
PROVA DE QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES

• Você tem à disposição seis questões, das quais você deve escolher quatro para responder no Caderno

de Respostas.

• Use este Caderno de Questões como rascunho e transcreva as respostas, com cuidado, a caneta, para o

Caderno de Respostas.

• A resposta deve ser discursiva (em forma de texto). Não é suficiente apenas elencar tópicos ou dar uma

opinião (a não ser que isso seja solicitado). É preciso responder à questão.

• Quando for o caso, os cálculos devem ser desenvolvidos no Caderno de Respostas, e não apenas ser

transcrito o resultado final.

• Atenda bem ao que se pede em cada questão e responda de forma objetiva, clara, sintética e fundamen-

tada, destacando o desdobramento da resposta, quando a questão assim o solicitar (a, b, c).

• No Caderno de Respostas, você tem uma página à disposição para cada questão que você escolhe para

responder. No alto da página, dentro do retângulo, escreva, por extenso, o número da questão que

você está respondendo nessa página.

• Cada questão vale 2,5 (dois pontos e meio) sobre 10 (dez).

• Não é permitido o uso de calculadora ou de qualquer outro instrumento de cálculo.

• Ao entregar as questões, assine a ata de comparecimento.

• A duração da prova é de 3 horas.

• Ao terminar, levante o braço e aguarde para entregar o Caderno de Respostas.

• Ao sinal para o término da prova, o Professor Chefe de Sala recolhe o Caderno de Respostas dos candi-

datos que, porventura, ainda se encontrarem na sala.

• Este Caderno de Questões você pode levar consigo.

Boa Prova !



QUESTÃO Nº UM

Atualmente, temos todo tipo de tecnologia digital: serviços para comunicação imediata (MSN,

Skype), serviços que possibilitam criar uma rede de relacionamentos (Orkut), serviços que pro-

piciam “pôr a cara” na Internet, tais como blogs e fotologs. Enfim, há diferentes formas que nos

permitem “aparecer” na rede mundial (Internet), que não conhece fronteira de tempo, nem de

espaço.

Entretanto, seguidamente, usuários da Internet são surpreendidos com e-mails cujo conteúdo

faz parecer que a pessoa que o enviou tem muitas informações sobre aquele que o recebeu.

Mas, de onde vêm essas informações? Como pessoas que “não se conhecem” ficam sabendo

de tantas coisas umas das outras? Nesse momento, cabe a seguinte questão: quais são as in-

formações que as pessoas disponibilizam na Internet? Que tipo de formulários as pessoas preen-

chem e para qual finalidade? Realizam download de softwares disponibilizados na Internet? De

que comunidades do Orkut fazem parte? Quem forma a sua rede de amigos? E os blogs e foto-

logs? Muitas vezes, eles apresentam verdadeiros relatos sobre a rotina da vida de seu criador,

incluindo hábitos, amizades, parentescos e até fotos.

Segundo Marcelo Pessôa (especialista em Tecnologia da Informação, professor do Departa-

mento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e presidente da Fundação Van-

zolini) e Carlos Cabral (consultor de marketing, formado pela Fundação Getúlio Vargas e admi-

nistrador do Programa de Privacidade On-Line da Fundação Vanzolini), “a Web está mudando a

percepção que temos sobre privacidade. A Internet revolucionou o modo como nos comunica-

mos, tornando possíveis novas e infinitas oportunidades de interagir e compartilhar informa-

ções. Mas, se, por um lado, essa revolução contribui para o desenvolvimento acelerado de uma

comunidade virtual de âmbito mundial, por outro lado, governos e organizações privadas pas-

saram a ter acesso e poder de processar informações sobre os indivíduos, num ritmo cada vez

mais rápido e intenso, aumentando o risco de os indivíduos terem seus dados manipulados por

terceiros sem o seu consentimento, sofrerem invasão de privacidade ou, o que é mais grave, se-

rem envolvidos em situações embaraçosas, pelo uso indevido e nem sempre ético de seus da-

dos pessoais.”

