
PROVA DE QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES

• Você tem à dis po si ção seis ques tões, das qua is você deve es co lher qua tro para res pon der no Ca der no

de Res pos tas.

• Use este Ca der no de Qu es tões como ras cu nho e trans cre va as res pos tas, com cu i da do, a ca ne ta, para o 

Ca der no de Res pos tas.

• A res pos ta deve ser dis cur si va (em for ma de tex to). Não é su fi ci en te ape nas elen car tó pi cos ou dar uma

opi nião (a não ser que isso seja so li ci ta do). É pre ci so res pon der à ques tão.

• Qu an do for o caso, os cál cu los de vem ser de sen vol vi dos no Ca der no de Res pos tas, e não ape nas ser

trans cri to o re sul ta do fi nal.

• Aten da bem ao que se pede em cada ques tão e res pon da de for ma ob je ti va, cla ra, sin té ti ca e fun da men -

ta da, des ta can do o des do bra men to da res pos ta, quan do a ques tão as sim o so li ci tar (a, b, c).

• No Ca der no de Res pos tas, você tem uma pá gi na à dis po si ção para cada ques tão que você es co lhe para

res pon der. No alto da pá gi na, den tro do re tân gu lo, es cre va, por ex ten so, o nú me ro da ques tão que

você está res pon den do nes sa pá gi na.

• Cada ques tão vale 2,5 (dois pon tos e meio) so bre 10 (dez).

• Não é per mi ti do o uso de cal cu la do ra ou de qual quer ou tro ins tru men to de cál cu lo.

• Ao en tre gar as ques tões, as si ne a ata de com pa re ci men to.

• A du ra ção da pro va é de 3 ho ras.

• Ao ter mi nar, le van te o bra ço e aguar de para en tre gar o Ca der no de Res pos tas.

• Ao si nal para o tér mi no da pro va, o Pro fes sor Che fe de Sala re co lhe o Ca der no de Res pos tas dos can di -

da tos que, por ven tu ra, ain da se en con tra rem na sala.

• Este Ca der no de Qu es tões você pode le var con si go.

Boa Pro va !



QUESTÃO Nº  UM 

TEMPERATURA

CURIOSIDADES:
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GRANDEZA FÍSICA USADA PARA MONITORAR A SOBREVIVÊNCIA
DO HOMEM (EM CASO DE FEBRE) E A HUMANIDADE

(COMO NO AQUECIMENTO GLOBAL)

(Zero Hora – 21/2/2005)
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www.cepa.if.usp.br/.../Ca lor/fah re nhe it.gif

(aces so em 26 set. 2007)
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C – tem pe ra tu ra na es ca la Cel si us

F – tem pe ra tu ra na es ca la Fah re nhe it

K – tem pe ra tu ra na es ca la Kel vin

SITUAÇÃO 1:

Edu ar do, Pa u la e o fi lho de les, Ale xan dre, são bra si le i ros e es ta vam pas san do fé -

ri as nos Esta dos Uni dos. Cer to dia, Pa u la no tou que Ale xan dre es ta va um pou co fe bril.

Edu ar do foi a uma far má cia com prar re mé di os e um ter mô me tro. Me di ram a tem pe ra tu -

ra cor po ral de Ale xan dre, e o ter mô me tro re gis trou 100,4. Nes te mo men to, cons ta ta ram 

que o ter mô me tro re gis tra va as tem pe ra tu ras na es ca la Fah re nhe it.

www.nea.fe.usp.br/.../uplo ad/fe bre.gif

(aces so em 26 set. 2007)
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a) [va lor: 1,0] Veja a des cri ção da si tu a ção 1, na qual o ter mô me tro re gis trou 100,4 oF. Qual era a tem -

pe ra tu ra cor po ral de Ale xan dre, na es ca la Cel si us?

b) [va lor: 1,0] Na des cri ção da si tu a ção 2, se a al tu ra da co lu na de mer cú rio for de 12 cm, qual será o

va lor da tem pe ra tu ra, em oC?

c) [va lor: 0,5] Por que uma pes soa do en te, com fe bre, nor mal men te sen te frio?

www.cepa.if.usp.br/.../Ca lor/fah re nhe it.gif

(aces so em 26 set. 2007)
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Grá fi co: al tu ra da co lu na de mer cú rio (h) ver sus tem pe ra tu ra Cel si us

SITUAÇÃO 2:

Um alu no do Ensi no Mé dio en con trou, no la bo ra tó rio da es co la, um ter mô me tro

de mer cú rio. Só que a es ca la es ta va apa ga da. Para re cons tru ir a es ca la, o alu no mer gu -

lhou o ter mô me tro em gelo em fu são, e o ní vel do mer cú rio atin giu a al tu ra de 5 cm. De -

po is, mer gu lhou o ter mô me tro em água fer ven te, e o mer cú rio atin giu 25 cm de al tu ra.

