
VESTIBULAR PUC-Rio 2012 – GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA – RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
1) Resposta: (E) comment on the global economic trend as a shift away from the traditional market into 
other emerging ones.  

Para acertar esta questão de compreensão geral do texto, o candidato deverá apontar o propósito geral do texto. 
O gabarito é (E), pois afirma que o propósito é o de ‘comentar a tendência econômica global de mudar o foco dos 
mercados tradicionais para os mercados emergentes’. Esta afirmativa tem respaldo no fragmento “As … China’s 
traditional export markets in the West falter, China is looking to Africa and other developing markets to sustain its 
high growth levels.” (lines 7-11), que significa que ‘Na medida em que os tradicionais mercados de exportação da 
China ficam instáveis, a China está buscando a África e outros mercados em desenvolvimento para sustentar seus 
altos índices de crescimento.’ 

As demais alternativas trazem informações não explicitadas no texto e, portanto, não correspondem ao propósito 
central do texto quando afirmam que seria 

(A) definir as tendências econômicas atuais da maior parte dos países asiáticos; 
(B) explicar as implicações devastadoras de uma mudança recente no comércio internacional; 
(C) discutir o futuro das empresas chinesas já estabelecidas no território africano; 
(D) argumentar que as companhias multinacionais deveriam abrir novas oportunidades de trabalho na China. 
 
2) Resposta: (B) untouched or unnoticed by the sellers in general. 

Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá demonstrar ter entendido a expressão 
‘untapped market’ na sentença destacada, que significa “Na África, as empresas chinesas vêem um mercado não 
explorado de quase um bilhão de consumidores em potencial.” Somente a alternativa (B) corresponde ao sentido 
de ‘untapped market’, conforme emprego da expressão no contexto, ou seja, ‘não tocado ou notado pelos 
vendedores em geral’. 

Nas demais alternativas, encontramos sentidos que não correspondem ao uso da expressão destacada, ao 
afirmarem que ‘untapped market’ se refere a um mercado 

(A)  que não foi bem sucedido na exploração de suas potencialidades. O mercado africano não pode ser 
considerado ‘não exitoso’ se ainda não foi explorado. 

(C) desfavorável aos investidores que buscam altos ganhos de capital. No texto não há menção à busca de altos 
ganhos. 

(D) poupado dos efeitos adversos da crise financeira global. Não há no texto referência à crise financeira. 
(E) protegido, pelo governo local, da ganância das companhias multinacionais. Porém, o texto nem menciona as 

regulamentações locais. 
 

3) Resposta: (A) making an effort to reach and be comparable to a competitor in two relevant business 
issues. 

O acerto desta questão exige que o candidato entenda o sentido do fragmento destacado em relação ao contexto 
em que se encontra. O trecho significa “... as empresas chinesas estão rapidamente atingindo o nível (das 
empresas multinacionais) em termos de reconhecimento de marca e de avanço tecnológico.” O gabarito é (A), 
pois transmite sentido compatível com o do fragmento original destacado ao afirmar que as empresas chinesas 
estão “fazendo um esforço para alcançarem e serem comparáveis ao concorrente em dois aspectos comerciais 
significativos. As demais alternativas não correspondem ao sentido do trecho destacado quando afirmam que as 
empresas chinesas estão 

(B) investindo seus recursos escassos para facilitar o comércio com as companhias multinacionais;  
(C) fomentando o progresso tecnológico de marcas africanas recentes para superar os concorrentes ocidentais;  
(D) se envolvendo com outras companhias bem conhecidas e altamente desenvolvidas para arruinarem as 

empresas africanas;  
(E) se atualizando com as mais recentes tendências em administração e normas de assuntos internacionais.  
 

4) Resposta: (E) companies of different nationalities are using their Chinese branches to export to Africa. 