(Invasão de privacidade – um problema a ser encarado. Disponível em http://www.infoguerra.com.br/ infonews/talk/1031139670,19130.shtml –

Texto adaptado).
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Ciborgue: o implante que fiscaliza o estoque é o mesmo

que controla quem bebe mais numa noitada

(http://www.terra.com.br/istoe/1810/ciencia/

1810_vigilancia_em_rede.htm)

Promessa: no supermercado, o substituto do código de barras

vai eliminar as filas no caixa

(http://www.terra.com.br/istoe/1810/ciencia/1810_vigilancia_em_rede.htm)



Mesmo sem que o internauta disponibilize informações pessoais na Rede, freqüentemente está

sendo “espionado” durante a sua navegação na Web, pois muitos sites, ao serem visitados ras-

treiam os passos do internauta, coletando algum tipo de informação sobre ele, sem que este te-

nha sido informado de que está sendo espionado. Com isso, o internauta corre um grande risco

de ter a sua privacidade invadida.

O Google guarda, por exemplo, que palavras você pesquisou e em quais resultados da busca

clicou o mouse. Ou, inversamente, pode partir de uma expressão e descobrir de que computa-

dores partiram as pesquisas. Ninguém sabe por quanto tempo esses dados ficam armazenados

nos servidores da empresa. É claro que essas informações são protegidas pela política de pri-

vacidade do Google. Mas elas poderiam ser requisitadas numa ação judicial, por exemplo. “Se o

Google estivesse interessado em privacidade, não armazenaria indefinidamente todos os da-

dos que coleta sobre você”, escreveu Daniel Brandt, do site Google Watch.

(Exame. SP, Edição 863. Ano 40 – N 5 – 15/março/2006 p. 90).

Os chamados “crimes virtuais” ou “crimes digitais” constituem-se em delitos praticados por

meio da Internet. Entre os crimes mais comuns, estão as fraudes financeiras, a pornografia in-

fantil e juvenil, as ameaças políticas, raciais e sexistas, além da invasão de privacidade, consi-

derada um dos principais crimes, discutida amplamente, no mundo todo, na atualidade.

REVISTA CIÊNCIA, TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE – 16/06/2004
Vigilância em rede

Mariana Barros

Nas prateleiras, nas baladas ou nos carros, as etiquetas inteligentes revelam segredos dos clientes e

evitam as fraudes.

Barcelona, na Espanha, sempre foi a metrópole das novidades. Desta vez, uma de suas casas notur-

nas, a Baja Beach Club, criou um sistema ousado para acabar com a dor de cabeça de quem costuma

perder o cartão de consumo do bar depois de tomar a segunda dose. Para entrar na boate, cada clien-

te recebe um implante de chip, inserido na pele com uma seringa. Do tamanho de um grão de arroz, o

microprocessador Verichip emite sinais de rádio e tem um código único, como se fosse um RG. Em

troca de trânsito livre para informações valiosas, como suas preferências e movimentação financei-

ra, o consumidor pode entrar e sair da balada, consumir à vontade e acessar as áreas vips. De que-

bra, não enfrenta mais filas no caixa. Basta passar diante de um leitor, que ele calcula sua conta. Ga-

nha-se praticidade, mas se perde privacidade.

Chamada de RFID, abreviação em inglês para identificação via radiofreqüência, a tecnologia instiga a

imaginação dos comerciantes e provoca arrepios nos defensores dos direitos civis. A emissão cons-

tante do sinal de rádio permite saber, a qualquer momento, onde está a pessoa “chipada”. Porém,

esse monitoramento em tempo real é a febre na indústria da segurança e uma arma contra seqües-

tros. E será usado pela fábrica de armas FN Manufacturing para controlar o uso de seu arsenal.

Implantado sob a pele da mão do policial, o chip emitirá ondas capazes de desbloquear o gatilho da

arma. Nas mãos de bandidos e crianças, ela não funcionaria.

(Texto adaptado de http://www.terra.com.br/istoe/1810/ciencia/1810_vigilancia_em_rede.htm).
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INVASÃO DE PRIVACIDADE – 22.05.2003

Débora Pinho

A Norma de Referências da Privacidade On-line – NRPOL, de junho de 2000, elaborada pela Funda-

ção Carlos Alberto Vanzolini, ligada à Escola Politécnica da USP, tem como objetivo estabelecer

determinados princípios éticos que devem ser seguidos por organizações atuantes na Internet, vi-

sando a proteger a privacidade das informações pessoais identificáveis de seus usuários. Esses

princípios éticos foram elaborados com base na Legislação Brasileira e Internacional sobre o res-

peito e a proteção à privacidade individual dos cidadãos e em outras matérias e princípios sobre

Privacidade On-line, como, por exemplo, os publicados pelo Conselho Europeu, US Federal Trade

Comission, OECD e IRSG.

