REDAÇÃO/DISCURSIVAS
Instruções
• Desenvolva seu texto na folha-rascunho.
• Dê um título a sua redação.
• Transcreva o texto, que deve ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30, para a folha definitiva.
• Use caneta esferográfica com tinta na cor azul ou preta. Sob hipótese alguma transcreva a redação a lápis, pois,
caso isso aconteça, será considerada nula.
• Evite rasuras e espaços vagos entre as palavras. Escreva com letra legível.
• Não assine sua prova.
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número
de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
• Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;
– apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos;
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.

Códigos das opções de curso
01.
54.
02.
64.
03.
65.
04.
05.
06.
07.
63.
08.
09.
59.
10.
50.
49.
11.
12.
13.
15.
55.
16.
17.
14.
66.
57.

Administração
Administração Pública
Agronomia
Antropologia
Arquitetura e Urbanismo
Arquivologia
Biblioteconomia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Cinema
Design
Design Gráfico
Design Industrial
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Aquicultura
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Energia
Engenharia Florestal

18.
70.
71.
19.
20.
21.
61.
22.
67.
23.
24.
25.
62.
46.

26.
27.
28.
43.
51.
29.
68.
30.
31.
32.

Engenharia de Materiais
Engenharia de Pesca
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção Civil
Engenharia de Produção Elétrica
Engenharia de Produção Mecânica
Engenharia de Software
Engenharia Elétrica
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia Sanitária e Ambiental
Engenharia Têxtil
Engenharias – Aeroespacial; Automotiva; Ferroviária e Metroviária;
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura;
Transportes e Logística
Farmácia
Filosofia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
História
Jornalismo
Letras

33.
34.
35.
44.
45.
69.
47.
36.
52.
37.
38.
39.
72.
40.
56.
58.
41.
42.
48.
73.
74.
53.
60.
99.

Matemática
Matemática e Computação Científica
Medicina
Medicina Veterinária
Moda
Museologia
Música
Nutrição
Oceanografia
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Química
Relações Internacionais
Secretariado Executivo
Serviço Social
Sistemas de Informação
Teatro
Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologias da Informação e Comunicação
Turismo e Hotelaria
Zootecnia
Outros

REDAÇÃO
Proposta 1
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema É preciso (re) pensar
a infância brasileira. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu
ponto de vista.

Texto 1 – Estatuto da Criança e do Adolescente
A Lei nº 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi criada em 13 de julho de 1990. A norma
que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente é bastante famosa no mundo inteiro, pela amplitude de
seus preceitos e pela forma como protege nossas crianças.

Texto 2
A Constituição Federal estabeleceu a família, a sociedade e o Estado como responsáveis pela formação e estruturação
dos indivíduos, conforme dispõe o artigo 227:
• Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Texto 3

(Disponível em: <https://verdadejuridica1.wordpress.com/2010/11/page/2/>. Acesso em 03/06/2019.)

Proposta 2
Considere os excertos abaixo e reflita sobre os significados da solidariedade com o próximo no Brasil: eu sou solidário com o próximo ou prefiro não me envolver com os problemas do meu país? Redija uma crônica sobre esse tema.

Texto 1
Duas pesquisas recém-divulgadas revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. O País vem despencando no ranking internacional de solidariedade World Giving Index. Em 2013, ficou em 91º lugar, caindo oito posições em
relação a 2012. Quando a lista foi divulgada, pela primeira vez, em 2010, o Brasil ocupava o 76º lugar. No fim de fevereiro,
outro estudo mostrou que 73% da população não se sente estimulada a fazer doações ou trabalho voluntário. "Somos
generosos com pessoas próximas, mas não com desconhecidos. O Brasil não é um país solidário", afirma Paula Fabiani,
diretora-executiva do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), que realizou o levantamento. A pesquisa
do Idis aponta ainda que, quando abrimos a mão, a preferência é pelos pedintes, que recebem 30% da ajuda. Organizações
não governamentais (ONGs) levam só 14%. "É uma forma assistencialista de doação que não resolve os problemas da
sociedade no longo prazo", diz Paula Fabiani. A diretora-executiva da Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (Abong), Adriana Ramos, concorda: "As pessoas preferem dar esmolas em vez de doar para ONGs porque não
sabem como as organizações poderiam potencializar aquilo, numa ação mais estratégica", diz.
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Texto 2
Segundo especialistas, as escolas deveriam estimular a ajuda ao próximo, mas dificuldades institucionais também emperram a solidariedade no Brasil. Com mais transparência, por exemplo, a população desconfiaria menos das organizações.
Com os escândalos de corrupção envolvendo convênios entre o poder público e ONGs, a reputação dessas entidades
sofreu um baque. Para melhorar essa situação, tramita no Senado um projeto estabelecendo novas regras para a contratação dessas organizações, que visa aumentar a transparência e facilitar a prestação de contas dessas ONGs. Além disso,
pouca gente sabe que é possível abater impostos através de doações – embora o complicado processo afaste também
quem conhece o sistema.

