SEGUNDA FASE – 1º DIA
BIOLOGIA
Questão 01
A figura representa esquematicamente o estágio de nêurula de um embrião de cordado. Os folhetos embrionários estão
representados pelos números de 1 a 3 e as estruturas A, B, C e D são oriundas do desenvolvimento e diferenciação dos
folhetos embrionários.
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A)

Indique a letra e o nome da estrutura que desaparece no decorrer do desenvolvimento embrionário dos mamíferos,
dando lugar à coluna vertebral.
B) Indique os números e os nomes dos folhetos embrionários que dão origem, respectivamente, às células intestinais e às
células neurais, nos mamíferos adultos.
C) Indique a letra e o nome da estrutura onde ficarão alojados os futuros órgãos do animal. Tal estrutura origina-se a partir
de qual folheto embrionário?
Resolução:
A)

C: NOTOCORDA

B)

2: ENDODERME / CÉLULAS INTESTINAIS
3: ECTODERME / CÉLULAS NEURAIS

C)

B: CELOMA
1:MESODERME

Questão 02
Os casos de sarampo nos Estados Unidos chamam atenção para os direitos dos grupos antivacinação. Com o
aperfeiçoamento e a popularização das imunizações, ele foi controlado na maioria dos países. Em dezembro do ano
passado, no entanto, o sarampo ressurgiu. Até agora, no total, 121 pessoas foram identificadas com a doença. A origem do
surto está associada ao crescente espaço conquistado por grupos adeptos do movimento antivacinação, avessos à
imunização.
LOPES, A. D.; MELO, C. Surto de imprudência. Revista Veja. Editora Abril, edição 2413.
ano 48, nº 7, 18 fev. 2015, p. 68-71 (Adaptado).
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A)

Qual é o agente etiológico e a forma de transmissão da doença em discussão pelo grupo adepto do movimento
antivacinação?
B) Descreva o mecanismo da imunização contra a doença por meio de vacina.
C) Agentes de saúde afirmam que apenas os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem,
temporariamente, anticorpos que conferem imunidade, geralmente ao longo do primeiro ano de vida. Por que isso é
possível?

Resolução:
A)

Agente Etiológico : Vírus / Morbili
Transmissão: Secreções das vias respiratórias como gotículas do espirro ou tosse.

B)

Muitas doenças virais podem ser prevenidas por meio de vacinas. Em geral, as vacinas são preparadas com vírus previamente
mortos ou atenuados pelo calor e por outros tratamentos físicos e químicos. Ao entrar em contato com os componentes virais
presentes na vacina o organismo reage e ativa os sistemas de defesa imunitária, produzindo anticorpos específicos contra aquele
tipo de vírus.
Se a pessoa vacinada for eventualmente infectada pelo vírus causador de uma doença contra a qual ela foi imunizada, os
anticorpos presentes no sangue combatem imediatamente a infecção.

C)

As mães que já tiveram sarampo ou foram vacinadas conferem imunidade temporária aos lactentes através da imunização
passiva naturalmente adquirida. Nessa forma de imunização, os lactentes recebem os anticorpos prontos via placentária ou do
aleitamento materno.

Questão 03
Em uma aula de Biologia intitulada Diversidade das plantas, o professor destacou o Parque Ecológico Estadual Intervales, no
estado de São Paulo, por integrar um dos mais significativos trechos protegidos de Mata Atlântica e em que aparecem
inúmeras espécies representantes dos diferentes grupos vegetais. Sendo assim, informou algumas características: Plantas que
produzem frutos, dentro dos quais estão as sementes (A); Plantas vasculares que não produzem sementes (B); Plantas sem
tecidos condutores de seiva (C) e as que se caracterizam por apresentar sementes nuas (D).
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia em Contexto: a diversidade dos seres vivos.
1.ed, v.3. São Paulo: Moderna, 2013 (Adaptado).

A)

No decorrer da evolução qual é a sequência temporal de aparecimento dos grupos de plantas A, B, C e D no ambiente
terrestre?
B) Considere que, nesse parque, foram encontradas hepáticas, avencas e magnólias. Indique a letra e identifique o grupo
vegetal desses representantes.
C) Indique a letra e identifique o grupo vegetal em que há a presença de óvulo, ausência de ovário na flor feminina e
produção de grãos de pólen.
Resolução:
A)

C → B → D → A.

B)

(C) Hepáticas = Briófitas; (B) Avencas = Pteridófitas; (A) Magnólias = Angiospermas

C)

(D) = Gimnospermas.

Questão 04
O gráfico a seguir apresenta o efeito da luminosidade sobre as taxas de respiração e fotossíntese das plantas I e II. Cada uma
delas tem diferentes necessidades quanto à exposição à luz solar, sendo uma delas umbrófita (planta de sombra) e a outra
heliófita (planta de sol).
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Taxa fotossintética
Planta I
Taxa fotossintética
Planta II
Intensidade do
fenômeno

Taxa respiratória
Planta I e II

A

B

C

Intensidade Luminosa

A)
B)

Qual é o ponto (A, B ou C) de compensação fótico da planta II? Justifique sua resposta.
A partir de qual ponto as plantas I e II, respectivamente, conseguem acumular matéria orgânica que poderá ser
disponibilizada para os níveis tróficos dos consumidores? Justifique sua resposta.
C) Como as plantas I e II podem ser classificadas, respectivamente, quanto à exposição à luz solar? Justifique a classificação
dada a partir do ponto de compensação fótico das plantas.
Resolução:
A)

É o ponto “A”, pois neste ponto as taxas de respiração e fotossíntese se equivalem.

B) As plantas I e II acumularam matéria orgânica a partir dos pontos “B” e “A”, respectivamente, pois estes pontos representam seus
pontos de compensação fótica e, acima dos pontos “A” e “B”, a taxa fotossintética é maior que a taxa respiratória, logo sobram
nutrientes que as plantas acumulam e crescem.
C) A planta I pode ser classificada como heliófita, pois atinge seu ponto de compensação fótica em uma intensidade luminosa maior
(ponto B) que a planta II. Já a planta II, pode ser considerada como umbrófita, pois atinge seu ponto de compensação fótica
(ponto A) em uma intensidade luminosa menor que a planta I.