Usan do os mes mos va lo res de tem pe ra tu ra ar bi tra dos por Cel si us para es tes dois es -

ta dos (pon tos fi xos) e con si de ran do a di la ta ção do mer cú rio uni for me nes te in ter va lo, 

cons tru iu o grá fi co li ne ar da al tu ra da co lu na de mer cú rio (h) ver sus tem pe ra tu ra Cel -

si us (Tc).



RASCUNHO
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QUESTÃO Nº  DOIS 

“As man che tes dos jor na is do mun do es tão che i as de

pa la vras co nhe ci das: Al Qa e da, Ira que, Ko so vo, Ru an -

da, gu lag, glo ba li za ção e ter ro ris mo. Elas lem bram ima -

gens ins tan tâ ne as aos le i to res, e es sas ima gens fo ram

cri a das para nós por nos sos lí de res po lí ti cos e pe los

co men ta ris tas do ce ná rio mun di al. Para mu i tos, o mun -

do de hoje é uma luta en tre as for ças do bem e do mal. E 

to dos nós de se ja mos es tar do lado do bem. Ape sar de

even tu al men te de ba ter mos a sa be do ria de cer tas po lí ti -

cas para com ba ter o mal, ten de mos a não ter dú vi das

de que é pre ci so com ba tê-lo e, com fre qüên cia, não te -

mos ne nhu ma dú vi da quan to a quem e o que o en car -

na” (WALLERSTEIN, Imma nu el. A po lí ti ca do uni ver sa -

lis mo hoje em dia. In: O uni ver sa lis mo eu ro peu. A re tó -

ri ca do po der. São Pa u lo: Bo i tem po, 2007, p.25).

“Imma nu el Wa llers te in des ta ca-se como um dos ma i o -

res crí ti cos da glo ba li za ção ca pi ta lis ta e da po lí ti ca in -

ter na ci o nal dos Esta dos Uni dos, ao lado de in te lec tu a is 

como Noam Chomsky e Pi er re Bour di eu. Sus ten ta, com 

ra zão, que a his tó ria do sis te ma ca pi ta lis ta mun di al mo -

der no tem sido, em gran de par te, a his tó ria da ex pan -

são dos po vos e dos Esta dos eu ro pe us pelo res tan te do pla ne ta, por meio da con quis ta mi li tar, ex -

plo ra ção eco nô mi ca e in jus ti ças em mas sa, sob o ar gu men to de que tal ex pan são dis se mi nou ou

dis se mi na ‘al go in va ri a vel men te cha ma do de ci vi li za ção, cres ci men to e de sen vol vi men to eco nô mi -

co ou pro gres so’” (MONIZ BANDEIRA, Luiz Alber to. Apre sen ta ção. In: WALLERSTEIN, I. Op.cit.).

É bem sa bi do que o pe río do pós-Se gun da Gu er ra Mun di al ina u gu ra uma lon ga fase na qual se 

con so li da a he ge mo nia dos Esta dos Uni dos no con cer to po lí ti co e eco nô mi co in ter na ci o nal. As dis -

pu tas que fo ram pro ta go ni za das por este país e pela União So vié ti ca (hoje ex tin ta) fo ram res pon sá -

ve is, em gran de me di da, por múl ti plas si tu a ções de ten são po lí ti co-mi li tar nas dé ca das que se se -

gui ram ao des fe cho do ma i or con fli to ar ma do in ter na ci o nal de que a his tó ria teve no tí cia. A de ses -

tru tu ra ção da União So vié ti ca, a par tir da se gun da me ta de dos anos 1980, e, com ela, a per da de

sen ti do da “bi po la ri da de” (EUA x URSS), tão pre sen te du ran te o pe río do da “Gu er ra Fria”, acar re -

tou uma nova con fi gu ra ção das for ças po lí ti cas, eco nô mi cas e mi li ta res a par tir da úl ti ma dé ca da

do sé cu lo XX. Para al guns in tér pre tes dos acon te ci men tos, es ta va de cre ta do o “fim das ide o lo -

gi as”, e a opo si ção en tre “ca pi ta lis mo” e “so ci a lis mo”, que tan to as mo ti vou, para es tes crí ti cos,

per dia com ple ta men te o sen ti do.
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WALLERSTEIN, Imma nu el. O uni ver sa li mo eu ro peu. A re -

tó ri ca do po der. São Pa u lo: Bo i tem po, 2007, capa.
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VIZENTINI, Pa u lo Fa gun des. O mun do Pós-Gu er ra Fria. O de sa fio do (ao) “Ori en te”. Por to Ale gre: Le i tu ra XXI, 2005, p. 24-25.

