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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TEMPERATURA
GRANDEZA FÍSICA USADA PARA MONITORAR A SOBREVIVÊNCIA
DO HOMEM (EM CASO DE FEBRE) E A HUMANIDADE
(COMO NO AQUECIMENTO GLOBAL)

CURIOSIDADES:

(Zero Hora – 21/2/2005)
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CONVERSÃO DE UNIDADES TERMOMÉTRICAS

C
5

=

F - 32
9

=

K - 273
5

C – temperatura na escala Celsius
F – temperatura na escala Fahrenheit
K – temperatura na escala Kelvin

www.cepa.if.usp.br/.../Calor/fahrenheit.gif
(acesso em 26 set. 2007)

SITUAÇÃO 1:
Eduardo, Paula e o filho deles, Alexandre, são brasileiros e estavam passando férias nos Estados Unidos. Certo dia, Paula notou que Alexandre estava um pouco febril.
Eduardo foi a uma farmácia comprar remédios e um termômetro. Mediram a temperatura corporal de Alexandre, e o termômetro registrou 100,4. Neste momento, constataram
que o termômetro registrava as temperaturas na escala Fahrenheit.

www.nea.fe.usp.br/.../upload/febre.gif
(acesso em 26 set. 2007)
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SITUAÇÃO 2:
Um aluno do Ensino Médio encontrou, no laboratório da escola, um termômetro
de mercúrio. Só que a escala estava apagada. Para reconstruir a escala, o aluno mergulhou o termômetro em gelo em fusão, e o nível do mercúrio atingiu a altura de 5 cm. Depois, mergulhou o termômetro em água fervente, e o mercúrio atingiu 25 cm de altura.
Usando os mesmos valores de temperatura arbitrados por Celsius para estes dois estados (pontos fixos) e considerando a dilatação do mercúrio uniforme neste intervalo,
construiu o gráfico linear da altura da coluna de mercúrio (h) versus temperatura Celsius (Tc).

ESCALA TERMOMÉTRICA
h (c m )
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www.cepa.if.usp.br/.../Calor/fahrenheit.gif
(acesso em 26 set. 2007)

Gráfico: altura da coluna de mercúrio (h) versus temperatura Celsius

TAREFA:
a) [valor: 1,0] Veja a descrição da situação 1, na qual o termômetro registrou 100,4 oF. Qual era a temperatura corporal de Alexandre, na escala Celsius?
b) [valor: 1,0] Na descrição da situação 2, se a altura da coluna de mercúrio for de 12 cm, qual será o
valor da temperatura, em oC?
c) [valor: 0,5] Por que uma pessoa doente, com febre, normalmente sente frio?
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“As manchetes dos jornais do mundo estão cheias de
palavras conhecidas: Al Qaeda, Iraque, Kosovo, Ruanda, gulag, globalização e terrorismo. Elas lembram imagens instantâneas aos leitores, e essas imagens foram
criadas para nós por nossos líderes políticos e pelos
comentaristas do cenário mundial. Para muitos, o mundo de hoje é uma luta entre as forças do bem e do mal. E
todos nós desejamos estar do lado do bem. Apesar de
eventualmente debatermos a sabedoria de certas políticas para combater o mal, tendemos a não ter dúvidas
de que é preciso combatê-lo e, com freqüência, não temos nenhuma dúvida quanto a quem e o que o encarna” (WALLERSTEIN, Immanuel. A política do universalismo hoje em dia. In: O universalismo europeu. A retórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007, p.25).

“Immanuel Wallerstein destaca-se como um dos maiores críticos da globalização capitalista e da política internacional dos Estados Unidos, ao lado de intelectuais
WALLERSTEIN, Immanuel. O universalimo europeu. A re-

como Noam Chomsky e Pierre Bourdieu. Sustenta, com

tórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007, capa.

razão, que a história do sistema capitalista mundial moderno tem sido, em grande parte, a história da expan-

são dos povos e dos Estados europeus pelo restante do planeta, por meio da conquista militar, exploração econômica e injustiças em massa, sob o argumento de que tal expansão disseminou ou
dissemina ‘algo invariavelmente chamado de civilização, crescimento e desenvolvimento econômico ou progresso’” (MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Apresentação. In: WALLERSTEIN, I. Op.cit.).