Para acertar esta questão de compreensão local, o candidato deverá identificar a alternativa que contém uma 
explicação adequada para a expressão destacada no comando da questão. A expressão “putting on their China 
hat” refere-se ao fato de que as empresas multinacionais que têm operações na China estão usando a relação 
China-África para aproveitarem suas subsidiárias/parceiras chinesas como instrumento de entrada na África. A 
alternativa (E) traduz esta ideia ao afirmar que ‘companhias de diferentes nacionalidades estão usando seus 
ramos/braços chineses para exportar para a África. 

Nas demais alternativas, não encontramos equivalentes para o sentido do fragmento destacado quando afirmam 
que 

(A) empresas africanas estão começando a produzir bens que levam marcas chinesas;   
(B)  companhias chinesas estão invadindo a África para tirar vantagem dos  baixos custos de mão de obra; 
(C) companhias multinacionais estão financiando operações na África para erradicar os concorrentes chineses;  
(D)  empresas globais estão abrindo operações na China para evitar as taxas de importação africanas. 



 

5) Resposta: (C) The Chinese will face more opportunities to sell their technical innovations while the 
African firms will reach wider export targets.  

O candidato deverá compreender o trecho destacado (“As parcerias sino-africanas envolvem várias vantagens 
mútuas.”) para poder identificar a alternativa que sustenta esta afirmação, conforme solicita o comando da 
questão. Somente a alternativa (C) apresenta uma afirmativa que dá suporte ao que é dito no trecho destacado, 
quando diz que “os chineses irão ter mais oportunidades para vender suas inovações enquanto as empresas 
africanas irão alcançar mercados de exportação mais amplos”. Esta afirmativa encontra respaldo às linhas 93-99 
do texto: “In addition, African corporations can leverage Chinese project funding, technology transfers and 
expertise. Finally, Sino-African partnerships can also help African firms position themselves in global markets by 
gaining easy access to low-cost Chinese supply chains as well as the Chinese market.”  

Nas demais alternativas, as afirmativas não dão respaldo à ideia do trecho destacado no comando, ao dizerem 
que 

(A) As empresas chinesas que têm negócios na África enfrentam riscos que frequentemente não percebem, mas 
as companhias africanas estão tirando vantagem da falta de informação dos chineses;  

(B) Há, aparentemente, diferenças culturais nos mercados chineses e africanos, mas isto não é problema 
econômico e não interfere nos negócios; 

(D) Os chineses não têm conhecimento suficiente sobre os riscos de investimento na África que não sejam 
meramente relacionados aos negócios em si e as companhias africanas não revelam esta informação;  

(E) A África é um mercado de investimento relativamente recente e irá se beneficiar de um aumento de capital 
enquanto as empresas chinesas estão pessimistas em relação ao sucesso de seus empreendimentos em um 
território desconhecido. 

 

6) Resposta: (D) “Another Managing Director of a multinational company with strong presence in Africa 
stresses the importance of utilizing China as the biggest supply source in the world.” (lines 66-69) 

Para acertar esta questão de compreensão semântica e retórica do texto, o candidato deverá identificar em que 
localização do Texto 1 o fragmento apresentado no comando da questão se encaixaria. O gabarito é (D), uma vez 
que o trecho caberia após o que é dito às linhas 66-69. O trecho menciona um exemplo de companhia que opera 
na África através de sua subsidiária chinesa (que também é indicativo de que houve uma expansão da empresa 
para o mercado chinês). No parágrafo que se encerra à linha 69, o autor do Texto I estava discorrendo sobre 
empresas que têm mercados internos e externos (‘home and away’ market environments – linha 62) e sobre os 
parceiros chineses que usam capital da empresa fonte para investir na África Termina o parágrafo afirmando que 
uma empresa multinacional com forte presença na África ressalta e importância de usar a China como maior fonte 
de suprimentos no mundo. Assim, é cabível seguir-se o trecho destacado no enunciado em que há explicações 
sobre uma companhia multinacional operando na África através de um de seus ramos – o chinês. 

