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SEGUNDA FASE – 1º DIA 
 

BIOLOGIA 
 
 
Em uma molécula de DNA dupla-hélice, uma região ao longo de uma das cadeias tem a seguinte sequência de bases 
nitrogenadas 5’ – ATCGCCTACGAA – 3’. 
a) Escreva qual será a sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5’ e 3’ da cadeia complementar. 
b) Como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar? 
c) Nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos comporão a proteína formada? 
 
Resolução: 
 

a) 3’ – TAG CGG ATG CTT – 5’ 
b) UAG CGG AUG CUU 
c) 12 nucleotídeos e 4 aminoácidos. 
 
 
 
 
Considere o ciclo de vida de uma samambaia. Os soros são um conjunto de esporângios e estão presentes no esporófito. 
Com base nessas informações, responda. 
a) O esporófito é haploide ou diploide? 
b) Que tipo de divisão celular sofrem os esporângios? Quais células são formadas? 
c) As células formadas a partir da divisão dos esporângios se desenvolvem e originam o gametófito. Esta última estrutura é 

haploide ou diploide? 
 
Resolução: 
 

a) O esporófito é uma estrutura diploide (2n). 
b) Os esporângios (2n) sofrem meiose, dando origem aos esporos (n). 
c) O gametófito é uma estrutura haploide. 
 

 
 
 
Em uma aula de biologia sobre conceitos clássicos da genética, uma professora apresentou duas situações de cruzamentos 
em ervilha de cheiro (Lathyrus odoratus) – Situação A, e em uma espécie de tomateiro (Solanum lycopersicum) – Situação B, 
conforme esquema abaixo. 
 

Situação A 
Flor Púrpura/Pólen Alongado X Flor Vermelha/Pólen Redondo 

                                                                   (PpLI)                                   (ppII) 
Descendentes 

Flor Púrpura/Pólen Alongado (481) 
Flor Vermelha/Pólen Alongado (52) 
Flor Púrpura/Pólen Redondo (51) 

Flor Vermelha/Pólen Redondo (480) 
Situação B 

Fruto Arredondado/Folha Normal X Fruto Oval/Folha Manchada 
                                                                   (AaMm)                                (aamm) 

Descendentes 
Fruto Oval/Folha Manchada (74) 

Fruto Arredondado/Folha Manchada (125) 
Fruto Oval/Folha Normal (129) 

Fruto Arredondado/Folha Normal (72) 
(Genética na escola, v. 12, n. 1, 2017. Adaptado.) 
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a) Qual mecanismo de herança genética explica as frequências observadas de descendentes na situação A e B? 
b) Qual é a taxa de permutação entre os genes e qual é a posição que eles ocupam nos cromossomos na situação B? 
c) Na situação A, quais são os tipos de gametas produzidos por uma ervilha de cheiro duplamente heterozigota para Flor 

Púrpura/Pólen Alongado? 
 
Resolução: 
 

a) Genes ligados (linkage) com crossing-over. 
b) Taxa de permuta = 36,5% 

Posição trans = Am/aM 
c) Gametas parentais: 
    PL = 45,2% 

          pl = 45,1      
 
 Gametas recombinantes: 
    Pl = 4,8% 
    pL = 4,9% 
 
 
 
 
Considere a representação esquemática do ciclo celular. 
 

G2 - síntese de RNA e
proteínas essenciais à mitose

G2 - aumento do citoplasma,
intensa atividade metabólica
(síntese de RNA e proteínas)
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(Fonte: <https://biologiaalemdosolhos.com/2016/06/04/ciclo-celular-interfase-e-mitose/>. Acesso em: 8 mar. 2018. Adaptado.) 
 
Baseando-se nas informações apresentadas na figura, responda às questões abaixo. 
a) Qual letra caracteriza a etapa do ciclo celular em que seria mais adequado usar investigações de um cariótipo, tendo em 

vista a necessidade de se obter maior nitidez dos cromossomos? Qual letra representa a etapa em que o nucléolo 
desaparece, os cromossomos se tornam menos condensados e os microtúbulos remanescentes do fuso desaparecem? 

b) A que etapa do ciclo celular mitótico correspondem as letras A e D, respectivamente? 
c) Se a quantidade de DNA de uma célula somática na etapa B é 2x, as células do mesmo tecido, nas fases G1 e G2 da 

interfase, apresentam, respectivamente, qual quantidade de DNA? 
 
Resolução: 
 
a) A etapa mais adequada para investigação de cariótipo é a letra B. Apesar de ser cobrada apenas uma letra para três características 

citadas, o desaparecimento do nucléolo é típico da prófase, sendo a resposta a letra A. Porém, a etapa em que os cromossomos se 
tornam menos condensados e os microtúbulos desaparecem é a telófase, mostrada na letra D. 

b) Prófase e telófase, respectivamente. 
c) EM G1: X  
 EM G2: 2X 
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FÍSICA 
 
 
A figura abaixo, utilizando como referência os eixos X, Y e Z, mostra uma espira quadrada, feita de um fio metálico rígido, 
inicialmente em repouso, de lado 10 cm, que se encontra, em um dado instante, no plano YZ, e com corrente elétrica I = 10 
A. Nessa região do espaço, atua um campo magnético uniforme de intensidade B = 5T na direção do eixo Z e em seu 
sentido positivo. 

z

i

y
i

10 cm

x

B

10 cm

 
Com base na situação descrita e representada na figura, responda. 
a) Qual é a força magnética (módulo, direção e sentido) em cada lado da espira? 
b) Considerando-se apenas as forças magnéticas, qual é a força resultante na espira? A espira irá se mover ou 

permanecerá em repouso? Justifique sua resposta. 
 
Resolução: 
 

Observe a figura com vista frontal da espira. 
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a) Lado ab: 
1 . . sen 0 0Fm B i l    

Lado bc: 

  
2

10

. . sen 90°

5 10 10 5 (no sentido positivo de y)
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Lado cd: 
3 . . sen 0º=0Fm B i l  

Lado da: 

  1
4 5 10 10 5 (no sentido negativo de y) Fm N  

 

b) FR = F1 + F2 + F3 + F4 
FR = 0 + 5 + 0 + (–5) = 0 
A resultante sobre a espira é nula. 
Apesar da força nula, o torque total do binário determinará aceleração angular na espira que entra em rotação. 
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Um copo de vidro, contendo em seu interior 100 g de água e 100 g de gelo, encontra-se sobre uma fonte de calor, 
inicialmente desligada. Em um dado instante, a fonte de calor é ligada e fornece calor ao sistema água-gelo-copo a uma taxa 
constante de 20 cal/s. 
Considere que a pressão atmosférica é equivalente a 1 atm, que o sistema água-gelo-copo encontra-se inicialmente em 
equilíbrio térmico, e despreze as demais interações do sistema com o ambiente. 
Dados: Calor específico da água = 1 cal/gºC 

Calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g 
Capacidade térmica do copo de vidro = 5 cal/ºC 

 

Com base nos dados e nas informações acima, responda. 
a) É possível saber em qual temperatura o sistema água-gelo-copo se encontrava antes de a fonte de calor ser ligada? 

