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Caro estudante, caro professor :

A Coordenação de Vestibulares da UNICAMP publica, pela 
segunda vez consecutiva, este Caderno de Questões. Dele fazem 

parte as expectativas e os comentários das bancas elaboradoras 
sobre os temas de redação e sobre as questões das várias 

disciplinas do seu Concurso Vestibular de 1998. É com 
satisfação que o entregamos a você, com a certeza de que se 
constituirá em material de referência importante para a 
compreensão dos objetivos das provas e dos critérios 
empregados em sua correção. Esperamos que a leitura atenta 
desta publicação contribua para que você, candidato, possa 
preparar-se tranqüilamente para o exame e também para que 
você, professor, possa fazer um bom trabalho junto aos seus 
muitos alunos que prestarão o Vestibular Unicamp 99. 

É natural que o momento de preparação para um exame 
vestibular, sobretudo para um exame inteiramente discursivo 

como o da UNICAMP, gere uma certa tensão entre os candidatos, 
seus professores e seus familiares. Parte dessa tensão pode, dentre 

outras c ausas, explicar-se pela falta de um conhecimento mais 
específico sobre como serão as provas; sobre o que se pretende 

exatamente avaliar com as questões; sobre as respostas esperadas; e, finalmente, sobre como as 
respostas dos candidatos serão corrigidas e pontuadas. É importante, pois, que a Universidade procure 
fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar os candidatos a superarem essa tensão. Esta publicação 
deve ser entendida como um passo nessa direção, uma vez que estabelece um canal de diálogo entre as 
bancas e os candidatos e seus professores.

Mas o interesse pela leitura deste Caderno de Questões não se deve limitar àqueles que já se estão 
preparando para o próximo vestibular. As provas discursivas do Vestibular da UNICAMP têm também se 
constituído, ao longo dos últimos doze anos, em importante espaço de interação com os docentes de 
todas as séries do ensino médio, pelo fato de os temas e as questões de todas as provas explicitarem os 
pontos de vista dos docentes da Universidade relativos à maneira como entendem que devem ser 
ensinados e trabalhados os conteúdos do núcleo comum obrigatório desse nível escolar. 

Exemplo marcante, neste sentido, é o da prova de redação da UNICAMP. Pelos seus objetivos e 
pela maneira como são propostos os temas, essa prova reflete uma concepção de trabalho com leitura e 
produção de textos que, se bem entendida, pode influenciar positiva e produtivamente o trabalho com a 
linguagem escrita na escola, contribuindo assim, efetivamente, para a formação de leitores críticos e 
cidadãos participantes, capazes de expressar de forma competente suas opiniões sobre temas 
polêmicos e atuais.   

Esperamos que a leitura do material constante desta publicação possa ser proveitosa tanto para os 
alunos como para os professores do ensino médio. Esperamos também que dessa leitura se possa 
concluir que a eficácia do processo de ensino e aprendizagem de qualquer conteúdo repousa, dentre 
outros fatores, na clareza dos objetivos a serem alcançados. Esperamos, por fim, que esta publicação 
tenha deixado bem claro que o objetivo das provas do Vestibular da UNICAMP é verificar não só o que 
os alunos de fato aprenderam ao longo do ensino médio, mas também - e sobretudo! - como tais 
conteúdos lhes foram ensinados. 

 

Profª Drª Maria Bernadete Marques Abaurre
  Coordenadora Executiva

Comissão Permanente para os Vestibulares e Programas Educacionais
UNICAMP
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1ª Fase - Redação
             Questões

2ª Fase - Língua Portuguesa e Literaturas
             Biologia
             Química
             História
             Física
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             Matemática
             Língua Estrangeira
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09
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40
48
56
68
78
88

102
112

140

Índice

Uma Explicação Necessária

Para que você conheça melhor o que a UNICAMP procura avaliar no 
candidato, apresentamos as questões das provas de 1ª e 2ª Fases do Vestibular 
Unicamp/98. As questões vem acompanhadas da resolução esperada pelas bancas 
elaboradoras, dos procedimentos utilizados na sua correção e de comentários 
que visam a ilustrar a concepção de prova e o tipo de conhecimento e habilidade 
necessários para respondê-las a contento.

Você encontrará também os três temas propostos para a prova de Redação 
de 98, acompan hados de comentários e exemplos de textos que visam a 
esclarecer os elementos necessários para um bom desenvolvimento de cada tipo 
de texto, bem como a ilustrar algumas formas possíveis de utilização da coletânea 
proposta para cada um deles.

A prova da 1ª Fase vale 60 pontos - 30 para Redação e 30 para as Questões 
- e cada prova da 2ª Fase  vale 60 pontos. Quanto ao critério de correção, tanto 
na 1ª como na 2ª Fase, cada questão é avaliada em uma escala de 0 a 5, 
dependendo da maior ou menor adeq uação à resposta esperada. As questões são 
corrigidas sempre por dois corretores; em caso de divergência, a avaliação é 
revista e, persistindo a discordância uma terceira opinião é solicitada, garantido-se 
assim a aplicação dos critérios estabelecidos pela banca examinadora. 

No final do caderno divulgamos o desempenho dos candidatos na Redação, 
nas questões da 1ª Fase e em cada uma das questões das provas da 2ª Fase.

Profa. Dra. Eugênia M. Reginato Charnet
Coordenadora Acadêmica
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1
Nesta prova, você deverá fazer uma redação e responder a doze questões sobre o conteúdo

programático das disciplinas do núcleo comum do 2º grau.
 
2

A redação vale 30 pontos e cada uma das questões, 2,5. Logo, a prova completa vale 60 pontos.
 
3

Você receberá dois cadernos de respostas. No caderno bege você deverá fazer sua redação.
As questões deverão ser respondidas no caderno lilás, nos espaços com os números

correspondentes.
(Atenção: não se esqueça de entregar os dois cadernos de respostas!)

 
4

A prova deve ser feita com caneta azul ou preta.
 
5

A duração total da prova é de quatro horas. Ao terminar, você poderá levar este caderno de questões.

1

Instruções para a realização da prova

1

2

3

4

5

REDAÇÃO E QUESTÕES
30 de Novembro de 1997
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omo é possível - as pessoas se perguntam - avaliar uma prova de redação que
procura medir a capacidade de “organizar idéias, estabelecer relações, interpretar dados e
fatos e elaborar hipóteses explicativas?”. Mais do que isso, como seria possível decidir se uma
pessoa consegue “pensar por escrito sobre um determinado assunto”? Que meios tem uma
universidade de, a partir de um texto escrito, avaliar a capacidade de uma pessoa e qualificá-
la ou não a um curso superior?

Para responder a essas questões, vamos analisar em conjunto com você a prova de
Redação do Vestibular Unicamp 98.

Como já é característico dessa prova de redação, houve a possibilidade, para o
candidato, de fazer a escolha entre três tipos de texto: o texto dissertativo deveria ser uma
discussão - a partir da leitura de nove pequenos textos de natureza variada - da questão
“Supervalorizar a imagem é desvalorizar o homem?”; o texto narrativo deveria ser uma história
em que o narrador expusesse acontecimentos que trariam nova luz e novo significado a um
determinado texto; e finalmente, o texto persuasivo deveria se opor a um artigo de jornal
procurando “desmontá-lo” nos seus fundamentos.

ORIENTAÇÃO GERAL

Há três temas sugeridos para redação. Você deve escolher um deles e desenvolvê-lo conforme
o tipo de texto indicado, segundo as instruções que se encontram na orientação dada para
cada tema. Assinale no alto da página de resposta o tema escolhido.

Coletânea de textos:

· Os textos foram tirados de fontes diversas e apresentam fatos, dados, opiniões e argumentos
relacionados com o tema. Eles não representam a opinião da banca examinadora: são textos
como aqueles a que você está exposto na sua vida diária de leitor de jornais, revistas ou
livros, e que você deve saber ler e comentar. Consulte a coletânea e utilize-a segundo as
instruções específicas dadas para o tema. Não a copie.

· Ao elaborar sua redação, você poderá utilizar-se também de outras informações que julgar
relevantes para o desenvolvimento do tema escolhido.

ATENÇÃO: SE VOCÊ NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES RELATIVAS AO TEMA QUE ESCOLHEU, SUA REDAÇÃO SERÁ

ANULADA.

É ela, a dissertação

No mundo contemporâneo,  imagens são criadas e divulgadas pela mídia graças à tecnologia;
tudo vem sendo reduzido à imagem, ao espetáculo, num processo que afeta fortemente nossa
vida e culmina na produção de realidades virtuais. Levando em conta os trechos abaixo, escreva
um texto dissertativo no qual você discutirá a seguinte questão:

AS TRÊS PROPOSTAS

1 - Faz poucos anos, num debate sobre o poder da televisão, numa biblioteca pública da
periferia paulistana, um homem da platéia pediu a palavra para dar o seu depoimento. Contou
que sua filha, de 5 anos de idade, depois de ser repreendida pela mãe, reagiu gritando: “Não
sou mais sua filha. Agora eu sou filha da Xuxa”. A mãe de verdade, “demitida” assim de
repente, ficou sem reação.(...) O cotidiano infantil de nossos dias já não é demarcado apenas
por coisas corpóreas, como o estilingue, a bola de futebol, a mãe ou o pai. Em grandes
extensões, ele é dado por objetos imaginários, como os cavaleiros do zodíaco, os filmes policiais
e até mesmo a Xuxa, que, na imaginação daquela telespectadora tão pequena, tinha assumido
o lugar da mãe. Eugenio Bucci, Veja, 21/5/97

2 - Você sabe o que é um Tamagotchi? É um brinquedinho eletrônico que cabe na mão (e na
cabeça) de qualquer criança. É como se o bichinho eletrônico fosse de verdade. Você tem que
tomar conta dele, mexendo nos comandos eletrônicos. Dar comida, colocar para dormir, ver
se está com febre, dar remédios, fazer carinho. Coisa de japonês, com certeza. Mario Prata,
ISTOÉ, 3/9/97

Supervalorizar a imagem é desvalorizar o homem?
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3 - Quando se fala de realidades virtuais, coloca-se em geral a ênfase sobre o caráter
fantasmático e imaterial de tais dimensões da experiência: este pressuposto é partilhado  tanto
pelos apologistas da nova tecnologia virtual, que a celebram como um modo de dissolver, de
enfraquecer ou de espiritualizar a realidade, quanto pelos críticos, que a interpretam como
mais um engano, como evasão, que nos exime das responsabilidades e dos perigos do presente,
projetando-nos em um mundo evanescente e desencarnado. Tanto uns quanto os outros dão
como certo que as realidades virtuais não são realidades verdadeiras, mas sim sistemas de
representação da realidade cujo lugar pretendem assumir. Esta aspiração é vista pelos apologistas
como uma espécie de liberação das angústias e dos limites da realidade; pelos críticos como
uma espécie de fuga culpada. Mas a realidade não é algo óbvio e imóvel! Hoje a virtualidade
não aumenta a dimensão da precariedade do real, mas sim a reduz; ela faz com que o homem
da época da representação passe para a da disponibilidade: as coisas virtuais estão
constantemente a nossa disposição. Tudo é oferecido e esta oferta de  tudo é que constitui a
virtualidade. Mario Perniola, O sex appeal do inorgânico, Einaudi, 1994, p.38

