
ESPELHO DA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA – CIÊNCIAS DA SAÚDE  

“Acceptability of covid-19 vaccination among health care workers in Ghana” 

 

Questão 01 

Com base no texto, responda às seguintes questões: 

a) Qual o objetivo do artigo? 

Espera-se que o (a) candidato (a) aponte que o objetivo do artigo é apresentar 

um estudo sobre a aceitabilidade das vacinas contra a COVID-19 por profissionais 

da saúde em Gana.  

 

b) Qual a metodologia usada para a coleta dos dados? 

Espera-se que o (a) candidato (a) compreenda que a pesquisa é transversal, a 

coleta dos dados se deu entre 234 profissionais da saúde por meio de uma 

pesquisa online autoaplicável entre 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2021. A 

análise foi realizada pelo programa STATA versão 15. 

Questão 02 

De acordo com o texto, os seguintes números referem-se à: 

a) 2,769,473 – Espera-se que o (a) candidato (a) entenda que é o número de mortos 

pela COVID-19 globalmente até março de 2021. 

b) 83 –   Espera-se que o (a) candidato (a) compreenda que o número se refere ao 

de vacinas em fase de desenvolvimento clínico.  

c) 28% – Espera-se que o (a) candidato (a) aponte que a porcentagem refere ao 

número de profissionais de saúde que estavam dispostos a receber a vacina 

COVID-19 na República Democrática de Congo. 

 

 

 



Questão 03 

De acordo com o texto, responda às seguintes questões: 

a) Quais vacinas foram adquiridas pelo governo de Gana? 

Espera-se que o (a) candidato (a) entenda que o governo de Gana articulou a 

compra da Oxford/AstraZeneca e Sputnik V. 

 

b) Qual a preocupação do governo de Gana? 

Espera-se que o (a) candidato (a) compreenda que a preocupação do governo de Gana 

estava na aceitação da população pelas vacinas.  

c) Por que o governo de Gana decidiu iniciar a vacinação pelos profissionais de 

saúde?  

Espera-se que o (a) candidato (a) entenda que a aceitação das vacinas pelos profissionais 

de saúde poderia influenciar o restante da população de Gana para aceitar se vacinar. 

As pessoas, em geral, tendem a se orientar pelas ações desses profissionais em sua 

decisão.  

Questão 04 

De acordo com o texto, como é descrito o contexto da pesquisa? 

Espera-se que o (a) candidato (a) descreva Gana como um país com renda média-baixa 

com uma população de 30,9 milhões de pessoas. Seu limite territorial compreende o 

norte por Burkina Faso, no sul pelo Golfo da Guiné, no leste pelo Togo e oeste por Cote 

d’Ilvoire. Gana tem 16 regiões administrativas com 998 clínicas, 140 hospitais distritais, 

1004 centros de saúde e 357 hospitais.  Além disso, O número de profissionais de saúde 

é baste desproporcional ao longo do país se comparado com áreas mais urbanas e 

regiões mais rurais.  

 

 

 



Questão 05 

Conforme a leitura do texto, como se deu o procedimento para a coleta dos dados? 

Espera-se que o (a) candidato (a) entenda que a coleta dos dados se deu por meio de 

um questionário gerado pelo Google. A divulgação do documento ocorreu por meio do 

WhatsApp. Utilizou-se a técnica de bola de neve com amostragem. Esse procedimento 

se deu por conta da segurança epidêmica. Para ser incluído no estudo, o indivíduo 

deveria ser profissional da saúde, aceitar participar da pesquisa. O estudo foi voluntário 

e anônimo. O estudo observou todas as diretrizes éticas em relação à coleta de dados 

de seres humanos.  
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