As demais alternativas apresentam localizações que não combinariam com o trecho apresentado no comando, 
pois o foco do parágrafo anterior está em assuntos diferentes. 

 

7) Resposta: (D) seek (line 77) – attempt 

Para acertar esta questão de compreensão lexical, o candidato deverá indicar a alternativa que apresenta um par 
de sinônimos, considerando o sentido do termo apresentado no texto. O gabarito é (D), pois ‘seek’ (buscar/tentar) 
tem sentido igual ao de ‘attempt’ (tentar). 

Nas demais alternativas, os termos não são sinônimos, pois significam 

(A) falter (falhar) – increase (aumentar) 
(B) leverage (alavancar) – destroy (destruir) 
(C) stresses (enfatiza) – reduces (reduz) 
(E) vast (vasto) – limited (limitado) 

 

8) Resposta: (A) implementation of zones of economic production by Chinese companies in many African 
nations.  

Para acertar esta questão que testa compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de identificar o 
referente para o pronome ‘this’ e compreender a relação de causa e efeito que se estabelece entre este fragmento 
e a frase anterior.  O gabarito é a letra (A), que significa ‘a implementação de zonas de produção econômica por 
empresas chinesas em muitas nações africanas’.  Tal afirmativa encontra respaldo na frase anterior (linhas 107-
112) que afirma que o estabelecimento de zonas econômicas especiais (em inglês SEZs) pela China em vários 
países africanos tem o potencial de criar ambientes que possibilitem que empresas africanas, chinesas ou de 
outras nacionalidades desenvolvam, no continente africano, centros de produção voltados para a exportação. 

As demais opções devem ser descartadas, por não serem referentes para o pronome ‘this’ ao afirmarem que tal 
pronome estaria fazendo referência 

(B) às decisões dos governos africanos de criar centros de produção com o objetivo de exportar para a Europa e 
as Américas. 



(C) às novas oportunidades para o crescimento econômico da China em áreas rurais do continente africano. 
(D) à recusa das empresas chinesas em investir em desenvolvimentos de infraestrutura na África. 
(E) às empresas estrangeiras que decidiram exportar produtos manufaturados para a África. 
 

9) Resposta: (D) Paragraph 8 (lines 90-99) – point out the favorable aspects that may derive from the 
partnership of Chinese and African companies. 

Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de identificar a única opção em que a intenção 
comunicativa do parágrafo está corretamente identificada. O gabarito é a letra (D), pois o parágrafo 8 tem por 
objetivo apontar os aspectos favoráveis que podem decorrer da parceria sino-africana. Tal afirmativa se justifica 
porque, ao longo de todo o parágrafo 8 o autor cita os vários benefícios desta parceria para ambas as partes 
envolvidas, tais como 

 a maior liquidez e ganhos mais concretos para as empresas africanas (linhas 91-92); 
 o aumento de capital das empresas africanas (linhas 92-93); 
 o fato de as empresas africanas poderem alavancar o financiamento de projetos, as transferências de 

tecnologia e expertise das empresas chinesas (linhas 93-95) ; 
 o fato de as empresas africanas poderem se posicionar em mercados globais ao ganhar acesso fácil às 

redes de suprimentos chineses de baixo custo, bem como ao mercado chinês (linhas 95-99). 

As demais opções devem ser descartadas, pois não há equivalência entre o parágrafo citado e sua a intenção 
comunicativa. 

A opção (A) afirma que a intenção do parágrafo 2 é comparar o interesse chinês na África com a aparente falta de 
interesse mundial neste continente. Entretanto, o parágrafo 2 já inicia dizendo que a África é hoje em dia uma das 
regiões que mais rapidamente cresce no mundo, o que tem atraído empresas multinacionais para este continente. 