Para fins da NRPOL, são consideradas informações pessoais identificáveis “dados de contato

(nome completo, endereços, fones, e-mails, etc.), documentos de identidade e profissionais (CPF,

RG, etc.) informações sócio-demográficas (sexo, idade, estado civil, dados étnicos, etc.), dados

médicos (históricos ou condições de saúde, entre outros), escolaridade (graus e outros), imagens

da pessoa e outras informações pessoais identificáveis, como hobbies, áreas de interesse social,

entretenimento, troca de informações (chat-rooms), lista de discussão, boletins, etc.”. São ainda

consideradas informações pessoais as coletadas através de cookies e arquivos de log3, quando

tratadas de forma a permitir a identificação do usuário.

(Revista Exame. Edição 863. Ano 40 – N 5 – 15/março/2006 p. 90).

Referências

Sociedade Brasileira de Computação, disponível em http://www.sbc.org.br/sbc/index.html
Jornal O Estado de São Paulo, disponível em http://ibest.estadao.com.br/tecnologia/
Crimes de Informática , disponível em http://buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/crimes_informatica_meira.html
A Ética em Computação e o Caso do Senado, disponível em http://www.icmc.sc.usp.br/~masiero/senado.htm
Invasão de privacidade: o uso indevido da informação, disponível em http://www-usr.inf.ufsm.br/~rosana/
Os pilares da privacidade! Disponível em http://www.itweb.com.br/colunistas/artigo.asp?id=38150
Revista: Ciência, Tecnologia & Meio Ambiente – Vigilância em rede, disponível em http://www.terra.com.br/istoe/1810/cien-
cia/1810_vigilancia_em_rede.htm
http://www.terra.com.br/istoe/especial/156221.htm
Revista Exame. Edição 863. Ano 40 – N 5 – 15/março/2006 p. 90

TAREFA
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A partir das informações fornecidas (textos e imagens) e de seus conhecimentos e reflexões...

a) [valor: 1,0] Cite e argumente dois fatores éticos relacionados ao contexto da criminalidade digital.

a) [valor: 1,5] Aponte e descreva duas conseqüências que essa “invasão de privacidade”, propicia-

da pelas tecnologias digitais, pode provocar na vida das pessoas, na atualidade.



RASCUNHO
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QUESTÃO Nº DOIS

Fanatismo – zelo religioso, obssessi-

vo, que pode levar a extremos de into-

lerância.

Fundamentalismo – qualquer corrente,

movimento ou atitude, de cunho conser-

vador e integrista, que enfatiza a obe-

diência rigorosa e literal a um conjunto

de princípios básicos.

Messianismo – movimento ou siste-

ma ideológico que prega a salvação

da humanidade através da entroniza-

ção de um messias que pode ser um

indivíduo, uma classe, uma idéia.

Milenarismo – qualquer movimento de

natureza política e religiosa que se ca-

racteriza pela espera da salvação imi-

nente e coletiva deste mundo.

HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. São
Paulo: Objetiva, 2001.

Messianismo no Brasil

Pobres, religiosos, armados e, no fim, massacrados. Com poucas variações, esse é o denominador co-

mum de dezenas de movimentos de religiosidade popular que eclodiram de norte a sul do Brasil ao longo

do século XIX e na primeira metade do século XX.
(SILVA, Elizete. Movimentos messiânicos: religião e sangue. Nossa História. Ano 3, n. 30, Abril de 2006, p. 13).

Canudos não se rendeu

“Exemplo único em toda a História,

resistiu até o esgotamento completo.

Expugnado palmo a palmo,

na precisão integral do termo, caiu

no dia 5, ao entardecer,

quando caíram seus últimos defensores,

que todos morreram.

Eram apenas quatro: um velho,

dous homens feitos e uma criança,

na frente dos quais rugiam

raivosamente cinco mil soldados”.
(CUNHA, Euclides Pimenta da. Os Sertões.
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1902, p. 407)

Observação: no texto acima, foi respeitada a norma

ortográfica vigente na época de sua pu-

blicação (início do Século XX).
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Guerra alemã no Brasil

Liderado por Jacobina Maurer, um movimento religioso

dividiu uma colônia alemã no sul do País e envolveu mor-

tes de ambos os lados.