FÍSICA
Questão 01
Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém, em um tamanho quatro vezes maior do que seu
tamanho original. Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 60 cm de seu vértice. A partir da
situação descrita, responda:
A) Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? Justifique matematicamente sua resposta.
B) Se um outro objeto for colocado a 10 cm do vértice desse mesmo espelho, a que distância dele a imagem será formada?
Resolução:
A)

B)

F
FP
F
4 
F  60
4 F  240  F
A

5F  240
F  48cm
Foi utilizado um espelho côncavo pois o foco é positivo.
p  p'
F
p  p'
48 

10 p
10  p '

480  38 p '
p '  12,6cm
d  p  p'
d  10  12,6
d  22,6cm
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Questão 02
A partir de janeiro de 2014, todo veículo produzido no Brasil passa a contar com freios ABS, que é um sistema antibloqueio
de frenagem, ou seja, regula a pressão que o condutor imprime nos pedais do freio de modo que as rodas não travem
durante a frenagem. Isso, porque, quando um carro está em movimento e suas rodas rolam sem deslizar, é o atrito estático
que atua entre elas e o pavimento, ao passo que, se as rodas travarem na frenagem, algo que o ABS evita, será o atrito
dinâmico que atuará entre os pneus e o solo. Considere um veículo de massa m , que trafega à velocidade V , sobre uma
superfície, cujo coeficiente de atrito estático é μ e e o dinâmico é μ d .
A)
B)

Expresse a relação que representa a distância percorrida  d  por um carro até parar completamente, numa situação em

que esteja equipado com freios ABS.
Se considerarmos dois carros idênticos, trafegando à mesma velocidade sobre um mesmo tipo de solo, por que a
distância de frenagem será menor naquele equipado com os freios ABS em relação àquele em que as rodas travam ao
serem freadas?

Resolução:
A)
FR  FE
m  a  μe  N

m  a  μe  m  g
a  μe  g
V 2  V02  2a  Δs
O  V 2  2  μe  g  d
d

B)

V2
2μ e  g

Como d é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito de μ d  μ e , a distância percorrida será maior.

Questão 03
Uma pessoa pretende montar um circuito elétrico, conforme o esquematizado a seguir:
6 ohms

12 ohms
10 ohms

cilindro
condutor

F
12 volts

Nele, essa pessoa irá instalar um fusível  F  , que interrompe a passagem de corrente pelo circuito, caso ela seja superior a

0, 6 A . Para tal montagem, ele dispõe de dois cilindros condutores, de material e dimensão distintos, conforme as
especificações a seguir:
10 cm

40 cm

(2)

(1)
A = 2 x 10–6 m2

–6

2

A = 4 x 10 m

A resistividade elétrica do material 1 é 3  10 5 Ω  m e a do material  2  é 8  10  5 Ω  m e " A" representa a área da secção
reta de cada cilindro condutor.
A) Com base nas especificações indicadas, qual a resistência elétrica de cada um dos cilindros condutores?
B) Considerando desprezível a resistência dos demais fios indicados no circuito, exceto a dos cilindros condutores, qual
deles (1 ou 2) deve ser empregado no referido circuito, de tal modo que o fusível não interrompa a passagem da
corrente elétrica gerada?
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Resolução:
A)

ρ
A
3  105  0, 4
R1 
2  106
1, 2  105
R1 
2  106
R1  6Ω
R1 

ρ
A
8  105  0,1
R2 
4  106
R2  2Ω
R2 

B)

6  12
6  12
72
Re 
18
Re  4Ω

Re 

Cilindro 1: R  6Ω
RT  4  10  6
Rtotal  20Ω
i

ε
Rtotal

12
20
i  0,6 A
Cilindro 2: R  2Ω
Rtotal  4  10  2
i

Rtotal  16Ω
i

ε
Rtotal

12
16
i  0,75 A
i

Deve ser utilizado o cilindro 1, pois a intensidade da corrente elétrica neste caso será 0,6A .

Questão 04
Uma montagem experimental foi feita com o propósito de determinar a pressão no interior de uma lâmpada fluorescente do
tipo não compacta, ou seja, com formato cilíndrico. Para isso, o lacre metálico de uma das extremidades da lâmpada foi
totalmente mergulhado na água de um recipiente e, então, rompido. Conforme representado no esquema a seguir, a água
entrou pela abertura do lacre quebrado e subiu pela lâmpada, devido à baixa pressão em seu interior. Considere que a
lâmpada empregada possui 1,20 m de comprimento, seu diâmetro é de 4 cm, a água atingiu a altura de 1,19 cm e que esse
experimento foi realizado em um local onde a pressão atmosférica é igual a 700 mmHg.

água

lâmpada
1,20 m

antes

1,19 m

depois
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A)

A partir da situação experimental descrita, e desconsiderando eventual eliminação de impurezas gasosas dissolvidas na
água quando dentro do tubo da lâmpada, calcule o valor da pressão interna que possui uma lâmpada fluorescente com
as especificações indicadas.

B)

Ao realizar tal procedimento experimental, um estudante percebeu que a água, após ter preenchido quase totalmente a
lâmpada, começou a entrar em ebulição, desprendendo algumas bolhas. Nesse instante, o aluno verificou em um
termômetro que a temperatura no ambiente era de 21 ºC. Intrigado, tocou o tubo da lâmpada para perceber se ele
estava quente, porém, não estava. Explique por que a água entrou em ebulição conforme o cenário descrito.

Resolução:
A)

Sabendo que 760mmHg corresponde a uma pressão de 10,3 metros de coluna de água, a pressão exercida por 1,19 m de
coluna de água será:
760mmHg_______10,3mca
p _______ 1,19mca
H2O

pH 2 O  87,8mmHg
A pressão final do gás é dada por:
pgás  pH 2 O  pat
pgás  87,8  700
pgás  612, 2 mmHg

Para determinar a pressão inicial, devemos supor que a temperatura se mantém constante (transformação isotérmica). Pela Lei
Geral dos gases:
p0  V0 p  V

T0
T
p0  A  h0  p  A  h
p0  1, 2  612, 2  0,01
p0  5,1mmHg

Obs: A questão não contém informações suficientes para o aluno, como a relação entre mmHg e m.c.a e omite a informação
que a transformação é isotérmica.
B)

O surgimento de bolhas (ebulições) pode ser explicado pela redução da pressão sobre a água.

curva de
vaporação

p
pB
A

pA

TA

TB

T

Observe que pelo diagrama, uma redução de pressão p A  pB , permite que a vaporização ocorra em temperaturas inferiores.
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GEOGRAFIA
Questão 01
Observe a figura.

OCEANO
ATLÂNTICO
CE

Meio-Norte

RN
MA
PB

PI

PE
AL

Sertão

M

te

da

na
Zo

Ag

re
s

BA

at

a

SE

ANDRADE, Manoel Correia de. A terra e o homem no Nordeste. São Paulo: Cortes, 2005
(adaptado).

Pela diversidade de aspectos ambientais e socioeconômicos, o espaço geográfico nordestino pode ser dividido em quatro
sub-regiões, conforme figura apresentada.
Sobre o Meio-Norte, responda:
A)
Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas nesta região?
B)
Qual é a importância do Complexo Portuário e Industrial de São Luís (MA) para a economia brasileira?
Resolução:
A) Sub-região Meio Norte: Tradicionalmente a Sub-região nordestina do Meio Norte apresenta vocação econômica voltada para o
extrativismo vegetal, sobressaindo a extração de carnaúba e babaçu. Pode-se destacar na atualidade a expansão da fronteira
agrícola, representado, predominantemente, pela cultura de soja, sobretudo em área da região identificada como MAPITOBA
(área limítrofe dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia).
B) Destaca-se o Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, como importante obra de infraestrutura portuária para o escoamento de
produtos primários, com destaque para minerais metálicos (minério de ferro e minério de manganês) e outros recursos,
provenientes, sobretudo, da Serra dos Carajás, no estado do Pará. A importância econômica do complexo portuário está
relacionada ao fato de constituir parte do grande corredor de exportação da região.
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Questão 02
Considere o gráfico a seguir.
Brasil: Evolução da População
por local de residência (1950-2010)
75,5

81,2

84,3

67,7

63,8
54,9

56,0

45,1

44,0

36,2

32,3
24,5
18,8

1950

1960

1970

1980

1991

2000

15,7

2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico
Elaboração: DIEESE
Obs.: a) Para 1950: população presente;
b) Para 1960 até 1980: população recenseada;
c) para 1991 até 2010: população residente;
d) Para 2000: dados sinopse preliminar
Urbana

Rural

Estatísticas do meio rural 2010-2011. 4ª. ed. Ministério do Desenvolvimento Agrário. São Paulo: DIEESE,
NEAD,MDA(2011.