A opção (B) diz que a intenção do parágrafo 3 é contrastar as maneiras chinesa e africana de se fazer negócios. 
Todavia, o foco deste parágrafo é citar os mútuos benefícios decorrentes da parceria sino-africana, apesar dos 
temores iniciais das empresas africanas e mundiais. 

A opção (C) fala que a intenção do parágrafo 5 é relatar a visão entusiasmada de alguns diretores de empresas 
que pretendem ingressar no mercado africano em um futuro próximo. Mas o parágrafo cita diretores de empresas 
que já atuam no mercado africano. 

A opção (E) afirma que a intenção do parágrafo 9 é discutir as implicações negativas da entrada de empresas 
chinesas na África. Todavia, o foco deste parágrafo é nos benefícios decorrentes da chegada das empresas 
chinesas ao continente africano. 

 

10) Resposta: (B) “Hence, it is not only Chinese businesses that are looking with renewed interest in 
Africa’s opportunities.”  lines 20-22 (Thus) 

O acerto desta questão de compreensão das relações entre as idéias expressas pelos marcadores discursivos 
depende do candidato identificar a única alternativa que traduz corretamente o sentido do termo em negrito. O 
gabarito é (B), pois ‘Hence’ introduz uma conseqüência, tal qual o marcador “thus”. 

Nas demais alternativas, o termo em parênteses não tem o mesmo sentido do que o termo negritado, já que: 

Na opção (A), “In other words” (‘em outras palavras’, ‘ou seja’) não tem o mesmo sentido de “Otherwise” (‘de outro 
modo’, ‘diferentemente’); 

Na opção (C), “Yet” (‘entretanto’, ‘todavia’) não tem sentido equivalente a “In so far as” (‘na medida em que’); 

Na opção (D),  “Moreover (‘além do mais’) não corresponde ao sentido de “although” (apesar); 

- “Likewise” (‘da mesma forma/maneira’) não tem o mesmo sentido de “alternatively” ( ‘de outra forma/maneira’); 

 

11) Resposta: (A) more capital and technology transfer will boost the African economy. 

Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de identificar a única opção que explique, segundo o 
Texto 1, o porquê de a África poder se beneficiar do interesse chinês por este continente. O gabarito é (A) que 
significa que mais capital e transferência de tecnologia vão impulsionar a economia africana. Tal afirmativa 
encontra respaldo no parágrafo 8 (linhas 90-99), no qual o autor apresenta os potenciais benefícios da parceria 
sino-africana. 

As demais opções devem ser descartadas porque não apresentam justificativas plausíveis para explicar de que 
forma a África pode se beneficiar do interesse chinês pelo continente.  

A opção (B) diz que as empresas multinacionais não querem investir no continente Africano de forma alguma. 
Entretanto, o Texto 1 contraria esta informação ao dizer que: “In 2010, the continent’s GDP growth was 4.3%. And 
the EIU (Economist Intelligence Unit) forecasts the regional economy to average growth of nearly 5% a year in 
2013-15. Hence, it is not only Chinese businesses that are looking with renewed interest in Africa’s opportunities.” 
(2o parágrafo – linhas 17-22). 

A opção (C) afirma que o financiamento para parcerias  (do tipo ‘joint ventures’) não tem sido disponibilizado por 
outros países em desenvolvimento.   Entretanto tal afirmativa não encontra respaldo no texto. 



A opção (D) afirma que grandes investimentos em bancos e serviços feitos por países europeus no passado não 
foram bem sucedidos, mas esta afirmativa também não encontra respaldo no texto. 

A opção (E) diz que as empresas africanas vão compartilhar suas extensas redes de comércio e sua competência 
tecnológica com os parceiros chineses, mas estas duas são características das empresas chinesas e não das 
africanas. 

 

12) Resposta: (B) multinational companies are leaving the African continent for political reasons. 