4 - Esta é, basicamente, uma história sobre a sociedade moderna e global. É a mídia moderna.
A televisão, a imprensa, as fotos e todo o resto. Todos deram uma ultra-importância para o
tipo de coisa que sempre atraiu o interesse de muita gente: fofocas. O tratamento dado a
Diana é uma espécie de ápice da multiglobal sociedade da mídia. Basicamente, o que temos
aqui é a ultramagnificação de uma espécie de telenovela. Uma telenovela que termina em
tragédia. Uma mulher jovem, rica e bonita morta junto com seu namorado repentinamente.
Esta sociedade da mídia global tornou possível a esta princesa exercitar muito bem sua simpatia
à caridade e a projetos como o de combate às minas terrestres. Ela e seus projetos foram
eficazes porque foram imediatamente globalizados pela mídia. Eric Hobsbawm, Folha de São
Paulo, 3/9/97

5 - O americano Lloyd Dubroff teve apenas alguns segundos para se arrepender  da maior
besteira de sua existência  -  uma besteira que matou sua filhinha de 7 anos, Jessica, e custou-
lhe a própria vida.(...) Há cinco meses colocou a garotinha num curso de pilotagem e a desafiou
a se tornar a pessoa mais jovem a atravessar os Estados Unidos de costa a costa no comando
de um avião (os americanos adoram esse tipo de proeza). (...) A travessia, a bordo de um
Cessna monomotor de quatro lugares, começou na quarta-feira passada, na Califórnia. O
primeiro dia foi bem. Na manhã seguinte, dia 11, aconteceu a tragédia: o avião espatifou-se
num bairro residencial (...).  Jessica, o pai e o instrutor de vôo Joe Reid morreram na hora.
Veja, 17/4/96

6 -              Folha de S.Paulo, 15/9/1997

7 - Como toda febre muda o comportamento das pessoas, a “tamagoshimania” criou
polêmica.(...) Mas ainda é cedo para afirmar se eles são bons ou ruins para a gente. “Só após
três ou quatro anos de convívio comum  é que dá para fazer uma avaliação do efeito”, diz o
psiquiatra Haim Grünspun, que por muito tempo acompanhou a mania de Barbie. “Assim
como a boneca, o bichinho virtual poderá, com o tempo, desenvolver a afetividade e a
responsabilidade das pessoas”, explica o médico. Estadinho, O Estado de São Paulo, 30/8/97
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8 - O publicitário Duda Mendonça, responsável pela recuperação da imagem do atual prefeito
e por gerar uma imagem para seu candidato, considera que a principal distinção entre um
candidato e um hambúrguer é que o segundo não fala, não tem passado. José Augusto Guilhon
de Albuquerque, “A pata e a galinha” , Folha de S.Paulo, 29/9/96

9 - A realidade virtual: sistema que permite ao usuário “entrar e interagir” com uma imagem.
As primeiras áreas a se beneficiarem da realidade virtual deverão ser o setor de entretenimento,
a educação e a simulação de desenvolvimento de projetos. O projeto do Boeing 777 foi
inteiramente montado dentro desse conceito e chegou ao final sem nenhum erro de concepção.
Luiz Nassif, “Tecnologia e educação no futuro”, Folha de S.Paulo, 8/9/1997

No Tema A 98, esperava-se que o candidato necessariamente discutisse a  relação
entre a supervalorização da imagem e a desvalorização do homem e não apenas os dois fatores
isoladamente. Na formulação do tema e no enunciado que o apresenta, vêm apontadas várias
facetas possíveis dessa relação:
a) o desenvolvimento atual da técnica concorre para a criação de imagens que tendem a

afastar-se da realidade, culminando na produção de realidades virtuais;
b) a mídia, extremamente poderosa nos tempos atuais, altera nossa vida à medida que reduz

os objetos e as pessoas a imagens, estimulando-nos a pautar por elas nossos
comportamentos.

Pelos textos apresentados na coletânea, era possível desenvolver a dissertação em várias
direções:
a) a mídia, utilizando-se de pesquisas, escolhe os objetos que poderão polarizar a adesão de

amplos segmentos do público e dispõe de uma tecnologia altamente eficaz para magnificá-los;
b) esses objetos imaginários foram incorporados à vida quotidiana com um tal grau de

concretude que se propõem como alternativas viáveis à realidade imperfeita, ultrapassando
suas limitações;

c) a substituição do real pela imagem fabricada traz sempre implícita uma tecnologia e um
forte apelo afetivo.

Possíveis desenvolvimentos em que a imagem é representada positivamente:
a) as imagens estão presentes em nossas vidas e não podem ser dispensadas; é preciso

encontrar um novo modo de conviver com elas;
b) um mínimo de idealização, de ficção, sempre foi necessário para compensar o terra-a-

terra;
c) toda inovação tecnológica traz um sentimento de perda de valores que os contemporâneos

da inovação consideram humanos mas que são, na verdade, apenas históricos;
d) toda autêntica criação científica depende de um afastamento da realidade.

Possíveis desenvolvimentos em que a imagem é representada negativamente:
a) o desenvolvimento da tecnologia, a divulgação das imagens pela mídia, a produção da

realidade virtual não são processos neutros; atendem aos interesses dos grandes centros
do poder;

b) esse processo de produção de virtualidades representa a culminação de uma série de
perdas de contacto com a experiência,  que pode resultar na incapacidade de
relacionamento com os semelhantes.

PALAVRAS GERAIS
SOBRE O TEMA

Como vimos, a proposta dissertativa do Vestibular Unicamp 98 apresentava o seguinte
tema: “Supervalorizar a imagem é desvalorizar o homem?”. Essa pergunta convida a uma
reflexão, convida a pensar por escrito, a desenvolver uma série de idéias que vão acabar por
responder a essa indagação. Mas, como sempre acontece na prova de Redação do Vestibular
Unicamp, não basta você desenvolver o tema; a prova fornece um ponto de partida, algumas
informações que você pode e deve utilizar no seu texto - estamos falando da coletânea. É ela
que tem a função de delimitar o tema, de dirigi-lo, de especificá-lo. No caso do tema A/98,
por exemplo, imagine que esse tema fosse só tema, ou seja, imagine que não existisse o
conjunto de fragmentos de textos que formam aquilo que chamamos de coletânea. Agora que
em nossa mente esquecemos da coletânea e temos apenas o tema como gerador de nossa

* * *
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reflexão, poderíamos pensar em desenvolver uma dissertação sobre as pessoas que valorizam
a imagem física - um corpo bem “malhado” - e que acabam por desvalorizar o ser humano.
Agora, vamos lembrar-nos novamente da coletânea e verificar como fica diante dela esse
tema que acabamos de imaginar. Há algum fragmento da coletânea que trata da imagem física,
daquela que é construída a duras penas nas academias? Não. Como fica, então, aquele nosso
tema? Fica inadequado na medida em que, por ignorar os fragmentos da coletânea, afasta-se
daquele que seria o assunto a ser debatido. Vejamos o seguinte texto (todas as redações aqui
utilizadas foram transcritas da exata forma como foram escritas pelos candidatos):

O AVANÇO DA TECNOLOGIA
Dados revelam que a tecnologia vem avançando rapidamente, isso beneficia muitas áreas

de trabalho e facilita novas descobertas. Torna-se cada vez mais numerosa a procura de profissões
voltadas para essa área, a maioria jovens técnicos formados.

O computador está se tornando um aliado no cotidiano das pessoas, a cada dia, aumenta o
número de empresas que estão se informatizando, e algumas voltadas exclusivamente ao setor de
informática. O mercado de trabalho é amplo, e torna-se cada vez mais concorrido.

Na era da informática, também é grande o desemprego, no campo ou na cidade, o trabalho
feito por dezenas de pessoas pode ser feito por uma máquina, que por sua vez trabalha sozinha ou
é operada por uma pessoa apenas.

Parece ser mais fácil acreditar que esse texto foi feito para um dos temas do Vestibular
Unicamp 96 (“Mudanças provocadas pela informatização: o mundo será melhor com elas?”)
do que para o Vestibular de 98. Havia, é claro, neste último tema o envolvimento do aspecto
tecnológico - ainda mais quando se fala em realidade virtual - mas não era essa a questão
central, ou seja, o foco da análise não deveria ser a tecnologia pura e simplesmente, mas um
aspecto dela: a sua capacidade de criar imagens, de criar um outro mundo que às vezes acaba
por substituir aquele que chamamos de real. O candidato distanciou-se, portanto, da questão
que deveria ser debatida. Perceba que o tema dessa redação é a informática e sua influência
no mercado de trabalho. A distância com relação ao tema A de 98 é tal que podemos até nos
perguntar se o candidato realmente leu a prova.

Uma característica fundamental da prova de redação é que, além de avaliar a sua
capacidade de desenvolver por escrito uma reflexão sobre um assunto específico ou uma
narrativa (como no caso do Tema B), ela avalia também a sua capacidade de leitura. É preciso
que você leia com cuidado a prova; um bom texto tem início com uma boa leitura da
apresentação do tema e dos fragmentos da coletânea. Você pode estar se perguntando: “Mas
eu preciso usar todos os fragmentos da coletânea?” É claro que não. A coletânea, além de
especificar o tema, tem a função de fazer com que você não tenha que partir do zero absoluto
para desenvolver o seu texto. É preciso, primeiro, que você se posicione frente ao tema, que
você forme a sua opinião sobre ele. Nesse momento, você já terá feito uma leitura cuidadosa
da coletânea e poderá dela selecionar os argumentos que sustentem a sua opinião, ou seja,
que o ajudem a argumentar na direção que você deseja. Você deve usar os argumentos
presentes na coletânea (selecionando-os, como dissemos), mas não precisa se restringir a
eles; você pode trazer outros argumentos que julgar adequados para a defesa de seu ponto de
vista.

Exemplo de Redação
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FALSAS  REALIDADES
A crescente circulação de jogos virtuais unida à larga utilização de imagens virtualizadas na

mídia representam formas de manipular toda uma população, ocupando-a com fantasias e alienando-
a da realidade. Dessa forma o ser humano é privado de refletir sobre a situação social e política em
que vive. No passado, o manuseio do sistema de comunicação pelos governos militares designou,
assim como a distribuição presente dos jogos eletrônicos, formas de manipulação da massa popular.

