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PADRÃO DE RESPOSTA 

Em seu texto, o estudante deve abordar os seguintes aspectos: 

A proporção crescente de casos novos de sífilis no segmento feminino é evidência que tem 
sido cada vez mais encontrada no perfil epidemiológico não apenas dessa doença, mas 
também de várias outras doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

A vulnerabilidade desse grupo específico resulta da conjuntura de diversos fatores, sendo os 
fatores sociais e culturais de grande relevância. Nesse sentido, questões relacionadas ao 
padrão de comportamento de homens e mulheres no contexto das relações sexuais, bem 
como crenças morais, valores, relações de poder, entre outras, são muito influentes no grau de 
suscetibilidade feminina às DST. 

A hierarquia de poder muitas vezes encontrada nas relações afetivas influenciam o papel das 
mulheres na tomada de decisões a respeito da relação sexual, afetando o espaço que têm (ou 
não) para negociar o uso do preservativo com seus parceiros, bem como as habilidades para 
abordar temas de DST junto a eles.  

Aspectos culturais e morais afetam as atitudes de homens e mulheres no que diz respeito ao 
acesso e porte de preservativos, pois elas muitas vezes se sentem constrangidas tanto para 
comprar os preservativos quando para levá-los consigo. Cabe ressaltar que, no contexto dos 
cuidados em relação à saúde sexual e reprodutiva, a responsabilidade costumeiramente recai 
sobre a mulher. Além disso, culturalmente, o público masculino não costuma buscar os 
serviços de atenção primária à saúde e não se sente vulnerável às DST. Ademais, tendo em 
vista que os sintomas no público masculino são mais raros e/ou discretos, os homens muitas 
vezes sequer têm conhecimento de que estão contaminados, infectando suas parceiras e, 
muitas vezes, reinfectando-as, o que no contexto da sífilis congênita é ainda mais perigoso. 

Com o intuito de fortalecer as ações de prevenção à sífilis e outras DST,  são importantes ações 
no âmbito das políticas públicas de saúde e de educação especificamente dirigidas ao público 
masculino. O estudante pode citar, pelo menos, duas entre as ações listadas a seguir. 

1. Ações de atenção primária voltadas à prevenção, que incentivem que o público masculino 
faça exames para detecção precoce de DST regularmente; 

2. Programas de incentivo e atendimento ao público masculino no contexto dos exames de 
pré-natal, para ajudar a conter a reinfecção das gestantes no caso de parceiros já 
contaminados; 

3. Programas especializados voltados para atender ao público masculino nos serviços de 
atenção primária, considerando suas especificidades e oferecendo serviços voltados à 
prevenção; 

4. Campanhas de educação voltadas para a problematização da questão em ambiente 
escolar, a fim de introduzir uma cultura de responsabilidade com a saúde; 



5. Inserção, em materiais didáticos, de textos sensibilizadores direcionados à importância do 
papel dos homens em relação à prevenção das DST; 

6. Propostas de projetos educacionais em ambiente escolar direcionados ao 
desenvolvimento de relações afetivas saudáveis em que o diálogo entre os parceiros a 
respeito da saúde sexual seja viabilizado; 

7. Campanhas educativas em espaços formais e não formais para desmistificar crenças e 
padrões morais de compreensão do protagonismo feminino diante da compra, do porte e 
da negociação do uso de preservativo com os parceiros; 

8. Propostas de políticas públicas para a promoção de qualidade de vida seja na atenção 
primária, seja em campanhas educativas. 

  



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve mencionar que o nome, materializado nos documentos oficiais de 

identificação, quando não condiz com a identidade de gênero, pode gerar diversos problemas 

relacionados ao acesso das pessoas à cidadania, tais como: acesso à saúde e educação, direito 

ao voto e inserção no mundo do trabalho. 

Como política pública, o estudante pode mencionar: 

 Facilitar a mudança dos documentos para pessoas transgêneras, reconhecendo a 
autonomia das pessoas em relação à definição de sua identidade de gênero; 

 Elaboração de leis que garantam a mudança do nome e assegurem outros direitos 
para as pessoas transexuais;  

 Ampliação do acesso à saúde, através de atendimento pelo SUS e implementação de 
núcleos de assistência psicológica para pessoas transgêneras e familiares;  

 Tornar obrigatório que estabelecimentos comerciais e empresas utilizem o nome 
social das pessoas que assim solicitarem, sejam clientes ou empregados; 

 Campanhas de conscientização social contra o preconceito e campanhas educativas 
específicas a serem realizadas em ambiente escolar;  

 Desenvolvimento de ações afirmativas de inclusão pessoas transgêneras; 

 Adoção de sanções legais para quem violar o direito à autodeterminação de gênero. 