É bem sabido que o período pós-Segunda Guerra Mundial inaugura uma longa fase na qual se
consolida a hegemonia dos Estados Unidos no concerto político e econômico internacional. As disputas que foram protagonizadas por este país e pela União Soviética (hoje extinta) foram responsáveis, em grande medida, por múltiplas situações de tensão político-militar nas décadas que se seguiram ao desfecho do maior conflito armado internacional de que a história teve notícia. A desestruturação da União Soviética, a partir da segunda metade dos anos 1980, e, com ela, a perda de
sentido da “bipolaridade” (EUA x URSS), tão presente durante o período da “Guerra Fria”, acarretou uma nova configuração das forças políticas, econômicas e militares a partir da última década
do século XX. Para alguns intérpretes dos acontecimentos, estava decretado o “fim das ideologias”, e a oposição entre “capitalismo” e “socialismo”, que tanto as motivou, para estes críticos,
perdia completamente o sentido.
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VIZENTINI, Paulo Fagundes. O mundo Pós-Guerra Fria. O desafio do (ao) “Oriente”. Porto Alegre: Leitura XXI, 2005, p. 24-25.

TAREFA
Tendo em vista este amplo cenário histórico da contemporaneidade, que se inicia em 1945 e se desenrola até os dias de hoje, e os seus conhecimentos sobre o período, responda às questões abaixo.
a) [valor: 1,5] Cite e comente pelo menos duas diferentes maneiras pelas quais se manifestou o fenômeno da “Guerra Fria”.
b) [valor: 0,5] Com a desestruturação do “Império Soviético” (URSS), no final dos anos 1980 e no início dos anos 1990, quais foram os desdobramentos dessa crise para a região do Leste Europeu,
agora fragmentado? Como se organizaram os Estados pós-comunistas desde a última década do
século XX?
c) [valor: 0,5] Que argumentos podem ser apresentados para sustentar a idéia de que a hegemonia
dos Estados Unidos sofre, hoje, uma crise sem precedentes? Cite dois sinais que ajudam a confirmar essa hipótese.
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TRÊS

Poema de sete faces
Carlos Drummond de Andrade - 1930

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.
O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode,
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.
Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.

http://dreamland.blogs.sapo.pt/arquivo/anjo.jpg
(acesso em 26 set. 2007)

http://www.horizonte.unam.mx/brasil/drumm1.html.
Acesso em 30 ago. 2007
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Com licença poética
Adélia Prado - 1976

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade da alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
http://zezepina.utopia.com.br/poesia/poesia164.html
Acesso em 30 ago. 2007

http://www.tagnet.org/jesuskids/pintando/anjo.jpg
(acessado em 26 set. 2007)
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Até o fim
Chico Buarque - 1978

Quando nasci veio um anjo safado
O chato dum querubim
E decretou que eu tava predestinado
A ser errado assim
Já de saída a minha estrada entortou
Mas vou até o fim
Inda garoto deixei de ir à escola
Cassaram meu boletim
Não sou ladrão, eu não sou bom de bola
Nem posso ouvir clarim
Um bom futuro é o que jamais me esperou
Mas vou até o fim
Eu bem que tenho ensaiado um progresso
Virei cantor de festim
Mamãe contou que eu faço um bruta sucesso
Em Quixeramobim
Não sei como o maracatu começou
Mas vou até o fim
Por conta de umas questões paralelas
Quebraram meu bandolim
Não querem mais ouvir as minhas mazelas
E a minha voz chinfrim
Criei barriga, minha mula empacou
Mas vou até o fim
Não tem cigarro, acabou minha renda
Deu praga no meu capim
Minha mulher fugiu com o dono da venda
O que será de mim?
Eu já nem lembro pronde mesmo que vou
Mas vou até o fim

http://www.braungardt.com/Theology/Benjamin/Angelus%20Novus.htm
(acesso em 26 set. 2007)

Como já disse era um anjo safado
O chato dum querubim
Que decretou que eu tava predestinado
A ser todo ruim
Já de saída a minha estrada entortou
Mas vou até o fim
http://chicobuarque.uol.com.br/letras/ateofim_78.htm
Acesso em 30 ago. 2007
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CDA (imitado)
Orides Fontela - 1986