Para acertar esta questão, o candidato deverá identificar a única alternativa que não justifica o crescente interesse 
da China pela África. O gabarito é (B) que significa que empresas multinacionais estão deixando o continente 
africano por razões políticas. Na verdade, o texto mostra que empresas de outras nacionalidades, além da 
chinesa, estão acompanhando com interesse as novas oportunidades de negócios que vêm surgindo na África, 
como atesta o fragmento “Hence, it is not only Chinese businesses that are looking with renewed interest in 
Africa’s opportunities.” (2o parágrafo – linhas 20-22). 

Todas as demais alternativas devem ser descartadas porque apresentam justificativas para o interesse da China 
pela África, segundo o Texto 1, como o fato que: 

 os tradicionais mercados exportadores da China estão enfrentando dificuldades econômicas, como afirma 
a opção (A); 

 a África ainda é um mercado econômico em crescimento com um número crescente de consumidores em 
potencial, como diz a opção (C); 

 os próximos anos vão testemunhar um crescimento econômico muito positivo na África, o que vai se 
traduzir em boas oportunidades de negócios, como na opção (D); 

  a experiência chinesa em tecnologia e investimentos em projetos serão uma vantagem para o 
desenvolvimento da economia africana, como afirma a opção (E). 

 
13) Resposta: (A) a very similar perspective on the Sino-African cooperation to the one exposed in Text 1. 

Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de identificar a intenção comunicativa dos dois textos 
lidos e apontar a alternativa que expressa uma afirmativa verdadeira. O gabarito é (A), pois afirma que o Texto 2 
reflete ‘uma perspectiva muito semelhante à do Texto 1 em relação à cooperação sino-africana’. E, de fato, tanto o 
Texto 1 quanto as respostas à entrevista no Texto 2 comentam sobre a importância de transferir tecnologia da 
China para a África e que a China não tem uma visão imperialista sobre a África. 

As demais alternativas não correspondem às ideias expostas nos dois textos ao afirmarem que o Texto 2 reflete 

(B) o argumento apresentado no Texto 1 de que os projetos sino-africanos podem ser financeiramente arriscados 
e inviáveis; 

(C) uma visão bem diferente sobre a relevância da parceria econômica sino-africana da que foi apresentada no 
Texto 1; 

(D)  uma visão negativa sobre o futuro das negociações econômicas africanas com empresas chinesas, oposta à 
visão revelada no Texto 1; 

(E) uma posição análoga à do Texto 1 ao afirmar que a cooperação sino-africana não é bem-vinda e tem muitas  
falhas. 

 

14) Resposta: (B) prepared to act as 

Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de depreender o sentido da 
expressão “is poised to be”, que significa ‘pronto(a) a’/ ‘preparado(a) para’. O gabarito é (B), pois somente esta 
alternativa apresenta uma expressão equivalente em sentido, ‘preparada para agir como’. 

As demais alternativas estão incorretas, pois os sentidos não são compatíveis com o significado da expressão 
destacada no comando, pois apontam que a China 

(A)  estaria se negando a ser a próxima potência imperialista após os EUA. 
(C)  recusa-se a se comportar como a próxima potência imperialista após os EUA. 
(D)  não está pronta para ser a próxima potência imperialista após os EUA. 
(E)  resiste a aceitar o papel de próxima potência imperialista após os EUA. 

 

15) Resposta: (D) enquire the ambassador about China’s real intentions in Africa and possible 
consequences for Africa. 

Para acertar esta questão de compreensão do Texto 2, o candidato deverá identificar qual a razão para o 
entrevistador comparar a China ao Estados Unidos. A alternativa correta é a (D), pois a leitura do texto indica que 
a intenção do entrevistador foi ‘indagar o embaixador sobre as reais intenções da China na África e sobre 
possíveis consequências para o continente’. 

As demais alternativas não encontram respaldo no texto quando afirmam que a comparação foi feita para o 
entrevistador 

(A) criticar as motivações ocultas que têm levado a China para os mercados crescentes. 