Mesmo passados 136 anos, a colônia germânica do

Padre Eterno, pertencente então ao distrito de São

Leopoldo (RS), ainda sente desconforto ao lembrar

as histórias de sangue e de intolerância que envolve-

ram a chamada Revolta dos Mucker. Para entender

esse movimento – que inspirou livros como Videiras

de Cristal (1991), de Luiz Antonio de Assis Brasil, e fil-

mes como Os Mucker (1978), de Jorge Roberto Bo-

danzky, e A Paixão de Jacobina (2001), de Fábio Bar-

retto – é preciso conhecer sua líder, a controvertida

Jacobina Mentz Maurer (1842-1874).

Sua trajetória começa em 1872, época em que seu

marido, o carpinteiro João Jorge Maurer (1841-1874),

conhecido como Wunderdoktor, o “Doutor Maravi-

lhoso”, tratava as enfermidades dos colonos, manipulando ervas, mesmo sem ter formação mé-

dica conhecida. Os doentes que o consultavam perceberam que sentiam conforto quando ou-

viam Jacobina recitar a Bíblia. Com o passar do tempo, Maurer anunciou que realizava as curas

com o auxílio de uma entidade superior: o “Espírito Natural”, que a esposa dizia intermediar. A

partir dali, as pessoas buscavam a casa da família, na Picada do Ferrabrás, não só pelas curas,

mas para ouvir a mulher ler e interpretar o Texto Sagrado.

(http://www.nossahistoria.net/default.aspx?pagid=KMICVOTO – Acessado em 01/05/2006).

Fundamentalismo contemporâneo

O Reverendo Jim Jones, nos dias finais da colônia do Templo

do Povo, na selva da Guiana, era o messias paranóico de uma

congregação aterrorizada, mas devota, cujo fim ele previa to-

das as noites, pelas forças das trevas ameaçadoras que os cer-

cavam: CIA, Ku Klux Klan, racismo, fascismo, holocausto nu-

clear...Declarava às vezes ser o herdeiro espiritual de Cristo

e/ou Lenin. Pregava uma doutrina de socialismo apostólico ao

mesmo tempo em que se apropriava para o seu Templo de um

tesouro de milhões de dólares em bens imóveis, dinheiro, che-

ques de seguro e assistência social do rebanho. Nos últimos

anos de sua pregação em São Francisco e, depois, na Guiana,

Jones tornou-se um dos mais macabros líderes de cultos reli-

giosos da história americana. Se houvesse alguma atenção na-

cional a sua mensagem e aos brados de alerta dos primeiros

membros que romperam com a seita, talvez fosse possível pre-

ver o trágico desenlace na Guiana, quando 913 pessoas ingeri-

ram veneno, e se tomar alguma providência para evitá-lo.
(KRAUSE, Charles A. O Massacre da Guiana. Rio de Janeiro: Record, 1978.
p.32. Texto adaptado).
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A carnificina como espetáculo

Alcebíades Diniz Miguel

A partir dos anos 80, o terrorismo adquiriu novas figuras. A dissolução do bloco comunista e o

fim da Guerra Fria foram acompanhados da ascensão vertiginosa de grupos fundamentalistas,

seitas religiosas e movimentos de extrema-direita, com suas visões apocalípticas de destruição

do “inimigo”. As potencialidades propagandísticas das ações violentas nunca foram tão gran-

des. Os terroristas conquistam minutos de fama instantânea nos noticiários, e parte importante

da indústria cultural e de entretenimento valoriza massacres, crimes, linchamentos e destrui-

ções. Cenas delirantes de mártires suicidas e loucos assassinos ganham cada residência do

Planeta. Atentados a bomba são um sucesso; o novo terror é um campeão de audiência.

(http://www.fflch.usp.br/dlo/cej/gpd/ameacas2.html – Acessado em 01/05/2006).

Salman Rushdie: o escritor que a “fatwa” não calou

Pouco antes da sua própria morte, o Ayatollah Khomeini inci-

tou os muçulmanos a assassinarem Salman Rushdie. Nascido

na Índia, autor dos Versos Satânicos, em que o profeta

Muhammad é descrito de forma «blasfema», Rushdie é, apesar

da ameaça constante de morte, um dos mais importantes escri-

tores vivos.