Persuadir a população brasileira não foi taréfa árdua para os governos militares. Outrora
manipulado por Getúlio Vargas em épocas anteriores com o “DIP” (Departamento de Imprensa e
Propaganda), imagens da nação enaltecidas na mídia mantiveram o povo distante do Estado. As
então conquistas esportivas - como o campeonato mundial de futebol e as vitórias de Éder Jofre no
pugilismo mundial - evitaram rebelações contra aquela ditadura e comprovaram o poder capacitado
à imagem de denegrir e manipular o ser humano.
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Outrossim, a circulação de jogos virtuais representam uma forma atual de desvalorização
do indivíduo. Esses “chips” eletrônicos transcendentalizam as crianças para um mundo fantasioso,
apresentando uma fuga à vida real. Ao invés de desenvolver boas virtudes como o raciocínio e o
senso crítico, os jogos eletrônicos inibem a criatividade dos usuários, interferindo na vida desta
pessoa negativamente, pois passa-se a viver em função desse mundo eletrônico.

Seja pela mídia, seja pela imposição de realidades virtuais, a excessiva exaltação de imagens
representa uma forma de alienar o ser humano, que passa a viver em meio a fantasias e irrealidades.
Anuir o uso desse recurso é aceitar imposições e manipulações, pois as imagens impõem-se como
ricas e cheias de belezas, mas na verdade implicam privações ao senso de crítica da sociedade que
assim empobrecida torna-se facilmente dirigida pelos poderosos.

No caso deste texto, a utilização da coletânea é evidente, bem como a discussão do
tema proposto pela prova, ou seja, o candidato trabalha com um conceito adequado de imagem,
mostrando que soube ler a coletânea. O ponto de vista do candidato é bastante claro: as
imagens ocupam a mente das pessoas com fantasias, fazendo com que se afastem da realidade
e que sejam manipuladas pelos poderosos. O fragmento utilizado é o terceiro; não em sua
totalidade, mas na parte em que se fala dos “críticos”, os quais interpretam a imagem “como
mais um engano, como evasão, que nos exime das responsabilidades e dos perigos do presente,
projetando-nos em um mundo evanescente e desencarnado”. A essa idéia de fuga da realidade,
o candidato acrescenta a de manipulação, a qual não se encontrava presente no terceiro
fragmento; em “Falsas Realidades” a perda do sentido de realidade está aliada aos desejos de
dominação de uma parcela da sociedade, a qual é identificada num primeiro momento com os
militares e em outro com o que o candidato chama de “poderosos”. Essa questão da
“manipulação”, da “dominação” é o ponto central da argumentação e vem anunciada desde o
primeiro período do texto: “A crescente circulação de jogos virtuais unida à larga utilização de
imagens virtualizadas na mídia representam formas de manipular toda uma população,
ocupando-a com fantasias e alienando-a da realidade.” Um pouco adiante, temos uma
comparação entre as formas atuais de manipulação e as que existiram na época dos militares:
esses últimos manipulavam a “massa popular” através do “manuseio do sistema de
comunicação”; hoje, essa “massa” é manipulada através de jogos eletrônicos. Essa afirmação
de que a “massa popular” é manipulada através de jogos eletrônicos corresponde ao nosso
conhecimento de mundo? O povo está sendo dominado por jogos do tipo “Street Fighter”?
Podemos dizer que uma certa camada da população é, de fato, viciada nesses jogos; mas não
podemos afirmar o mesmo com relação à “massa popular”, sem estarmos incorrendo numa
mentira. O próprio texto parece atestar a impropriedade dessa afirmação, pois no terceiro
parágrafo, quando vai ser analisada a influência de tais jogos virtuais, não se fala mais de
população, mas de crianças; ou seja, restringe-se o termo “massa popular” à parte da população
sobre a qual os jogos exercem sua influência negativa. Se o candidato, de certa maneira,
“conserta” a inadequação que havia cometido, podemos afirmar que houve apenas um
problema localizado, no final do primeiro parágrafo, quando a influência dos jogos foi relacionada
à “massa popular”? Para respondermos essa pergunta, vamos tentar recuperar a linha
argumentativa.

No primeiro parágrafo, é afirmado que hoje tanto a mídia quanto os jogos virtuais
manipulam a população; no final desse mesmo parágrafo, é estabelecida uma comparação
entre a manipulação que é feita hoje através dos jogos eletrônicos e a que era feita, em tempos
passados, pelos militares, através do “sistema de comunicação”. No segundo parágrafo, mostra-
se como a mídia era utilizada pelo militares: enaltecia-se a nação, enfatizavam-se vitórias no
esporte e - pronto! - o povo mantinha-se longe do Estado porque, afinal, não existiam
problemas... Ao final desse parágrafo, afirma o candidato: “As então conquistas esportivas (...)
evitaram rebelações contra aquela ditadura e comprovaram o poder capacitado à imagem de
denegrir e manipular o ser humano. “Denegrir” por quê? Qual a relação mídia/homem
denegrido? Essa pergunta o texto do candidato não nos permite responder; temos aí um
problema de articulação dos argumentos que afeta o entendimento do texto - um problema
de coerência textual.

No terceiro parágrafo, o uso do advérbio “outrossim” vem estabelecer uma igualdade
entre o que foi dito no parágrafo anterior e o que se está por dizer: “(...) os jogos virtuais
representam uma forma atual de desvalorização do indivíduo.” O que já não havia ficado claro
no parágrafo anterior - o fato de o poder da imagem denegrir o homem - impede que se
estabeleça claramente uma relação entre o uso que se fazia da imagem no tempo das ditaduras

13



Comentários

Exemplo de Redação

e o uso que é feito hoje; afinal, não podemos comparar dois fatos se não entendemos um
deles. Como a comparação não pode ser feita, há uma perturbação na linha argumentativa, ou
seja, na maneira como um argumento relaciona-se com o outro. Podemos dizer ainda que
esse terceiro parágrafo é bastante importante por nele ser feita uma reflexão de como a
imagem é usada nos dias de hoje; no entanto, fala-se somente da influência da imagem nas
crianças - ou seja, a discussão que parecia apontar para uma amplitude no início do texto, foi
reduzida a um de seus aspectos.

Chegamos finalmente ao último parágrafo; nesse instante, o candidato reafirma o que
já havia dito antes: a mídia e as realidades virtuais alienam o ser humano, “que passa a viver em
meio a fantasias e irrealidades”. Perceba como a argumentação acaba por avançar pouco e
como o texto fica por vezes repetitivo; isso acontece porque os exemplos utilizados e que
constituem parte fundamental da argumentação - pois através desses veríamos os perigos do
uso da imagem - são abordados de maneira um pouco rápida.

Agora que terminamos de seguir a linha argumentativa, já podemos voltar à nossa
questão: a afirmação de que a massa popular é manipulada por jogos eletrônicos constitui-se
em uma inadequação localizada ou em algo que afeta a linha argumentativa? Vimos no começo
da redação que foi estabelecida uma igualdade: ontem, o povo foi manipulado pelo sistema de
comunicação; hoje, ele é manipulado pelos jogos eletrônicos. Já vimos também que essa relação
povo/jogos eletrônicos é falsa; há ainda uma outra impropriedade: os jogos eletrônicos não
têm hoje o mesmo alcance manipulador que a mídia teve ontem. Aliás, e o poder da mídia
hoje? A mídia atual não tem, pelo menos, a mesma força de manipulação que a mídia do
tempo dos militares? Por que então comparar a mídia de ontem com os jogos eletrônicos,
cuja influência aplica-se mais a crianças e adolescentes? Há, portanto, na relação massa popular/
jogos eletrônicos um problema que reflete uma falha na argumentação, já que não se pode
falar no poder de manipulação da imagem restringindo-a aos jogos eletrônicos, como se eles
fossem as únicas imagens a bombardear apenas um segmento vítima da sociedade (os adultos,
por acaso, estão livres da manipulação?).

(Texto sem título)
No contexto do mundo atual, percebe-se que tudo é redutível a uma imagem. Esta, quando

veiculada pela mídia, torna-se extremamente poderosa, influenciando na venda de um produto,
uma idéia, um candidato ou uma ideologia.

Juntamente a essa expansão da imagem, ocorre uma mudança no comportamento e nas
relações humanas. Uma criança, hoje em dia, pode suprir sua necessidade de dar carinho criando
um bichinho virtual, que é portátil, não faz sujeira e faz pouco ou nenhum barulho. E se ele morrer,
ela aperta “reset” e começa tudo de novo. Diferente de um cachorro, por exemplo. Num dia de
tédio, uma pessoa pode ligar a TV e trazer o mundo para sua sala, ou ainda interagir com um outro
semi-virtual (afinal, há fatores humanos, ainda que invisíveis) pela Internet.

Às vezes a crença no virtual é tanta que se perdem as noções de prioridades. Por exemplo,
o dinheiro aplicado na implantação do projeto “TV Escola”, se aplicado na melhoria da qualidade
dos professores, teria sido muito mais bem empregado. O que se constata é que, nos lugares onde
as pessoas sabem pelo menos lidar com o equipamento, ou este é mal utilizado (alguns professores
simplesmente pararam de dar aulas) ou não é utilizado de forma alguma. Raros são os casos de
emprego correto.

A imagem e a mídia, hoje, intensificam o processo de fetichificação humana, ou seja, a
coisificação dos homens e a humanização da coisa. Políticos e “Big Mac’s” são vendidos pelos
mesmos meios.

A verdade é que a realidade virtual é amoral, ou seja, não é boa nem má. Ela apenas é.
Como na vida real, encontramos nela aquilo que buscamos. Assim, se o que queremos é um
mecanismo de fuga, a virtualidade tem pra oferecer. Se é uma fonte de consulta rápida e eficiente,
também tem. Ela é o que queremos que seja. E com uma vantagem: sempre disponível.

Cabe a cada um ter o bom senso de distingüir o que é útil e bom do que é dispensável nesse
novo conceito de realidade. Saber, por exemplo, que beleza não pode depender de quem é o ator da
atual novela das 8. É cada um não se deixar desvalorizar por essa interface nova, útil, às vezes
perigosa... mas que veio pra ficar.

Com esse último texto queremos chamar atenção para a maneira como uma dissertação
pode estruturar-se. No caso de “Falsas Realidades”, tínhamos uma estrutura bastante

14



convencional: no primeiro parágrafo, introdução do assunto e apresentação do ponto de vista
a ser defendido; no segundo e terceiro parágrafos, desenvolvimento de argumentos que
defendem o ponto de vista; no quarto parágrafo, conclusão, ou seja, reafirmação do ponto de
vista inicial, amparada pela argumentação desenvolvida no segundo e terceiro parágrafos.