Justifique sua resposta. 
b) Qual é o tempo gasto para que o sistema água-gelo-copo atinja a temperatura de 40 ºC? 
 
 

Resolução: 
 

a) Considerando-se o sistema gelo-água em equilíbrio na pressão de 1 atm, podemos afirmar que a temperatura é a de fusão da 
água, ou seja, 0 ºC. 

b) O calor recebido na transformação será: 
Q = Qfusão + Qaquecimento + Qcopo 

Q = 100  80  +  200 (1) (40 – 0) + 5  (40 – 0) 
Q = 8000 + 8000 +200 = 16200 cal 

 

Por fins: 
1620 0Q Q

P t
t P

   


 cal

2 0 cal/s

t 810s 

 

 
 
 

Considere um raio de luz que parte do ponto 1 e vai até o ponto 2, seguindo por um caminho retilíneo, justamente porque é 
aquele em que tal raio o percorre em menor tempo possível. Na mesma situação, um raio sai do ponto 1 e chega a 3, mas, 
em vez de fazer o caminho seguindo a linha tracejada, ele atravaessa a lâmina de vidro, passando por a e b. 

 

1

ar

a
b

3

2

arvidro

 
a) Explique por que o raio de luz não segue a linha tracejada, e sim desvia-se, passando por a e b. 
b) Sabendo-se que o índice de refração do vidro é 1,5, qual é a velocidade com que o raio de luz o atravessa? 

 
Resolução: 
 

a) Usando o princípio de Huygens podemos demonstrar que, durante a mudança de meio de propagação, haverá mudança na direção de 
propagação, conforme descrito na Lei de Snell: 

�
1

�
2

b

b

1

Sen = Sen�
1 1 2 2
� � �n n

 
 

Segundo o princípio de Fermat, esse é o caminho mais rápido seguido pela luz de 1 até 3. 
b) Podemos escrever o índice de refração da forma: 

 
c

v
 

Assim: 
8

83 10
2 10 m/s

1,5


   

c

v  
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Considere que as dimensões das engrenagens e do pneu de uma bicicleta sejam as indicadas abaixo. 

 

coroa corrente

Ra
Rb

x

Rc

pneu

y

 
 

Dados: Ra = 18 cm; Rb  = 6 cm; Rc = 20 cm (figura fora de escala) 
 

a) Considerando-se os pontos x e y indicados na figura, qual deles terá menor velocidade linear? Explique sua resposta. 
b) Pedalando em uma bicicleta com as dimensões descritas, um ciclista foi instruído de que, para vencer uma corrida, deve 

se manter à velocidade constante de 65 Km/h durante toda a prova. Qual o número de pedaladas por segundo que ele 
deve dar para manter a velocidade indicada? 

 
Resolução: 
 

a) x tem menor velocidade linear. 
x e y dão uma volta completa no mesmo intervalo de tempo, sendo que x descreve trajetória de menor comprimento (2 Rb < 2 Rc). 

b) Podemos comparar as velocidades angulares de forma: 
, ou:x y

yx b
x y

b c c

w w

VV R
v v

R R R



 
     

 

 

Assim: 
6 65 6

65km/h , em m/s,
20 3,6 20x xV V

        
   

 

Comparando catraca e coroa (wPedal): 
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GEOGRAFIA 
 
 
”’Para a União Europeia, nada muda. A Espanha continua sendo nosso único interlocutor.’ A mensagem, nas redes sociais, 
do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, é a primeira reação de peso à declaração da Catalunha: a UE não 
reconhece a independência. A equipe de Tusk advertiu que é preciso evitar uma "escalada”, o que seria uma péssima notícia 
‘para os catalães, para a Espanha e para a Europa’.” 
 

(Disponível em <https://brasil.elpais.com/braSil/20ir/10/27rintemacional/1509120610_062639.html> Acesso em: 27 mar. 2017.) 
 

Considerando-se o contexto geopolítico do movimento separatista da Catalunha, responda. 
a) Por que esse movimento separatista representou e ainda representa uma ameaça para os outros países integrantes da 

União Europeia? 
b) Apresente dois argumentos utilizados pelos separatistas da Catalunha para justificar sua independência da Espanha. 
 
 

Resolução: 
a) O nacionalismo catalão, que ganhou força ao longo do século XX, pode instabilizar política e territorialmente a Espanha, que além da 

Catalunha é formada por mais 16 regiões autônomas, dentre as quais algumas já se empenharam para a obtenção da independência, 
como a região Basca. Tal cenário também é visto com preocupação por outros países do bloco europeu, como o (ainda integrante) 
Reino Unido, em função da questão escocesa, e a Bélgica, pela histórica rivalidade entre as regiões do Flandres e da Valônia. Assim, 
caso a região da Catalunha conquiste sua independência, isso poderia servir de estímulo para outros movimentos separatistas, tanto na 
própria Espanha, como em outros países da União Europeia, o que ameaça não só a integridade territorial de tais países, mas também 
as estabilidades política e econômica do bloco europeu. 

b) O anseio separatista catalão cresceu desde o início deste século, mas de maneira ainda mais intensa, desde 2010, com os reflexos da 
crise internacional na Espanha. A região da Catalunha, desde o término da Ditadura de Francisco Franco (1939/1975), goza de uma 
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significativa autonomia; porém, nunca foi independente. Representando 19% do PIB espanhol, cerca de ¼ das exportações, 12% da 
população e sendo uma das regiões mais desenvolvidas do país, autoridades catalãs se mostram insatisfeitas com o sistema tributário 
espanhol, alegando que há um grande descompasso entre o que é arrecadado (pela região) para o país e o que este devolve à região. 
Os defensores da independência acreditam que, separados, poderiam sair mais rapidamente do quadro gerado pela crise. Além disso, 
também há aspectos culturais em meio às reivindicações dos independentistas, como a revogação de leis que, desde 2012, exigem o 
ensino do castelhano/espanhol nas escolas da região. 