Ó vida, triste vida!
Se eu me chamasse Aparecida
dava na mesma.
http://aumpasso.br.tripod.com/poemas.htm#cda
Acesso em 26 set. 2007

http://allpaper.v10.com.br/anjos/800x600/pagina1/anjo2.jpg
(acesso em 26 set. 2007)

TAREFA
Considerando seus conhecimentos de literatura e sua habilidade de interpretar textos, responda ao
que se pede a seguir.
a) [valor: 1,5] Os textos acima apresentam, entre si, um fenômeno de linguagem chamado de intertextualidade. Explique o que você entende por intertextualidade e como ela ocorre nestes textos,
levando em consideração a época em que eles foram escritos.
b) [valor: 1,0] Apesar da aproximação de sentido entre os textos, eles são independentes. Aponte
uma ou mais características distintas que podemos identificar em cada um dos textos.
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QUATRO

RADIAÇÕES: EFEITO SOBRE SISTEMAS BIOLÓGICOS

Crianças vítimas do desastre de Chernobyl.
www.mathewingram.com/.../chernobyl.jpg
(acesso em 1º set. 2007)

Soldados americanos observam teste atômico em 1951.
www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/Chernobyl2.jpg.
(acesso em 1º set. 2007)

Na época da Guerra Fria, o mundo vivia apreensivo com a possibilidade de uma guerra nuclear e também com os testes nucleares realizados por diferentes países. As alterações políticas
mundiais reduziram a preocupação com um conflito nuclear, pelo menos momentaneamente, mas
os perigos e riscos de acidentes radioativos não desapareceram; basta recordar Chernobyl (1986) e
Goiânia (1987). Além dos danos imediatos às populações atingidas, ficaram as possibilidades de
danos às gerações futuras.
As radiações são presenças constantes em nossas vidas. Por exemplo, as emitidas por vários aparelhos eletrodomésticos (refrigeradores, secadores, microondas, rádios), aparelhos para
diagnóstico médico, além das usinas nucleares para produção de energia. Sua presença é tão
acentuada, que, no caso das usinas, podemos falar em poluição radioativa. E, além da radiação liberada pelos aparelhos, nossas atividades poluentes também trazem um aumento de efeitos da radiação que chega ao planeta Terra.

Espectro eletromagnético. Figura adaptada de www.geae.inf.br/pt/boletins/Boletim_504_3.jpg.
(acesso em 1º set. 2007)
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Exemplos de fontes de radiações não-ionizantes
www.sppcr.online.pt/radionaoionizantes.jpg
(acesso em 1º set. 2007)

Segundo o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a radiação pode ser definida como: (a)
Qualquer dos processos físicos de emissão e propagação de energia, seja por fenômenos ondulatórios, seja por meio de partículas dotadas de energia cinética. (b) Energia que se propaga de um
ponto a outro no espaço ou num meio material. Essa definição é bastante ampla, incluindo as radiações ultravioleta (UV), visíveis, infravermelhas (IV), microondas (MO) e ondas curtas (OC).
A porção do espectro eletromagnético que contém comprimento de ondas menores e de maior
energia que a luz visível pode ser subdividida em radiação ionizante (raios X, raios gama e raios
cósmicos) e radiação não-ionizante (radiação ultravioleta). Esses dois tipos de radiação diferem em
aspectos como fonte, freqüência e capacidade de dano biológico.

A luz coloca os organismos a braços com um dilema: a exposição direta do protoplasma à luz causa a morte, porém a luz é a fonte final da energia sem a qual a vida
não poderia existir. (Pearse, 1939)
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Representação do papel de dois genes na produção da hemoglobina.
Adaptado de Amabis e Martho, 2004.
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Diferenças entre as seqüências de pares de nucleotídeos do alelo normal
e do alelo siclêmico. Adaptado de Amabis e Martho, 2004.