No caso do “Sem título” a estruturação do texto é um tanto quanto diferente daquela
vista em “Falsas Realidades”. No primeiro parágrafo, o assunto é apresentado (a grande
influência da imagem no mundo atual), sem que, contudo, seja assumido o ponto de vista do
candidato. No segundo, terceiro e quarto parágrafos são mostradas as influências negativas da
“imagem”; ao serem trazidos esses aspectos negativos da supervalorização da imagem, somos
levados a crer que a opinião do candidato é justamente a de que essa supervalorização é ruim
para o ser humano. Na realidade, no quinto parágrafo, quando começa a explicitar-se a opinião
do candidato, vemos que a imagem, a realidade virtual, não é di per se boa ou ruim, isso
depende do uso que o homem faz dela: “A verdade é que a realidade virtual é amoral, ou seja,
não é boa nem má. Ela apenas é. Como na vida real, encontramos nela aquilo que buscamos”.
Para que essa afirmação pudesse ser feita, era necessário que se mostrassem também situações
em que a realidade virtual aparecesse como algo bom; assim, veríamos que a qualificação da
virtualidade depende do seu uso, depende do ser humano. O candidato parece ter percebido
a necessidade de mostrar algum aspecto positivo da imagem, para que sua afirmação quanto
ao caráter amoral da virtualidade tivesse algum fundamento: “Assim, se o que queremos é um
mecanismo de fuga, a virtualidade tem para oferecer. Se é uma fonte de consulta rápida e
eficiente, também tem.” Vimos que no segundo, terceiro e quarto parágrafos são mostrados
aspectos negativos da imagem; se o candidato pretendia argumentar no sentido de que a
virtualidade é amoral, não seria estrategicamente melhor que ele tivesse se detido um pouco
mais em mostrar aspectos positivos do uso da imagem? Afinal, através do segundo, terceiro e
quarto parágrafos ele nos convenceu que a virtualidade é ruim; como poderemos acreditar
que ela também pode ser boa, se o único aspecto positivo evocado (“consulta rápida e
eficiente”) parece não ter fôlego para, sozinho, sustentar o caráter positivo da imagem?
Podemos acreditar na “bondade” da imagem se tivermos boa vontade; houve, portanto, um
enfraquecimento na argumentação.

A diferença básica quanto à estrutura desse último texto e a do “Falsas realidades” é
quanto à maneira pela qual o ponto de vista é introduzido: no “Sem título”, há no princípio a
descrição de situações em que a virtualidade é usada e, posteriormente, mostra-se o ponto de
vista que é, no caso, apenas em certa medida, decorrente da argumentação previamente
desenvolvida; em “Falsas realidades”, o ponto de vista é mostrado logo no início do texto para,
depois de uma argumentação que teria justamente a função de provar a verdade desse ponto
de vista, ser retomado na conclusão. São caminhos diferentes que podem ter a mesma eficiência
contanto que a argumentação desenvolvida no decorrer do texto seja capaz de defender a
posição assumida pelo candidato.

Ainda quanto ao “Sem título” podemos fazer uma última observação relativa ao uso da
coletânea. Cinco fragmentos são utilizados: o quatro, o sete, o dois, o oito e, por fim, o três.
De todos esses trechos, o candidato extraiu argumentos, mostrando ser um bom leitor. No
primeiro parágrafo, percebemos a utilização do quarto e do oitavo fragmentos, quando é
descrita a capacidade que a mídia tem de vender uma ideologia ou um candidato. A questão
da venda de uma ideologia está presente no quarto argumento, ao ser afirmado que os projetos
de caridade da Princesa Diana só tiveram sucesso porque foram “imediatamente globalizados
pela mídia”; percebemos, assim, que o candidato sabe, a partir de um exemplo concreto e
específico, abstrair uma idéia, sabe interpretar uma determinada situação e ver o seu sentido
mais geral.

Os próximos trechos utilizados foram o segundo e o sétimo; o Tamagotchi é enfocado
como um exemplo da mudança de comportamento gerada pela “expansão da imagem”.

No quarto parágrafo, é usado o fragmento oito; perceba que, novamente, o candidato
interpreta o dado concreto apresentado pela coletânea. A utilização desse fragmento adequa-
se à argumentação desenvolvida pelo candidato na medida em que a noção de que o homem
vira “coisa” e de que a “coisa” vira homem subjaz às situações descritas no segundo e terceiro
parágrafos.

No quinto parágrafo, momento em que - como dissemos anteriormente - o ponto de
vista do candidato começa a explicitar-se, há uma utilização bastante pertinente do fragmento
três. Vimos que a virtualidade, segundo o candidato, não é boa nem ruim, mas é aquilo “que
queremos que seja”, o que a tornaria semelhante à realidade. A vantagem da virtualidade com
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relação à realidade é que aquilo que é virtual está sempre disponível, noção retirada do
fragmento três. Com essa identificação dos fragmentos utilizados no “Sem título” queríamos
que você observasse como pode ser feito o que chamamos de seleção dos argumentos
pertinentes para a defesa de um determinado ponto de vista; resta lembrar, mais uma vez, que
uma boa seleção depende de uma boa leitura da coletânea.

“A Supervalorização do Sentimento”
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é, tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Imagem não é nada, sede é tudo.
Nem valorizar a imagem nem o homem o que importa é o sentimento.

Existem muitas lendas que cercam as provas de redações; a da criatividade é certamente
uma das que mais histórias rendem (tocaremos novamente nesse assunto com relação ao
Tema B). Você já deve ter escutado alguém contando que um amigo-do-amigo-do-amigo-do-
fulano escreveu um texto fantástico que obteve dez num exame vestibular de uma universidade
que não se sabe mais qual é. A proposta era algo como: “Uma porta aberta”. O texto do
candidato seria o seguinte: “Fechei a porta”. Você acredita também em Papai Noel?

No caso de “A supervalorização do sentimento”, temos um exemplo de um caso em
que se queria atingir uma certa criatividade... Houve argumentação? Houve utilização da
coletânea? Nem argumentação, nem coletânea; quase não há um texto. Se você leu atentamente
tudo o que escrevemos até agora, você sabe que “A supervalorização do sentimento” é um
total equívoco.

Olha o Tema B aí, gente!

Entre os papéis da minha família, foi encontrada esta carta, que traz no final o nome
Anita de G., uma tia-avó, já falecida.

Laguna, 23 de fevereiro de 1948

Meu bom marido
Saudações.
Recebi a sua cartinha a qual me pareceu bastante lacônica,
e na qual me diz que chegou sem novidade, que o Rio está
uma formosura, etc. etc.
Avalio o quanto não se terá por aí divertido, esquecido de
nós que continuamos aqui nesta triste solidão.
Rogo que termine o mais breve possível o que tem que fazer
e volte. As saudades são muitas.
Não se esqueça de trazer alguma coisa bonita e de novidade,
principalmente os últimos figurinos porque os que aqui há
estão fora de moda.
Retribuindo-lhe o seu abraço e desejando-lhe saúde, sou
sempre a sua boa e querida mulher

                                                      Anita de G.

Comentários

TEMA B
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PALAVRAS GERAIS
SOBRE O TEMA

Os jovens da família, ao ler a carta, entenderam-na literalmente. Já os mais velhos,
contemporâneos de tia Anita e da carta, sabem que esta é cópia de um modelo disponível em
um livro muito difundido na época: O Secretário Moderno ou Guia indispensável para cada um se
dirigir na vida sem auxílio de outrem, de J. Queiroz (Ed. do Povo Ltda., Rio de Janeiro, 1948).
Sabem também que a leitura da carta não pode ser literal, mas tem que ser feita à luz de uma
série de acontecimentos.

Invente uma história narrando os acontecimentos
que tornam inadequada a leitura literal da carta.

No Tema B do Vestibular Unicamp 98, esperava-se do candidato que ele produzisse
uma narrativa em que a carta assinada por Anita de G. fizesse sentido, não porém o sentido
que extrairia banalmente dela alguém que estivesse totalmente desinformado sobre a história
das personagens que ela menciona, e sobre as circunstâncias em que foi escrita. O recurso de
que o candidato dispunha para provocar uma leitura não literal consistia  em criar,
narrativamente, um contexto mais rico, que modificasse o entendimento dos dados fornecidos
pela própria carta, forçando o leitor (da redação) a reinterpretar seu texto. A carta poderia
então aparecer como

• irônica
• cifrada
• parte de um jogo de cena
• carregada de implícitos
• suficientemente inadequada para a situação em que foi escrita, para provocar

conseqüências que seriam imprevisíveis se o contexto autorizasse sua interpretação
literal.

• etcétera, principalmente etcétera.

Qualquer modificação ou acréscimo no contexto estabelecido pela própria carta, que forçasse
uma reinterpretação, era em princípio aceitável: escolhendo apenas alguns dos inúmeros
exemplos possíveis, considera-se que a carta pode vir a sofrer a reinterpretação desejada

• se Anita de G. está traindo o marido a quem escreve
• se Anita de G. está dando graças a Deus pela viagem do marido
• se Anita de G. é analfabeta, e quem copiou para ela a carta em questão copiou a carta

errada
• se Anita contou a todos que a carta foi mandada, quando de fato não foi.
• se o marido de fato não viajou para o Rio mas foi internado em um manicômio vindo

a falecer
• se Anita nunca se casou etc.

Antes de tudo: vestibular é concurso literário? É claro que não! Mas mesmo assim,
muito pensam que só alguém com dons literários, com veias de poeta e com alma de artista
pode se aventurar a fazer o tema narrativo... Queremos mostrar, para aqueles que se julgam
“sem inspiração” e “pouco criativos”, que para escrever um texto narrativo não é preciso ter
tido um contato transcendental com a musa inspiradora da literatura: uma narrativa pode ter
um processo de criação tão lógico e ordenado quanto o de um texto dissertativo; para isso, é
necessário, primeiramente, que você tenha muito claro quais são os elementos que compõem
as narrativas: narrador, personagens, espaço, tempo e enredo.

Quando você lê um Tema B do Vestibular Unicamp, você encontra algumas informações
sobre os elementos narrativos. Vejamos o Tema B 98.

Na apresentação do tema, o possessivo “minha” poderia incitar um foco narrativo em
primeira pessoa; como não havia nenhuma instrução que pedisse obrigatoriamente o uso
desse foco, você poderia escolhê-lo ou não. Quanto às personagens, temos a tia-avó Anita de
G., o seu marido, os jovens de sua família e os outros parentes que eram contemporâneos à
carta e à tia Anita. Quanto ao espaço, “Laguna” e “Rio”. Quanto ao enredo, as informações
presentes na carta e aquelas referentes a uma circunstância bem particular que envolvia a
leitura dessa carta - os jovens da família liam-na literalmente enquanto os mais velhos
reconheciam nessa carta a cópia de um modelo proveniente de um livro muito conhecido em
1948 e, além disso, sabiam que a carta não poderia ser lida literalmente; ou seja, os mais
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velhos sabiam que poderia haver uma outra história por trás das palavras de Anita. Quanto ao
tempo, temos, primeiramente, 1948, época em que a carta fora escrita; temos também um
outro tempo, mais recente, marcado pelo fato de Anita já estar morta e também pelo fato de
os “jovens” não serem capazes de reconhecer o modelo de carta usado por Anita.

Já identificamos as informações fornecidas sobre os elementos, mas não terminamos
ainda nosso exercício de leitura - é importante lembrarmos que esta prova avalia não só a sua
escrita mas também a sua leitura: um bom texto começa com uma boa leitura da proposta.
Continuemos, pois.