 
 
 
 

Vale e Petrobras limitam queda da Bolsa brasileira; dólar recua 
 

A Bolsa brasileira fechou em baixa pelo segundo dia seguido, mas a valorização das ações da Vale e da Petrobras 
ajudou a amenizar a queda, em meio a preocupações com uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. 
 

(Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/vale-e-petrobras-limitam-queda-da-bolsa-brasileira-dolar-recua.shtml> 
Acesso em: 28 mar. 2017.) 

 
Criadas há mais de 60 anos, essas empresas são consideradas símbolo da industrialização brasileira. Levando-se em 
consideração as informações acima, 
a) descreva o contexto político e econômico que motivou a fundação dessas empresas pelo governo brasileiro. 
b) por que, atualmente, a Vale e a Petrobras ainda são consideradas empresas estratégicas para a economia do Brasil? 
 
Resolução: 
 

a) Os contextos político e econômico que motivaram a fundação da Cia. Vale do Rio Doce, atualmente denominada Vale S.A, e da 
Petrobras, correspondem ao período em que Getúlio Vargas fora presidente do Brasil. A Vale foi criada por meio de decreto-lei do 
presidente Getúlio Vargas em junho de 1942, ou seja, dentro do período conhecido como Estado Novo (1937-1945), marcado pela 
forte intervenção do Estado na ordem econômica, pelo nacionalismo e pelo protecionismo. Enquanto empresa estatal, a Cia. Vale do 
Rio Doce foi estruturada para impulsionar a exploração das riquezas minerais do subsolo brasileiro, sobretudo o minério de ferro, dentro 
do contexto econômico da industrialização brasileira, marcada pelo modelo de substituição de importações. Apesar da orientação 
nacionalista então manifestada pelo governo brasileiro, a criação da Cia. Vale do Rio Doce contou com a colaboração dos governos 
dos Estados Unidos e da Inglaterra, obtida no contexto da aproximação do Brasil com as potências aliadas na Segunda Guerra 
Mundial. Por outro lado, a Petrobras foi criada após a Segunda Guerra Mundial, também durante o Governo de Getúlio Vargas, porém 
agora eleito pelo voto popular. Durante seu segundo governo (1951-1954), Vargas impôs o retorno de sua tradicional política 
econômica nacionalista, retornando com o intervencionismo estatal. A Estatal do petróleo, portanto, foi criada em outubro de 1953, 
cabendo-lhe a pesquisa, a exploração e o refino do petróleo nacional e estrangeiro, bem como o transporte marítimo e dutos, sob o 
lema “O Petróleo é Nosso”.  

b) A importância estratégica da Vale e da Petrobras está relacionada, inicialmente, com os recursos por elas explorados, considerados 
fundamentais em qualquer cadeia produtiva. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 20, 
inciso IX, os recursos naturais, incluindo os do subsolo brasileiro, são bens da União. Em outras palavras, explorar tais recursos é uma 
questão de soberania nacional. Além disso, cabe lembrar que a Petrobras, por exemplo, é líder mundial em tecnologia para exploração 
de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, na distribuição de derivados de petróleo e gás natural, atuando no Brasil e em quase 
20 países, possuindo o nono parque de refino do planeta. No caso da Vale, a empresa é um sistema global com capacidade para 
atrair investimentos internacionais, sendo uma gigantesca exportadora de minério de ferro, além de minérios como caulim, cobre, ouro, 
bauxita, entre outros produtos. 

 
 
 
 

1000000

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Projeção do crescimento demográfico para grupos de países  mais
desenvolvidos e menos desenvolvidos por  década

7,4 bilhões

1,3 bilhões

Países menos desenvolvidos

Países mais desenvolvidos

B
ilh

õ
e
s 

d
e
 P

e
ss

o
a
s

 
 

(Fonte: UN/ESA. “World Population Prospects: The 2012 Revision”, <http:esa.un.org/unpd/wpp/index.html>) 
 

a) Explique os motivos que levam os grupos de países representados no gráfico a exibirem tendências de crescimento 
diferenciadas. 

b) Exponha duas consequências futuras que podem ocorrer nos grupos de países mais desenvolvidos e duas nos menos 
desenvolvidos com a manutenção dessas tendências. 

 
Resolução: 
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a) Nos países desenvolvidos, nas últimas décadas, há uma tendência constante de redução das taxas de natalidade e de 
fecundidade. Como consequência, tem-se a redução no ritmo de crescimento vegetativo da população, bem como o 
aumento do número de idosos. Vários fatores contribuíram para essa tendência, destacando-se o maior grau de instrução 
da população, maior acesso a meios/métodos anticonceptivos, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, 
entre outros. Por outro lado, nos países menos desenvolvidos há uma tendência de maior crescimento demográfico, tendo 
em vista que não se concluiu a transição demográfica. Nesse grupo de países, o crescimento vegetativo é elevado porque 
o grau de alfabetização ainda é considerado baixo, as desigualdades sociais são elevadas, o acesso à saúde pública 
ainda é precário, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é médio ou baixo, faltam políticas públicas que permitam 
acesso a métodos anticonceptivos, além do que, em muitos países marcados por forte religiosidade, há impedimento de 
uso de tais métodos, estimulando-se famílias mais numerosas. Convivem, portanto, com taxas de natalidade e fecundidade 
mais elevadas em relação aos países mais desenvolvidos.  

b) Entre as consequências futuras da tendência de crescimento demográfico nos países mais desenvolvidos, destacam-se o 
envelhecimento populacional, com predomínio de população com idade superior a 65 anos e a elevada pressão sobre o 
custo social (previdenciário) para manutenção dessa população; redução da população economicamente ativa; declínio 
(déficit) demográfico, ou seja, as taxas de mortalidade passam a superar as taxas de natalidade. No caso dos países 
menos desenvolvidos, destacam-se as consequências também vinculadas ao envelhecimento demográfico. No entanto, 
inicialmente haverá uma tendência de se completar a transição demográfica, e posteriormente, a possibilidade da 
formação de um bônus demográfico. Dessa maneira, a pressão social é diferente, pois são exigidos maiores investimentos 
em educação, saúde pública e demais direitos sociais. Há a tendência de aumento da população economicamente ativa e 
do mercado consumidor.  