Ten do em vis ta este am plo ce ná rio his tó ri co da con tem po ra ne i da de, que se ini cia em 1945 e se de -

sen ro la até os dias de hoje, e os seus co nhe ci men tos so bre o pe río do, res pon da às ques tões aba i xo.

a) [va lor: 1,5] Cite e co men te pelo me nos duas di fe ren tes ma ne i ras pe las qua is se ma ni fes tou o fe -

nô me no da “Gu er ra Fria”.

b) [va lor: 0,5] Com a de ses tru tu ra ção do “Impé rio So vié ti co” (URSS), no fi nal dos anos 1980 e no iní -

cio dos anos 1990, qua is fo ram os des do bra men tos dessa cri se para a re gião do Les te Eu ro peu,

ago ra frag men ta do? Como se or ga ni za ram os Esta dos pós-co mu nis tas des de a úl ti ma dé ca da do

sé cu lo XX?

c) [va lor: 0,5] Que ar gu men tos po dem ser apresentados para sus ten tar a idéia de que a he ge mo nia

dos Esta dos Uni dos so fre, hoje, uma cri se sem pre ce den tes? Cite dois si na is que aju dam a con fir -

mar essa hi pó te se.



RASCUNHO
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QUESTÃO Nº  TRÊS 

Po e ma de sete fa ces
Car los Drum mond de Andra de - 1930

Qu an do nas ci, um anjo tor to

des ses que vi vem na som bra

dis se: Vai, Car los! ser ga u che na vida.

As ca sas es pi am os ho mens

que cor rem atrás de mu lhe res.

A tar de tal vez fos se azul,

não hou ves se tan tos desejos.

O bon de pas sa che io de per nas:

per nas bran cas pre tas ama re las.

Para que tan ta per na, meu Deus, per gun ta meu co ra ção.

Po rém meus olhos

não per gun tam nada.

O ho mem atrás do bi go de

é sé rio, sim ples e for te.

Qu a se não con ver sa.

Tem pou cos, ra ros ami gos

o ho mem atrás dos ócu los e do bigode,

Meu Deus, por que me aban do nas te

se sa bi as que eu não era Deus

se sa bi as que eu era fra co.

Mun do mun do vas to mun do,

se eu me cha mas se Ra i mun do

se ria uma rima, não se ria uma solução.

Mun do mun do vas to mun do,

mais vas to é meu co ra ção.

Eu não de via te di zer

mas essa lua

mas esse co nha que

bo tam a gen te co mo vi do como o diabo.

http://www.ho ri zon te.unam.mx/bra sil/drumm1.html.

Aces so em 30 ago. 2007

UNISINOS  –  VESTIBULAR  DE  VERÃO    9

http://dre am land.blogs.sapo.pt/ar qui vo/anjo.jpg

(aces so em 26 set. 2007)



Com li cen ça poética
Adé lia Pra do - 1976

Qu an do nas ci um anjo es bel to,

des ses que to cam trom be ta, anun ci ou:

vai car re gar ban de i ra.

Car go mu i to pe sa do pra mu lher,

esta es pé cie ain da en ver go nha da.

Ace i to os sub ter fú gi os que me ca bem,

sem pre ci sar men tir.

Não sou tão feia que não pos sa ca sar,

acho o Rio de Ja ne i ro uma be le za e

ora sim, ora não, cre io em par to sem dor.

Mas o que sin to es cre vo. Cum pro a sina.

Ina u gu ro li nha gens, fun do re i nos

- dor não é amar gu ra.

Mi nha tris te za não tem pe di gree,

já a mi nha von ta de da ale gria,

sua raiz vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.

http://ze ze pi na.uto pia.com.br/po e sia/po e si a164.html

Aces so em 30 ago. 2007

10    UNISINOS  –  VESTIBULAR  DE  VERÃO

http://www.tag net.org/je sus kids/pin tan do/anjo.jpg

(aces sa do em 26 set. 2007)