Você pode estar se perguntando: mas, afinal, sobre o que devo escrever? O que devo
fazer com todas as informações que identificamos? “Invente uma história narrando os
acontecimentos que tornam inadequada a leitura literal da carta.” Eis o tema, a sua tarefa.
Para entendermos melhor o que é cumprir essa tarefa, passaremos agora a analisar alguns
textos de candidatos; circunscreveremos nossa análise a questões relativas aos elementos da
narrativa, ao tema proposto e ao uso da coletânea.

“Figurino  Profano”
O odor de mofo tomou conta de meu nariz. A cada passo que dava, uma teia de aranha

arrebentava. A pouca luminosidade não me permitia distinguir o rosto do senhor atraz do balcão.
Hotel Casanova: que ironia. O quarto fedia a urina.
Da janela, via a podridão do suburbio do Rio de Janeiro.
Uma forte saudade doía em meu peito. Queria voltar logo para Laguna... Ficar perto de

Anita... minha doce e vulgar esposa.
Com as mãos tremulas e à luz de uma pequena vela escrevo. “Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro

de 1948.
Minha boa esposa.
Ainda não encontrei nada de novo para nos satisfaser. As moças do Rio continuam as mesmas.
Mas te garanto que vou chegar em Laguna com o figurino mais lindo e perfeito que encontrar.
Um abraço do seu esposo.

Barbosa.”
Acho que ela me entende.
12 de fevereiro. O sol queima minha cabeça. Quase não consigo ficar de chapeu.
Vou andando pela praia a procura do modelito Perfeito: mulatas, ruivas, louras, angelicais,

demoniaca...
A escolha é dificil.
Preciso encontrar algo diferente, que fuja do padrão que Anita está acostumada.
Numa praça, sentada num banco, vejo a figura inigualavel. Pele dourada, corpo perfeito e

um maravilhoso cabelo vermelho. Meu deus! Perfeito.
Sentei ao seu lado. Conversamos um pouco, e na primeira oportunidade, injetei uma dose

cavalar de morfina. A moça caiu em meus braços.
Agora só acordaria em Laguna, amarrada em uma cama, nua, entre eu e Anita.
Um abraço imundo de prazer.

O foco narrativo escolhido foi em primeira pessoa, Barbosa o marido de Anita; como
dissemos anteriormente, o candidato poderia escolher seu narrador - vale frisar que essa é
uma das escolhas mais importantes, porque é através do narrador que a história é contada e
por isso mesmo o foco narrativo abre ou fecha possibilidades para o desenvolvimento do
texto. No caso do narrador Barbosa, por exemplo, seria meio difícil termos acesso aos
pensamentos de Anita, a não ser que Barbosa tivesse poderes paranormais e teríamos, então,
uma outra história...

O enredo construído pelo candidato focaliza justamente a viagem ao Rio. Desde o
início do texto já somos colocados em um clima que não é exatamente o de “formosura”: o
Hotel Casanova é um lugar decadente num subúrbio “podre” carioca, cheirando a mofo e
com teias de aranha se enroscando no narrador. Observe que o “espaço”, o “cenário” é
construído na medida certa - sem estender-se demais para que a atmosfera desejada seja
rápida e precisamente criada. Numa espécie de contraste a essa podridão circundante, surge
a forte saudade por Anita, a “doce e vulgar” esposa de Barbosa. “Vulgar”? Que mulher é essa,

Comentários
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ao mesmo tempo “doce” e “vulgar”? Há algo em Anita que parece se encaixar no clima
decadente do hotel e que desperta a curiosidade do leitor. Essa curiosidade aumenta ainda
mais quando o candidato cria a carta que Anita teria recebido do marido; na carta, o uso de
um verbo reforça a idéia de que “há algo de podre no reino da Dinamarca”: “Ainda não
encontrei nada de novo para nos satisfazer”. Para se manter o  jogo da curiosidade, não se
deve mostrar tudo de uma vez, e o candidato sabe disso; a curiosidade mantém-se através de
uma brincadeira de mostrar e esconder: “Mas te garanto que vou chegar a Laguna com o
figurino mais lindo e perfeito que encontrar.” Figurino? Lembremos do título: “Figurino
Profano”; as peças vão se encaixando aos poucos e estamos, como leitores, bastante
desconfiados: “Acho que ela me entende.” E nós, entendemos?

O relato de Barbosa prossegue - “12 de fevereiro”, ele nos diz. Essa locução temporal
causa-nos um pouco de estranheza: o texto parece ser um tipo de diário. No entanto, os
verbos utilizados logo após estão no presente do indicativo,  que não é muito usual em um
diário em que são relatados unicamente acontecimentos. Já vimos que essa história se passa
em 1948; qual a perspectiva temporal assumida pelo narrador? Ele narra usando os verbos no
presente ou no passado?

No início do texto, os verbos estão no passado; toda a descrição do Casanova é feita
utilizando-se o pretérito perfeito e o imperfeito do indicativo. Esse passado, no entanto, não
se mantém: Barbosa escreve no presente do indicativo; a hipótese sobre o entendimento da
esposa também é feita no presente. Assim, podemos pensar a perspectiva temporal da seguinte
maneira: o narrador conta a sua história no presente - a ação de contar dá-se simultaneamente
ao desenrolar dos fatos. Quando Barbosa escreve para sua esposa, lembra-se da sua chegada
ao hotel, por isso, o uso dos verbos no passado no começo do texto. Depois de ter sido
escrita a carta é ainda utilizado o presente, o que reforça a nossa hipótese sobre a perspectiva
temporal assumida pelo narrador. No decorrer da leitura notamos, no entanto, que essa
perspectiva temporal não se mantém; veremos mais adiante como acontece essa mudança de
perspectiva e quais as suas conseqüências para a estrutura textual.

No dia 12 de fevereiro, Barbosa sai à busca do “modelito perfeito” pela praia: “mulatas,
ruivas, louras, angelicais, demoníacas”. O narrador revela mais uma peça do seu segredo, mas
a revelação ainda não está completa. Barbosa tem dificuldade para escolher o seu “modelito”,
pois precisava encontrar algo que superasse os “figurinos” a que Anita estava acostumada.
Novamente nos vem a pergunta: que mulher é essa? O mistério agora parece incidir mais
sobre a personalidade de Anita, uma vez que já nos fora mostrado o verdadeiro sentido da
palavra “figurino” - a partir da “resolução” de um mistério, insinua-se um outro e a curiosidade
do leitor é mantida viva.

Finalmente, Barbosa encontra o que procurava, uma “figura inigualável”: “Pele dourada,
corpo perfeito e um maravilhoso cabelo vermelho. Meu deus! Perfeito.”. A descrição da
personagem aparece num momento em que é bastante necessária, já que Barbosa encontrou
o “figurino” e é preciso, mesmo que rapidamente, mostrar ao leitor como é essa mulher. A
cena que se segue é das mais rápidas; depois de sentar-se ao lado da vítima e de conversar um
pouco com ela, Barbosa aplica-lhe uma “dose cavalar de morfina”, o que faz com que a moça
caia em seus braços. Só então o narrador deixa completamente às claras o mistério: “Agora só
acordaria em Laguna, amarrada em uma cama, nua, entre eu e Anita: um abraço imundo de
prazer.” Mistério solucionado, fim de texto, o relato silencia-se.

Já fizemos anteriormente algumas considerações iniciais sobre a perspectiva temporal
assumida pelo narrador; vimos que o ato de narrar acontece simultaneamente ao desenrolar
dos fatos, por isso a utilização dos verbos no presente do indicativo. No momento em que
Barbosa passeia pela praia em busca de seu modelito, os verbos continuam no presente; quando,
no entanto, Barbosa senta-se ao lado da mulher inigualável, ele senta-se no passado..., ou seja,
os verbos agora estão no pretérito perfeito: sentei, conversamos, injetei, caiu. Essa mudança
nos tempos verbais justifica-se?

Para iniciarmos essa nossa discussão, vamos analisar a utilização do advérbio “agora”
no seguinte trecho: “Agora só acordaria em Laguna, amarrada em uma cama, nua, entre eu e
Anita: um abraço imundo de prazer.” Esse advérbio pode ter como referência tanto um
momento preciso do presente (este momento fugaz que tentamos apontar com o dedo e que
logo foge para um lugar do passado) quanto um referente textual. Como exemplo desse
último, vejamos o início do “Conto de Escola” de Machado de Assis. O narrador, o menino
Pilar, pensa em fugir aquele dia da aula, mas a recordação da sova que levara do pai, na semana
anterior, por ter “matado” aulas, faz com que o menino decida ir normalmente para a escola.
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Já na aula, depois de um exercício de escrita, Pilar confessa-se arrependido de ter ido à escola:
“Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por

andar lá fora, e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico
Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas (...).”

A que momento refere-se a palavra “agora”? Lendo o conto, sabemos que o narrador
relata-nos algo que lhe sucedera nos seus anos de infância; sabemos também que sua perspectiva
temporal é o passado (os verbos estão conjugados em tempos pretéritos). Tendo isso em
mente, não temos nenhuma dúvida de que agora não se refere ao presente do narrador, mas
a um momento do passado. No caso, é o momento em que Pilar sentia fortemente a sensação
de estar preso na sala de aula enquanto a vida acontecida fora dali; ou seja, o referente da
palavra “agora” aponta para o interior da própria história e não para aquele que seria o momento
presente.

Já podemos agora voltar para nosso “Figurino Profano”. A que momento se refere a
palavra “agora”? Com o uso dela o narrador recupera aquela perspectiva temporal no presente?
Não. Temos aqui um uso semelhante àquele visto no texto de Machado; a palavra “agora”
refere-se a um momento anterior, no caso, ao momento em que a bela mulher está dopada
pela morfina. Lembre-se que a descrição dessa cena foi feita no passado e que a busca de
Barbosa fora descrita no presente. É possível essa troca de perspectiva? É possível que a
narração de um acontecimento feita no presente mude bruscamente para o passado? No caso
específico de “Figurino Profano” essa mudança na perspectiva não foi feita de forma verossímil,
não conseguimos pensar em algo que justifique essa flutuação na linha temporal, não
conseguimos, enfim, afirmar se o narrador conta uma história que aconteceu ou que acontece.
Temos, portanto, um problema de coerência temporal; o candidato não soube trabalhar bem
o elemento “tempo” em sua narrativa (podemos imaginar que isso aconteceu porque o
candidato não domina bem o uso dos tempos verbais; mas como descobrir as causas dos
problemas apontados no texto não é foco desta pequena análise, vamos apenas sugerir essa
possível causa para que você se lembre que a falta de domínio sobre os mecanismos da língua
pode gerar algum problema em seu texto).

Depois de observarmos como se comportam os elementos da narrativa, podemos
perguntar: “Figurino Profano” cumpre a tarefa proposta pelo tema B/98? Ou seja, foi inventada
uma história que torna inadequada a leitura literal da carta de Anita? Alguém, depois de ler o
“Figurino Profano” continua a achar que Anita é simplesmente uma boa e querida esposa?
Pelo que vimos, a narrativa criou de fato os acontecimentos que conferem um novo sentido à
carta, o que torna completamente inadequada a sua leitura literal; ou seja, o candidato cumpriu
a tarefa proposta pelo tema.

