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PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que: 

a)    aborde pelo menos duas das seguintes consequências: 

 

 aumento da emissão de poluentes  atmosféricos; 

 aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO – 
monóxido de carbono, O3 – ozônio); 

 aumento da poluição visual e sonora; 

 aumento da temperatura local e global; 

 aumento do consumo de combustíveis; 

 aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico); 

 aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;  

 diminuição de áreas verdes; 

 desmatamento; 
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 aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da 
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos; 

 elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento 
de água, limpeza da cidade, etc); 

 necessidade de ampliação de vias trafegáveis; 

 necessidade de ampliação de áreas de estacionamento. 
 

b)  aborde duas das seguintes intervenções: 

 

 construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas); 

 proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e 
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de 
adversidades climáticas e relevo acidentado; 

 pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta; 

 construção de bicicletários; 

 investimento na segurança pública; 

 políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida, 
saúde, propaganda); 

 implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas. 
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O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que: 

a) aborde duas das seguintes causas: 

 problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da 
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na 
escola); 

 desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc); 

 desemprego e falta de qualificação profissional;  

 precariedade da segurança pública;  

 uso de drogas; 

 desvalorização da vida humana; 

 banalização da violência; 

 sensação de impunidade; 

 ausência de políticas sociais; 

 degradação da vida urbana; 

 desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais; 

 desestruturação familiar; 

 desvalorização de princípios éticos e morais. 

b) mencione dois dos seguintes fatores: 

 políticas de segurança mais efetivas; 

 políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas; 

 maior consciência cidadã e respeito à vida; 

 melhor distribuição de renda; 

 melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da 
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de 
permanência na escola); 



 aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;  

 medidas preventivas ao uso de drogas; 

 maior eficácia do sistema judiciário; 

 revisão da legislação penal; 

 valorização de princípios éticos, morais e familiares. 
 

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de junho 

de 2014, onde se lê:  

Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes elementos 

integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; compreensão 

de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a 

realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise 

crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários 

contextos e públicos diferenciados. 
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a) As peças terão que ser aquecidas ou esfriadas, dependendo dos coeficientes de 
dilatação volumétricas dos materiais. Se o coeficiente de dilatação volumétrica da 
peça interna for maior que o da peça externa, a solução é esfriar ambas as peças. 
Caso o coeficiente de dilatação volumétrica da peça interna for menor que o da 
peça externa, a solução é aquecer ambas as peças. 

b) O processo pode depender: 

 dos coeficientes de dilatação volumétrica de cada peça (isto é, do material 
constituinte); 

 da variação de temperatura; 

 das dimensões (espessura, altura...) das peças; 

 da uniformidade do fluxo de calor sobre a peça; 

 do tempo de aquecimento ou de resfriamento. 
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a) Contaminação ocorre quando o material radioativo entra em contato direto com o 
indivíduo (externamente, na pele, ou internamente, nos pulmões, poros, etc), e, 
portanto, o indivíduo passa, ele mesmo, a ser uma fonte radioativa. 

A irradiação ocorre quando o indivíduo recebe dose de radiação enquanto permanece 
em um campo de radiação. A fonte de radiação é externa e, quando sai desse campo, a 
radiação cessa.  

b) Para obter a fração que sobrevive até o momento, usamos o tempo decorrido entre 
o acidente e a data da prova, 27 anos: 

 

 Ou seja, cerca de 40% do material, o que corresponde a cerca de 8g. 

c) ANULADA. 
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Por interpretação direta da curva i, vemos que o material possui uma baixa resistência 
a passagem de corrente elétrica e a linearidade da curva mostra também que o 
material é ôhmico (V/I = constante), trata-se de um material bom condutor. Exemplos 
deste material são os metais: ouro, cobre, alumínio e etc. Suas aplicações vão desde 
trilhas e micro trilhas de circuitos, sensores até fios e cabos elétricos e de RF, 
indutores, antenas e etc. 
 
Por interpretação direta da curva ii, vemos que o material trata-se de um semi-
condutor. Este material é formada por uma junção de dois cristais, comumente silício 
(Si) e Germânio (Ge) dopados com impurezas que passam a dar aos cristais 
características positivas e negativas. Assim, esta junção  também  é conhecido como 
uma junção pn (positivo-negativo). Estas junções são usadas em diodos, diodos - 
reguladores de tensão (Zener), transistores, circuitos integrados, lasers de estado 
solido, fóton sensores, etc.  
 
Por interpretação direta da curva iii, vemos que o material possui uma alta resistência 
a passagem de corrente elétrica e a linearidade da curva mostra também que o 
material é ôhmico (V/I = constante), trata-se de um material não condutor. Exemplos 
deste material são: borracha, madeira, plástico, vidro. As aplicações destes materiais 
são as coberturas isolantes de dispositivos elétricos e eletrônicos. 

 