A)
B)

Qual processo é representado no gráfico?
Quais as consequências sociais e econômicas do processo representado no gráfico, no campo e na cidade?

Resolução:
A)

O gráfico representa o fenômeno migratório do êxodo rural no Brasil, no período de 1950 a 2010.

B)

Entre as consequências do êxodo rural no Brasil no período citado, destacam-se:
Campo: redução da população residente no campo e da mão de obra no setor primário da economia;
Meio urbano: urbanização acelerada; hipertrofia urbana e do setor terciário (terceirização); favelização; falta de
infraestrutura básica (saneamento, energia, transporte, saúde, educação etc) e aumento da violência e da criminalidade
com a marginalização de população de baixa renda, além dos diversos problemas de ordem ambiental com seus impactos
sociais, como, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos.

Questão 03
Desde o início de sua ofensiva, em 9 de junho de 2014, o grupo jihadista Estado Islâmico avançou de forma exponencial.
Beneficiado pela fraqueza e sectarismo do estado iraquiano e pela guerra civil na Síria, os radicais ganharam reforços e
conquistaram novos territórios, propagaram o terror a partir da dizimação de minorias étnicas e chocaram o mundo com a
execução de vítimas inocentes. Hoje lideranças mundiais debatem uma coalização capaz de parar os radicais, que avançam
cada vez mais fortes e atrozes.
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/desvende-o-estado-islamico/> Acesso
em:25defev.2015.

A)
B)

O que é o Estado Islâmico e como surgiu?
Qual é o principal objetivo do Estado Islâmico?

Resolução:
A) O Estado Islâmico é um grupo fundamentalista sunita. Originalmente ligado a Al Quaeda, após declarar independência frente a
esse grupo, deu início à sua atuação nos territórios do Iraque (norte) e na Síria. O ISIS, como é também conhecido o Estado
Islâmico, a princípio disseminou-se em meio aos rebeldes sírios, os quais lutam contra o governo de Bashar Al Assad desde 2011,
em meio à Primavera Árabe, e ao ter acesso a armamentos desses grupos rebeldes, aprofundou sua intervenção nos dois países.
B) Como todo grupo fundamentalista jihadista, o ISIS busca afastar a influência (cultural, política e econômica) ocidental da região
do Oriente Médio, em especial aquela exercida pelas potências europeias e pelos EUA. Mas esse grupo, de forma mais
destacada, defende a criação de um Estado Fundamentalista Islâmico sob a estrutura de um Califado. Ou seja, uma organização
política-social, na qual, teoricamente, se reúne toda a comunidade islâmica (umma), sob a liderança de um califa (sucessor do
profeta), o qual é o chefe máximo dessa comunidade, concentrando o poder religioso e político. Esse grupo, que já controla
importantes cidades e estruturas do norte do Iraque e do sul da Síria, onde proclamaram o califado, também demonstra profunda
intolerância a minorias insubordinadas, em especial contra os cristãos, os curdos e mesmo muçulmanos de outras linhagens da
religião, como os xiitas.
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Questão 04
Evolução da pirâmide etária Japonesa
1950
+90
80
70
60
50
40
30
20
15
10
5
0

2004

2050
19,5%

35,7%

4,9%

66,6%

59,7%

35,4%

6 4 2 0 2 4 6
milhões
Mulheres
Homens

13,9%
6 4 2 0 2 4 6
milhões
Mulheres
Homens

53,6%

10,8%
6 4 2 0 2 4 6
milhões
Mulheres
Homens

Fonte: Statístics Bureau, MIC, Ministry of Health, Labour and Welfare.

A)
B)

Por que motivo a pirâmide etária do Japão vem modificando substancialmente sua forma a partir de 1950?
Apresente duas consequências sócio-econômicas enfrentadas pelo Japão, levando em consideração as alterações na
estrutura de sua pirâmide etária.

Resolução:
A) Durante o período de 1950 a 2050, observa-se transformações etárias na população japonesa, inclusive com projeções
relacionadas à inversão da pirâmide etária para a década de 2050. No caso, ocorre um processo de envelhecimento da
população, em decorrência da redução das taxas de natalidade e fecundidade (base estreita da pirâmide) e aumento da
longevidade/expectativa de vida, evidenciadas no ápice largo da pirâmide.
B) Com o envelhecimento demográfico, o Japão começa a enfrentar diversos problemas de ordem socioeconômicos. Destacam-se a
redução da População Economicamente Ativa (PEA), com aumento da taxa de dependência demográfica, aumento dos gastos
previdenciários, sobrecarregando a população ativa com uma maior carga tributária.

HISTÓRIA
Questão 01
Questão 01
Você sabe quanto eu, sinceramente, detesto o tráfico de escravos, o quanto acredito ser ele prejudicial ao país, o quanto
desejo sua total cessão, embora isso não possa ser feito imediatamente. As pessoas não estão preparadas para isso, e até
que seja feito, colocaria em risco a existência do governo, se tentarmos fazê-lo repentinamente.
Correspondência de José Bonifácio ao enviado britânico Henry Chamberlain, 1823. Citada em: MAXWELL, Kenneth. Por que o Brasil foi diferente? O
contexto da independência. In: MOTA, Carlos Guilherme (org.) Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000). Formação: histórias. São Paulo:
Editor Senac, 2000, p. 192 (adaptado).

A emancipação política do Brasil não significou uma ruptura total com a ordem socioeconômica anterior, o que pode ser
demonstrado pela permanência da escravidão. A respeito da questão escravista no I Reinado:
A) Apresente duas razões pelas quais, de acordo com José Bonifácio, o fim do tráfico de escravos ameaçaria a própria
existência do governo.
B) Caracterize a política inglesa em relação ao tráfico de escravos no Brasil.
Resolução:
A)

Os escravistas da época, inclusive parte significativa dos abolicionistas, afirmavam que o imediatismo da abolição levaria a
economia ao colapso. Lembremo-nos de que o modelo latifundiário, monocultor, agroexportador, escravista e dependente foi a
maior herança do período colonial à nação recém emancipada.
Exatamente por isso, a nossa elite aristocrata escravista, despojada da sua principal base de acumulação – a exploração do
trabalho escravo – constituiar-se-ia em uma ameaça à sustentação do regime. O que de resto, aconteceu com os “Republicanos
de 13 de Maio” no II Reinado.

