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 !
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Informação 1:
O desenvolvimento de uma região está intimamente ligado à disponibilidade de energia. No Rio
Grande do Sul, continuamente, são feitos investimentos no sentido de diversificar a matriz energética. São exemplos de fontes de geração de energia elétrica a eólica, a hídrica e a térmica esta, através da queima de carvão mineral ou gás natural. As figuras ilustram os três tipos de
fontes geradoras de energia elétrica.

Fig. 1: Parque Eólico de Osório
(www.facensa.com.br
acessado em 13/10/2006)

Fig. 2: Hidrelétrica Salto Forqueta
(http://www.certel.com.br
acessado em 13/10/2006)

Fig. 3: Usina Termoelétrica de São Jerônimo
(www.cgtee.gov.br/.../ute_sao_geronimo.php
acessado em 13/10/2006)

Informação 2:
A utilização da energia elétrica nas residências é feita através de aparelhos nos quais há, normalmente, uma plaqueta com a informação da potência que absorvem da rede elétrica, quando
estão em funcionamento. Se, eventualmente, essa informação, por algum motivo, não estiver indicada, então é possível obtê-la usando-se o medidor de energia elétrica de uma residência.
Além do mostrador, no qual se pode ler o consumo de energia, o medidor tem um disco que gira
enquanto a energia elétrica é consumida. Quanto maior for o consumo de energia, mais rápido o
disco gira.
Para descobrir a potência de uma lâmpada na qual essa informação não está indicada, um estudante usou o medidor e adotou os seguintes procedimentos:
• inicialmente, desconectou todos os aparelhos das tomadas e apagou todas as lâmpadas, e o
disco parou de girar;
• a seguir, ligou uma lâmpada de 25 W(watts) de potência e cronometrou o tempo de 300 s para

o disco girar uma volta;
• ao ligar duas lâmpadas de 25 W, obteve o tempo de 150 s para o disco girar uma volta. Com

três lâmpadas de 25 W, o tempo foi de 100 s e, com quatro lâmpadas de 25 W, foi de 75 s, conforme a Tabela 1.
• finalmente, ligando apenas a lâmpada de potência desconhecida, observou que o disco levou

125 s para girar uma volta completa.
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Tabela 1
Número de lâmpadas de 25 W

Potência total (em W)

Tempo para o disco girar uma volta (em s)

1

25

300

2

50

150

3

75

100

4

100

75

A partir dos dados da tabela 1, o estudante construiu o gráfico da figura 4.

Fig. 4: Gráfico da potência total absorvida da rede em função
do tempo gasto pelo disco para girar uma volta

Informação 3:
Numa segunda experiência, o aluno determinou a resistência elétrica de uma lâmpada. Montou
o circuito mostrado na figura 5, aplicou diferentes voltagens na lâmpada e mediu as correntes
elétricas correspondentes, conforme a tabela 2. A partir dos dados obtidos, traçou o gráfico V x i
da figura 6.

A
V

V

R
Fig. 5: Circuito elétrico

Tabela 2
Voltagem(V)

Corrente elétrica(A)

0

0

10

0,0125

20

0,0250

30

0,0375

40

0,0500

Fig. 6: Gráfico da voltagem versus corrente elétrica
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a) [valor: 1,0] Das fontes de energia elétrica indicadas na INFORMAÇÃO 1, qual delas é uma fonte
classificada como não-renovável e qual delas é a mais utilizada no Brasil?
b) [valor: 1,0] A partir dos resultados da primeira experiência realizada pelo estudante (INFORMAÇÃO 2),
qual é a potência da lâmpada sem identificação, sabendo-se que o disco levou 125 s para girar
uma volta completa?
c) [valor: 0,5] Que valor o aluno obteve, a partir dos dados da segunda experiência (INFORMAÇÃO 3),
para a resistência elétrica da lâmpada?