Mutação: medicina.med.up.pt/.../images/mutationn.jpg

science.nasa.gov/.../images/dna/dnadamage.jpg
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TAREFA
Com base nos textos, nas figuras e nos seus conhecimentos sobre o tema, responda:
a) [valor: 1,0] Quando exposto à radiação ionizante, um organismo pode sofrer efeitos que lhe são
restritos e outros que são transmissíveis para gerações posteriores. Explique por que isso é possível e indique os tipos de células envolvidas nos dois casos.
b) [valor: 1,0] No verão, o início da manhã e o final da tarde são os horários mais adequados para exposição ao sol, não sendo recomendadas exposições prolongadas entre as 10 e as 16 horas.
Explique a relação correta entre essa observação, radiações e poluição ambiental.
c) [valor: 0,5] As mutações são alterações genotípicas, que podem ter reflexos no fenótipo do indivíduo. Explique corretamente como essas alterações no material genético podem refletir no fenótipo dos indivíduos. Para responder a essa questão, reflita sobre a importância dos ácidos
nucléicos e sobre os processos através dos quais eles controlam o funcionamento de um
organismo.
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CINCO

ACIDENTE COM CÉSIO-137 COMPLETA 20 ANOS

Goiás, 1987
No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo encontraram, abandonado nos escombros de uma clínica de radioterapia desativada, um aparelho usado para o tratamento de
câncer. O que eles não sabiam é que, dentro do aparelho, havia uma cápsula com material altamente radioativo. Venderam o aparelho para o dono de um ferro-velho, que acabou encontrando
a cápsula, que, por sua vez, continha o césio-137.
Durante a desmontagem do aparelho, foi exposto ao ambiente o cloreto de césio-137, pó
branco semelhante ao sal de cozinha que, no entanto, brilha no escuro com uma coloração azulada. Encantado com o brilho do pó, o dono do ferro-velho passou a mostrá-lo e até a distribuí-lo
a amigos e parentes.

Júlio Alcântara 6.10.87

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,11056790,00.jpg.
(acesso em 18 out. 2007)

Fiscal mede irradiação de uma criança vizinha à área
exposta ao césio, em Goiânia.
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,11056790,00.jpg.
(acesso em 18 out. 2007)
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Era o início do que passou a ser considerado o pior acidente radioativo em área
urbana da história, que resultou em vítimas fatais e contaminação de milhares de
pessoas. Os afetados sofrem com problemas como câncer, defeitos genéticos, seqüelas psicológicas e preconceito.

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,11056790,00.jpg.
(acesso em 18 out. 2007)

O Brasil sofreu um dos três piores acidentes nucleares da história!

Radioatividade é o nome que se dá à propriedade que alguns elementos têm de emitirem partículas e radiações de seus núcleos. Todos os elementos químicos apresentam isótopos radioativos, porém um elemento só é considerado radioativo se o seu isótopo mais abundante for
radioativo.

TAREFA
A partir das informações fornecidas e de seus conhecimentos sobre o modelo atômico básico,
responda:
a) [valor: 1,0] Quais são as duas regiões básicas que compõem o átomo? E quais são as três principais partículas que constituem o átomo e suas respectivas cargas relativas?
b) [valor: 1,0] Considere os seguintes isótopos do elemento césio:
Cs133
(estável)
55

Cs137
(radioativo)
55

– Explique o que são isótopos.
– A partir do símbolo 55 Cs137 , responda:
Qual o número atômico?
Qual o número de nêutrons no núcleo?
Qual o número de elétrons?
Qual o número de massa?
c) [valor: 0,5] Tempo de meia vida é o período necessário para que a metade dos átomos presentes
em um elemento se desintegre, ou seja, o tempo necessário para que a sua atividade seja reduzida à metade da atividade inicial. O tempo de meia vida é uma característica de cada isótopo radioativo e não depende da quantidade inicial do isótopo nem de fatores como pressão e temperatura.
O isótopo césio-137, responsável pelo acidente em Goiânia, possui meia-vida de 30 anos.
Responda:
Em que ano a quantidade de césio-137 que está armazenada na forma de lixo radioativo irá se reduzir a 25% do valor inicial?
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ONDE ESTÁ WALLY?
“Onde Está Wally?” é o título de uma série de livros
infanto-juvenis, de autoria de Martin Handford. Nesses livros, o leitor encontra ilustrações e pequenos textos, em
que, em algum lugar, está desenhado o Wally, personagem central da série, e alguns de seus objetos, os quais
devem ser encontrados.
Se Wally tivesse um dispositivo baseado em GPS,
poderia ser mais facilmente encontrado. Mas, como seria
a vida de Wally se estivesse sempre “acessível” a quem
quer que fosse, em qualquer tempo e espaço?