Este mestre do realismo mágico nasceu na Índia, em 1947, mas

estudou e vive no Reino Unido. Autor dos célebres Fúria ou O

Chão que Ela Pisa, vencedor do Booker Prize, é, no entanto, a

controvérsia gerada pela publicação, em 1988, dos Versos Satâ-

nicos que lhe dá fama mundial.

É a 14 de fevereiro de 1989 que o Ayatollah Khomeini proclama

a Rushdie, a “fatwa”, sentença de morte pela «blasfêmia contra

o Islã» e por apostasia, ou seja, rejeição da fé islâmica.

O perigo de morte leva o escritor a viver sob segurança britâni-

ca, o que causou um conflito diplomático entre Irã e Reino Uni-

do, só resolvido em 1999.

Em 1998, é a vez de o Governo iraniano aliviar a tensão diplo-

mática com os ingleses, declarando que a “fatwa” contra o es-

critor não será cumprida.

(http://www.icicom.up.pt/blog/muitaletra/arquivos/006006.html – Acessado em
01/05/2006 – Texto adaptado).

Referências das imagens

http://dvdbrazil.com/comersus/store/comersus_viewitem.asp?idproduct=805

http://www.bible.ca/jonestow-guyana.jpg

http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/filmes/guerra-de-canudos/guerra-de-canudos.asp

http://aroldocarneiro.vilabol.uol.com.br/conselheiro.htm

http://news-info-wustl.edu/images/2002/
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TAREFA

RASCUNHO
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Os movimentos messiânicos, fundamentalistas e milenaristas têm em comum um acentuado traço

mítico-religioso, baseado no fanatismo cego de quem adere a uma doutrina ou messias a fim de se-

guir sua pregação. Apesar do simbolismo presente nesses embates, suas causas são bastante rea-

listas. Assim sendo, com base nas informações, nos textos, nas ilustrações e em seus conhecimen-

tos prévios, procure apresentar:

a) [valor: 1,5] Duas causas e uma conseqüência dos movimentos de cunho religioso, tanto na Histó-

ria do Brasil como no mundo contemporâneo.

b) [valor: 1,0] Uma diferença entre os movimentos ocorridos no Brasil e aqueles ocorridos no res-

tante do mundo.



QUESTÃO Nº TRÊS

CONTRA A NATUREZA: VACINAS – SOROS – DOENÇAS EMERGENTES

O ambiente em que vivemos contém uma grande variedade de organismos

infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários. Quando esses

organismos invadem um hospedeiro, se não houver controle sobre sua

ação e multiplicação, poderão produzir alterações clínicas e até causar a

morte. Um dos aspectos importantes para a sobrevivência de um animal

multicelular é a capacidade de reagir às invasões de agentes potencialmen-

te nocivos. Ao longo de sua história evolutiva, os animais desenvolveram

uma série de mecanismos para impedir a invasão de seu corpo por agentes

potencialmente prejudiciais. O sistema imunológico tem como função eli-

minar os agentes infecciosos reduzindo os danos que eles podem causar.

Apesar da eficiência de nosso sistema de defesa, ao longo da história,

foram vários os episódios de epidemias causadas por agentes infec-

ciosos à espécie humana. Como exemplo, as pandemias causadas

pelo vírus da Influenza no século XX: entre 1918-1919 (gripe espanho-

la), 1957-1958 (gripe asiática) e 1968-1969 (gripe de Hong Kong). As

pandemias de 1957 e de 1968 mataram mais de quatro milhões de pes-

soas, principalmente, crianças e idosos. No início do século XXI, a de-

nominada gripe das aves é uma ameaça à saúde da população gerando

notícias e preocupações em todos os continentes.
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AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R.

Conceitos em Biologia. São Paulo:

Moderna, 2001.

Mapa das principais doenças emergentes

Origem: Addressing Emerging Infectious Disease Threats: A Prevention Strategy for the United States,

Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, (1994).

www.biotox.cz/.../obr/

clostridium_tetani_1s.jpg

(acessado em 18/04/2006)

Clostridium tetani



Os avanços da medicina possibilitaram o desenvolvimen-

to de métodos que contribuem para prevenção e trata-

mento de doenças causadas por aqueles agentes. Tais

métodos são: a imunização ativa, adquirida artificialmen-

te (vacinas) e a imunização passiva (soros), utilizada para

tratamento de seres humanos em situações diferentes.