RASCUNHO
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MORTE NAS ÁGUAS: 50 toneladas de peixes
(Zero Hora, 9/10/2006, p. 41; 12/10/2006, p. 4 e 5)

(www.zh.clicrbs.com.br; edição de 09 de outubro de 2006; contracapa)

“A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) Henrique Luis Roessler investiga as causas do que pode ser a mais grave mortandade de peixes registrada no Rio dos Sinos nos últimos anos. O problema foi identificado no sábado à tarde (7 de outubro), durante um passeio do
barco do Instituto Martim Pescador, que trabalha pela preservação da bacia hidrográfica do Sinos”. (Zero Hora, 09/10/2006, p. 41)
“Uma análise preliminar indicou como causa da mortandade o lançamento clandestino de
efluentes industriais no Arroio Portão, que drena os municípios de Portão, Estância Velha e parte de Ivoti, e chega ao Sinos no limite de São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Com o excesso de carga poluidora, os peixes ficam sem oxigênio e sobem à superfície, onde acabam morrendo.”
(Zero Hora, 12/10/2006, p. 4 e 5)
“Na avaliação de biólogos e especialistas, a mortandade de pelo menos 13 espécies de peixes no
Rio do Sinos chama a atenção para um problema que não é novo. Em dois anos de trabalho, 2 mil
pontos de lançamentos de efluentes domésticos e industriais foram identificados por pesquisadores e voluntários da Universidade do Vale do Rio do Sinos (Unisinos) e do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Comitesinos).” (Zero Hora, 12/10/2006, p. 4 e 5)
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As medidas da Fepam:
1 – Autuação de três indústrias de Estância Velha - duas do setor coureiro-calçadista e uma alimentícia.
Elas foram flagradas atuando de forma irregular, principalmente no que diz respeito ao tratamento de
seus efluentes.
2 – Autuação de 32 municípios que fazem parte da bacia. Eles terão 180 dias para apresentar um plano de
saneamento que evite que o esgoto doméstico chegue ao rio e a seus afluentes sem tratamento.
3 – Determinação para que indústrias reduzam em 30% a vazão de resíduos ao Arroio Portão. O afluente é
apontado como a fonte dos resíduos industriais que geraram a mortandade dos peixes.
(Zero Hora, 12/10/2006, p. 4 e 5)

(www.zh.clicrbs.com.br; edição de 12 de outubro de 2006; contracapa)

(Diário de Canoas, 16/10/2006)
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(http://www.sinos.net/diariodecanoas; acessado 23 de outubro de 2006)

TAREFA
a) [valor: 0,5] No texto, foi dito que “ ... os peixes ficam sem oxigênio e sobem à superfície, onde acabam morrendo”.
Um estudante, lendo a reportagem, pensou da seguinte forma: “A falta de oxigênio na água mata
os peixes ... Como pode isso acontecer se a água é composta de oxigênio?!”
Explique o engano cometido pelo estudante.
b) Para que possa ser consumida pela população, a água retirada dos rios sofre vários tratamentos.
Um deles consiste na eliminação de impurezas sólidas em suspensão através do uso de agentes
de floculação, como o Al(OH)3. A obtenção do Al(OH)3 está representada pela equação química
não balanceada:
a Al2(SO4)3 + b NaOH ® c Al(OH)3 + d Na2(SO4)
Responda:
• [valor: 0,5] Utilizando os menores coeficientes inteiros possíveis, determine a soma dos coefi-

cientes da reação.
• [valor: 0,5] De acordo com as regras de nomenclatura de substâncias inorgânicas, dê os nomes

para todas as substâncias da equação química acima.
• [valor: 1,0] Uma análise de amostra de água poluída de um rio, para receber o tratamento ade-

quado, empregou 4,0g de NaOH. Qual a massa de Al(OH)3, em gramas, que foi obtida?
Dados: NaOH: 40g/mol