DISCURSIVAS
01) Considere duas soluções A e B. A solução A é constituída de 1,0 L de A2(SO4)3(aq) 0,15 mol/L e a solução B é constituída
de 1,0 L de Ba(NO3)2(aq) 0,15 mol/L. Sabendo-se que os sais estão 100% ionizados nas soluções e que ambas estão ao
nível do mar, responda.
a) A solução A possui menor temperatura de congelação do que a solução B. Verdadeiro ou falso? Explique.

b) A solução B entra em ebulição a uma temperatura menor do que a solução A. Verdadeiro ou falso? Explique.

c) A solução A possui maior pressão vapor que a solução B. Verdadeiro ou falso? Explique.

02) Com base no mapa abaixo e em seus conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos, desenvolva os itens que
seguem.
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a) Sobre o domínio morfoclimático I, cite três características climáticas e três características de sua vegetação.

b) Cite o nome de duas formações vegetais consideradas áreas de Hotspot da biodiversidade no Brasil.

c) Cite o nome de duas importantes formações vegetais das faixas de transição.

d) Dentre os domínios morfoclimáticos da região sul, qual sofre com o problema da arenização?

03) Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue, até atingir a concentração nula, varia com o
tempo de acordo com a seguinte relação: c(t) = 400 – k log3 (at + 1), em que t é dado em horas e c(t) é dado em mg/L.
As constantes a e k são positivas.
a) Qual é a concentração do analgésico no instante inicial t = 0?

b) Calcule as constantes a e k, sabendo que, no instante t = 2, a concentração do analgésico no sangue é metade da
concentração no instante inicial e que, no instante t = 8, a concentração do analgésico no sangue é nula.

c) Uma caixa branca contém cinco bolas verdes e três azuis, e uma caixa preta contém três bolas verdes e duas azuis.
Pretende-se retirar uma bola de uma das caixas. Para tanto, dois dados são atirados. Se a soma resultante dos dois
dados for menor que quatro, retira-se uma bola da caixa branca. Nos demais casos, retira-se uma bola da caixa preta.
Qual é a probabilidade de se retirar uma bola verde?
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04) Dono de métodos próprios nada convencionais, o Comandante Joe Glass (Gerard Butler) é o responsável por liderar
uma delicada missão pelas perigosas águas do Mar de Barents a bordo do submarino USS Arkansas. O objetivo da
tarefa é monitorar a atividade militar russa na região após outro submarino americano desaparecer naqueles mares.
Enquanto isso, a situação política na região se acirra ao ponto de Glass ter de tomar decisões cruciais para impedir que
se deflagre um conflito de escala continental entre as duas potências. Em meio a conflitos entre EUA e Rússia, submarinos de ataque nuclear altamente sofisticados rondam as profundezas do Oceano Ártico. Quando o presidente russo
é capturado por inimigos, o capitão Joe Glass (Gerard Butler) se une a um grupo de elite da Marinha norte-americana
para tentar salvá-lo. Agora, americanos e russos devem trabalhar juntos para impedir que uma Terceira Guerra Mundial
se inicie.

O Brasil pretende construir um submarino nuclear que terá massa aproximada de 6 000 toneladas, poderá descer até
uma profundidade de 350 metros e desenvolver uma velocidade máxima aproximada de 12 m/s.
a) Supondo que o submarino encontra-se em águas paradas, além do peso atuará também uma força conhecida como
qual princípio? (0,5)

ATENÇÃO: as alternativas abaixo só serão corrigidas com a apresentação de todos os cálculos.
(Use g = 10 m/s2)
b) Supondo que submarino descrito esteja completamente estático, totalmente submerso e próximo à lâmina d'água,
determine o valor do empuxo sofrido por ele. (1,0)

c) Estando o submarino descrito navegando à velocidade máxima de forma constante, totalmente submerso e próximo
à lâmina d'água, qual quantidade de movimento gerada na situação e o valor da força resistente para que o mesmo
atinja o repouso em 12 min. (1,0)

5

6