Você pode estar se perguntando: o fato de o candidato não ter usado em seu texto O Secretário
Moderno ou Guia indispensável para cada um se dirigir na vida sem auxílio de outrem e não ter
também feito nenhuma referência à leitura equivocada dos sobrinhos-netos de Anita tem
alguma conseqüência? Assim como no Tema A e C, você também pode no Tema B escolher os
elementos da coletânea com que você quer trabalhar em seu texto. É claro que há elementos
que são fundamentais; por exemplo, você não poderia abolir Anita de sua história, já que ela
é peça fundamental para a construção do enredo. Já que no Tema B existem elementos que
não podem deixar de fazer parte de sua história, é preciso que você leia a proposta com
atenção, para não cometer um escorregão facilmente evitado.

Para encerrarmos nossa conversa sobre o “Figurino Profano”, gostaríamos de chamar
atenção para aquilo que parece ser a maior qualidade desse texto: a precisão. Muito do efeito
conseguido vem da maneira como o candidato consegue descrever situações e dar
encaminhamento ao enredo; é o que poderíamos chamar de estilo “enxuto”, aquele que
atinge o seu alvo sem que para isso sejam dadas muitas voltas. Essa precisão podemos notar,
por exemplo, na descrição do hotel e na de Anita (“doce e vulgar”). O candidato sabe aonde
quer chegar e, assim, pode programar o seu texto, dando-nos pistas desde o começo, ora
mostrando, ora escondendo um pouco do mistério. É importante ressaltar que não basta ser
“enxuto”; tudo depende do tipo de enredo que é criado, da maneira escolhida para encaminhá-
lo - não há fórmulas, mas escolhas certas mediante o efeito que se quer alcançar. Em “Figurino
Profano” as escolhas certas foram tomadas - há um enredo em que é privilegiado o mistério,
o qual vai sendo construído a partir de rápidas descrições de cenário e personagens; nada é
gratuito, tudo tem uma função para o desenrolar da trama. Enfim, o candidato desenvolve um
bom tipo de texto e cumpre a tarefa proposta pelo tema.

20



Exemplo de Redação A Carta
Afinal, um minuto de paz. O marido no Rio de Janeiro, os filhos correndo na calçada, a casa

(temporariamente) arrumada. Senta-se no degrau da cozinha, fita o quintal. As recordações
embaçam-lhe a vista; espanta um mosquito como se ele pudesse levar no vôo sua mocidade.
Esfrega a mão na barra do avental, lembra-se de umas compras, chama o filho mais velho e manda-
o ao armazém.

Da porta da rua à mesa da sala, anda devagar. A carta aberta a ser respondida, há dias,
esperando, como um animal prestes a dar o bote. Não, não tinha estudado nos melhores colégios,
tão linda e inteligente, para ficar enclausurada naquela cidade. Nascera rica, com um futuro brilhante,
e estava ali, com o peso daquela gravidez e do casamento sobre seus ombros. Poderia até estar na
Europa. Corre para o quarto, abre o armário com raiva, vê cada vestido do seu tempo, da época em
que era sua própria dona, vivia a seu bel-prazer. O espelho na parede oposta refletia uma mulher
ainda jovem, cabelos pretos e longos, que vestia perfeitamente as sedas importadas e caras. Provou
os brincos de sua formatura. Era o orgulho de sua família. Lágrimas explodiram em seus olhos.

Fecha a mala com todos os seus pertences. Checa suas economias, escondidas há tanto
tempo, esperando sua decisão. Apressadamente, ensaia algumas linhas para responder a carta.
Seus olhos vermelhos e desesperados vasculham a estante, em busca de um livro. Na cópia, incorpora
a melhor das esposas. Bate a porta. As chaves penduradas espiam a casa vazia.

Este texto é bem diferente do analisado anteriormente; temos aqui uma outra via de
desenvolvimento do tema e que cumpre também a tarefa. É interessante notarmos que um
mesmo tema pode possibilitar diferentes caminhos de desenvolvimento - ora um enredo que
tende mais ao mistério, ora um que tende mais ao humor, ora outro que tende mais à sondagem
psicológica... No entanto, por mais que o tema venha a sugerir variados caminhos, é preciso
ter cuidado para não perder a tarefa de vista.

Em “A carta” temos um narrador em terceira pessoa/onisciente que focaliza unicamente
os pensamentos de Anita (embora não apareça esse nome, há informações no texto que nos
levam a identificar a personagem). Já dissemos anteriormente que a escolha do narrador é de
vital importância; note que “A carta” não existiria se não tivéssemos esse narrador: ele narra
do interior da consciência de Anita, acompanhando seus pensamentos, o que por vezes acaba
por gerar uma fusão entre narrador/personagem, perceptível na presença do discurso indireto
livre (como em: “Não, não tinha estudado nos melhores colégios, tão linda e inteligente, para
ficar enclausurada naquela cidade”). Perceba que não há nenhuma informação quanto à época
em que a história se passa; centrado unicamente na consciência da personagem, preocupado
em registrar a transformação psicológica que está prestes a acontecer, o candidato decide não
fazer nenhuma referência ao tempo exterior: o que importa é o fluxo interior dos pensamentos
da personagem. Como o viés escolhido foi o psicológico, no qual é focalizado um momento
bastante preciso (aquele em que Anita está prestes a tomar uma importante decisão), há uma
grande proximidade entre o que é mundo exterior e o que é interior, como se o primeiro
fosse uma espécie de mote para a reflexão. Vamos acompanhar o enredo para verificarmos
como essa relação se desenvolve.

O texto inicia-se por uma situação de equilíbrio, dada pelo fato de o marido estar no
Rio, os filhos estarem brincando na rua e a casa estar temporariamente arrumada. Algo, no
entanto, vem sutilmente dar mostras de que esse equilíbrio pode ser frágil: há recordações -
não sabemos ainda do quê - que embaçam os olhos da personagem. A primeira relação explícita
exterior/interior surge: “(...) espanta um mosquito como se ele pudesse levar no vôo a sua
mocidade.” Já sabemos a que se referem as recordações, sabemos também do desejo da
personagem de afastar essas recordações para longe de si. Por um momento ela parece ter
conseguido, pois Anita esfrega a mão no avental e, retornando ao seu papel de dona de casa,
pede ao filho mais velho que vá ao armazém fazer compras.

Há, em seguida, uma mudança de ambiente: devagar Anita chega à mesa da sala, onde
vê a carta do marido a qual lhe pareceu “um animal prestes a dar o bote.” A partir daí o
narrador fixa-se nos pensamentos da protagonista, que serão marcados por questionamentos
cujo estopim é a presença da carta. O desequilíbrio começa a instaurar-se. Primeiramente,
Anita lembra-se do que ela fora (“Tinha estudado nos melhores colégios”, “linda”, “inteligente”);
depois, lembra-se do que naquele momento ela é: uma mulher enclausurada. Em seguida,
recorda-se do futuro brilhante que lhe estaria predestinado, o qual é contraposto à realidade
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de seu presente: o peso de uma gravidez “e do casamento sobre seus ombros”. Novamente
ela vislumbra o que poderia ter sido a sua vida: “Poderia até estar na Europa.” Mediante esse
que parece ser o auge de uma ascensão que ela não teve, Anita desespera-se e corre para o
quarto. Perceba como há uma gradação nos movimentos da personagem: “Da porta da rua à
mesa da sala”, ela anda devagar (sua reflexão ainda não se firmara); da sala para o quarto, ela
corre, pois o movimento de seus pensamentos já se instaurara completamente. Perceba como
há uma arquitetura no texto, como as mínimas informações vão encaixando-se. Com relação
ao cenário (espaço), por exemplo, a escolha do candidato é perfeita: no início, a porta da rua,
o exterior, a personagem está alheia ao seu mundo interno (pelo menos é isso o que ela
tenta); logo em seguida vem a sala, um ambiente já um pouco mais interno, intermediário,
onde ela encontra a imagem do marido e por conseqüência a da sua própria vida, com as
dimensões do passado, presente e de um futuro que poderia ter sido e não foi; a partir daí ela
desespera-se e vai para um ambiente mais íntimo, o quarto, e dentro desse o que há de mais
pessoal: o guarda-roupa. Neste, ela depara-se com suas roupas, ou seja, com as imagens
concretas do que ela havia sido; seus sentimentos parecem chegar a um clímax: Anita tem
raiva. Mais um dado estratégico do cenário é colocado: no lado oposto ao guarda-roupa Anita
vê um espelho em que se reflete a sua imagem - “O espelho na parede oposta refletia uma
mulher ainda jovem, cabelos pretos e longos, que vestia perfeitamente as sedas importadas e
caras”. Só agora temos uma descrição física de Anita; descrição essa que aparece no momento
certo, pois ao se olhar a protagonista vê naquilo que é a possibilidade de realizar o seu sonho
de juventude. Em seguida, Anita coloca seus brincos de formatura; mais um símbolo de seu
passado é ativado e com ele vem a lembrança de que ela era o orgulho da família - o resultado
dessa última constatação são as lágrimas que explodem em seus olhos: um novo momento de
clímax em seus sentimentos, que resulta numa tomada de decisão. Estamos chegando ao
desfecho do enredo.

Para mostrar qual decisão foi tomada pela protagonista, o candidato preferiu descrever
uma cena que mostrasse essa decisão, os invés de colocar na mente da personagem as palavras
que indicariam a decisão por ela tomada: “Fecha a mala com todos os seus pertences. Checa
suas economias, escondidas há tanto tempo, esperando sua decisão.” Nesse momento da
narrativa, surge a carta que Anita escreveu para o marido: “Apressadamente, ensaia algumas
linhas para responder a carta. Seus olhos vermelhos e desesperados vasculham a estante em
busca de um livro. Na cópia, incorpora a melhor das esposas.”

Esse trecho marca explicitamente que a carta tem um outro sentido que não o literal;
o fato de a protagonista vir a incorporar “a melhor das esposas” afirma a realidade das
inquietações vistas no segundo parágrafo de “A carta”. Esse mergulho fora tão profundo que
deixara Anita num estado tal que ela talvez nem pudesse com suas próprias palavras fingir uma
situação de normalidade; ela necessitava das palavras de um outro, a cópia de um modelo. Por
todo o desenrolar dos pensamentos de Anita, por tudo o que ela mostrou do desgosto e da
revolta  que possuía com relação à sua vida, sabemos que há uma total dissociação entre a
carta e os sentimentos da protagonista; ou seja, a tarefa foi cumprida, já que foi criado um
contexto que torna inadequada a leitura literal da carta.