B)

Os ingleses “inauguraram” o século XIX como os “guardiões do abolicionismo”. É uma pena que tenham esquecido que, desde o
asiento de 1714 à proibição do tráfico em 1806 – foram os responsáveis por 51 % de todos os negros que arrancados da África
tornaram-se escravos no Brasil.
A partir da Revolução Industrial e do Bloqueio Napoleônico, o desespero por novos mercados fê-los ferozes abolicionistas. Aí, a
escalada de pressão abolicionista sobre Brasil segue o seguinte roteiro:
- 1810: Tratados de Amizade Navegação e comércio, pelo qual o Brasil (D. João VI, em verdade) se comprometeria a abolir a
escravidão até- no máximo – 1850.
-1827: pela renovação dos tratados de 1810, a Inglaterra patrulharia o litoral brasileiro coibindo os tumbeiros
- 1831: a “Lei para inglês ver”. Sancionada pelo Regente Feijó, suprimiria o tráfico, nunca funcionou
- 1845: o “Bill Aberdeen” obriga o Brasil à “Lei Eusébio de Queirós”, era o fim do tráfico e o início do colapso do escravismo.
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Q u e s t ã o 0 12
Questão 01
Escrevendo nas últimas décadas do século XIX, Lênin, o futuro líder da revolução socialista na Rússia, observou que a principal
característica desse período era a divisão final da Terra, no sentido de que a política colonial dos países capitalistas tinha
completado a tomada das terras não ocupadas em nosso planeta. Pela primeira vez, segundo ele, o mundo estava dividido,
de forma que no futuro só seriam possíveis redivisões, isto é, a transferência de um "dono" para outro, e não de um território
sem dono para um "dono".
SWEEZY, Paul. Teoria do desenvolvimento capitalista. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1982, p. 351 (adaptado)

A fala de Lênin remete ao processo de corrida imperialista, que se acelerou a partir da segunda metade do século XIX. A
respeito desse processo histórico,
A) aponte duas razões que explicam as políticas colonialistas das potências capitalistas.
B) cite dois conflitos resultantes da expansão imperialista do século XIX.
Resolução:
A)

Busca por matérias primas para atender à crescente industrialização.
Busca por mercados consumidores para produtos industrializados europeus.
Busca por locais para investir capitais e expandir os negócios das grandes nações europeias.
Busca por locais para colocar excedentes populacionais.
Busca de mão de obra farta e barata.

B)

Guerra dos Bôeres (1899 – 1902) entre holandeses e ingleses principalmente por áreas de mineração (Transvaal e Orange) de
ouro e diamante.
Guerra dos Cipaios (1857 – 1859) luta das populações indianas contra a dominação colonialista inglesa em seu território.
Guerra do Ópio (1840 – 1842) entre China e Inglaterra que acabou culminando na abertura de portos exclusivos para o
comércio britânico e transferiu Hong Kong para o domínio da Inglaterra.
Guerra dos Boxers (1899 - 1901) promovida por grupos nacionalistas chineses contra a dominação e espoliação feita por
estrangeiros em seu território.

uestão 01
Questão 03
Questão 01
No final de março de 1964, civis e militares se uniram para derrubar o presidente João Goulart, dando um golpe de Estado,
tramado dentro e fora do país. Entre uma data e outra, 1964 e 1985, o Brasil passou por um turbilhão de acontecimentos. A
economia cresceu, alçando o país ao oitavo PIB mundial. Mas, igualmente, cresceram a desigualdade e a violência social,
alimentadas em boa parte pela violência do Estado. A vida cultural passou por um processo de mercantilização, o que não
impediu o florescimento de uma rica cultura crítica ao regime. Os movimentos sociais, vigiados e reprimidos, não
desapareceram; tornaram-se mais diversos e complexos, expressão de uma sociedade que não ficou passiva diante do
autoritarismo.
NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto,
2014, p. 7-8 (Adaptado)

No ano de 2014, foram intensos os debates e discussões públicas sobre os cinquenta anos do golpe militar, o qual deu início
ao nosso último período ditatorial, que se estendeu até 1985.
A respeito do processo político que levou ao golpe e a posterior ditadura,
A) cite dois aspectos da crise do governo João Goulart (1961-1964) que contribuíram para a sua queda.
B) aponte duas formas de contestação ao regime militar que confirmam a ideia, expressa na citação de Marcos Napolitano,
de que a sociedade não foi impotente em relação ao poder ditatorial.
Resolução:
A)

Dentre os aspectos da crise do governo de Jango que contribuíram para sua queda, podem ser destacadas: as reformas de base
anunciadas pelo presidente João Goulart; a alta inflacionária que corroía os salários dos trabalhadores urbanos; a discussão
sobre uma reforma agrária distributivista que ameaçava grandes proprietários de terra; o Plebiscito em prol do retorno do
Presidencialismo que ameaçava setores conservadores; o Plano Trienal que visava à retomada do desenvolvimento sem a inflação;
a forte mobilização dos trabalhadores urbanos em prol de aumentos salariais; a proposta de Reforma eleitoral que poderia alterar
o equilíbrio político até então favorável às forças conservadoras e de direita.

B)

A produção artística, principalmente os festivais de MPB da TV Record.
A greve dos metalúrgicos do ABC a partir do final dos anos de 1970
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Q u e s t ã o 0 14
Questão 01
Recém-saídos da chamada década perdida, como ficaram tristemente caracterizados, em termos de desempenho econômico,
os anos 1980; após um 1990 que marcou uma das quedas de produção das mais dramáticas de nossa história; e ainda por
cima vivendo em plena recessão e com altas taxas de inflação no ano de 1991, não é sem saudosismo que olhamos para o
período em que fomos governados pelo presidente Juscelino Kubitschek. Embora associados a um certo descontrole das
contas públicas, os anos JK (1956-1960) foram fundamentalmente marcados por altas taxas de crescimento econômico e por
uma boa dose de otimismo.
FARO, Clóvis de e SILVA, Salomão L. Quadros da. A década de 1950 e o Plano de Metas. In: GOMES,
Ângela de Castro (org.). O Brasil de JK. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora da FGV,
2002, p. 67 (adaptado).

A passagem do texto de Faro e Silva acima oferece um breve quadro comparativo sobre a economia brasileira em três
momentos diferentes. Sobre esses momentos,
A) aponte duas características da década de 1980 que justificam a qualificação de "década perdida".
B) cite duas razões do otimismo econômico que o país conheceu durante os anos JK.
Resolução:
A)

Vários são os fatores que qualificam a década de 1980 como uma “década perdida”. Dentre eles, poderiam ser destacados:
estagnação econômica, com diminuição da produção industrial; altos índices de inflação (hiperinflação); perda do poder de
consumo por parte da população; aumento da dívida externa; e aumento do desemprego.