 
 
 

Desmatamento agravou crise da água em SP 
 

Depois de atingir o menor nível de água já registrado, a população vai em busca das últimas gotas. Especialistas 
defendem que o desmatamento nas bacias hidrográficas e as ocupações irregulares contribuem para diminuir a quantidade e 
a qualidade das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, tendendo a aumentar as enchentes e os alagamentos nas 
cidades. Além disso, é sabido que a crise no abastecimento de água não se deve apenas ao calor e ao baixo índice de 
chuvas. 

(Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/desmatamento-agravou-crise-da-%C3%A1gua-em-ap/a-1763584>.  
Acesso em: 28 mar. 2017. Adaptado.) 

 
a) Explique a relação existente entre o desmatamento e a diminuição da quantidade e da qualidade das águas. 
b) Como a ocupação irregular do espaço geográfico para a construção de moradias contribui para a ocorrência de 

enchentes e de alagamentos no meio urbano? 
 

Resolução: 
 
a) A vegetação, por meio da transpiração foliar, funciona como uma grande bomba de sucção de água do subsolo para a atmosfera, 

podendo contribuir para os índices pluviométricos em diferentes escalas de abrangência espacial. Além disso, a presença da vegetação 
contribui para a infiltração da água no solo e, ao regular a chegada da água da chuva ao solo, facilita a recarga de lençóis; além 
disso, o sombreamento da superfície, em especial do entorno de nascentes e canais fluviais, minimiza a evaporação. Tais processos 
colaboram para a manutenção e mesmo a ampliação do volume de água disponível nos sistemas superficiais. Assim, o desmatamento 
interfere diretamente no circuito hidrológico ao anular tais processos, podendo dessa maneira reduzir a disponibilidade de recursos 
hídricos, o que também compromete sua qualidade, uma vez que, com menor volume de água, a concentração de contaminantes e 
mesmo de sais minerais torna-se relativamente maior. 

b) O crescimento acelerado e irregular das manchas urbanas, sem o devido planejamento socioambiental e sem os equipamentos urbanos 
de drenagem pluvial (bocas de lobo, galerias subterrâneas, entre outros), além de ocupar áreas de encostas e fundos de vale (interstícios 
urbanos), amplia a área impermeabilizada, o que interrompe a infiltração das águas das chuvas no solo e intensifica o escoamento 
superficial. Assim, com o maior volume de água escoando para as áreas mais baixas do sítio urbano (fundos de vale), a possibilidade 
de alagamentos aumenta significativamente. 
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HISTÓRIA 
 
 

Observe a imagem. 

 
(Disponível em: <https://tendimag.com/2015/09/28/>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 

 
Essa gravura remete a um episódio histórico ocorrido há cerca de cinco séculos na cidade de Wittenberg, então Saxônia. 
 

Considerando-se essas informações, faça o que se pede. 
a) Relate o episódio histórico relacionado, apontando seu protagonista e mencionando o principal teor de suas 

reivindicações manifestadas à época. 
b) Cite três consequências desencadeadas a partir desse advento histórico representado pela gravura. 
 
Resolução: 
 
a) O episódio histórico relacionado foi o da Reforma Protestante, cujo protagonismo ou pioneirismo coube ao monge agostiniano 

alemão Martinho Lutero, em 1517. Trata-se de um movimento amplo de transformação e renovação religiosa, acompanhado de 
consequências sociais, políticas e religiosas, rompendo com a unidade cristã católica. 
O principal teor de suas reivindicações foi explicitada nas 95 teses afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, dirigidas, entre outras, 
contra a venda de indulgências pelo monge Tetzel (a serviço do Papa Leão X), igualmente contrárias aos abusos de fé, à simonia e à 
hierarquia da Igreja Católica, que leiloava e negociava cargos e “coisas sagradas”. 

b) Entre as principais consequências desse processo histórico desencadeado pela Reforma Protestante, figuram a ruptura com a política 
autoritária e centralizadora do Imperador Carlos V e do Papa Leão X, pois diversos príncipes ou nobres do Sacro Império Romano 
Germânico passaram a apoiar Lutero, cuja reforma assumia um caráter nobiliárquico.  
As terras e domínios da igreja foram confiscados e muitos camponeses e massas oprimidas saíram em defesa de Lutero, liderados por 
pastores e pelo pregador Thomas Munzer, exigindo o fim da servidão e a posse comunitária da terra, sendo drasticamente condenado 
por Lutero. 
Finalmente, o episódio da Paz de Augsburgo, em 1555, colocou fim às guerras de religião por meio do princípio cujus régio ejus 
religio, ou seja, “a religião de uma região será a mesma que a do seu príncipe”. Com isso, ampliou-se a autonomia dos principados, 
retardando ainda mais a possibilidade de um Estado nacional alemão. 

 
 
 

“Nos anos entre 1780 e 1832, os trabalhadores ingleses, em sua maioria, passaram a se identificar uns com os outros e 
contra seus dirigentes e empregadores. Essa classe dirigente estava, ela própria, muito dividida, e de fato só conseguiu maior 
coesão nesses mesmos anos porque certos antagonismos se dissolveram (ou se tornaram relativamente insignificantes) frente a 
uma classe operária insurgente.” 
 

(THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa: a Árvore da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. p.12. Adaptado.) 
 
Sobre esse tema, faça o que se pede. 
a) Que contexto socioeconômico permitiu o surgimento da classe operária inglesa e qual fenômeno caracteriza seu 

amadurecimento como movimento social? 
b) Cite três conquistas decorrentes da organização dos operários na primeira metade do século XIX na Inglaterra. 
 
Resolução: 
 

a) Trata-se da Revolução Industrial inglesa, aproximadamente em 1760, consolidando o modo de produção capitalista e superando as 
formas tradicionais das manufaturas e processos de produção artesanais. A tese fundamental da obra de Thompson é de que, entre 
1790 e 1832, na Inglaterra, ocorreu a transformação de grupos heterogêneos de trabalhadores em uma classe operária com 
identidade própria e efetiva consciência de classe, no sentido marxista do termo, que continuou sua trajetória nos anos subsequentes. 
Thompson salienta que o fator crucial não foram as condições objetivas externas ou estruturais do capitalismo industrial, mas a própria 
experiência e ação coletiva dos grupos de trabalhadores em oposição às classes superiores da sociedade inglesa. 
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b) Entre as consequências: a relativa prosperidade dos primeiros anos da Revolução Industrial levara a uma ascensão nos valores não só 
materiais, mas também culturais. Os trabalhadores manuais ganhavam força em seus protestos com a desintegração dos valores 
tradicionais, tendo o povo de diversas vilas resistido ao conflito entre o individualismo econômico não planejado e um modo de vida 
mais antigo. Mesmo o ‘cartismo’ no final da década de 1830, com sua feição moderna de movimento social e seu tom político, que 
marcou a entrada das classes trabalhadoras no cenário político da Inglaterra, estava longe de constituir uma expressão genuína de 
consciência de classe de um proletariado revolucionário. 