Novos significados para Tempo e Espaço?

http://www.techbits.com.br/ tags/web-2.0/page/2/

As discussões sobre tempo e espaço vêm ocupando a agenda de pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, principalmente quando aparecem associadas ao desenvolvimento de Tecnologias Digitais, que vêm permeando a vida do ser humano nas suas relações pessoais e profissionais.
Castells (1999) nos fala do espaço de fluxos e do tempo intemporal, que, segundo o autor, são as
bases fundamentais de uma nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real. Tanto o espaço quanto o
tempo estão sendo transformados sob o efeito combinado do paradigma da tecnologia da informação e das formas e processos sociais induzidos pelo processo atual de transformação histórica.
Um exemplo do desenvolvimento tecnológico nessa área é o GPS - Global Positioning
System (Sistema de Posicionamento Global), criado e controlado pelo Departamento de Defesa dos
EUA, DoD, no início da década de 1960, denominado ‘projeto NAVSTAR’. O sistema só se tornou totalmente operacional em 1995, e seu desenvolvimento custou 10 bilhões de dólares. O sistema é
constituído por 24 satélites artificiais, que orbitam na Terra a 20.200 km, duas vezes por dia, e emitem, simultaneamente, sinais de rádio codificados, o que permite a um receptor avaliar o lapso Latitude, Longitude e Altitude. Com quatro ou mais satélites, um receptor pode determinar uma posição
3D de algum local ou pessoa, determinar velocidade e direção do deslocamento.

Satélite – mais de 50 satélites como este
NAVSTAR já foram lançados ao espaço
http://www.nara.org.br/servicos/ntp/gps_calculo.gif
http://www.tracksolutions.com.br/tracksolutions
/default.asp?id=93&grupo=1
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Encontramos, no mercado, uma grande variedade de receptores GPS. Eles se apresentam em diferentes formatos: desde os mais portáteis, que custam pouco mais de 100 dólares, até os sofisticados computadores de bordo de aviões e navios. O dispositivo de GPS pode estar integrado em carros, telefones, PDAs, relógios e até em tênis. Além de receber e decodificar os sinais dos satélites, os
receptores são verdadeiros computadores que permitem várias opções de referências, sistemas de
medidas, sistemas de coordenadas, armazenagem de dados, troca de dados com outro receptor ou
com um computador etc. Alguns modelos têm mapas muitos detalhados em suas memórias. Uma pequena tela de cristal líquido e algumas teclas permitem a interação receptor/usuário.

http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.
php?id_noticia=7410

http://www.allbitsblog.com/2007/06/
google-maps-gps.html

O smartphone BlackBerry 7520 inclui GPS
integrado, para aplicações e serviços de
localização, além de oferecer fácil conexão remota a e-mails, telefone, navegação
pela internet, agenda, mensagens de texto
e aplicativos de dados.
http://www.gigamaquinas.com/loja/catalog/
images/gps-garmin_nuvi.jpg

http://blog.uncovering.org/archives/2007/07/tenis_com_gps_1.html

Ténis com GPS

chip de GPS integrado, a GTX
Corporation, especializada em serviços de localização pessoal, dá, literal“Com a comercialização de tênis com um

mente, um passo em frente. O produto destina-se à monitorização automática
do movimento de pessoas e aplica-se a uma grande variedade de situações,
desde esportes de aventura, forças de segurança, a crianças, idosos e pessoas
com problemas mentais.
O sistema é muito simples e consiste num pequeno chip alimentado a pilhas,
que é incorporado à sola do sapato e estabelece ligação com o satélite. Pode
ser controlado remotamente, de um computador ou de um telefone celular.
Possui algumas funcionalidades interessantes, como um alarme que é acionado se o utilizador sair de uma área previamente definida.

is (definitely) watching you...” (Texto adaptado)