B)

O otimismo econômico que o Brasil conheceu durante o governo de JK pode ser materializado a partir do Plano de Metas que se
tratava de um ambicioso projeto de, com auxílio do capital estrangeiro, transformar o Brasil numa nação industrializada no mais
rápido espaço de tempo possível, justificando assim a sua promessa de campanha de fazer “50 anos em 5”. Esse processo
acabou permitindo grande entrada de capitais estrangeiros que potencializou os investimentos em diferentes setores como bens de
consumo duráveis, bens de capital, e em setores como energia elétrica, transporte, alimentação, educação e na sua meta-síntese
que era a construção de Brasília, uma nova capital no centro-oeste brasileiro.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL
Questão 01

Disponível em: <http://www.maitena.com.ar>. Acesso em: 21 jan. 2015.
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RESPONDA A QUESTÃO EM ESPANHOL. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.
A) Describa a la mujer retratada en la historieta. ¿Cómo es? ¿Qué objetos tiene en las manos? ¿Cómo se siente?
B) Explique por qué la mujer retratada en la historieta no parece decir la verdad durante la conversación telefónica,
relacionando el lenguaje verbal ai lenguaje no verbal.
Resolução:
A)

La mujer retratada en la historieta es una mujer morena, delgada, lleva el pelo corto y los objetos que sujeta en las manos son un
teléfono y una cuerda (soga). Se siente desesperada a punto de suicidarse.

B)

Ella no parece decir la verdad durante la conversación telefónica porque dice no importarse con la noticia de que su pareja está
con otra lo que, en verdad, le causa desespero.

Questão 02
Las glosas papales
"Los llamaba a primerear al pecado, a ganarle de mano, a sacarle ventaja a la injusticia".
El periodista Jorge Milia, alumno de las clases de Literatura y Psicología que el hoy papa Francisco dictaba en Santa Fe,
no pensó que varios años más tarde oficiaría de lenguaraz para comunicar a los hablantes no rioplatenses de español y al
mundo el vocabulario que Francisco usa en su fluida prédica. Desde el sitio Terre d'America y en L'Osservatore Romano,
explica los denominados bergoglismos, tecnicismo que alude al idiolecto del ex-cardenal Bergoglio, compuesto por
argentinismos (balconear, primerear, pasarse de rosca), voces neológicas (misericordiando) y por palabras o frases
lexicalizadas de nuestra norma, cultas o coloquiales, que contrastan con las preferidas por el habla del resto de
Hispanoamérica o la peninsular (pescar una idea; hacer lío). Luego pasan al italiano traducidas literalmente, sin filtro.
Anaine, Susana. Disponível em: <http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/glosaspapales_0_1089491053.html>. Acesso em:
20 fev. 2015.

RESPONDA A QUESTÃO EM ESPANHOL. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.
El texto describe algunas curiosidades relacionadas al lenguaje del papa Francisco.
A) ¿Qué son los denominados bergoglismos? Explique con sus propias palabras, sin traducir.
B) ¿Cuál es la función del periodista Jorge Milia? Explique y justifique su respuesta.
Resolução:
A)

Los denominados bergoglismos son el conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse del ex-cardenal Bergoglio, actual
Papa.

B)

La función del periodista Jorge Milia es la de aclarar para todos aquellos que no son hablantes rioplatenses de español el
significado de del vocabulario (que tiene vicios regionales) que el Papa Francisco usa en su fluida prédica y que muchas veces es
traducido para el italiano sin ningún filtro lo que dificulta su comprensión.

Questão 03
Platón, el número uno
Platón es a la filosofia lo que Cruyff o Pelé al fútbol: indiscutible. Este símil futbolístico define el papel central que ocupa
en la historia del pensamiento. Por eso la colección Biblioteca Descubrir la Filosofia que ofrece EL PAÍS a partir de mañana no
podia arrancar con otro que no fuera él. El proyecto se compone de 30 ejemplares dedicados a explicar las ideas de los
grandes pensadores de todos los tiempos de una manera cercana y con ejemplos actuales. El primer tomo estará disponible
por 1,95 euros. La colección está dirigida por Manuel Cruz, catedrático de Filosofia en la Universidad de Barcelona.
Disponível em: <http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/23/actualidad/1422034410_498075.html>. Acesso
em: 24jan. 2015.(Fragmento)
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RESPONDA À QUESTÃO EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM ESPANHOL NÃO SERÃO ACEITAS.
A) ¿Qué razón tiene el autor del texto periodístico para comparar Platón a Pelé?
B) Describa detalladamente la Biblioteca Descubrir la Filosofia.

Resolução:
A)

O autor do texto, ao comparar Platão a Pelé, destaca o tanto que Platão é importante para a história do pensamento(a filosofia).

B)

A “Biblioteca Descobrir a Filosofia” que oferta o jornal, El País, faz parte de um projeto de 30 exemplares dedicados a explicar as
ideias dos maiores pensadores de todos os tempos de uma forma próxima e com exemplos da atualidade. A coleção está
coordenada por Manuel Cruz, catedrático de Filosofia na Universidade de Barcelona. O primeiro volume estará disponível por
1,95 Euros.

Questão 04
Las palabras del fútbol, el mate y el colectivo, en la Academia de Letras
Publicaron ocho glosarios con vocablos de uso cotidiano en distintos âmbitos de la Argentina. También incluyeron términos
vinculados a la carpintería, el dinero, la carne y el pan.
La lengua es del pueblo, la Academia sólo ha recogido de la boca viva del pueblo este material para devolverlo al
pueblo", dirá una y otra vez Pedro Luis Barcia, el presidente de la Academia Argentina de Letras (AAL), y su discurso se poblará
de voces de la calle que van colándose puertas adentro de la Academia. Esa es la idea de la colección, recientemente
lanzada, La Academia y la lengua del Pueblo: tender un puente entre la disciplina académica y la espontaneidad del habla de
los argentinos.
Se trata de ocho libros en los que se reseñan ocho diferentes léxicos, relativos a actividades y usos arraigados en el
imaginario popular. El primero de ellos es el Léxico del fútbol escrito por el académico Federico Pelzer; le sigue el Léxico del
mate, trabajo a cargo de Pedro Luis Barcia y el Léxico del colectivo, elaborado por Francisco Petracca. A ellos se suman el
Léxico de la carne, de Maria Antonia Osés; el Léxico del vino en el que trabajaron Liliana Cubo de Severino y Ofélia Dúo de
Brottier. Y están adernas el Léxico del pan, de Olga Fernández Latour de Botas; el Léxico del dinero, de Carlos Dellepiane
Cálcena, y finalmente el Léxico de la carpintería, de Susana Anaine.
El rescate de la oralidad es una de las máximas de este trabajo, que explora las entrañas creativas del pueblo. "La
oralidad ocupa el primer lugar porque es más del 90 por ciento de la lengua de los hombres. En la vida cotidiana una
persona habla un 90 por ciento, escribe un 6 y el 4 restante, lo gesticula", apunta el presidente de la Academia.
PICABEA, Maria Luján. Disponível em: <http://edant.clarin.com/diario/2007/11/25/sociedad/s-05401.htm>. Acesso em: 18 fev. 2015
(fragmento).

