
 

PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que: 

a)    aborde pelo menos duas das seguintes consequências: 

 

 aumento da emissão de poluentes  atmosféricos; 

 aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO – 
monóxido de carbono, O3 – ozônio); 

 aumento da poluição visual e sonora; 

 aumento da temperatura local e global; 

 aumento do consumo de combustíveis; 

 aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico); 

 aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;  

 diminuição de áreas verdes; 

 desmatamento; 
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 aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da 
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos; 

 elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento 
de água, limpeza da cidade, etc); 

 necessidade de ampliação de vias trafegáveis; 

 necessidade de ampliação de áreas de estacionamento. 
 

b)  aborde duas das seguintes intervenções: 

 

 construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas); 

 proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e 
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de 
adversidades climáticas e relevo acidentado; 

 pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta; 

 construção de bicicletários; 

 investimento na segurança pública; 

 políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida, 
saúde, propaganda); 

 implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas. 
  



PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que: 

a) aborde duas das seguintes causas: 

 problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da 
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na 
escola); 

 desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc); 

 desemprego e falta de qualificação profissional;  

 precariedade da segurança pública;  

 uso de drogas; 

 desvalorização da vida humana; 

 banalização da violência; 

 sensação de impunidade; 

 ausência de políticas sociais; 

 degradação da vida urbana; 

 desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais; 

 desestruturação familiar; 

 desvalorização de princípios éticos e morais. 

b) mencione dois dos seguintes fatores: 

 políticas de segurança mais efetivas; 

 políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas; 

 maior consciência cidadã e respeito à vida; 

 melhor distribuição de renda; 

 melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da 
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de 
permanência na escola); 



 aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;  

 medidas preventivas ao uso de drogas; 

 maior eficácia do sistema judiciário; 

 revisão da legislação penal; 

 valorização de princípios éticos, morais e familiares. 
 

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de junho 

de 2014, onde se lê:  

Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes elementos 

integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; compreensão 

de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, relevantes para a 

realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; capacidade de análise 

crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários 

contextos e públicos diferenciados. 

  



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) As respostas tanto podem envolver apenas as espécies reagentes quanto apresentar 
os íons na forma dos sais citados. Assim, na primeira forma a resposta correta é:  

Cu2+ (aq) + Zn (s) →Cu (s) + Zn2+ (aq).  

Se o aluno optar pela segunda forma, deverá escrever:  

 CuSO4 (aq) + Zn (s) → Cu (s) + ZnSO4 (aq).  

No caso da segunda reação, pode-se escrever: 

 Zn (s) + 2 H+ (aq) → Zn2+ (aq) + H2 (g) ou Zn (s) + 2 HCl (aq) →ZnCl2 (aq) + H2 (g). 

b) Tem-se 0,350 L x 1 mol/L = 0,35 mol de sulfato de cobre. A adição do dobro de mols 
de zinco equivale a 0,70 mol, que transformado em massa resulta em 0,70 mol x 65,39 
g/mol = 45,77 g de zinco. 

c) Porque o potencial de redução do íon Zn2+ a Zn é negativo e o de redução do íon 
Cu2+ a Cu é positivo, sendo a redução dos íons H+ a H2 a referência adotada, com 
potencial padrão de redução igual a zero. Assim, o cobre metálico é 
termodinamicamente mais estável que o hidrogênio (sendo então o cobre a espécie a 
ficar na forma elementar) e o hidrogênio mais estável que o zinco (sendo o hidrogênio 
a espécie reduzida presente). 

  



  

PADRÃO DE RESPOSTA 

a)  

      

Será aceita como alternativa de resposta a formação do fenilalanilalanina.   

b) O estudante deve analisar que, inicialmente, o aumento da temperatura gera 
aumento na velocidade da reação, pois aumenta a energia cinética das moléculas no 
sistema. A elevação da temperatura a valores consideravelmente altos resulta em 
desnaturação da  enzima pela alteração das ligações que mantêm sua estrutura 
tridimensional.  

c) O estudante deve citar e explicar os seguintes fatores: 

- Concentração dos reagentes: o aumento da concentração dos reagentes faz com que 
a frequência dos choques entre eles aumente.  

- Superfície de contato: o aumento da superfície de contato eleva a frequência de 
colisões;  

- Temperatura: o aumento da temperatura eleva a energia cinética das moléculas; 

- Catalisador: espécie química que diminui a energia de ativação da reação sem ser 
consumido.  



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

Inicialmente, o texto do estudante deve mencionar que uma atividade experimental 
oportuniza situações de investigação e o confronto dos alunos com o desconhecido.  

O estudante deve citar que atividades experimentais bem planejadas desmistificam o 
trabalho científico e o aproximam do universo dos alunos, que passam a se perceber 
como agentes construtores de conhecimento e redescobridores de leis e princípios 
científicos. 

Na proposta de superação da ausência de um laboratório para se ensinar química, o 
estudante pode mencionar ao menos uma das seguintes alternativas: 

- o exercício de pesquisa mediante projetos necessita de material específico para 
aquele projeto, e não de um laboratório totalmente instalado; 

- a utilização de materiais alternativos;  

- a estruturação de pequenos laboratórios portáteis que atendam às necessidades do 
professor interessado na implementação de atividades experimentais (kits de 
experimentos); 

- o uso de laboratórios virtuais.  

 