Além disso, esses métodos são desenvolvidos utilizan-

do-se procedimentos diferentes.

O desenvolvimento da medicina pode provocar a sensa-

ção de que as infecções causadas por microrganismos

estão superadas e de que os riscos de epidemias e pan-

demias são hoje reduzidos. Essa sensação desaparece

quando analisamos o espaço que a mídia tem destinado

às chamadas doenças emergentes e reemergentes, como, por exemplo, tuberculoses resisten-

tes a várias drogas, infecções bacterianas agudas, pneumonias causadas por vírus, hantaviro-

ses, dengue, febre amarela, hepatite C etc. A cada ano, aproximadamente 30 milhões de pesso-

as morrem no mundo em conseqüência da contaminação por microrganismos nocivos, infec-

ções que constituem a maior causa de mortalidade de seres humanos.
(Boletim Informativo Brasil, número 3, junho de 2003).
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Mapa dos países atingidos pela gripe aviária (Organização Mundial da Saúde). Data: 12/04/2006

http://www.vacinas.org.br/

(acessado em 12/04/2006).

Streptococcus pneumoniae

www.uni-tuebingen.de/ modeling/images/pneumo.jpg

(acessado em 18/04/2006)

www.saude.rj.gov.br

(acessado em 17/04/2006)



“Ha tres semanas que a mortandade no Rio de Janeiro vem orçando por aquella terrivel cifra, cuja somma dá

um total aproximado de 12.000 obitos, o sufficiente para tornar bem negro o peso de consciência dos culpados de

tamanha desgraça publica. Pelas estatisticas officialmente auctorizadas hontem o numero de mortos é superior a

10.000. Não é temerario adduzir um pouco esse algarismo para ter o obituario real e effectivo, supprimindo o que

se occulta e nega. Temos pois perto de 12.000 casos fataes sobre os 600.000 accommettidos da peste reinante ou

”simples grippe" como dogmatisa a pretensão da medicina official. (...) A A Razão visitou hontem todos os cemi-

terios do Rio de Janeiro, para obter uma estatistica exacta e completa de todo o obituario desde o dia 12 a 31 de

outubro, primeira phase da grande calamidade que nos assola. Damos abaixo o quadro geral do obituario e a se-

guir o resultado da nossa reportagem:

Caju ... 6.312, S. João Baptista ... 1.587, Penitencia ... 49, Carmo ... 75, Catumby ... 30, Inglezes ... 7, Paquetá

...6 , Ilha do Governador ... 54, Campo Grande ... 132, Inhauma ... 1.793, Irajá ... 579, Santa Cruz ... 143, Rea-

lengo ... 382, Jacarépaguá ... 224 – Total: ... 11. 373 (...)" – A Razão, 2 de novembro de 1918.

(http://educaterra.terra.com.br/almanaque/ciencia/gripe_espanhola.htm#jornais)

Observação: no texto acima, foi respeitada a norma ortográfica vigente na época de sua publicação

(início do século XX).
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O quadro Triunfo da morte (1562), do pintor belga Peter Bruegel (1525-1569),

retrata o horror que a peste negra causou na Europa.

http://www.fiocruz.br/ccs/glossario/peste.htm (acessado em 12/04/2006)

a) [valor: 1,0] Explique as principais diferenças envolvidas na utilização da imunização ativa (vaci-

nas) e passiva (soros) na prevenção e no tratamento de doenças em seres humanos.

b) [valor: 1,0] Destaque e explique dois dos fatores relacionados ao fenômeno das doenças emer-

gentes e reemergentes.

c) [valor: 0,5] Explique as razões que dificultam a produção de uma vacina eficiente contra vírus.
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QUESTÃO Nº QUATRO

Leia os seguintes textos sobre o Renascimento, escritos por historiadores renomados:

(...) mais do que uma época, o Renascimento deve ser concebido como um grande momento

cultural que se expressou por meio de uma considerável produção artística, literária, filosófica

e científica. (FALCON, Francisco. Tempos modernos: a cultura humanista. In: RODRIGUES, A. e

FALCON, F. Tempos Modernos. Ensaios de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasi-

leira, 2000, p.38).