RESPONDA À QUESTÃO EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM ESPANHOL NÃO SERÃO ACEITAS.
El texto informa acerca de una colección de ocho glosarios, publicada recientemente en Argentina.
A) ¿Cuál es la idea de la colección y como está compuesta?
B) ¿Qué defiende Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras?
Resolução:
A)

A ideia da coleção é de recolher em oito glossários vocábulos de uso cotidiano usados em diferentes situações na Argentina.
Onde se incluem também termos vinculados à carpintaria, dinheiro, carne e pão. Trata-se de oito livros nos quais se resenham
diferentes léxicos (são eles: futebol, mate, coletivo, carne, vinho, pão, dinheiro e carpintaria), relativos às atividades e usos
enraizados no imaginário popular.

B)

Pedro Luis Barcia defende que a língua é do povo e que a Academia Argentina de Letras somente recolheu da boca viva do povo
o material da publicação com a finalidade de devolvê-lo ao povo.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
Questão 01
World's Largest Telescope Faces Opposition from Native Hawaiian Protesters
By Katie Worth

The broad-shouldered summit of Mauna Kea holds many meanings for many people: For astronomers, it's a high-altitude
playground of stars, among the best places on Earth to explore the firmament with minimal atmospheric distortion. For
environmentalists, it's a “sky island ecosystem” that hosts rare and altitude-sensitive species, including the wekiu bug found
nowhere else in the world. For Hawaiian spiritual practitioners, it is the home of gods, the most holy place on Hawaii's big
island.
As vast as its expanses of ice and lava are, Mauna Kea has not proved sizable enough to accommodate the desires of all three
groups. The dormant volcano has become a battleground between astronomers, who have placed 13 telescopes at its summit
and now wish to build one more, and Hawaiian cultural and environmental activists who believe the stargazing science has
already had too much impact on the 4;205-meter-high mountain.
Two lawsuits are in motion over the California Institute of Technology and the University of California's proposal to build the
Thirty Meter Telescope (TMT); in October activists shut down the project’s groundbreaking in a protest that made headlines
worldwide. So far, courts have ruled in favor of the telescope and construction has recently begun. Activists have appealed and
say they will continue to protest.
For astronomers, the proposed new telescope represents tremendous promise: With a mirror nearly three times larger than any
other on Earth, it could detect signs of life in other solar systems and provide clues to the origins of the universe. But for some
Hawaiians, it represents the ongoing desecration of a sacred place.
Disponível no site: http://www.scientificamerican.com/article/world-s-largest-telescope-facesopposition-from-native-hawaiian-protesters/. Acesso em 21 fev. 2015.

RESPONDA A QUESTÃO EM INGLÊS. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.
Based on the text about “Word’s Largest Telescope”, answer the following questions:
A) What benefits can the construction of the new telescope provide?
B) Why is there opposition against the construction of the new telescope?
Resolução:
A) Based on the text, the new telescope can detect signs of life in other solar systems and provide clues to the origins of the universe.
B)

According to the text, there is opposition against the construction of the new telescope because the place where it is being built is
considered rare and sacred.

Questão 02
What Do All Babies Need, Yet Aren’t Getting Equally?
By Melissa Fay Greene

(...) Many low-income American children are suffering from a shortage of words — songs, nursery rhymes, storybooks, chitchat
everyday stuff. How can that be? Ali parents issue directives — “Time for your bath” or “Let’s put on your jammies.” In lowincome families, where parents often have had less education and limited access to parenting guidance, that’s usually the end
of it; while in wealthier families, directives are only a small part of an ongoing conversation. “Let’s put on your jammies. Your
jammies are so soft! What color are these jammies? They’re yellow. And look at these little animals on your jammies. What are
those? Those are ducks! ‘Quack, quack; quack’ say the ducks!” All that babbling isn’t silliness; it’s mind-building. Words
streaming from radio or television, or from parents or caregivers chatting on cell phones, are of no benefit, however — a
finding that merits attention from all parents. In many low-income families, warm and loving parents may struggle desperately
to provide all the other basics, without a clue that their relative silence — and the lack of bedtime stories, picture books, and
lullabies — hurts the babies. Beginning in the 1990s, researchers at Rice and Columbia Universities reported eye-opening
findings about how many more words middle-class and affluent kids hear day in and out. Using interview techniques and
tracking devices including “word pedometers,” they’ve determined that well-off children hear 30 million more words in the first
three years of life. The deficit has astounding and bitter consequences. More than any other strand in the lives of poor children,
the 30-million-word gap has been linked to poor school performance, a failure to learn to read, a failure to graduate from
high school, and an inability to prepare for and to enjoy career success.
Disponível em http://www.rd.com/advice/parenting/babies-need-words/
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RESPONDA A QUESTÃO EM INGLÊS. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.
A)
B)

According to the text, what can be said about low-income American children and those from wealthy families concerning
the exposure to words?
What are the consequences of the results of the research reported in the text for low-income American children?

Resolução:
A)

Based on the text, it can be said that low-income American children are exposed to far fewer words.

B) Based on the text, the consequences of the results of the research for low-income American children are: poor school performance,
a failure to learn to read, a failure to graduate from high school, and an inability to prepare for and to enjoy career success.

Questão 03
Meet Hello Barbie: A Wi-Fi Doll That Talks to Children
By Lauren Walker

Barbie is getting a digital makeover.
In partnership with a San Francisco-based startup, ToyTalk, Mattel has developed a Wi-Fi-connected Barbie that’s able to have
two-way conversations, play interactive games, tell stories and joke around.
The companies unveiled their prototype, called Hello Barbie, at the New York Toy Fair on February 14. Hello Barbie is
expected to hit the market later this year and retail for $74.99.
Children are able to interact with the doll through a microphone and speaker located on Barbie's trendy necklace.
Rechargeable batteries in her legs allow the doll to play for roughly an hour before she needs to be recharged. Hello Barbie
also comes equipped with a hold-to-talk button on her belt buckle to make sure she's responding only to the child's commands.
ToyTalk gives parents many controls over their child's interactions with the doll. For instance, parents choose which topics they
don't want their kids discussing, and Barbie will gracefully switch the conversation away from them. At any time, privacy-minded
parents can also opt to have their child's information deleted from ToyTalk's databases.
Disponível no site: http://www.newsweek.com/meet-hello-barbie-wi-fi-doll-talks-children307482. Acesso em 18 fev. 2015 (adaptado).

RESPONDA A QUESTÃO EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM INGLÊS NÃO SERÃO ACEITAS.
Based on the text, which presents the launching of a prototype called Hello Barbie at the New York Toy Fair, explain:
A) how the operating mechanism of the doll works.
B) how ToyTalk will grant parents' autonomy to control their children’s interaction with the doll.
Resolução:
A)

De acordo com o texto, a boneca opera por meio de reconhecimento de voz em um microfone e com um auto-falante localizados
na gargantilha que a boneca possui. Assim, ela interage com as pessoas que se dirigem a ela ao responder a jogos interativos,
piadas, estórias e conversas em geral.