(B) expressar sua visão pessoal sobre o imperialismo chinês e condenar as políticas internacionais chinesas; 
(C) confrontar a opinião do embaixador com a de analistas políticos e autoridades governamentais; 
(E) culpar os países imperialistas pelo subdesenvolvimento da África e pelas perspectivas difíceis para o futuro. 

 

16) Resposta: (B) does not believe China will rule the world at the expense of other nations. 

Para acertar esta questão que testa compreensão localizada de texto, o candidato deverá ser capaz de identificar 
a opção que explica corretamente a intenção do embaixador Shu Zhan ao responder “I do not think so” (‘Eu acho 
que não’) à afirmativa do entrevistador de que a China estaria preparada para ser a próxima potência imperialista 
do mundo. O gabarito é (B), que significa que ele não acredita que a China dominará o mundo às custas de outras 
nações. Tal afirmativa encontra respaldo na argumentação que o embaixador desenvolve ao longo da sua 
resposta, quando apresenta seus motivos para discordar da afirmativa apresentada pelo entrevistador (de que a 
China se tornará a próxima potência imperialista do mundo). 

Dentre os motivos citados pelo embaixador para sustentar seu ponto de vista, destacam-se os seguintes:  

 a maior parte do petróleo produzido pela África é direcionado à Europa (linhas 9-10); 
 a China só obtém 15% do petróleo proveniente da África (linhas 10-12); 
 a China só obtém 20% das exportações da África (linhas 17-18). 

As demais opções devem ser descartadas porque, ao afirmar “I do not think so”, o embaixador não tem a intenção 
de dizer que ele 

 vai apoiar todos os esforços para beneficiar a África ao máximo, como na opção (A); 
 esteja cético quanto aos acordos comerciais sino-africanos, como na opção (C);  
 pensa que os Estados Unidos ainda tenha uma forte política imperialista quando se trata de relações 

internacionais, como na opção (D); 
 concorda que a agenda de cooperação sino-africana obteve muito poucos efeitos positivos até o 

momento, como na opção (E). 

 

17) Resposta: (E) about less than 20% (lines 17-18) – refers to export share from Africa to China. 

Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá identificar qual a referência numérica 
que está corretamente explicada. O gabarito é (E), que diz que ‘menos de 20%’ referem-se ao percentual de 
comércio de exportações da África para a  China – conforme o que está dito no texto - ‘China, on the other hand,  
gets only about less than 20% of African exports.’, linhas 17-18, que significa que ‘A China, por outro lado, só 
obtém menos do que 20% das exportações da África’. 

Estão incorretas as demais opções pelos seguintes motivos: 

A opção (A) afirma que ‘less than 15%’ (menos de 15%) se referem ao percentual de petróleo consumido pela 
China. Entretanto, segundo o Texto 2, tal percentual se refere à quantidade de petróleo que a China obtém 
através da África. 

A opção (B) diz que ‘more than 40%’ (mais do que 40%) se referem ao volume de petróleo proveniente da África e 
da Europa. Todavia, o que o Texto 2 afirma é que mais de 40% se referem ao percentual de petróleo que a 
Europa obtém através da África. 

A opção (C) afirma que ‘about 33 percent’ (aproximadamente 33 por cento) se referem ao consumo que os 
Estados Unidos fazem do petróleo proveniente da China. Mas, segundo o Texto 2, ‘about 33 percent’ se referem 
ao percentual de petróleo que segue da África para os Estados Unidos. 

A opção (D) diz que ‘over 90 percent’ (mais do que 90%) se referem ao volume total de produtos que os Estados 
Unidos importam da África. Entretanto, o que o Texto 2 afirma é que mais de 90 por cento das importações que os 
Estados Unidos fazem da África se referem à energia e minerais. 

 

18) Resposta: (C) never benefitted from commerce with Africa on the same level as Europe and the USA 
have. 