 Entre as conquistas, constatamos, em 1833, a limitação do trabalho das crianças entre 10 e 13 anos a 48 horas semanais; proibição 
do trabalho feminino e infantil nas minas; estabelecimento (em 1847) da jornada diária de 10 horas e a supressão dos impostos sobre 
os cereais importados, o que encarecia o pão. 

 
 
 
 

“Echoou em todos os corações proletários e de maneira vibrante o nosso protesto de adesão ao movimento libertário 
victorioso. (...) O operariado amazonense identificou-se com a revolução; abraçou a ideia (...) e nem podia deixar de ser 
assim. Se existe nas circumscripções deste paiz colosso uma nesga onde o operário solfra os revezes da indifferença dos 
poderes, certamente estas circumscripções é o Amazonas. O operário aggremiado era considerado ‘indesejável’.” 

 

(Jornal A Lucta Social, n. 7. Manaus. 10 ago.1924.) 
 
A "revolução", desencadeada a partir da caserna em Manaus, acompanhou outros movimentos de mesma natureza em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, que contribuíram para o fim da política vigente na Primeira República. 
 
Considerando-se essa temática, faça o que se pede. 
a) Cite o fato ocorrido na capital amazonense, apontando duas dentre suas características. 
b) Como ficou conhecido o conjunto de ações desses movimentos rebeldes na República Velha? Dentre suas principais 

reivindicações, cite duas. 
 
Resolução: 
 

a) O fato ocorrido na capital amazonense foi a “Comuna de Manaus”, que pode ser entendida como uma extensão da “Revolta 
Tenentista de São Paulo” comandada pelo Gal. Isidoro Dias Lopes. Podemos apontar duas de suas características: 
– foi a primeira revolta tenentista onde, efetivamente, a sede do governo – Palácio Rio Negro – foi tomada pelos rebeldes e o 
governador em exercício, Turiano Meira, foi obrigado a buscar refúgio. 
– foi a única revolta a expropriar empresas e ativos bancários das oligarquias locais. Sem dúvida, essa é a razão pela qual o “porta-
voz” do operariado amazonense  (jornal A Lucta Social) exalta os feitos da revolução. 

b) O movimento ao qual o texto se refere é o “Tenentismo”; reivindicavam a moralização das práticas políticas (começando pelo voto 
secreto) e o fim da corrupção. 

 
 
 
 

“A acusação de ‘violência’ ou ‘terrorismo’ sem demora tem um significado negativo. Esse termo tem adquirido uma 
roupagem, uma nova cor. (...) Hoje, ser ‘violento’ ou ser ‘terrorista’ é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, 
porque é um ato digno de um revolucionário, engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas 
atrocidades.” 

(MARIGHELLA, Carlos. Manual do Guerrilheiro Urbano. 1969. Adaptado.) 
 
A proibição de canais legais de participação política e o aumento da repressão, durante a Ditadura Civil-Militar, fez com que 
a posição ao regime se reorganizasse para a luta armada, fomentando o surgimento de vários grupos de guerrilha urbana. 
Carlos Marighella liderou um dos grupos mais atuantes, formado por estudantes e por políticos na clandestinidade.  
 
Sobre essa temática, faça o que se pede. 
a) Cite o grupo de guerrilha liderado por Marighella, discorrendo sobre sua vinculação política suas principais ações. 
b) Aponte uma medida de repressão legal e outra de ordem policialesca, tomadas pelo governo militar para sufocar a 

guerrilha urbana. 
 
Resolução: 
a) O grupo guerrilheiro comandado por Marighella foi a ALN – Ação Libertadora Nacional. Marighella rompe com o PCB por divergir da 

concepção estratégica do “Partidão” acerca da necessidade de uma “etapa burguesa” de revolução que antecederia a revolução 
socialista. Outro fator que o fez desvencilhar-se do PCB é o que ele (Marighella) entendia ser a passividade do partido diante do golpe 
militar. Isto o leva a vincular-se à concepção “foquista”, impulsionado pelo sucesso da Revolução Cubana, pela intervenção elaborativa 
de Che Guevara e pelo apoio da OLAS – Organização Latino-Americana de Solidariedade, organização cubana que “irrigava” os 
movimentos guerrilheiros na América Latina. 

b) Pode-se considerar como medida “legal” da repressão o conjunto das disposições que o AI-5 decreta. Por exemplo: fechar o Congresso 
Nacional, cassar políticos eleitos, estabelecer censura prévia etc. 
Como medida “ilegal”, temos o inusitado processo de “privatização e empreendedorismo” do terror repressivo materializado na criação 
da OBAN – Operação Bandeirante. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 
 

 
 

Radio powered by your own sweat hints at future of wearables 
 

By Timothy Revell 
 

 

 
If you want to hear the end of this track, 
keep sweating – Vasily Pindyurin/Getty 

 
Battery flat on your radio? Don’t sweat it. Or maybe that’s exactly what you should do. Sweat alone has been used to 

power a radio for two days, demonstrating the capability of a new skin patch. 
The patch is a flexible square just a couple of centimeters across that sticks to skin. It contains enzymes that replace the 

precious metals normally used in batteries and feed off sweat to provide power. Getting enough power out of a biofuel cell to 
make it useful has proved tricky, but the latest version can extract 10 times more than before. 

“We’re now getting really impressive power levels. If you were out for a run, you would be able to power a mobile 
device,” says Joseph Wang at the University of California, San Diego, who was in the team that worked on the technology. 
 

(Disponível em: <https://www.newscientist.com>. Acesso em: 8 abr. 2018.) 
 
Responda à questão em Inglês. Respostas em Português não serão aceitas. 
 
Based on the text, answer the following questions. 
a) According to the text, how could one charge batteries in the future? 
b) How efficient is this new technology being described? 
 
 
Resolução: 
 
a) In the future a person could charge batteries with sweat. It is a flexible square just a couple of centimeters across that sticks 

to skin. It contains enzymes that replace the precious metals normally used in batteries and feed off sweat to provide 
power. 

b) This new technology is being described like an impressive power levels. It would be able to power a mobile device.  
 