Até o fim
Chi co Bu ar que - 1978

Qu an do nas ci veio um anjo sa fa do

O cha to dum que ru bim

E de cre tou que eu tava pre des ti na do

A ser er ra do as sim

Já de sa í da a mi nha es tra da en tor tou

Mas vou até o fim

Inda ga ro to de i xei de ir à es co la

Cas sa ram meu bo le tim

Não sou la drão, eu não sou bom de bola

Nem pos so ou vir cla rim

Um bom fu tu ro é o que ja ma is me es pe rou

Mas vou até o fim

Eu bem que te nho en sa i a do um pro gres so

Vi rei can tor de fes tim

Ma mãe con tou que eu faço um bruta su ces so

Em Qu i xe ra mo bim

Não sei como o ma ra ca tu co me çou

Mas vou até o fim

Por con ta de umas ques tões pa ra le las

Qu e bra ram meu ban do lim

Não que rem mais ou vir as mi nhas ma ze las

E a mi nha voz chin frim

Cri ei bar ri ga, mi nha mula em pa cou

Mas vou até o fim

Não tem ci gar ro, aca bou mi nha ren da

Deu pra ga no meu ca pim

Mi nha mu lher fu giu com o dono da ven da

O que será de mim?

Eu já nem lem bro pron de mes mo que vou

Mas vou até o fim

Como já dis se era um anjo sa fa do

O cha to dum que ru bim

Que de cre tou que eu tava pre des ti na do

A ser todo ruim

Já de sa í da a mi nha es tra da en tor tou

Mas vou até o fim

http://chi co bu ar que.uol.com.br/le tras/ate o fim_78.htm

Aces so em 30 ago. 2007
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http://www.bra un gardt.com/The o logy/Ben ja min/Ange lus%20No vus.htm

(aces so em 26 set. 2007)



CDA (imi ta do)
Ori des Fon te la - 1986

Ó vida, tris te vida!

Se eu me cha mas se Apa re ci da

dava na mesma.

http://aum pas so.br.tri pod.com/po e mas.htm#cda

Aces so em 26 set. 2007
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RASCUNHO

12    UNISINOS  –  VESTIBULAR  DE  VERÃO

http://all pa per.v10.com.br/an jos/800x600/pa gi na1/an jo2.jpg

(aces so em 26 set. 2007)

Con si de ran do seus co nhe ci men tos de li te ra tu ra e sua ha bi li da de de in ter pre tar tex tos, res pon da ao

que se pede a se guir.

a) [va lor: 1,5] Os tex tos aci ma apre sen tam, en tre si, um fe nô me no de lin gua gem cha ma do de in ter -

tex tu a li da de. Expli que o que você en ten de por in ter tex tu a li da de e como ela ocor re nes tes tex tos,

le van do em con si de ra ção a épo ca em que eles fo ram es cri tos.

b) [va lor: 1,0] Ape sar da apro xi ma ção de sen ti do en tre os tex tos, eles são in de pen den tes. Apon te

uma ou mais ca rac te rís ti cas dis tin tas que po de mos iden ti fi car em cada um dos tex tos.



QUESTÃO Nº  QUATRO 

Na épo ca da Gu er ra Fria, o mun do vi via apre en si vo com a pos si bi li da de de uma guer ra nu -

cle ar e tam bém com os tes tes nu cle a res re a li za dos por di fe ren tes pa í ses. As al te ra ções po lí ti cas

mun di a is re du zi ram a pre o cu pa ção com um con fli to nu cle ar, pelo me nos mo men ta ne a men te, mas

os pe ri gos e ris cos de aci den tes ra di o a ti vos não de sa pa re ce ram; bas ta re cor dar Cher nobyl (1986) e 

Go iâ nia (1987). Além dos da nos ime di a tos às po pu la ções atin gi das, fi ca ram as pos si bi li da des de

da nos às ge ra ções fu tu ras.

As ra di a ções são pre sen ças cons tan tes em nos sas vi das. Por exem plo, as emi ti das por vá -

ri os apa re lhos ele tro do més ti cos (re fri ge ra do res, se ca do res, mi cro on das, rá di os), apa re lhos para

di ag nós ti co mé di co, além das usi nas nu cle a res para pro du ção de ener gia. Sua pre sen ça é tão

acen tu a da, que, no caso das usi nas, po de mos fa lar em po lu i ção ra di o a ti va. E, além da ra di a ção li -

be ra da pe los apa re lhos, nos sas ati vi da des po lu en tes tam bém tra zem um au men to de efe i tos da ra -

di a ção que che ga ao pla ne ta Ter ra.
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 RADIAÇÕES: EFEITO SOBRE SISTEMAS BIOLÓGICOS

Cri an ças ví ti mas do de sas tre de Cher nobyl.

www.mat he win gram.com/.../cher nobyl.jpg

(aces so em 1º set. 2007)

Sol da dos ame ri ca nos ob ser vam tes te atô mi co em 1951.

www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/Cher nobyl2.jpg.

(aces so em 1º set. 2007)

Espec tro ele tro mag né ti co. Fi gu ra adap ta da de www.geae.inf.br/pt/bo le tins/Bo le tim_504_3.jpg.