 

  



QUÍMICA - LICENCIATURA 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

O estudante deve mencionar que, em uma reação espontânea, ΔG deve ser menor do que 
zero. Como a reação é exotérmica, ΔH é negativo. 

A entropia varia de acordo com a fase da matéria. Observam-se três mols de reagentes no 
estado gasoso e apenas um mol de produto gasoso formado em conjunto com dois mols de 
produto líquido. A maior organização do estado líquido (Slíq.) frente ao gasoso (Sgás) leva a uma 
entropia dos produtos menor que a dos reagentes e por consequência ΔS é negativo. Como a 
temperatura é expressa em escala absoluta (Kelvin) seu valor é positivo.  

Sabendo-se que ΔH e ΔS são negativos, a partir da relação ΔG = ΔH – TΔS é possível afirmar 
que ΔG será negativo quando o termo |TΔS| for menor do que |ΔH|. 

  



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

a) O estudante deve ser capaz de indicar a necessidade da Alemanha em se tornar 
independente da fonte de nitrato até então disponível, na forma de mineral, que era 
proveniente do Chile, reconhecendo que, no contexto da Guerra, esse suprimento foi 
interrompido. O estudante também deve relacionar a importância da síntese da amônia à 
produção de nitratos, matéria-prima necessária ao esforço de guerra: como fertilizante do 
solo, para a manutenção da produção agrícola que garantiria o abastecimento de alimentos 
para a população; e para a indústria de explosivos, de óbvia importância bélica. 

b) O estudante deve explicar que, conforme se pode observar pelo valor da entalpia de reação, 
a formação da amônia a partir das substâncias simples é um processo exotérmico. Assim 
sendo, o aumento da temperatura favorece a reação de decomposição da amônia, diminuindo 
o rendimento desejado. O equilíbrio será atingido com uma concentração menor de amônia a 
500 oC do que a 200 oC. 

c) O estudante deve explicar que, embora o rendimento seja prejudicado em termos 
termodinâmicos, o aumento da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação de 
formação de amônia quanto de sua decomposição. Assim, o estado de equilíbrio é atingido 
mais rapidamente, permitindo que a amônia formada vá sendo retirada do processo. Isso 
torna o processo mais vantajoso a temperaturas mais elevadas. 

 

  



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

O estudante deve mencionar uma das duas justificativas a seguir para o uso de analogias: 

 A analogia promove um trânsito entre o conhecimento dos alunos (objeto análogo) e o 
conteúdo específico (objeto alvo) apresentado pelo professor, diminuindo a carga cognitiva 
para a abstração de um conceito.  

 A analogia é uma ligação que fundamenta a estrutura do real e desempenha o papel de 
guia na investigação, no raciocínio intuitivo e indutivo, podendo esse raciocínio analógico 
auxiliar na compreensão do conhecimento científico na medida em que aproxima os 
conteúdos e conceitos, muitas vezes abstratos e inacessíveis pelos alunos, a saberes já 
apreendidos por eles. 



 

Quanto ao não uso de analogias, o estudante deve utilizar uma das seguintes justificativas: 

 Quando a analogia apresenta um objeto que não faz parte do universo cognitivo do 
estudante, como é o caso do pudim de passas (não faz parte da cultura gastronômica 
brasileira, assim o estudante teria que construir um análogo do análogo) para compreender a 
estrutura atômica (objeto análogo possui diversas características que não são transferíveis 
para o objeto alvo).  

 Uma analogia em que o objeto análogo e o objeto alvo apresentam características muito 
diferentes pode favorecer erros conceituais, como é o exemplo do pudim de passas, visto que 
o modelo de Thomson é dinâmico e a analogia é estática. Nesse caso, a analogia funciona 
como obstáculo epistemológico. A analogia do pudim de passas transcendeu a relação entre o 
objeto e o análogo, transformando-os praticamente em sinônimos, apesar de os elétrons 
serem equidistantes na proposta original de Thomson. 

 