 
 
 

So What is a Digital Nomad? 
 

A digital nomad is someone who isn’t confined by office space, office attire or office politics. They can work wherever they 
want as long as they have an internet connection. There are no set hours, often no boss, and you don’t have to call in sick to 
skip work because you want to go wakeboarding, knowing that you’ll happily pull an all-nighter tomorrow to make up for it. 

Digital Nomads make their money online through blogging, affiliate marketing, social media, ebooks, coaching and a 
host of other ingenious methods. We’re location independent and we love it. 

If the monotonous routine is getting you down, if you look back at your last five years and think ‘What have I actually done 
in that time?’, then it’s time to shake it up. 

(Disponível em: <https://onestep4ward.com>. Acesso em: 14 abr. 2018.) 
 
Responda à questão em Inglês. Respostas em Português não serão aceitas. 
 
Based on the text, answer the following questions. 
a) How would you best describe a digital Nomad? 
b) What suggestion does the author make? 
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Resolução: 
 
a) Digital nomads are people who are location independent and use technology to perform their job. Digital nomads work remotely, 

telecommuting rather than being physically present at a company's headquarters or office. The digital nomad lifestyle was made possible 
through a number of innovations. 
Or  
“A digital nomad is someone who isn’t confined by office space, office attire or office politics. They can work wherever they want as long 
as they have an internet connection. There are no set hours, often no boss, and you don’t have to call in sick to skip work because you 
want to go wakeboarding, knowing that you’ll happily pull an all-nighter tomorrow to make up for it.” 

b) The author suggests that If someone has a monotonous routine and it is getting down, and if someone looks back and the last five years 
of his life and think “What have I actually done in that time?”, so, it´s time to shake it up. 

 
 
 
 

A Kiss for Every Taste 
A guide to the greeting that’s better than a handshake 

 

 
 

Illustration Paul Ryding 
 

If there’s one thing that can be disconcerting when you’re traveling around Latin America, it’s the custom of greeting 
people with a kiss. Really, is there anything more uncomfortable than kissing a total stranger? 

That’s what a lot of Argentines do, finding it perfectly acceptable to plant one or even two kisses on the cheek of someone 
who they’ve just met. Going cheek to cheek is increasingly common between Argentine men, even if they’ve never laid eyes on 
each other before. 

On the other side of the Andes, in Chile, a kiss on the cheek is also customary – but beware, only one, and only between 
women. Chilean men shake hands, but if they are already friends, first comes the handshake and then a hug. Nice. 

The social mores of other cultures are a minefield of possible embarrassments. But they are also a constant source of 
fascination. 

(Disponível em: <https://americanwaymagazine.ocm/kiss-every-taste>. Acesso em: 15 abr. 2018.) 
 
Responda à questão em Português. Respostas em Inglês não serão aceitas. 
 

Based on the text, answer the following questions. 
a) Why is the author`s view on different cultural conventions somewhat contradictory? 
b) What is the difference between the way Argentine and Chilean males greet other men? 
 
 
Resolução: 
 

a) De acordo com o autor os costumes sociais de outras culturas são um campo minado de possíveis constrangimentos. Mas eles também 
são uma fonte constante de fascínio. 

b) Os argentinos costumam cumprimentar com dois beijos na face, já os chilenos cumprimentam apenas com um aperto de mão, e, 
quando mais íntimos, um abraço. 

 
 
 
 

Life Expectancy Can Vary by 20 Years Based on Where in the U.S. You Live 
By Jeffrey Kluger and Chris Wilson 

 
Long life is a gift that has never been democratically distributed. You may die young or old, and it’s 

impossible to know in your first years just when your last ones will come. A new study from JAMA Internal Medicine 
shows, however, that one of the biggest X-factors may be simple geography. Where you live may play a powerful 
role in when you’ll die. While it’s never been much of a secret that people living in countries in the developed world 
live longer, on average, than people in the developing world, the new study focused on the U.S. alone. Here, the 
investigators found striking differences within the country. 
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Over the course of the 24 years spanned by the study, life expectancy increased by 5.3 years nationwide, 
from 73.8 to 79.1. Women (whose lifespan increased from 77.5 to 81.5) lived longer than men (with a boost from 
70 to 76.7), but both sexes saw improvements. Locally, however, there were enormous gaps. The longest-lived 
regions were the wealthier ones. Counties in central Colorado had the highest life expectancies, and Summit 
County, Colorado, had the highest in the country, at 86.8 years. Several counties in central Alaska and various 
spots along the two coasts had the largest gains in life expectancy. 

(Disponível em: <http://time.com>. Acesso em: 25 mar. 2018.) 
 
Responda à questão em Português. Respostas em Inglês não serão aceitas. 
 
Based on the text, answer the following questions 
a) What is the main conclusion brought by this study? 
b) Is the statement “The life expectancy for men improved more than the life span for women in the last twenty-four years 

covered in this study”, right or wrong? Justify your answer. 
 
 
Resolução: 
 
a) A principal conclusão trazida pelo estudo é que a longevidade pode estar diretamente relacionada com o local onde 

cada indivíduo vive. Isto fará muita diferença na condução da vida e como aumentará a expectativa de vida. 
b) A afirmação está correta. De acordo com o texto, ao longo dos 24 anos abrangidos pelo estudo, a expectativa de vida 

aumentou em 5,3 anos em todo o país, de 73,8 para 79,1. As mulheres (cujo tempo de vida aumentou de 77,5 para 
81,5) viveram mais do que os homens (com um aumento de 70 para 76,7), mas ambos os sexos tiveram melhorias. 

 
 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL 
 

 
 

 

 
 

(Disponível em: <http://www.poriiniers.com>. Acesso em 16 mar. 2018.) 
 
Responda à questão em Espanhol respostas em Português não serão aceitas. 
a) Describa el último cuadro de la historieta. 
b) Describa el personaje principal de la historieta, presentando sus rasgos físicos y psicológicos. 
 