(aces so em 1º set. 2007)



Se gun do o di ci o ná rio Au ré lio da Lín gua Por tu gue sa, a ra di a ção pode ser de fi ni da como: (a)

Qu al quer dos pro ces sos fí si cos de emis são e pro pa ga ção de ener gia, seja por fe nô me nos on du la -

tó ri os, seja por meio de par tí cu las do ta das de ener gia ci né ti ca. (b) Ener gia que se pro pa ga de um

pon to a ou tro no es pa ço ou num meio ma te ri al. Essa de fi ni ção é bas tan te am pla, in clu in do as ra di a -

ções ul tra vi o le ta (UV), vi sí ve is, in fra ver me lhas (IV), mi cro on das (MO) e on das cur tas (OC).

A por ção do es pec tro ele tro mag né ti co que con tém com pri men to de on das me no res e de ma i or

ener gia que a luz vi sí vel pode ser sub di vi di da em ra di a ção io ni zan te (ra i os X, ra i os gama e ra i os

cós mi cos) e ra di a ção não-io ni zan te (ra di a ção ul tra vi o le ta). Esses dois ti pos de ra di a ção di fe rem em 

as pec tos como fon te, fre qüên cia e ca pa ci da de de dano bi o ló gi co.

A luz co lo ca os or ga nis mos a bra ços com um di le ma: a ex po si ção di re ta do pro -

to plas ma à luz ca u sa a mor te, po rém a luz é a fon te fi nal da ener gia sem a qual a vida

não po de ria exis tir. (Pe ar se, 1939)
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Exem plos de fon tes de ra di a ções não-io ni zan tes

www.sppcr.on li ne.pt/ra di o na o i o ni zan tes.jpg

(aces so em 1º set. 2007)
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Re pre sen ta ção do pa pel de dois ge nes na pro du ção da he mo glo bi na.

Adap ta do de Ama bis e Mart ho, 2004.

Mu ta ção: me di ci na.med.up.pt/.../ima ges/mu ta ti onn.jpg

Di fe ren ças en tre as se qüên ci as de pa res de nu cle o tí de os do ale lo nor mal

e do ale lo siclê mi co. Adap ta do de Ama bis e Mart ho, 2004.

sci en ce.nasa.gov/.../ima ges/dna/dna da ma ge.jpg
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Com base nos tex tos, nas fi gu ras e nos seus co nhe ci men tos so bre o tema, res pon da:

a) [va lor: 1,0] Qu an do ex pos to à ra di a ção io ni zan te, um or ga nis mo pode so frer efe i tos que lhe são

res tri tos e ou tros que são trans mis sí ve is para ge ra ções pos te ri o res. Expli que por que isso é pos -

sí vel e in di que os ti pos de cé lu las en vol vi das nos dois ca sos.

b) [va lor: 1,0] No ve rão, o iní cio da ma nhã e o fi nal da tar de são os ho rá ri os mais ade qua dos para ex -

po si ção ao sol, não sen do re co men da das ex po si ções pro lon ga das en tre as 10 e as 16 ho ras.

Expli que a re la ção cor re ta en tre essa ob ser va ção, ra di a ções e po lu i ção am bi en tal.

c) [valor: 0,5] As mu ta ções são al te ra ções ge no tí pi cas, que po dem ter re fle xos no fe nó ti po do in di -

ví duo. Expli que cor re ta men te como es sas al te ra ções no ma te ri al ge né ti co po dem re fle tir no fe -

nó ti po dos in di ví du os. Para res pon der a essa ques tão, re fli ta so bre a im por tân cia dos áci dos

nu cléi cos e so bre os pro ces sos atra vés dos qua is eles con tro lam o fun ci o na men to de um

or ga nis mo.



QUESTÃO Nº  CINCO 

ACIDENTE COM CÉSIO-137 COMPLETA 20 ANOS
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Go iás, 1987

No dia 13 de se tem bro de 1987, dois ca ta do res de lixo en con tra ram, aban do na do nos es -

com bros de uma clí ni ca de ra di o te ra pia de sa ti va da, um apa re lho usa do para o tra ta men to de

cân cer. O que eles não sa bi am é que, den tro do apa re lho, ha via uma cáp su la com ma te ri al al ta -

men te ra di o a ti vo. Ven de ram o apa re lho para o dono de um fer ro-ve lho, que aca bou en con tran do

a cáp su la, que, por sua vez, con ti nha o cé sio-137.

