
 Proficiência 2022.3  🢖  Inglês  🢖  Ciências Humanas  e Sociais 

 Expectativa 

 QUESTÕES 

 1.  According  to  the  text,  explain  how  socially  vulnerable  populations  are  impacted  during  and  after 
 disasters. 

 Muitas  vezes,  quando  ocorre  um  desastre,  eles  estão  menos  preparados  para  emergências  e  são  mais 
 propensos  a  serem  deslocados  de  suas  casas,  separados  da  família  e  precisam  de  assistência  para  ter 
 suas  necessidades  básicas  atendidas.  Após  o  desastre,  as  populações  socialmente  vulneráveis 
 correm  um  risco  desproporcional  de  sofrer  abuso  e  negligência,  patologias  de  saúde  mental,  como 
 depressão  e  sintomas  de  estresse  pós-traumático  (PTSS),  e  de  contrair  doenças  devido  a  más 
 condições de vida. 

 2. Present the authors’ primary and secondary objective in carrying out this research. 

 O  objetivo  principal  da  pesquisa  foi  explorar  as  barreiras  que  os  clientes  socialmente  vulneráveis 
 experimentaram  durante  e  após  os  furacões  pela  perspectiva  dos  provedores.  Um  objetivo 
 secundário  substantivo  foi  explorar  as  experiências  dos  provedores  de  serviços  sociais  quando 
 atendem seus clientes durante e após os furacões. 

 3.  Present  the  results  of  this  research,  which  focused  on  the  vulnerable  populations  during  the 
 Florida hurricanes. 

 Os  resultados  indicaram  que  a  percepção  de  risco,  incluindo  experiências  anteriores, 
 conscientização  e  confiança  nos  funcionários  foram  fatores  que  levaram  à  experiência 
 desproporcional  dos  clientes  com  o  furacão.  Restrições  socioeconômicas,  saúde  física  e  mental, 
 proficiência  em  linguagem  e  letramento  e  dependência  de  recursos  também  foram  os  principais 
 fatores que influenciaram o nível de impacto do furacão. 

 4. Explain the authors’ recommendation for further studies. 

 Estudos  futuros  devem  considerar  a  avaliação  de  uma  gama  mais  ampla  de  provedores  de  serviços 
 sociais  para  obter  conhecimento  adicional  sobre  experiências  e  barreiras  de  clientes  vulneráveis 
 afetados  por  desastres,  entrevistar  indivíduos  que  utilizam  esses  serviços  e  explorar  as  percepções 
 dos  provedores  de  serviços  sociais  em  comunidades  afetadas  por  diferentes  tipos  de  desastres  (por 
 exemplo, incêndios florestais, terremotos). 

 5.  Translate  the  excerpt  below.  The  translated  text  should  be  clear  and  accurate  in  terms  of  structure 
 and meaning. 

 Os  desastres  podem  ter  efeitos  perturbadores  duradouros,  ameaçando  a  segurança  e  o 
 bem-estar  de  indivíduos,  famílias  e  comunidades.  A  resposta  aos  desastres  e  a  recuperação 
 deles  requerem  vastos  recursos  financeiros  e  comunitários  que,  muitas  vezes,  não  chegam 
 aos  mais  vulneráveis.  Populações  socialmente  vulneráveis  são  afetadas  de  forma 
 desproporcional  por  dificuldades  econômicas,  alteração  do  tecido  social  da  comunidade  e 
 comprometimento da saúde física e mental. 