Nós temos no Renascimento um desses momentos particularmente interessantes da História,

em que o homem aparece transtornado, atônito, sufocado pelo peso da própria liberdade. Nes-

sas condições, podemos tentar fazer uma avaliação desse homem preso na solidão de ser livre

e temos uma situação estratégica para verificar a dimensão de sua coragem, de seus desejos e

de seus pavores. O Renascimento constitui, por isso, uma das mais fascinantes aventuras inte-

lectuais da humanidade.
(Nicolau Sevcenko in MARQUES, A.; BERUTTI, F. e FARIA, R. História Moderna através de textos. 3ed. São Paulo: Con-
texto, 1993, p.102).

O humanismo é a descoberta do homem como sujeito, não mais como essência ou objeto. Nem

rival de Deus, nem simples ‘mosca entre as mãos de deuses cruéis’. O homem nada mais que

humano, porém cada vez mais humano – esse o objetivo do humanismo. O homem humano, ex-

cessivamente humano, é um dos riscos dessa escolha, uma de suas perversões.
(DUBOIS, Claude-Gilbert. O imaginário da Renascença. Brasília: UnB, 1995, p.198).
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CHARTIER, Roger (org.). História da Vida Privada 3: da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 233.



(...) a idéia de um corpo desprezível e de uma matéria decaída, segundo a perspectiva intelectua-

lista e idealista prevalecente, choca-se com uma reabilitação do corpo como forma e energia.

Esse hino ao corpo e à matéria organizada é uma particularidade do imaginário renascentista.
(DUBOIS, Op. cit., p. 200).

O filósofo Renato Janine Ribeiro aborda, no artigo “Pessoas como mercadorias” (publicado na Revista

CULT n.93, de julho de 2005, p.44-6), a intenção deliberada de expor a própria intimidade ao conhecimento

dos outros. Ao falar sobre as mulheres, em especial, Ribeiro lembra, por exemplo, “a alteração no significa-

do do que é posar nua numa revista”. Motivo de vergonha há cerca de duas décadas, quando o corpo femi-

nino estava associado “ao mundo da vida privada, íntima, em que os valores principais eram modéstia, re-

cato, pudor”, hoje as mulheres administram seus corpos e, neste sentido, “O objeto se torna, também, su-

jeito de sua objetificação”. Em outro exemplo, também atual, o filósofo diz: “Antes, era bonito esconder a

operação plástica, o produto de beleza: essa tinha de parecer natural. Hoje, é in contar como a mulher pro-

duziu a si própria. ‘Produzida’ é elogio, não mais desdouro. A mulher-objeto é produzida pela mesma mu-

lher enquanto sujeito”.
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CHARTIER, Roger (org.). História da Vida Privada 3: da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 225.

DUBY, Georges (org.). História da Vida Privada 2: da Europa Feudal à Renascença. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 581.

Michelangelo. O Rapto de Ganime-
des. (Paris, Biblioteca Nacional)
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O período denominado de Renascimento, na história européia, trouxe consigo uma das grandes in-

venções da modernidade: a construção da intimidade e do espaço privado. Junto a eles, o indivíduo

(homem comum, anônimo) passa a ganhar espaço na história. A modernidade será o lugar tanto para

a pintura de retratos de desconhecidos burgueses, quanto o espaço para a expressão do gênio nas

artes, do que é exemplo a figura do escultor Michelangelo.

Com base nessas informações, bem como nos textos anteriores, responda ao que segue.

a) [valor: 1,5] Cite e explique duas características do Renascimento que se articulem com as referi-

das invenções da modernidade acima mencionadas, ou seja, as novas noções de intimidade, es-

paço privado e indivíduo.

b) [valor: 1,0] Estes três elementos (intimidade, espaço privado, indivíduo) entram em cena, na his-

tória, para romper com quais padrões estabelecidos do período anterior?



QUESTÃO Nº CINCO

ESTAMOS EM PLENA COPA DO MUNDO

Em qualquer competição, há regras. No futebol, há regras referentes ao jogo em si e, também,

relativas ao dimensionamento do campo de jogo.

A FIFA estabelece dimensões máximas e mínimas para

um campo de futebol. Para partidas internacionais, os va-

lores são os seguintes:

➤ Comprimento mínimo: 100 m;

➤ Comprimento máximo: 110 m;

➤ Largura mínima: 64 m.

➤ Largura máxima: 75 m.

A distância da marca do pênalti ao centro da

meta (goleira) é de 11 m, e o comprimento da tra-

ve superior é de 7,32 m. Isso resulta em uma dis-

tância de 11,6 m da marca do pênalti até o canto

inferior da meta.