Al(OH)3: 78g/mol
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TRÊS

O período da história brasileira conhecido como Estado Novo foi marcado por um viés extremamente autoritário. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, presidente da República desde
1930, fechou o Congresso Nacional e, apoiado pelo general Góes Monteiro, que neutralizou a resistência existente nas Forças Armadas, atribuiu a si mesmo plenos poderes para governar o
Brasil. Uma nova Constituição, cujo intuito era garantir a autoridade máxima do presidente, foi
outorgada em seguida, consolidando as bases do regime, que durou até 1945, ano em que foi
realizada a primeira eleição presidencial depois de quinze anos. O escritor Graciliano Ramos
esteve preso nesse período e relatou sua experiência no livro “Memórias do Cárcere”, ao qual
pertence o trecho a seguir.
Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos – e, antes de
começar, digo os motivos por que silenciei e por
que me dedico. Não conservo notas: algumas
que tomei foram inutilizadas, e assim, com o decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez
mais difícil, quase impossível, redigir esta narrativa. Além disso, julgando a matéria superior às
minhas forças, esperei que outros mais aptos
se ocupassem dela. Não vai aqui falsa modéstia, como adiante se verá.
Restar-me-ia alegar que o DIP, a polícia, enfim
os hábitos de um decênio de arrocho, me impediram o trabalho. Isto, porém, seria injustiça.
Nunca tivemos censura prévia em obra de arte.
Efetivamente se queimaram alguns livros, mas
foram raríssimos esses autos-de-fé. Em geral a
reação se limitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, tiradas demagógicas, e disto
escasso prejuízo veio à produção literária. Certos escritores se desculpam de não haverem
forjado coisas excelentes por falta de liberdade
– talvez ingênuo recurso de justificar inépcia ou
preguiça. Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social, mas, nos estreitos limites a que nos
(http://www.arara.fr/memorias%20do%20carcere.jpg. Acesso em 10/9/2006)
coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos
mexer. Não será impossível acharmos nas livrarias libelos terríveis contra a república novíssima, às vezes com louvores dos sustentáculos dela, indulgentes ou cegos. Não caluniemos o nosso pequeno fascismo tupinambá: se o fizermos, perderemos
qualquer vestígio de autoridade e, quando formos verazes, ninguém nos dará crédito. De fato ele não
nos impediu de escrever. Apenas nos suprimiu o desejo de entregar-nos a esse exercício. (RAMOS,
Graciliano. Memórias do Cárcere. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954).
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O golpe de 10 de novembro de 1937, realizado pelo próprio Presidente da República, com o apoio de
setores civis e militares da sociedade, acabou por implantar um regime de exceção (ditadura) que
durou até 1945. Sobre esta fase (1937-45) do primeiro governo de Getúlio Vargas, responda às duas
perguntas abaixo:
a) [valor: 1,5] No cenário internacional, que acontecimentos relevantes estão inseridos neste contexto e qual a posição do Governo de Getúlio Vargas frente a eles?
b) [valor: 1,0] No cenário brasileiro, que medidas de impacto foram tomadas por seu governo e que
estão associadas ao fortalecimento da economia nacional e à ampliação dos direitos sociais?

RASCUNHO
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QUATRO

Em 31 de março de 1964, um golpe de Estado articulado por setores das Forças Armadas e de
partidos políticos de oposição ao governo estabelecido, e alimentado por manifestações de
setores da Imprensa e da Igreja Católica, derrubou o Presidente João Goulart do poder. A partir desse momento e ao longo de cerca de vinte anos, o Brasil experimentou, ao lado de outros
países da América Latina, como Chile (1973) e Argentina (1976), uma experiência política que
rompia com as tradições de democracia e de liberdade, fragilmente constituídas no sul do
continente.

Reprodução da capa do livro Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares (Rio de Janeiro: Record, 2005),
que se refere ao período da Ditadura Militar (1964-1985).

Durante anos no Brasil (...) o choque elétrico foi utilizado pela polícia “normalmente” contra os
marginais e delinqüentes pobres, autores ou suspeitos de crimes comuns, para obter confissões ou informações. O choque elétrico sofisticado, com requintes de perversão, porém, só foi
usado contra os presos políticos. O quartel da rua Barão de Mesquita foi o cenário em que eu
vivi e vi esse drama, que se desenvolve em forma progressiva. Começa na mão direita, e isso já
bastaria como crueldade, pois o efeito recorre [sic] todo o corpo e o prisioneiro cai. Os pontapés
e os gritos obrigam o preso a levantar-se e tudo recomeça. Aos poucos, surgem as variantes do
sadismo: molham o chão para que o efeito se amplie da planta dos pés à cabeça, num tremor
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profundo e, logo, o cabo metálico chega ao rosto e ao contorno dos olhos, aos ouvidos, às gengivas e à língua. Na sala de torturas, o prisioneiro está sempre nu ou seminu (só de cuecas ou
calcinhas) e isto, que em si mesmo já é uma humilhação, facilita o requinte maior do choque elétrico: nos homens, amarrar o fio no pênis, e nas mulheres, introduzir o cabo metálico na vagina.
E em ambos, como alternativa final, o choque elétrico no ânus (TAVARES, Flávio. Memórias do
esquecimento. Os segredos dos porões da ditadura. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p.38-9).