B)

De acordo com o texto, a ToyTalk garantirá a autonomia dos pais no que diz respeito ao controle do conteúdo das conversas dos
filhos por meio da programação prévia dos assuntos a que a boneca não responderá.

Questão 04
What Happens When Scientists Experiment on Themselves?
By Regina Nuzzo

Methodical minds apparently share a compulsive need to discover the truth — personal comfort be damned. When Sir Isaac
Newton had a theory about how the eye perceives color he tested it by sticking a darning needle into the back of his eye socket
and poking around until he saw colored circles. German Nobel Prize winner Werner Forssmann performed the first cardiac
catheterization surgery — on himself. As a young doctor in Australia in the 1980s, Barry Marshall was convinced that stomach
ulcers were caused not by stress or spicy food but by bacteria. To prove his point to the skeptical medical establishment,
Marshall gulped down a cup of cloudy broth teeming with helicobacter pylori bacteria. Within a week, he was vomiting daily.
Tests showed that his stomach lining was inflamed, which indicated an ulcer could be developing. After a round of antibiotics
(his wife insisted he stop the experiment early), the infection disappeared. Today, ulcers are routinely treated with antibiotics,
and in 2005 Marshall shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine for his work.
Disponível em http://wvw.rd.com/health/healthcare/scientisis-self-expentrient/

RESPONDA A QUESTÃO EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM INGLÊS NÃO SERÃO ACEITAS.
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A)

Why does the author present the examples of Isaac Newton and Werner Forssmann in the text?

B)

Is the statement “Barry Marshall shared the Nobel Prize in Physiology in 2005 because he discovered antibiotics against
helicobacter pylori bacteria which had infected his wife” right or wrong? Justify your answer.

Resolução:
A)

De acordo com o texto, os fatos relatados com Isaac Newton e Werner Forssmann servem para exemplificar que as experiências
feitas por cientistas neles mesmos podem resultar em descobertas significativas.

B)

De acordo com o texto, a assertiva está errada, pois Barry Marshall recebeu o prêmio Nobel por uma descoberta que ele fez em
seu próprio corpo. Sua esposa apenas insistia para que ele não continuasse o experimento e, portanto, não participou diretamente
da experiência.

REDAÇÃO
REDAÇÃO
ORIENTAÇÃO GERAL

Leia com atenção todas as instruções.
A)
Você encontrará três situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha a proposta
com a qual que você tenha maior afinidade.
B)
Após a escolha de um dos gêneros, assinale sua opção no alto da Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, obedeça
às normas do gênero.
C)
Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida que você
pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.
D)
Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA.
E)
Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido, etc. na folha de prova.
F)
Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.
G)
Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.

SITUAÇÃO A
Leia as informações a seguir

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 44% das vítimas do tráfico são alvos de exploração
sexual, 32% são aliciadas para exploração no trabalho e 25% sofrem com a combinação de ambos os tipos
de exploração. Ainda segundo a OIT, pelo menos metade dessas vítimas de tráfico é menor de 18 anos.

As principais rotas do tráfico de brasileiras para os Países Baixos partem da região Amazônica, com escala
no Suriname, país que faz fronteira com os estados do Pará e Amapá. Um relatório da ONG Fórum da
Amazônia Oriental revela que das 241 rotas de tráfico de seres humanos identificadas no Brasil, 76 passam
pela região Norte.

As mulheres são o principal alvo do tráfico internacional de seres humanos. A Organização das Nações
Unidas (ONU) estima que, só na Europa, 500 mil mulheres sejam traficadas a cada ano. As brasileiras
engrossam as estatísticas no velho continente e somam 75 mil, o equivalente a 15% das vítimas.

Dos brasileiros que cruzam o Atlântico vítimas do tráfico, 90% são do sexo feminino. Espanha, Holanda,
Itália, Portugal, Suíça e França são os principais destinos das brasileiras, segundo as Nações Unidas. E elas
chegam principalmente dos estados de Goiás, São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Pobreza e falta de oportunidades são apontadas pela Organização Internacional para Migração (OIM) como
um estímulo à expansão do tráfico de seres humanos no mundo. Desde 1994 combatendo as redes
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internacionais, a entidade já providenciou assistência a cerca de de 15 mil vítimas do tráfico de pessoas e
implementou 500 projetos de reinserção em 85 países.
O tráfico mundial de pessoas, que inclui, em sua maioria, crianças e adolescentes, movimenta 12 milhões de
dólares, o equivalente a R$ 36,468 milhões de ano. É, portanto, o terceiro mercado criminoso do mundo,
sendo superado apenas pelos tráficos de armas e drogas. Esses números foram destacados pela deputada
Laura Carneiro.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a cada ano cerca de um milhão de crianças são
exploradas sexualmente no mundo, pelo tráfico, pelo abuso sexual, pela prostituição e pornografia infantil, o
que comprova a existência de uma indústria com o tráfico.

Disponível em: HTTP://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2914-12/mulheres-são-70-das-vitimas-de-trafico-de-pessoasem-todo-mundo>.Acesso em 22 de fevereiro de 2015. (adaptado)

Os trechos I e II constituem inícios diferentes de editoriais. Leia-os atentamente.
(I)
Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam de pior forma
possível, acontece, ainda hoje, o chamado tráfico de seres humanos.
Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, publicado em
2005, estima em cerca de 2,5 milhões o número de pessoas traficadas
em todo o mundo, 43% para exploração sexual, 32% para exploração
econômica e 25% para os dois ao mesmo tempo.
Disponível em:
http://www2.uol.com.br/hitoriaviva/artigos/o_trafico_de_seres_humanos_hoje
html>.Acesso: 13 de março de 2015 (fragmento).

(II)
A escravidão contemporânea é diferente daquele que existia até o final
do século 19, quando o Estado garantia que comprar, vender e usar
gente era uma atividade legal. Mas é tão perversa quanto, por roubar do
ser humano usa liberdade e dignidade.
Disponível em:http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Trabalhoescravo-no-Brasil-de-hoje/5/1045.Acesso em 13 de março de 2015 (fragmento).

Com base nas informações apresentadas, redija um EDITORIAL, dando sequência ao trecho (I) ou ao trecho (II)
SITUAÇÃO B
Leia atentamente os textos a seguir.
De redes sociais a internet já está cheia, então dois sujeitos (o programador Briam Moore e o diretor de criação Chris
Baker) resolveram lançar um serviço que se contrapõe à lógica de que é preciso sociabilizar com todo mundo. Eles lançam
uma anti-rede social que te ajuda a evitar as pessoas. Chamado Cloak, o aplicativo para smartphones monitora os checkins
dos contatos da pessoa que para que ela possa fugir daqueles quando estiver na rua.
Disponível em: <WWW.acontecendoaqui.com.br./cloak-anti-rede-social-que-te-deixa-incognito-na-vida-real/>.Acesso em 22 de fevereiro
de 2015.