O acerto desta questão de compreensão do texto exige que o candidato perceba o que levou o embaixador Shu 
Zhan afirmar que ‘o modelo chinês para a África sempre foi diferente’, fazendo inferências com as informações 
apresentadas no texto. A resposta certa é (C), que significa que a China nunca se beneficiou com o comércio com 
a África no mesmo patamar da Europa e dos EUA. Esta afirmativa está alinhada com o que diz o texto às linhas 
11-18, onde se lê que as exportações africanas para a Europa e os EUA são bem maiores do que para a China.  

As demais alternativas trazem afirmativas que não se coadunam com as informações do texto, ao dizerem que a 
China 

(A) nunca teve a intenção de aumentar a sua fatia de exportações da África. Porém, quando o entrevistador 
afirma que “China, on the other hand, gets only about less than 20% of African exports.” (A China, por outro 
lado, tem só 20% das exportações da África), às linhas 17-18, entende-se que há um interesse em expandir 
tal percentagem. 



(B) não tinha interesse em importar energia e minérios da África. O texto afirma que acima de 90% das 
exportações africanas aos EUA são de energia e minérios - sem mencionar a China em relação a este 
assunto.  

(D) sempre enfrentou muito mais barreiras nos acordos comerciais os EUA do que com a África. Porém, o trecho 
da entrevista não discute o comércio da China com os EUA. 

(E) a China foi forçada a aceitar um acordo comercial desfavorável com a África em razão dos princípios 
estabelecidos pela (lei) AGOA. Tal informação não se encontra no texto. 

 

19) Resposta: (E) an example of Chinese technology that has not yet gained acceptance in Africa due to 
barriers imposed by western markets. 

Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de identificar o que é dito no texto sobre a medicina 
chinesa e assinalar a opção que traduz as ideias expressas no texto a esse respeito. O gabarito é (E), pois afirma 
que a medicina chinesa é um exemplo de tecnologia que ainda não atingiu aceitação na África devido a barreiras 
impostas por mercados ocidentais. 

As demais alternativas apresentam afirmativas incoerentes com o que o Texto 2 expõe ao afirmarem que a 
medicina chinesa   

(A) não é aceita por causa de seus métodos questionáveis e eficácia não reconhecida.  
(B) é a única alternativa viável para erradicar a malária do continente africano para sempre.   
(C) é o único tipo de tecnologia que não rivaliza com a de companhias farmacêuticas americanas.  
(D) é um caso notável de transferência de tecnologia que tem sido bem sucedido nos acordos sino-africanos. 

 

20) Resposta: (C) The WHO will only authorize the use of traditional Chinese medicine if, at least, one nation in 
Europe purchases the right to use these drugs.  

Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de identificar a única opção que apresenta uma 
paráfrase apropriada para a frase em destaque no enunciado, que significa que “A menos, é claro, que um país 
europeu compre os direitos de uso de tais medicamentos (produzidos a partir da medicina tradicional chinesa), a 
OMS não pode garantir a aprovação destas drogas.” O gabarito é a frase apresentada na opção (C), que significa 
que “A OMS só vai autorizar o uso da medicina tradicional chinesa se, pelo menos, uma nação europeia adquirir o 
direito de uso destas drogas.” 

As demais opções devem ser descartadas por deturparem a ideia original da frase em destaque no enunciado, ao 
afirmarem que 

“Para serem oficialmente aceitos como uma tecnologia médica confiável, os medicamentos chineses devem ser 
primeiramente aprovados pela OMS”, como na opção (A). 

“Contanto que a OMS e os países europeus comprovem sua eficácia, a medicina tradicional chinesa não será 
aceita globalmente.”, como na opção (B). 

“Somente após uma das nações ocidentais comprar a produção total dos medicamentos chineses, a OMS 
aprovará sua administração aos pacientes africanos.”, como na opção (D). 

“De modo a garantir os direitos de uso internacional da medicina tradicional chinesa, a OMS exige que todas as 
nações europeias testem estes medicamentos primeiramente.”, como na opção (E). 