ANGÉLICA
Miltinho – Chico Buarque / 1977
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse estribilho
Só queria embalar meu filho
Que mora na escuridão do mar
Quem é essa mulher
Que canta sempre esse lamento
Só queria lembrar o tormento
Que fez o meu filho suspirar

Patrícia Pilar, protagonista do filme Zuzu Angel,
que retrata a tortura no período pós-1964.

Quem é essa mulher
Que canta sempre o mesmo arranjo
Só queria agasalhar meu anjo
E deixar seu corpo descansar
Quem é essa mulher
Que canta como dobra um sino
Queria cantar por meu menino
Que ele já não pode mais cantar
(http://chicobuarque.uol.com.br/construçao/index.html)

TAREFA
Em relação à experiência política autoritária mais recente no Brasil (1964-1985), caracterizada por
governos militares, procure estabelecer:
a) [valor: 1,0] dois motivos que levaram à destituição do Governo João Goulart (1961-1964);
b) [valor: 1,0] algumas das determinações contidas nos Atos Institucionais (AIs) instaurados pelos
governos militares entre 1964 e 1968, e que visavam garantir a governabilidade e a legitimidade do
regime implantado;
c) [valor: 0,5] algumas formas de resistência política, social e cultural ao novo regime que se constituíram ao longo do período.
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MULTIPLICAÇÃO CELULAR:
fecundação, crescimento e diferenciação
“A chave de cada problema biológico deve, em última análise, ser procurada na célula,
porque cada organismo vivo é, ou foi alguma vez, uma célula” (Wilson*, 1925).
* Pesquisador importante na área da genética e da biologia celular. O “Wilson’s Book” foi publicado em 1925.

A unidade fundamental da vida no planeta Terra é a célula. Fenômenos característicos dos organismos vivos, como reprodução, crescimento, desenvolvimento, metabolismo, doenças, envelhecimento são variações do comportamento celular. Os organismos são constituídos por células, e suas atividades dependem do funcionamento de suas células, individual ou coletivamente.
A capacidade de multiplicação é uma característica fundamental das células e também dos organismos. A seqüência de eventos que ocorrem durante a divisão celular possibilita a transmissão da informação genética e é a base das semelhanças e diferenças entre os genitores e os
descendentes. Esse processo está envolvido na série de eventos que possibilitam a formação
de um indivíduo adulto a partir do zigoto e, também, no desenvolvimento de doenças como o
câncer.
Esta questão procura verificar seus conhecimentos sobre fenômenos biológicos importantes
relacionados aos processos de divisão celular. Leia atentamente as informações e reflita sobre
as ilustrações.
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www.corpohumano.hpg.ig.com.br/.../mes1.jpg

Os gêmeos são sempre um assunto interessante, particularmente para seus pais, mas também como figuras míticas, históricas e literárias. No livro do Gênesis, a Bíblia
destaca a relação entre Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isawww.tesorillo.com/imagenes/romulo_remo.jpg

que e Rebeca, e como a mãe auxiliou Jacó a roubar o direito do primogênito em troca de um prato de ervilhas. O escritor Machado de Assis aproveitou essa história e escreveu um romance sobre a rivalidade entre irmãos gêmeos.
Na mitologia, podemos destacar Cástor e Pólux, que, juntos, realizam muitas façanhas, e como as orações de Pólux,
quando da morte do seu irmão, levaram seu pai, o poderoso Zeus, a colocá-los sempre juntos. Dessa história nasce,
segundo a mitologia, a constelação de Gêmeos. Podemos
incluir nesta lista Rômulo e Remo, os filhos do deus da
Guerra, criados por uma loba. Rômulo teria sido o fundador e o primeiro rei de Roma.
http://www.rabisco.com.br/46/massis.htm
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www.med.kyoto-u.ac.jp/.../20051213043452.jpg