Hoje é sábado e sábado é app. Nossa descoberta do dia: colocar-se no modo anônimo e não cruzar as pessoas que
você quer ver.
Imagine que você ande na cidade, você quer ficar quieto e não cruzar algumas pessoas, exes, colegas de trabalho,
chefe, ou velho amigos um pouco pegajosos. Para saber se eles estão nas redondezas, e se você tem um iPhone, faça o login
no Cloak! Como a capa de invisibilidade de Harry Potter (sim, porque “Cloak em inglês significa “capa”), este aplicativo vai
permitir que você não cruze com as pessoas que não quer ver. Esse é o princípio da rede antissocial bastante simples e
original.
Rede social, para você não perder a sua calma
Prática: não é necessário que as outras tenham a mesma a aplicação Cloak para que ela funcione. Para localizar os
contatos, Cloak se serve dos dados de geolocalização recuperados do Foursquare e do Instagram. Ela, então, indica a sua
localização em um mapa e permite que você receba alertas.
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No futuro, os desenvolvedores da rede Cloak estão planejando incluir outras redes sociais para otimizar sua aplicação.
Assim, o Facebook em breve será uma parte dela, ao contrário do Twitter onde é mais difícil de recuperar a geolocalização
mesmo quando os usuários tenham ativado a opção.
Bem, obviamente, Cloak também identifica as pessoas de que gostamos. Não pode ser tão antissocial assim não é?
Disponível em: http://pt.kioskea.net/news/23247-cloak-uma-rede-social-para-ficar-incognito.> Acesso em 22 de fevereiro de 2015.

Com base nos textos acima, redija um TEXTO DE OPINIÃO, posicionando-se sobre necessidade ou não de o ser
humano se sociabilizar com todo mundo.

SITUAÇÃO C
Considere os quadros a seguir.

VOCÊ PODE SER SUBSTITUÍDO POR UMA MÁQUINA?Se seu trabalho envolve um conjunto de atividades rotineiras, fique atento: o avanço da tecnologia representa um risco
Tipos de trabalho de acordo com as habilidades exigidas pelo mercado. Algumas profissões se encaixam em mais de uma categoria
TRABALHO COM
NOVAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
NÃO ESTRUTURADOS

SOLUÇÃO MANUAIS
NÃO ROTINEIRAS

TAREFAS COGNITIVAS
ROTINEIRAS

TAREFAS MANUAIS
ROTINEIRAS

Abarca funções em que o
uso de novas informações
e da criatividade é
essencial na solução de
problemas ou na forma
de influenciar as decisões
de outras pessoas.
São tarefas
em que os humanos
levam vantagem

Abarca funções que
exigem conhecimento
técnico para
diagnosticar problemas
e propor soluções.
Os computadores não
conseguem substituir
o trabalho humano, mas
a tecnologia aumenta
sua produtividade

Abrangem funções que
exigem destreza manual
ou interação pessoal,
mas não seguem
uma sequência
preestabelecida de
etapas nem sofrem forte
influência do ambiente,
o que dificulta
a automação.

São atividades que
envolvem raciocínio
e lógica. Como são
funções que costumam
ter uma clara sequência
de etapas, elas correm
maior risco de ser
substituídas por
aplicativos e softwares
de computadores.

São atividades que
envolvem força física e
habilidade manual com
alto grau de repetição.
Na área industrial, as
tarefas que exigem
precisão e rapidez
são fortes candidatas
a ser substituídas por
robôs e máquinas.

EXEMPLO
Engenheiros de
software, professores,
publicitários

EXEMPLO
Médicos, cientistas,
advogados,
administradores

EXEMPLO
vendedores,
cabeleireiros, artesãos,
cuidadores de idosos

EXEMPLO
Contadores, auditores,
funções em áreas
administrativas

EXEMPLO
Operários de linha de
montagem de carros e
de eletroeletrônicos

MENOS AMEAÇADO

MAIS AMEAÇADO

Com base no texto acima, redija uma CARTA ARGUMENTATIVA ao Ministro do Trabalho, sugerindo a criação de medidas
que minimizem a situação dos trabalhadores que poderão ser substituídos por uma máquina.
Comentários - Redação UFU 2015
A prova de redação da segunda fase do processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), realizado em maio de
2015, contempla três situações diferentes, chamadas de A, B e C, conforme já exposto no edital da prova.
A situação A abordou o tema trabalho, dentro deste a proposta forneceu ao candidato duas introduções do gênero editorial. A
primeira relacionou esse tema dentro da delimitação tráfico humano, já a segunda abordou o trabalho e a relação desse com a escravidão.
Diante dessas duas abordagens, os candidatos deveriam dar continuidade a uma dessas introduções, expondo argumentos que a
justificasse e propondo soluções na conclusão de seu editorial para amenizar esses problemas relacionados com o assunto trabalho.
Já, na situação B, era necessário que o candidato desenvolvesse um texto de opinião posicionando-se a respeito da necessidade
ou não da sociabilização entre os seres humanos, ou seja, a interação entre eles. Para pensar no tema, a prova trouxe pequenos textos
motivadores com linguagens mais flexíveis que falavam sobre redes sociais e um aplicativo, chamado Cloak, que tende a não favorecer o
relacionamento entre as pessoas, o que, segundo o terceiro texto, poderia ser contraditório.
Diante dessas ideias, o candidato é levado a refletir sobre a necessidade do processo de sociabilização e se posicionar sobre ele,
usando argumentos claros e objetivos para sustentar a opinião dele sobre o assunto, não se esquecendo dos critérios do gênero jornalístico
texto de opinião.
Por último, a situação C trouxe como gênero textual a carta argumentativa que deveria ser direcionada ao Ministro do Trabalho
com o intuito de discutir as condições deste no século XXI, as quais podem acarretar não só em mudanças nesse cenário, como também na
substituição da mão-de-obra humana por máquinas. Para apresentar a temática ao candidato, a prova destacou como texto motivador um
quadro explicativo, mostrando alguns tipos de trabalho de acordo com as habilidades exigidas pelo mercado profissional.
A partir desse, o aluno deveria perceber que as atividades cujas demandam força física e habilidade manual com alto grau de
repetição são as mais possíveis de serem substituídas. Assim, diante dessa realidade, o candidato deveria sugerir ao Ministro do Trabalho
medidas que pudessem minimizar esse problema relacionado ao mercado profissional e, se possível, propor soluções para amenizar os
possíveis impactos dessa substituição.
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Comentário geral
A prova de redação do processo UFU 2015 abordou temas atuais e discutidos diariamente pelas diversas mídias, como jornais e
revistas. Inclusive, o assunto de maior desta que foi o trabalho humano, abordado nas situações A e C, no entanto com abordagens
diferentes, como a relação do trabalho com o tráfico humano, coma escravidão e com as novas tecnologias, que foram trabalhados ao
longo das aulas e das oficinas.
Além disso, a clareza e a objetividade das propostas também foram importantes nessa prova, pois propiciaram aos alunos a
segurança na construção de seus textos. Entretanto, a banca de redação poderia ter abordado, em uma de suas propostas, gêneros
diferentes dos argumentativos, como a notícia, ou relato, ou resumo, para que os candidatos pudessem optar por outras possibilidades
textuais, além da tipologia argumentativa, respeitando, inclusive, o que é exposto no edital dessa prova.
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