Resolução: 
 
a) El último cuadro de la viñeta presenta Enriqueta acostada en un sillón (sofá), leyendo un libro en un escenario de selva que se refiere al 

cuento que leía. En ese ambiente hay árboles, plantas y animales (serpiente, ave) alrededor de ella. 
b) Enriqueta es una niña pequeña, de pelo corto y que lleva un vestido. Es posible inferir que es una chica muy lista, inteligente (pues lee 

autores muy importantes de la literatura universal) y con gran imaginación (el texto no verbal muestra que el escenario cambia segundo 
el tema del libro que lee, es decir, segundo su imaginación). 
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Querida Edith: 
 

No sé si se acuerda del flaco, feo y aburrido compañero que usted aceptó para pasear muchas veces por Paris, para ir a 
escuchar Bach a la Sala del Conservatorio […] para prestarle un pulóver verde (que todavía guarda su perfume, aunque los 
sentidos no lo perciban). Yo soy otra vez ese, el hombre que le dijo, al despedirse de usted delante del Flore, que volvería a 
París en dos años. Voy a volver antes, estaré allí en noviembre […] Pienso en el gusto de volvería a encontrar, y al mismo 
tiempo tengo un poco de miedo de que esté ya muy cambiada […] de que no le divierta la posibilidad de verme. […] Por eso 
le pido desde ahora y se lo pido por escrito porque me es más fácil […] que si no necesita este pedazo de pasado que soy yo, 
me lo diga sin rodeos. Me gustaría que siga siendo busca, complicada, irónica, entusiasta, y que un día pueda yo prestarle 
otro pulóver […]. 

(108 cartas de amor. Compilado por Valeria Cipolla, Buenos Aires: Longseller, 2009.) 
 
Responda à questão em Espanhol. Respostas em Português não serão aceitas. 
 
Considerando el fragmento de la carta enviada por el escritor Julio Cortázar a Edith Aron, escriba una breve carta (con 
saludo, cuerpo y despedida) en la que Edith Aton 
a) acepta encontrarse con Julio Cortázar. 
b) presenta una excusa para no encontrarse con Julio Cortázar. 
 
 
Resolução: 
 
Posibilidades de Respuesta: 
a) Querido Julio, 

Siempre me acuerdo de ese compañero feo, flaco y aburrido que paseaba conmigo por la ciudad de Paris. No tengas, miedo, no he 
cambiado nada: sigo brusca, irónica, complicada y entusiasta. Acepto (con gran felicidad) la invitación par a encontrarme contigo. 
Sabes encontrarme – te espero con mucho gusto en noviembre para que tengamos nuevos momentos especiales. 
Besos, 
Edith Aron 

b) Querido Julio, 
Siempre me acuerdo de los grandes momentos que pasamos juntos por la ciudad de Paris. Infelizmente, las cosas realmente 
cambiaron un poco por acá, la vida está diferente y por eso tengo que rechazar la invitación. Infelizmente, no puedo aceptarla y 
encontrarte en noviembre, aunque lo desee. Espero que me entiendas. 
Con cariño, 
Edith Aron 
? Importante que siga las orientaciones de la cuestión (marcas textuales de la carta) y las propuestas de cada opción (aceptar y 
rechazar la propuesta) 

 
 
 
 

Cuando se habla de las grandes riquezas que encontró el Imperio Español en América, parece que todo queda reducido 
a la extracción de plata y oro. La permanencia de la expresión “vale un Potosí” evidencia la importancia de este material 
precioso para la Corona que eclipsó al resto de riquezas provenientes del Nuevo Mundo. Sin embargo, la segunda fuente de 
ingresos para el Imperio Español en América después de la plata no fue el oro, sino la grana cochinilla, un insecto que 
durante siglos fue un codiciado pigmento natural por textiles y artistas europeos para teñir de un rojo intenso sus trabajos 
artísticos. Europa nunca había visto un carmesí tan potente como el de la cochinilla. 

(Disponível em: <https://goo.gl/znEMsk>. Acesso em: 16 mar. 2018.) 
 

Responda à questão em Português. Respostas em Espanhol não serão aceitas. 
a) ¿Qué es la grana cochinilla? ¿De dónde proviene? ¿Para qué sirve? 
b) Explique la importancia de la grana cochinilla para los españoles en el período colonial, comparándola al oro y a la 

plata. 
 
 
Resolução: 
 
a) Segundo o texto, “grana cochinilla” é um inseto muito cobiçado durante a época colonial, proveniente das terras do Império Espanhol 

na América. O animal era cobiçado pelo seu pigmento natural (produzia tintura vermelho com tonalidade carmesim intenso), para seu 
uso têxtil ou artístico, possuindo, por isso, importância financeira. 

b) O inseto mencionado era muito importante no período colonial, pois se tornou a segunda fonte de renda   do Império Espanhol na 
América. A renda oriunda do animal superava a do Ouro (metal precioso cuja extração foi muito explorada pela coroa espanhola) e 
perdia apenas para a Prata – principal fonte de riquezas para a coroa no Novo Mundo. 
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La matanza de estudiantes y profesores perpetrada en un instituto de Parkland, Florida, puede haber sido la gota que 
colme el vaso en la laxitud de la legislación estadounidense en cuanto a la posesión y venta de armas. 

Hasta hace unos días parecía que los 17 asesinatos de Florida iban a ser una cifra más que se añadiera a la larguísima 
lista de estadounidenses victimas del acceso fácil a armas de guerra. El hecho de que el arma elegida por la mayoría de los 
asesinos fuera un fusil de asalto de tipo militar diseñado para el combate bélico ha generado una más que justificada 
polémica en torno a cuál es el sentido de que esté a disposición del público. Así lo ha entendido la cadena Dick’s Sporting 
Goods, la mayor tienda minorista de armas en EE UU, que, en un gesto inédito, ha anunciado que dejará de vender este tipo 
de armas y que exigirá a los compradores tener 21 años. En una línea similar, el gigante del comercio Walmart solicitará la 
presentación de un certificado de antecedentes antes de proceder a una venta. Pueden parecer medidas mínimas y de puro 
sentido común, pero hasta ahora en EE UU no existían. 

(Disponível em <https://goo.gl/sjR8aP>. Acesso em: 16 mar. 2018.) 
 
Responda à questão em Português. Respostas em Espanhol não serão aceitas. 
a) Explique el significado de la expresión “la gota que colme el vaso”, haciendo referencia al tema de que trata el texto. 
b) Indica qué ha influido en el cambio de conducta de las dos tiendas mencionadas en el texto y como pasarán a actuar con 

relación a la venta de armas. 
 