Tipo de
Câncer

Casos
Diagnosticados

Óbitos

Relação
Caso/Óbito

As células crescem, dividem-se, amadurecem e morrem

Próstata

325.000

42.000

7,73

em resposta a um conjunto complexo de sinais externos e

Mama

180.000

43.000

4,18

Pulmão

165.000

160.000

1,03

Cólon

90.000

43.000

2,09

internos. O ciclo celular compreende uma série ordenada
de eventos que levam à divisão celular e à produção de cé-

Linfoma

60.000

20.000

3,00

lulas filhas. Falhas nos mecanismos que regulam o ciclo

Bexiga

52.000

12.000

4,33

celular podem ter como resultado o desenvolvimento do

Melanoma

48.000

8.000

6,00

câncer.

Reto

45.000

10.000

4,50

Rim

40.000

20.000

2,00

O câncer é responsável por cerca de um quinto das mortes

Leucemia

40.000

35.000

1,14

nos Estados Unidos a cada ano. No mundo, entre 100 e 350

Pâncreas

40.000

40.000

1,00

pessoas, em cada grupo de 100 mil, morrem de câncer a

Ovário

38.000

25.000

1,52

Cérebro

28.000

27.000

1,03

cada ano (Lodish et al., 2005).

http://www.ciencianews.com.br/biologiadocancer.htm

http://www.itk.ca/health/cancer-types-lung.php

http://br.geocities.com/cancer/celula.jpg
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TAREFA
a) [valor: 1,0] O câncer é uma doença genética e, como tal, sua ocorrência está relacionada a alterações nos genes. Mesmo assim, em muitos casos de câncer, a doença pode ser classificada como
adquirida, e não como herdada. Explique: por que a distinção entre câncer herdado e câncer adquirido é possível?
b) [valor: 1,0] Um casal possui dois filhos resultantes de uma única gestação, portanto gêmeos. Uma
das crianças é do sexo masculino e portadora de Síndrome de Down; a outra é do sexo feminino e
tem fenótipo normal. Com base nos seus conhecimentos, nas figuras e nos textos apresentados,
explique os mecanismos responsáveis por esse acontecimento.
c) [valor: 0,5] Os seres humanos, assim como todos os organismos multicelulares, são compostos
por uma quantidade grande de células derivadas de um único óvulo fertilizado. Como você explica, corretamente, a existência de células com forma e função diferentes num indivíduo adulto,
mas portadoras da mesma informação genética?

RASCUNHO
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De onde surgem as tecnologias?
Segundo Pierre Lévy, filósofo francês, “É impossível separar o humano
de seu ambiente material, assim como dos signos e das imagens por
http://www.jerryking.com/portfolio/magazines/mgz9.htm
meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma forma,
não podemos separar o mundo material – e menos ainda sua parte artificial – das idéias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os
inventam, produzem e utilizam.” (LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. p. 22)
Manuel Castells, sociólogo espanhol, diz que “[...] a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica [...] A tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou
representada sem suas ferramentas tecnológicas. (CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e
Terra, 1999. p. 25).

A integração crescente entre mentes e máquinas está alterando fundamentalmente o modo pelo qual nascemos, vivemos, aprendemos, trabalhamos, produzimos, consumimos,
sonhamos, lutamos ou morremos. Em decorrência dessas
mudanças, tanto nas máquinas como no conhecimento sobre a vida, está ocorrendo “uma transformação tecnológica
mais profunda: a das categorias segundo as quais pensamos todos os processos”. (CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 25).

iaaa.cps.unizar.es/docencia/IAIC1.html
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT351765-1661,00.html
http://www.inf.unisinos.br/~cromoslab/maria/galeria.htm#
Caverna de Platão em AWSINOS (Mundo Virtual de Educação Digital no software Eduverse - http://www.activeworlds.com/edu/index.asp