Vimos que depois do segundo momento em que Anita sente uma exacerbação de seus
sentimentos (marcada pelas lágrimas que explodem em seus olhos), sua decisão é mostrada
através de suas atitudes (ela arruma a sua mala). Note que a narrativa nesse ponto sofre uma
espécie de aceleração pausada: o narrador não mais nos revela os pensamentos da protagonista
(não há mais o ritmo um tanto quanto acelerado visto no segundo parágrafo); o que vemos
são algumas descrições rápidas e localizadas - uma delas, mostra-nos o estado interior de
Anita (“seus olhos vermelhos e desesperados”); outras duas mostram de maneira breve e
eficiente o desfecho: “Bate a porta. As chaves penduradas espiam a casa vazia.” Vemos aqui
uma retomada do cenário inicial - a porta da rua - num sentido inverso: antes a protagonista se
movimentou de fora para dentro da casa; agora, completa-se o percurso, voltando-se ao
cenário inicial com a perspectiva oposta, ou seja, do interior para o exterior. Através de uma
rápida humanização das chaves, o narrador dirige o nosso olhar para o interior da casa, para
que possamos ver o vazio deixado por Anita; esse vazio parece ser tão grande que não há nem
a presença de alguém para testemunhá-lo, por isso a necessidade de se atribuir às chaves a
capacidade de espiar.

No começo desta nossa leitura de “A carta” vimos que o candidato não teve a
preocupação de fazer uma localização temporal de sua história; resta-nos ver qual a perspectiva
temporal assumida pelo narrador. Todo o primeiro parágrafo possui verbos no presente do
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indicativo, o que nos leva a crer que a perspectiva temporal está no presente. No segundo
parágrafo, temos um primeiro verbo no presente (“anda”); depois, aparecem alguns no passado,
outros no presente e, os últimos do parágrafo, novamente no passado. Os primeiros verbos
no passado (“tinha”, “nascera”, “estava”) estão adequadamente empregados, porque estão
descrevendo a vida anterior ao casamento. Após essa rápida descrição, temos a retomada dos
verbos no presente: “corre”, “abre”, “vê”; segue-se mais uma descrição: “(...) da época em
que era sua própria dona, vivia a seu bel prazer.” Até aqui a utilização dos tempos verbais está
correta, respeitando a perspectiva temporal assumida (o presente). Vejamos o final desse
parágrafo: “O espelho na parede oposta refletia uma mulher ainda jovem, cabelos pretos e
longos, que vestia perfeitamente as sedas importadas e caras. Provou os brincos de sua formatura.
Era o orgulho de sua família. Lágrimas explodiram em seus olhos.” O trecho imediatamente
anterior a este que acabamos de transcrever é aquele em que foi feita uma descrição do
passado de Anita e, justamente por isso, era adequada a utilização dos tempos verbais no
passado. No entanto, a cena mostrada logo após essa descrição não dizia mais respeito a algo
passado; Anita estava vendo o seu reflexo no espelho, essa era uma ação no presente e, portanto,
deveria ter sido descrita com os verbos no presente. Enquanto se desenvolve essa ação presente,
há uma colocação que fala de algo passado, por isso a utilização do pretérito imperfeito está
adequada: “Era o orgulho da família.” No trecho iniciado em “O espelho na parede...” houve
uma espécie de contaminação verbal, o candidato não soube retomar a perspectiva verbal
por ele assumida desde o início do texto. Perceba que essa perspectiva é retomada no terceiro
parágrafo, em que os verbos estão novamente no presente. Temos, portanto, um problema
localizado de troca de perspectiva temporal que afeta a coerência temporal do texto, algo
semelhante ao que havíamos visto em “Figurino Profano”.

* * *
Depois dessas nossas análises, talvez você esteja achando ainda mais difícil escrever

uma narrativa... Na realidade, escolhemos dois textos bastante especiais para começarmos
nossa conversa sobre o Tema B; queríamos textos que tivessem alguma riqueza, algum
tratamento diferenciado dos elementos da narrativa, justamente para mostrarmos para você
algumas interessantes possibilidades de trabalho com os elementos. É como se estivéssemos
também mostrando para você uma maneira de se ler um texto narrativo, de se compreender
como a sua estrutura funciona; fizemos, enfim, um exercício de interpretação textual.

Vejamos agora mais um texto:

(Texto sem título)
A carta encontrada entre os papéis de minha família que era de uma tia-avó, já falecida

causou muita confusão, pois algumas pessoas entenderam-na errado fora do seu verdadeiro contexto
e não sei como não a entenderam por ser clara e objetiva.

Os mais velhos da família sabiam o verdadeiro significado desta carta enquanto os mais
jovens com os seus entendimentos totalmente literais.

Assim foi colocado um grande grau de desentendimento entre esses jovens que disluc, digo,
discutiam entre si sobre o que poderia ser ou não ser esta carta, no entanto, os mais velhos tentavam
colocar em suas cabeças que não era preciso tanto desentendimento entre eles porque  não um
entendimento tão literal.

Um dias um desses jovens procurou uma pessoa mais velha para tentar entender o objetivo
ou significado desta carta que por conseqüência essa pessoa falou que ele e os outros jovens
tinham entendido errado a carta que o seu verdadeiro significado era que se tratava de uma cópia
de um livro muito difundido na época, portanto não era razão para tanta confusão.

E aí? Como você vê caímos de um extremo ao outro. Nesse texto, o foco narrativo é
aquele sugerido pela apresentação da proposta; o texto inteiro, aliás, aparece mais a proposta
escrita novamente, quase não temos uma narrativa desenvolvida pelo próprio candidato.
Podemos pensar no Tema B como uma espécie de criação e desenvolvimento de uma solução
para uma espécie de problema apresentado. A proposta oferece uma semente do enredo que
você deve ampliar através da criação de algo novo. É na criação desse “algo” que você vai
trabalhar os elementos da narrativa que são mais adequados para que essa criação se realize
de forma eficiente. O grande problema dessa última redação é que não existe nela a criação
de algo novo, é como se a resposta que o candidato deu ao tema tendesse ao silêncio; não
houve a criação de uma narrativa, mas uma paráfrase da proposta.

Exemplo de Redação
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Exemplo de Redação A  Vingança
Amanhecera lindamente o dia, revelando tons dourados sobre os lençóis da cama. Lindolfo

partira numa viagem de um ou dois meses, não importava, Anita só conseguia pensar nas coisas
que podia fazer com a ausência do marido.

Esticou-se na cama e começou a sentir a liberdade preenchendo suas veias numa alegria
incontrolável: tinha que aproveitar essa folga merecida.

Desceu as escadas e já encontrou o café da manhã na mesa, até os filhos sentiam-se mais
alegres e soltos sem a presença do pai. Cortando o pão, pensou na paz que seria ficar um mês sem
sentir o hálito nauseante do marido, sem ver aquela figura gorda e relaxada arrastando-se do
quarto para a sala, sem ouvir seus berros e maldições, só porque ela não conseguira fazer um arroz
soltinho, como ele gostava. Hoje comeriam todos fora, só para comemorar. Esse pensamento fez
Anita esboçar um sorriso, que formou um riso, que desabrochou numa sonora gargalhada. Os filhos
entreolharam-se perplexos por sobre o café da manhã.

Não lavaria uma peça sequer das roupas dele, deixaria que todas mofassem no cesto e se
proibiu de pensar em arrumar a casa. Seria um dia de divertimento e paz, junto dos filhos ou não,
queria apenas ficar sentada no sofá da sala, de pernas para o ar, ou brincar com os cachorros no
quintal, como a muito não fazia.

Escancarou as janelas da sala para que o sol penetrasse em todos os aposentos e foi dar
uma olhada no jardim. Suas flores, carentes de cuidado, definhavam lentamente, como o seu
casamento. Já não falava com Lindolfo a mais de quatro meses, viviam como estranhos, após vinte
anos de casados.

Levantou a cabeça, tentando esquecer a figura insólita e rude do marido, e o seu cheiro
permanente de bebida. Foi quando percebeu que estava sendo observada pelo vizinho. Nunca
prestara atenção nela, era uma mulher casada, mãe de duas jovens moças e de um rapaz que
engrossara as fileiras do Exército. Mas, naquele momento, sentia-se livre o suficiente para notar os
músculos definidos, a pele trigueira e os cabelos castanhos que desciam pelos ombros do garboso
rapaz.

Oras, ainda era uma mulher bonita; apesar de estar beirando os quarenta, conservara muito
bem sua juventude. Além disso, era inteligente e interessante, sentia-se maravilhada com o interesse
do rapaz. Antes que se desse conta já estava amiga do vizinho, conversando e rindo para horror da
vizinhança que constituia-se, basicamente, de parentes do seu marido.

Nelson, esse era o nome da beldade. Convidou-a para jantar em seu casa. Não havia como
recusar, moravam tão perto e Anita pensou no marido, mas não com arrependimento e, sim, com
desejos de vingança. Quantas vezes ele não a traira?

Quando anoiteceu, tomou um banho morno e demorado, passou o melhor perfume que
tinha e vestiu aquele vestido vermelho decotado, que Lindolfo nunca a deixara usar. Desceu triunfante
as escadas que davam para a sala e, para completar a alegria da noite, sentou-se na escrivaninha
para escrever uma carta ao marido. Assinaria sua boa e querida mulher. Pobre tolo, pensou que a
enganaria sempre.

Beijou as filhas e, sem maiores explicações, dirigiu-se à casa do vizinho para completar sua
vingança ao som de boa música e regada ao melhor vinho branco da praça, que ela mesma fez
questão de levar.

Queremos com esse texto mostrar uma narrativa cuja interpretação é mais direta que,
por exemplo, a d’ “A carta”; isso não faz com que “A vingança” seja melhor ou pior - temos
apenas uma outra maneira de estruturação narrativa.

É muito comum quando se fala em dissertação, falar-se em “introdução”,
“desenvolvimento” e “conclusão” - a famosa fórmula. Essa “fórmula” em si não é um problema,
mesmo porque muitos textos têm essa constituição e se desenvolvem adequadamente . O
problema surge quando a fórmula parece ser tudo e vemos um esforço em se preencher
essas partes do texto com um conteúdo frágil; forma e conteúdo têm que andar juntos, para
que não haja o prejuízo nem de um, nem de outro.

Nas narrativas, também podemos falar de uma “fórmula” para a estruturação do enredo,
que seria algo como: 1) situação inicial (apresentação de personagem(ns) ou de um estado de
equilíbrio); 2) perturbação do equilíbrio inicial; 3) desenvolvimento desse “desequilíbrio”; 4)
“desequilíbrio” chega ao seu ponto máximo (clímax); 5) nova instalação de um equilíbrio
(desfecho). Muitas narrativas seguem, de fato, essa estruturação; muitos textos, no entanto,
possuem uma outra organização. Pode ser um bom exercício a busca em diversos textos
narrativos dessa estrutura, para você ver que há diferentes maneiras dessas partes se disporem

Comentários

24



e que elas podem  até mesmo se ausentar. Tudo depende, mais uma vez, do efeito que se quer
conseguir. Antes de analisarmos “A vingança” vamos dar mais uma olhada em “A carta” para
vermos como se realiza sua estruturação do enredo.