Du ran te a des mon ta gem do apa re lho, foi ex pos to ao am bi en te o clo re to de cé sio-137, pó

bran co se me lhan te ao sal de co zi nha que, no en tan to, bri lha no es cu ro com uma co lo ra ção azu -

la da. Encan ta do com o bri lho do pó, o dono do fer ro-ve lho pas sou a mos trá-lo e até a dis tri buí-lo

a ami gos e pa ren tes.

http://re vis ta e po ca.glo bo.com/Re vis ta/Epo ca/foto/0,,11056790,00.jpg.

(aces so em 18 out. 2007)

Fis cal mede ir ra di a ção de uma cri an ça vi zi nha à área

ex pos ta ao cé sio, em Go iâ nia.

http://re vis ta e po ca.glo bo.com/Re vis ta/Epo ca/foto/0,,11056790,00.jpg.

(acesso em 18  out. 2007)

Jú lio Alcân ta ra 6.10.87



O Bra sil so freu um dos três pi o res aci den tes nu cle a res da his tó ria!

Ra di o a ti vi da de é o nome que se dá à pro pri e da de que al guns ele men tos têm de emi ti rem par -

tí cu las e ra di a ções de seus nú cle os. To dos os ele men tos quí mi cos apre sen tam isó to pos ra di o a ti -

vos, po rém um ele men to só é con si de ra do ra di o a ti vo se o seu isó to po mais abun dan te for

ra di o a ti vo.

 TAREFA 
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http://re vis ta e po ca.glo bo.com/Re vis ta/Epo -

ca/foto/0,,11056790,00.jpg.

(aces so em 18 out. 2007)

Era o iní cio do que pas sou a ser con si -

de ra do o pior aci den te ra di o a ti vo em área

ur ba na da his tó ria, que re sul tou em ví ti -

mas fa ta is e con ta mi na ção de mi lha res de 

pes so as. Os afe ta dos so frem com pro ble -

mas como cân cer, de fe i tos ge né ti cos, se -

qüe las psi co ló gi cas e pre con ce i to.

A par tir das in for ma ções for ne ci das e de seus co nhe ci men tos so bre o mo de lo atô mi co bá si co,

res pon da:

a) [va lor: 1,0] Qu a is são as duas re giões bá si cas que com põem o áto mo? E qua is são as três prin ci -

pa is par tí cu las que cons ti tu em o áto mo e suas res pec ti vas car gas re la ti vas?

b) [va lor: 1,0] Con si de re os se guin tes isó to pos do ele men to cé sio:

55
133Cs                     55

137Cs

    (es tá vel)                   (ra di o a ti vo)

– Expli que o que são isó to pos.

– A par tir do sím bo lo 55
137Cs , res pon da:

  Qual o nú me ro atô mi co?

  Qual o nú me ro de nêu trons no nú cleo?

  Qual o nú me ro de elé trons?

  Qual o nú me ro de mas sa?

c) [va lor: 0,5] Tem po de meia vida é o pe río do ne ces sá rio para que a me ta de dos áto mos pre sen tes

em um ele men to se de sin te gre, ou seja, o tem po ne ces sá rio para que a sua ati vi da de seja re du zi -

da à me ta de da ati vi da de ini ci al. O tem po de meia vida é uma ca rac te rís ti ca de cada isó to po ra di o -

a ti vo e não de pen de da quan ti da de ini ci al do isó to po nem de fa to res como pres são e tem pe ra tu ra.

O isó to po cé sio-137, res pon sá vel pelo aci den te em Go iâ nia, pos sui meia-vida de 30 anos.

Res pon da:

Em que ano a quan ti da de de cé sio-137 que está ar ma ze na da na for ma de lixo ra di o a ti vo irá se re -

du zir a 25% do va lor ini ci al?
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QUESTÃO Nº  SEIS 

ONDE ESTÁ WALLY?

“Onde Está Wally?” é o tí tu lo de uma sé rie de li vros

in fan to-ju ve nis, de au to ria de Mar tin Hand ford. Nes ses li -

vros, o le i tor en con tra ilus tra ções e pe que nos tex tos, em

que, em al gum lu gar, está de se nha do o Wally, per so na -

gem cen tral da sé rie, e al guns de seus ob je tos, os qua is

de vem ser en con tra dos.

Se Wally ti ves se um dis po si ti vo ba se a do em GPS,

po de ria ser mais fa cil men te en con tra do. Mas, como se ria 

a vida de Wally se es ti ves se sem pre “aces sí vel” a quem

quer que fos se, em qual quer tem po e es pa ço?

No vos sig ni fi ca dos para Tem po e Espa ço?

As dis cus sões so bre tem po e es pa ço vêm ocu pan do a agen da de pes qui sa do res das mais di ver -

sas áre as do co nhe ci men to, prin ci pal men te quan do apa re cem as so ci a das ao de sen vol vi men to de Tec -

no lo gi as Di gi ta is, que vêm per me an do a vida do ser hu ma no nas suas re la ções pes so a is e pro fis si o na is.