UNISINOS – VESTIBULAR DE INVERNO 17

http://www.fanaticos-

porfutebol.com.br/ima-

ges/imagesuser/ar-

tes_campeona-

tos/sim_copa_2006.jpg

(acessado em 15/06/06)

http://www.fanaticosporfutebol.com.br/

images/imagesuser/artes_campeona-

tos/sim_copa_2006.jpg

(acessado em 15/06/06)

http://br.geocities.com/alemanha2006/images/alemanha2006.jpg

(acessado em 15/06/06)

hem.passagen.se (acessado em 09/05/2006)

www.machohercules.com (acessado em 18/04/2006)
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a) [valor: 1,0] O campo de futebol de um determinado clube tem comprimento de 92 m e largura de 60

m. Para disputar uma partida internacional, as dimensões do gramado devem ser aumentadas

para se adequarem às normas da FIFA. Assim, tanto o comprimento como a largura foram aumen-

tados em 10%. Quais são as novas dimensões do comprimento e da largura, após as mudanças

efetivadas? Qual é a área do campo, considerando-se suas novas dimensões?

b) [valor: 1,0] Um jogador, no momento de cobrar um pênalti, impulsiona a bola de tal modo que ela

se desloca com velocidade de 83,52 km/h, ou 23,2 m/s, na direção do canto inferior da meta, dis-

tante 11,6 m. Qual é o tempo que a bola leva para se deslocar da marca do pênalti até o canto infe-

rior da goleira?

c) [valor: 0,5] No momento de chutar, a força exercida pelo pé do jogador sobre a bola é maior, me-

nor ou igual à força exercida pela bola sobre o pé do jogador?



QUESTÃO Nº SEIS

“Uma festa de futebol livre
de lesões e doping em 2006"

(Esse é o slogan médico da Copa do Mundo de 2006)

Considera-se como doping a utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artifi-

cialmente o desempenho esportivo, sejam eles potencialmente prejudiciais à saúde do atleta, à

de seus adversários, ou contra o espírito do jogo. Quando duas dessas três condições estão

presentes, caracteriza-se o doping.
(Informações sobre o uso de Medicamentos no Esporte. Comitê Olímpico Brasileiro, Departamento Médico. Quinta edi-
ção, Rio de Janeiro, Brasil, 2006).

Entretanto, eventualmente, um atleta poderá, por razões de saúde e por indicação médica, vir a

necessitar de uma medicação que possua, na sua formulação, uma substância proibida. Nes-

ses casos, torna-se necessário contatar a respectiva Confederação para solicitar uma permis-

são especial, que poderá ser concedida após a análise do diagnóstico e da indicação apropria-

da de um determinado medicamento.

Um atleta, antes de tomar qualquer medicamento, deve consul-

tar o médico da sua equipe para se certificar:

• de que precisa dele;

• de que o medicamento não contém qualquer substância

proibida;

• do tempo de meia-vida.

Um medicamento, quando ingerido, não é metabolizado imediatamente. Cada medicamento

apresenta tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que a massa de uma amostra de

remédio ingerida se reduza à metade no organismo, por metabolismo.

Um atleta participou como voluntário numa pesquisa científica para a determinação do tempo

de meia-vida de um novo medicamento. Para isso, ele ingeriu 500mg desse medicamento. Após,

foram colhidas amostras de sangue em vários tempos, e determinadas as quantidades, em mg,

do princípio ativo no organismo. Os resultados obtidos estão na tabela a seguir.
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http://fifaworldcup.yahoo.com

(acessado em 06/06/2006)

http://pt.uefa.com/newsfiles/368253.pdf

(acessado em 21/05/2006)



Tabela 1. Tempo de ingestão e quantidade, em mg, do medicamento no organismo.

Tempo (min) Massa (mg)

0 500

120 250

240 125
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a) Qual o tempo de meia-vida, em horas, do medicamento?

b) Após 8 horas da ingestão do remédio, qual é a quantidade do

medicamento ainda presente no organismo?

c) Após quantas horas a quantidade do remédio existente no

corpo será de 12,5% da massa ingerida?

http://stat.correioweb.com.br/arquivos/cida-

dao/materiais/

remedios_bula.jpg (acessado em 12/05/2006)

O tempo de meia-vida é uma infor-
mação que deve constar nas bulas

dos medicamentos.