Big Brother

Nokia lança celular com GPS para mercado de massa - 27/2/2007
Os serviços de localização via satélite, que
usam principalmente o sistema GPS, serão
recursos cada vez mais comuns em celulares. A empresa anunciou o Nokia 6110, classificado pela companhia como o primeiro celular com GPS integrado lançado para o mercado de massa. O diferencial do aparelho é
que o sistema de GPS é integrado no modelo, o que permite que ele funcione sem conexão à rede de telefonia celular. O sistema de
localização tem recursos 3D e indica a rota
ideal que o usuário deve percorrer de carro
ou a pé.
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Nesse contexto, podemos pensar: como essas tecnologias são “hospedadas” por nós, nos diferentes domínios que compõem o nosso viver e conviver? A Teoria da Hospitalidade, proposta por Ciborra (1996, 1999, 2002), estuda a adoção das tecnologias e propõe a metáfora da tecnologia como um
hóspede, que pode ter tanto a conotação de um convidado como de alguém que pode nos ser hostil.

Segundo Saccol (2005), essa metáfora descreve o processo de percebermos uma nova
tecnologia como um estranho de caráter ambíguo. As pessoas e as organizações são vistas
como os hospedeiros que recebem a tecnologia como a um hóspede. O processo de adoção das
tecnologias é visto como um processo de negociação das fronteiras entre o território do hospedeiro e o do novo hóspede, assim como de suas identidades (...) não é possível controlar a imprevisibilidade e a ambigüidade do hóspede, assim como os resultados desse encontro: a tecnologia também irá impor padrões, linguagens, infra-estrutura e interfaces sobre as pessoas e a
organização. A hospitalidade é, então, o comportamento que revela o esforço humano para lidar
com a incerteza que está sempre envolvida ao hospedarmos uma nova tecnologia: durante o
processo de hospedagem, pode-se descobrir a nova tecnologia como um hóspede muito agradável, ou ela pode, ao contrário, revelar-se um inimigo, roubando o território do hospedeiro e fazendo dele um refém. (CIBORRA, 1999; FLORES e SPINOSA, 1998).

Referências
CASTELLS. M. A era da informação. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CIBORRA, C. The labyrinths of information: challenging the wisdom of
systems. New York: Oxford Press, 2002, 195 p.
SACCOL, Amarolinda Zanela ; REINHARD, Nicolau. Processo de Adoção
e Decorrências da Utilização de Tecnologias de Informação Móveis e Sem
Fio no Contexto Organizacional. In: Encontro da ANPAD XXIX, 2005, Brasília. Anais do XXIX ENANPAD. Rio de Janeiro - RJ : ANPAD, 2005. v. 1. p.
1-16.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onde_est%C3%A1_o_Wally%3F
http://www.techbits.com.br/tags/web-2.0/page/2/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Posicionamento_Global
http://www.cienciaviva.pt/latlong/anterior/gps.asp.
http://www.tracksolutions.com.br/tracksolutions /default.asp?id=93&grupo=1

http://www.tracksolutions.com.br/tracksolutions /default.asp?id=
93&grupo=1
http://www.nara.org.br/servicos/ntp/gps_calculo.gif
http://www.gigamaquinas.com/loja/catalog/images/gps-garmin_nuvi.jpg
http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=7410
http://blog.uncovering.org/archives/2007/07/tenis_com_gps_1.html
http://www.allbitsblog.com/2007/06/google-maps-gps.html
http://www.realestate3d.com/gps/world-latlong.htm
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html
http://www.trimble.com/gps/
http://www.gpsworld.com/gpsworld/
http://realestate3d.com/gps/

TAREFA
A partir das informações fornecidas (textos e imagens) e de seus conhecimentos e reflexões, responda às questões abaixo.
a) [valor: 1,5] Tomando como ponto de partida o questionamento sobre como seria a vida de Wally
se estivesse sempre “acessível” a quem quer que fosse, em qualquer tempo e espaço; os novos
significados para Tempo e Espaço; e a contextualização com relação à tecnologia de localização,
cite e comente dois aspectos positivos em relação ao que essa tecnologia representa para a vida
das pessoas na atualidade.
b) [valor: 1,0] Aponte e descreva dois problemas relativos à tecnologia de localização, considerando
as relações humanas, a economia e o mundo do trabalho, que podem influenciar hábitos pessoais e profissionais dos cidadãos.
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