Cas tells (1999) nos fala do es pa ço de flu xos e do tem po in tem po ral, que, se gun do o au tor, são as 

ba ses fun da men ta is de uma nova cul tu ra, que trans cen de e in clui a di ver si da de dos sis te mas de re -

pre sen ta ção his to ri ca men te trans mi ti dos: a cul tu ra da vir tu a li da de real. Tan to o es pa ço quan to o

tem po es tão sen do trans for ma dos sob o efe i to com bi na do do pa ra dig ma da tec no lo gia da in for ma -

ção e das for mas e pro ces sos so ci a is in du zi dos pelo pro ces so atu al de trans for ma ção his tó ri ca.

Um exem plo do de sen vol vi men to tec no ló gi co nes sa área é o GPS - Glo bal Po si ti o ning

System (Sis te ma de Po si ci o na men to Glo bal), cri a do e con tro la do pelo De par ta men to de De fe sa dos 

EUA, DoD, no iní cio da dé ca da de 1960, de no mi na do ‘pro je to NAVSTAR’. O sis te ma só se tor nou to -

tal men te ope ra ci o nal em 1995, e seu de sen vol vi men to cus tou 10 bi lhões de dó la res. O sis te ma é

cons ti tu í do por 24 sa té li tes ar ti fi ci a is, que or bi tam na Ter ra a 20.200 km, duas ve zes por dia, e emi -

tem, si mul ta ne a men te, si na is de rá dio co di fi ca dos, o que per mi te a um re cep tor ava li ar o lap so La ti -

tu de, Lon gi tu de e Alti tu de. Com qua tro ou mais sa té li tes, um re cep tor pode de ter mi nar uma po si ção 

3D de al gum lo cal ou pes soa, de ter mi nar ve lo ci da de e di re ção do des lo ca men to.
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http://www.tech bits.com.br/ tags/web-2.0/page/2/

Sa té li te – mais de 50 sa té li tes como este

NAVSTAR já fo ram lan ça dos ao es pa ço

http://www.track so lu ti ons.com.br/track so lu ti ons

/de fa ult.asp?id=93&gru po=1

http://www.nara.org.br/ser vi cos/ntp/gps_cal cu lo.gif



Encon tra mos, no mer ca do, uma gran de va ri e da de de re cep to res GPS. Eles se apre sen tam em di -

fe ren tes for ma tos: des de os mais por tá te is, que cus tam pou co mais de 100 dó la res, até os so fis ti ca -

dos com pu ta do res de bor do de aviões e na vi os. O dis po si ti vo de GPS pode es tar in te gra do em car -

ros, te le fo nes, PDAs, re ló gi os e até em tê nis. Além de re ce ber e de co di fi car os si na is dos sa té li tes, os

re cep to res são ver da de i ros com pu ta do res que per mi tem vá ri as op ções de re fe rên ci as, sis te mas de

me di das, sis te mas de co or de na das, ar ma ze na gem de da dos, tro ca de da dos com ou tro re cep tor ou

com um com pu ta dor etc. Alguns mo de los têm ma pas mu i tos de ta lha dos em suas me mó ri as. Uma pe -

que na tela de cris tal lí qui do e al gu mas te clas per mi tem a in te ra ção re cep tor/usuá rio.
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http://www.mun do geo.com.br/no ti ci as-di a ri as.

php?id_no ti cia=7410

No kia lan ça ce lu lar com GPS para mer ca -

do de mas sa - 27/2/2007

Os ser vi ços de lo ca li za ção via sa té li te, que

usam prin ci pal men te o sis te ma GPS, se rão

re cur sos cada vez mais co muns em ce lu la -

res. A em pre sa anun ci ou o No kia 6110, clas -

si fi ca do pela com pa nhia como o pri me i ro ce -

lu lar com GPS in te gra do lan ça do para o mer -

ca do de mas sa. O di fe ren ci al do apa re lho é

que o sis te ma de GPS é in te gra do no mo de -

lo, o que per mi te que ele fun ci o ne sem co ne -

xão à rede de te le fo nia ce lu lar. O sis te ma de

lo ca li za ção tem re cur sos 3D e in di ca a rota

ide al que o usuá rio deve per cor rer de car ro

ou a pé.

http://www.all bits blog.com/2007/06/

go o gle-maps-gps.html

O smart pho ne Black Berry 7520 in clui GPS 

in te gra do, para apli ca ções e ser vi ços de

lo ca li za ção, além de ofe re cer fá cil co ne -

xão re mo ta a e-ma ils, te le fo ne, na ve ga ção 

pela in ter net, agen da, men sa gens de tex to 

e apli ca ti vos de da dos.