Geminoid HI-1 Hiroshi Ishiguro, professor e pesquisador do Laboratório ATR de Robótica e
Comunicação Inteligente da Universidade de Osaka, é um homem muito ocupado. Em razão
de seus dois empregos e incontáveis reuniões e palestras, o que o estava deixando sem tempo para nada, construiu uma versão andróide de si mesmo, uma máquina a sua imagem e semelhança, com as mesmas características físicas e controlada por sensores. O Geminoid
HI-1, andróide com gêmeo humano, parece-se com o pesquisador e se movimenta como ele.
O robô, feito de aço e silicone, a partir de moldes do corpo do pesquisador, é movido a ar pressurizado e pequenos estimuladores e funciona com programas semi-autônomos de computador. O robô pisca e
se agita impaciente na cadeira, movendo os pés para cima e para baixo. Seus ombros se elevam num movimento sutil, como se ele estivesse respirando. Esses micromovimentos são tão convincentes que
às vezes é difícil acreditar que se trata de uma máquina – parece mais um homem usando
uma máscara de borracha. Mas um homem vivo. Entre outras coisas, o pai da idéia pretende
testar o robô em seu lugar para a sala de aula na universidade onde leciona. São os avanços
da tecnologia aplicados à educação.
O Geminoid pode ser operado por controle remoto para reproduzir a voz, a postura e os movimentos labiais de Ishiguro. Um click de mouse levanta uma mão ou um dedo.
BESF – Brasil Educação Sem Fronteiras <besf@besf.com.br> Edição ano 2 - nº 62 - 20 a 26 de julho de 2006
- http://www.youtube.com/watch?v=CfL_wZk25TM&eurl=
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A palavra “robô” tem origem tcheca robota, que significa “trabalho forçado” (ou aquele que
trabalha sem receber remuneração). Segundo a Wikipedia: “um robô é um dispositivo autônomo ou semi-autônomo que realiza trabalhos de acordo com um controle humano, controle
parcial com supervisão, ou de forma autônoma”. Assim, um robô é uma máquina programável, um dispositivo mecânico sofisticado, controlado remotamente por seres humanos e que é
capaz de imitar as ações ou a aparência de uma criatura inteligente, geralmente um humano.
A robótica, diferentemente da automação, que consiste em repassar a máquinas tarefas executadas por seres humanos objetivando industrialização em massa, refere-se à capacidade
de um robô de ser inteligente e capaz de interagir com o seu ambiente e com outros seres, tomando decisões de forma autônoma.

http://iabot.iespana.es/ciencia/robotica/androides/automaker.htm
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/

O conceito de que os robôs podem competir ou rivalizar com os humanos é comum. Em sua série Eu, Robô, em 1940, o escritor Isaac Asimov cria as Três Leis da Robótica, em uma tentativa literária de controlar a competição dos robôs com os seres humanos. Essas leis são:
1. Um robô não pode machucar um ser humano, ou, por omissão, permitir que um ser humano
se machuque.
2. Um robô deve obedecer às ordens recebidas pelos seres humanos, a não ser no caso de essas ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei.
3. Um robô deve proteger sua própria existência, contanto que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Leis.
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O Ministério da Indústria, Comércio e Economia do Japão está elaborando um conjunto de regras de segurança que os robôs deverão respeitar. A preocupação se justifica pela crescente popularidade que os
robôs domésticos estão apresentando naquele país. Por enquanto, o governo está preocupado com os
problemas tratados pela Primeira Lei de Asimov. Para isso, as autoridades estão propondo a instalação,
em todos os robôs, de sensores que evitem, por exemplo, que eles se choquem com as pessoas. E, caso
os sensores falhem, o choque deverá ser o menos danoso possível, graças à utilização de materiais
mais leves e macios na construção dos robôs. A imagem é do robô Hi-man, feito com material supermacio e capaz de carregar uma pessoa nos braços. Hoje, o mercado mais promissor para os robôs domésticos, no Japão, é no cuidado e como companhia de pessoas idosas.
http://ncg.unisinos.br/robotica/; http://www.din.uem.br/ia/robotica/oqerobo.htm; http://www.comciencia.br/reportagens/
2005/10/09.shtml; http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B4

TAREFA
A partir das informações fornecidas (texto escrito e imagens) e de seus conhecimentos e reflexões...
a) [valor: 1,5] Cite e argumente um fator ético relacionado ao desenvolvimento da robótica, comentando-o do ponto de vista do desenvolvimento da cultura digital.
b) [valor: 1,0] Aponte e descreva duas conseqüências que o desenvolvimento dessa tecnologia poderá representar na vida das pessoas, considerando o aspecto do mundo do trabalho e o das relações humanas.

RASCUNHO

