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01. A leitura do primeiro parágrafo do texto permite concluir que, embora o relatório anual das Nações Unidas demonstre que o índice
de mortalidade infantil de crianças menores de 5 anos tenha caído consideravelmente em todo o mundo, é importante notar que o
objetivo de redução da ONU não será alcançado até 2026, como se pode ler na passagem “That goal will not be reached until 2026,
11 years behind schedule.”
Resposta: C
02. O sexto parágrafo do texto traz a opinião do Dr. Mickey Chopia, chefe do programa de saúde global do Unicef, de que tem havido
um grande e rápido progresso na redução da mortalidade infantil, e que os dados servem para demonstrar que o sucesso é possível
até mesmo nos países mais pobres, o que está de acordo com a alternativa B da questão, que diz que o sucesso pode ser alcançado
até mesmo em países pobres.
Resposta: B
03. O parágrafo nove do texto traz a informação de que mesmo tendo reduzido a mortalidade de crianças com menos de 5 anos em 48%
desde 1990, a região da África Subsaariana ainda tem os maiores índices do planeta, com 92 mortes para cada 1000 nascimentos, o
que corresponde a quase 15 vezes a média dos países mais ricos.
Resposta: D
04. O texto cita, em seu quinto parágrafo, algumas intervenções que foram feitas ao longo dos anos que têm contribuído para a redução da
mortalidade infantil em todo o mundo, dentre elas a utilização de mosqueteiros tratados com inseticidas (Insecticide-treated mosquito
nets), conforme se pode ler na alternativa C da questão.
Resposta: C
05. O texto finaliza (parágrafo 10) com a observação feita no relatório da ONU de que o risco de uma criança morrer aumenta se ela
nascer em uma área rural remota, em uma casa pobre ou se a mãe não tiver nenhum tipo de instrução, sendo verdadeira a alternativa
A, que apresenta um desses fatores, que é nascer em uma região isolada na área rural de um país.
Resposta: A
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