http://www.gi ga ma qui nas.com/loja/ca ta log/

ima ges/gps-gar min_nuvi.jpg

http://blog.un co ve ring.org/ar chi ves/2007/07/te nis_com_gps_1.html

Té nis com GPS

“Com a co mer ci a li za ção de tê nis com um chip de GPS in te gra do, a GTX
Cor po ra ti on, es pe ci a li za da em ser vi ços de lo ca li za ção pes so al, dá, li te ral -

men te, um pas so em fren te. O pro du to des ti na-se à mo ni to ri za ção au to má ti ca

do mo vi men to de pes so as e apli ca-se a uma gran de va ri e da de de si tu a ções,

des de es por tes de aven tu ra, for ças de se gu ran ça, a cri an ças, ido sos e pes so as 

com pro ble mas men ta is.

O sis te ma é mu i to sim ples e con sis te num pe que no chip ali men ta do a pi lhas, 

que é in cor po ra do à sola do sa pa to e es ta be le ce li ga ção com o sa té li te. Pode

ser con tro la do re mo ta men te, de um com pu ta dor ou de um te le fo ne ce lu lar.

Pos sui al gu mas fun ci o na li da des in te res san tes, como um alar me que é aci o -

na do se o uti li za dor sair de uma área pre vi a men te de fi nida. Big Brot her
is (de fi ni tely) wat ching you...” (Tex to adap ta do)



Nes se con tex to, po de mos pen sar: como es sas tec no lo gi as são “hos pe da das” por nós, nos di fe -

ren tes do mí ni os que com põem o nos so vi ver e con vi ver? A Te o ria da Hos pi ta li da de, pro pos ta por Ci -

bor ra (1996, 1999, 2002), es tu da a ado ção das tec no lo gi as e pro põe a me tá fo ra da tec no lo gia como um

hós pe de, que pode ter tan to a co no ta ção de um con vi da do como de al guém que pode nos ser hos til.

Se gun do Sac col (2005), essa me tá fo ra des cre ve o pro ces so de per ce ber mos uma nova

tec no lo gia como um es tra nho de ca rá ter am bí guo. As pes so as e as or ga ni za ções são vis tas

como os hos pe de i ros que re ce bem a tec no lo gia como a um hós pe de. O pro ces so de ado ção das 

tec no lo gi as é vis to como um pro ces so de ne go ci a ção das fron te i ras en tre o ter ri tó rio do hos pe -

de i ro e o do novo hós pe de, as sim como de suas iden ti da des (...) não é pos sí vel con tro lar a im -

pre vi si bi li da de e a am bi güi da de do hós pe de, as sim como os re sul ta dos des se en con tro: a tec -

no lo gia tam bém irá im por pa drões, lin gua gens, in fra-es tru tu ra e in ter fa ces so bre as pes so as e a

or ga ni za ção. A hos pi ta li da de é, en tão, o com por ta men to que re ve la o es for ço hu ma no para li dar

com a in cer te za que está sem pre en vol vi da ao hos pe dar mos uma nova tec no lo gia: du ran te o

pro ces so de hos pe da gem, pode-se des co brir a nova tec no lo gia como um hós pe de mu i to agra -

dá vel, ou ela pode, ao con trá rio, re ve lar-se um ini mi go, rou ban do o ter ri tó rio do hos pe de i ro e fa -

zen do dele um re fém.  (CIBORRA, 1999; FLORES e SPINOSA, 1998).

Re fe rên ci as

 TA RE FA 
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A par tir das in for ma ções for ne ci das (tex tos e ima gens) e de seus co nhe ci men tos e re fle xões, res -

pon da às ques tões aba i xo.

a) [va lor: 1,5] To man do como pon to de par ti da o ques ti o na men to so bre como se ria a vida de Wally

se es ti ves se sem pre “aces sí vel” a quem quer que fos se, em qual quer tem po e es pa ço; os no vos

sig ni fi ca dos para Tem po e Espa ço; e a con tex tu a li za ção com re la ção à tec no lo gia de lo ca li za ção,

cite e co men te dois as pec tos po si ti vos em re la ção ao que essa tec no lo gia re pre sen ta para a vida

das pes so as na atu a li da de.

b) [va lor: 1,0] Apon te e des cre va dois pro ble mas re la ti vos à tec no lo gia de lo ca li za ção, con si de ran do 

as re la ções hu ma nas, a eco no mia e o mun do do tra ba lho, que po dem in flu en ci ar há bi tos pes -

so a is e pro fis si o na is dos ci da dãos.
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