 
Resolução: 
 
a) A expressão “la gota que colme el vaso” se refere ao ponto máximo em que algo pode ser suportado: o cúmulo de algo. Com relação 

ao texto, a expressão foi usada para se referir a uma crítica à política de compra e venda de armas estadunidense – denotando que 
ela não pode mais ser tolerada. O atentado a estudantes e professores em Parkland mostrou que a situação (permissiva) se encontra 
no limite de tolerância. 

b) O fato de que a arma da qual se originou a maioria dos assassinatos nos atentados estadunidenses ser um fuzil (armamento pesado 
de uso bélico, o qual facilmente se pode adquirir) fez com que algumas empresas repensassem sua política de vendas de armamentos, 
diminuindo a facilidade de acesso a eles. O Walmart, por exemplo, exigirá o certificado de antecedentes criminais às pessoas que 
queiram adquirir uma arma. A rede Dick´s Sporting Goods, por sua vez, não venderá armas a clientes que não tenham completado 
21 anos. 

 
 
 

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. 
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. 
 
 
Comentário: 
 

A prova de Redação do Processo Seletivo da UFU 2018/2 apresenta, como faz tradicionalmente, três situações para a produção 
textual. 

A situação A versa sobre a importância ou não de se fazerem testes genéticos. O gênero solicitado é um texto de opinião. 
A coletânea apresenta um texto que trata da questão desses testes genéticos nos EUA.  Reporta que o avanço do nacionalismo 

impulsiona testes de origem genética, como também ilustra a polêmica instaurada pelos resultados dessa investigação biológica.  
Como foi oferecida ao candidato a possibilidade de abordar a importância, ou não, de tais testes, é válido reforçar que, na 

construção do seu texto, há de estruturar sua posição com argumentação sólida com o intuito de fundamentar qualquer que seja a postura 
ideológica por ele defendida. Há inúmeras possibilidades para tal: o conhecimento da genética alicerça – ou não – a construção de uma 
identidade social. Esse conhecimento pode ser benéfico, tendo em vista que permite ao indivíduo saber quais são os traços identitários de 
sua ascendência. Por outro lado, testes biológicos – e a difusão de seus resultados – oferecem um enorme capital para a prática de 
xenofobia, discriminação, exclusão social, sobretudo em época de ultranacionalismo. 
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A situação B solicita que o candidato escreva um resumo de uma reportagem apresentada como texto motivador. 
A própria Banca Elaboradora da prova chama a atenção do candidato para o fato de que, no resumo, não se altera o ponto de 

vista do autor do texto base. 
Nesse resumo, há de se sintetizar a reportagem apresentada no texto motivador, ou seja, as informações e os fatos, com seus 

respectivos exemplos e as devidas comprovações sobre a temática sugerida: o trabalho que tem sido feito nos EUA sobre a transfusão de 
sangue e a tentativa de empresas e personalidades endinheiradas de prolongar a juventude. 

Espera-se que o candidato use as marcas enunciativas do gênero resumo. Essa é a chave para a construção desse gênero textual. 
A situação C da Prova de Redação do Processo Seletivo da UFU 2018/2 oferece a carta aberta como gênero textual.  
O tema, “a cobrança de franquias pelos planos de saúde” é, sem dúvida, de grande relevância para a sociedade. Logo, a proposta 

traz ao estudante a oportunidade de elaborar um texto de caráter social ao argumentar sobre os impactos da portaria da ANS que 
regulamenta franquias nos planos de saúde. 

Todas as situações trouxeram, como é tradicional nos processos seletivos da UFU, um texto motivador com ampla possibilidade de 
utilização pelo candidato. Isso é importante porque, no atual vestibular, voltou a ser obrigatória a paráfrase. Soma-se a isso o fato de que 
os textos das situações A e B são de fontes bastante conhecidas, a saber, a Folha de S. Paulo e a Veja, enquanto o tema da carta era 
inspirado em texto do Estado de Minas sobre as franquias em planos de saúde. 

Além disso, os gêneros Texto de Opinião e Resumo são cobrados por essa banca desde 2010, o primeiro apenas não foi opção em 
2017. Indubitavelmente, essa frequência traz segurança ao estudante a respeito da caracterização do gênero exigido; no caso do texto de 
opinião, também por sua ampla publicação nos meios de comunicação. Já a Carta Aberta é o gênero que foi acrescentado no edital deste 
ano e deve ser alternativa a gerar maior dúvida aos candidatos, pois é um texto com mais ampla caracterização no que se refere à 
estruturação – alguns modelos seguem o padrão da carta argumentativa tradicional, outros contêm apenas título, vocativo, corpo do texto e 
assinatura. Espera-se que o estudante tenha seguido a segunda estrutura. 

Vale ressaltar que, no presente processo seletivo, todas as situações trouxeram enunciado mais bem elaborado, com o contexto de 
produção do gênero solicitado, o que tem por intuito situar o estudante. No entanto, não se pode deixar de apontar algumas circunstâncias 
problemáticas na prova.  

Na situação A, era solicitado um texto de opinião. O recorte temático informa que o candidato precisava supor que era um 
estudante de um curso avançado de Biologia em uma universidade e que o seu professor precisa saber “o que as pessoas pensam sobre os 
testes genéticos”. Ora, exige-se que se faça um texto de opinião “em que fique evidenciado (sic) a importância ou não de se fazerem testes 
genéticos”. Assim, parece-nos um contrassenso produzir um texto de opinião para “informar um suposto professor” sobre o que as pessoas 
pensam acerca do assunto. O candidato mais atento poderia ficar, desse modo, em dúvida sobre a máscara a ser elaborada na construção 
do gênero textual: biólogo ou estudante. 

Na situação B, informa-se que o texto da coletânea “é um exemplo do gênero reportagem, produzido no domínio da divulgação 
científica”. Pois bem, trata-se, na verdade, de um texto publicado na Veja, uma revista semanal de informações e entretenimento, portanto, 
não se pode alçá-la a um meio de comunicação “no domínio da divulgação científica”. Um exagero, não é mesmo? 

Na situação C, embora o enunciado peça para se escrever “evidenciando a posição de sua comunidade”, o que levaria o candidato 
a escrever o texto na primeira pessoa do plural e a se identificar como representante do grupo do qual faz parte, nas Orientações Gerais da 
prova, a única assinatura permitida é “José” ou “Josefa”. Entendemos que isso é prejudicial, sobretudo ao candidato mais atento ao 
gênero, uma vez que suscita dúvida, até mesmo certa incoerência, entre o autor do texto e o signatário do documento escrito. Vale nota, 
também, a ausência do destinatário da carta. Essa deve ser escrita a ANS, à sociedade, aos planos de saúde? Convenhamos que, em um 
processo seletivo, o candidato não pode ficar em dúvida em relação àquilo que vai escrever. 
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