla, 
Colômbia) 

c) um estudo médico descritivo, exploratório e transversal no qual a Escala de Empatia de 
Jefferson de forma anônima e confidencial foi aplicada a 489 alunos do primeiro ao quarto ano 
de graduação do Programa de Enfermagem da Universidad Metropolitana (Barranquilla, 
Colômbia) 

d) um estudo descritivo, exploratório e transversal aplicado a 489 alunos do primeiro ao quarto 
ano de graduação do Programa de Enfermagem da Universidad Metropolitana (Barranquilla, 
Colômbia) 

e) um estudo de descrição, exploratório e transversal no qual a Escala de Empatia Médica de 
Jefferson de forma anônima e confidencial foi aplicada a 489 alunos do primeiro ao quarto ano 
de graduação do Programa de Enfermagem da Universidad Metropolitana (Barranquilla, 
Colômbia) 
 
 

9 - Baseando nas informações apresentadas no texto, o que é possível inferir sobre o termo 
“p=0.261”? 

a) É o número de participantes avaliados. 
b)  É o termo dado pelos pesquisadores da universidade para se referirem à empatia. 
c) É o resultado de um método de análise estatística. 
d) É o número de pacientes da pesquisa. 
e) Nenhuma das opções acima.  

 

10 - Os resultados podem ser resumidos da seguinte maneira: 
a) Houve diferenças significativas entre os gêneros, os escores observados nos alunos do sexo 

masculino foram superiores aos obtidos nas alunas. 
b) Não houve diferenças significativas entre os gêneros, pois os escores observados nos alunos 

do sexo masculino foram iguais aos obtidos nas alunas. 
c) Observou-se que o comportamento foi diferente em ambos os sexos. O gênero masculino 

tende a crescer entre o primeiro e o terceiro ano da graduação.  
d) O gênero feminino também cresce entre o primeiro e o segundo ano da graduação para 

posteriormente voltar aos níveis médios de empatia do gênero masculino. 
e) Não foram observados resultados significativos quanto à empatia em nenhum dos dois grupos.  

 
 
 
****************************************************************************** 

 