No início de “A carta” temos a descrição de uma situação de equilíbrio em que há um
prenúncio do desequilíbrio que está por vir. Quando Anita vê a carta do marido, inicia-se a
quebra do frágil equilíbrio visto no primeiro parágrafo; em seguida, temos o desenvolvimento
dessa situação de desequilíbrio que chega ao seu ápice no final do segundo parágrafo, momento
em que as “lágrimas explodiram em seus olhos”. No último parágrafo temos a instalação de
um novo equilíbrio, o desfecho da história. Vemos, com isso, que “A carta possui uma estrutura
bem próxima daquela que havíamos indicado com a maneira mais usual de se organizar o
enredo.

Em “A vingança”, o enredo se organiza de forma um pouco diversa da que acabamos
de ver. Primeiramente, temos um equilíbrio bastante singular, que advém de um dia de exceção
- o equilíbrio só existe porque o marido se encontra longe. Entremeando a descrição desse
dia livre e feliz na vida da protagonista, surgem algumas descrições do marido que vêm reforçar
a liberdade de Anita; afinal, ela está livre daquele homem de “hálito nauseante”. Essa sensação
de liberdade também é reforçada através da descrição daquela que seria a vida cotidiana de
Anita (lavar roupas, arrumar a casa), em que não tinha tempo sequer para cuidar de suas
flores; há, portanto, uma oposição passado/momento atual que nos leva a entender o porquê
de Anita estar tão feliz. Vemos assim que o enredo vai se construindo com presente e passado
se entrecruzando, num jogo de vaivém que torna o enredo bastante dinâmico. Não há nesse
texto uma apresentação inicial das personagens; ao invés disso, há uma apresentação de uma
situação inicial, que será aos poucos explicada pela inclusão das personagens e suas
características. A grande diferença na estruturação d “A vingança” com relação a d’ “A carta”
está na maneira como a situação inicial é montada; note que n’ “A Vingança” a situação de
equilíbrio perdura até mais da metade do texto, quando surge o “garboso” vizinho. O foco
desse texto é justamente mostrar toda a liberdade que a protagonista está vivenciando; vimos
que para que isso aconteça, entremeia-se o presente gostoso a um passado horroroso, o que
parece ter a função de mostrar que Anita tinha quase a obrigação de trair o marido com o
vizinho bonitão.

N’”A carta”, a “situação inicial” é bastante breve, ocupando um rápido primeiro
parágrafo; o foco do candidato é o “desenvolvimento do desequilíbrio”, momento em que os
pensamentos da personagem atingem um movimento acentuado que leva a um clímax com
forte dramaticidade. Perceba também como o desfecho é bastante rápido, o que vem a
confirmar a importância dada ao “desenvolvimento”.

N’”A vingança”, o elemento que vem “perturbar” o equilíbrio é a presença do vizinho;
na realidade, essa presença não se constitui como um fator de perturbação propriamente
dito, mas como um novo elemento que terá função fundamental no desfecho. Qual seria o
momento em que o clímax é atingido? Qual o momento em que há uma maior carga dramática?
Esse momento surge quando Nelson convida Anita para jantar, o que a leva a pensar no
marido, “mas não com arrependimento e, sim, com desejos de vingança. Quantas vezes ele
não a traíra?”. O clímax de “A vingança” tem uma intensidade dramática bem menor que o
d’”A carta”; isso ocorre porque “A vingança” focaliza o prazer que Anita estava experimentando
com sua nova liberdade e esse prazer é tão grande que praticamente anula qualquer sentimento
de remorso e, por isso mesmo, permite que a vingança da protagonista se realize plenamente.
Perceba também como o desfecho é aqui mais longo que o d’”A carta”, desenvolvendo-se de
maneira um pouco lenta, culminando com o melhor vinho branco que a própria Anita “fez
questão de levar”.

Esperamos que com esse nosso exercício de leitura do Tema B, a narrativa possa deixar
de ser, para aqueles que assim a viam, um bicho de sete cabeças. Ao menos, que seja de cinco:
narrador, espaço, personagens, tempo e enredo; além do mais, o bicho nunca é tão feio
quanto pintam... Ler textos narrativos (além de escrevê-los, é claro) ainda é uma ótima maneira
de aprender como a estrutura narrativa se organiza: é por isso que tentamos nos deter numa
espécie de interpretação centrada nos elementos narrativos. Contar uma história é criar
relações entre esses elementos, é trabalhar com causa e efeito, com algum começo, algum
meio, algum fim. É criar personagens, imaginar situações, arquitetá-las, encadeá-las, desenvolvê-
las e, enfim, terminá-las.
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Vamos De Carta?

O empresário Antonio Ermírio de Moraes escreveu o artigo abaixo (Folha de São Paulo,
3/8/97)  em que se manifesta sobre a sujeira na cidade de São Paulo. Leia o artigo com atenção
e reflita também sobre o que está sugerido nas entrelinhas a propósito de pobreza, cidadania,
limpeza, ação governamental, etc.

   Até quando, São Paulo?
Os leitores têm todo o direito de se queixar quando volto a um mesmo

assunto.
Acontece que o retorno ao tema decorre da persistência do

problema. Refiro-me à imundície que campeia na cidade de São Paulo.
Muita gente confunde pobreza com sujeira. Nada mais errado. As

pessoas humildes são exatamente as que mais valorizam o asseio, a higiene
e a limpeza.

Você já notou como é generalizado o banho dos trabalhadores da
construção civil depois de uma jornada de trabalho?

Você já reparou como são bem areadas as panelas das donas-de-
casas dos domicílios das periferias?

Você já observou a brancura das camisas e blusas dos uniformes dos
seus filhos?

O que se vê na capital de São Paulo é fruto de puro abandono e total
falta de autoridade.

São pessoas imundas que emporcalham a cidade como prova da sua
selvageria e reflexo da insensibilidade dos governantes.

Uns defecam nos jardins. Outros cozinham debaixo dos viadutos. Há
ainda os que penduram a roupa encardida nos galhos das árvores. Tudo a
céu aberto e no maior acinte aos cidadãos que aqui vivem.

Na ausência de um plano diretor para cuidar da habitação, avoluma-
se o número de pessoas que, usando tábuas, papelão e até embalagens de
geladeiras, vão se mudando definitivamente para debaixo das pontes, onde
passam a residir “tranquilamente” no meio de escandalosa sujeira.

O mais espantoso é ver as autoridades municipais e estaduais
consentirem com a multiplicação desses chiqueiros que, na verdade, são
uma verdadeira provocação aos que pagam altos impostos e que têm o
direito de exigir um mínimo  de higiene na cidade em que habitam e
trabalham.

 Já passou bastante da hora de as autoridades agirem. Elas estão
atrasadas há vários anos - mas têm de agir.

Não é justo que a população como um todo seja submetida a um
ambiente tão vergonhoso e deprimente como é o de São Paulo.

Não sou saudosista a ponto de querer voltar ao tempo do prefeito
Faria Lima, quando o símbolo da capital era uma bela rosa.

Mas também não acho correto submeter um povo trabalhador a
uma cidade imunda e abandonada.

Afinal, esse povo está seguindo as regras democráticas, comparece
às eleições e escolhe ordeiramente os seus vereadores, prefeitos e
governadores.

É hora de eles realizarem mais trabalho e menos política, limpando
esta cidade que já foi orgulho do nosso país. Mãos à obra!

A partir da leitura e da sua reflexão sobre os implícitos, e imaginando
que você discorda do articulista, escreva-lhe uma carta, na forma de um texto

argumentativo, na qual você exponha as razões de sua discordância.

ATENÇÃO: AO ASSINAR A CARTA, USE  INICIAIS APENAS,  DE FORMA A NÃO SE IDENTIFICAR.

TEMA C
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PALAVRAS GERAIS
SOBRE O TEMA

Prezado candidato:
Escrever uma carta querendo convencer o interlocutor não é tarefa tão simples. Não se trata
meramente de saber usar fórmulas epistolares (“Prezado Senhor”, vocativos, cumprimentos
finais) mas sim de saber como é o interlocutor e pesar os argumentos que o sensibilizem.
Cartas que você provavelmente mais escreveu na sua vida foram cartas centradas em você
mesmo: uma carta de amor, um desabafo; ou então cartas em que o foco estava no relato de
uma viagem, de uma briga ou de seus atos cotidianos. Mas você já deve ter escrito alguma
carta pedindo dinheiro à sua tia, alguma carta pedindo que alguém mude de opinião a seu
respeito, uma carta pedindo permissão a seus pais para ir acampar, uma carta solicitando ao
diretor da escola a permissão para utilizar aos sábados à noite a quadra poliesportiva etc.

Nessas suas experiências, você já deve ter se deparado com escolhas de termos (ora
para ser mais incisivo, ora para ser mais brando) e com escolha de argumentos (aqueles que,
para seu destinatário, você supõe ser mais eficaz). E se, alguma vez na vida, alguém pediu para
que você o ajudasse a escrever uma carta desse tipo - ou seja, uma carta cujo objetivo era
convencer o interlocutor -, você certamente lhe fez perguntas sobre o destinatário: é velho?
é moço? é antipático? é do tipo bonachão? é sensível a problemas sociais? alguma vez atendeu
a pedidos semelhantes? alguma vez fez declarações sobre assuntos desse tipo? é autoritário? é
democrático?

No caso da proposta do Tema C do Vestibular Unicamp 98, o destinatário era o
empresário Antônio Ermírio de Moraes, o qual deveria ser conhecido do vestibulando pela
sua importância no cenário político e econômico brasileiro; além do mais, o empresário se dá
a conhecer pelo artigo “Até quando, São Paulo?”, que a banca elaboradora da prova escolheu
para servir de base à tarefa do candidato.

Para construir sua argumentação de modo a que ela atinja o interlocutor, não basta
contrapor seus argumentos aos argumentos apresentados. Trata-se de desmascarar o que
embasa a argumentação do outro. Lembre-se de que a unir os argumentos está uma
argumentação, uma linha de raciocínio. O trabalho do vestibulando aqui era perceber essa
linha implícita, explicitá-la e rebatê-la. Era preciso deixar o interlocutor sem fala num primeiro
momento, como alguém que foi desmascarado de surpresa.

Mais especificamente, podemos dizer que não se tratava de um embate de opiniões:
pobre é limpo x pobre é sujo, por exemplo; ou as autoridades nada fazem x as autoridades
tentam fazer algo. Isto seria opinião versus opinião e - é claro - cada um ficaria com sua
própria. Para ser eficaz como argumento, uma opinião tem que ser embasada. Uma discussão
só consegue sair do nível de mero enfrentamento de interlocutores no momento em que
uma opinião se transforma em argumento. No entanto, isto só não basta. Para que o argumento
consiga provocar o efeito esperado (que é o de convencer, de persuadir), é preciso um esforço
maior que implica em fundamentar solidamente cada novo argumento (sendo que para isso é
necessário, muitas vezes, supor possíveis contra-argumentos e refutá-los) e em desestabilizar
os argumentos apresentados por seu interlocutor.

Pois bem, a banca elaboradora do Vestibular Unicamp 98 sugeriu ao candidato o
caminho: “A partir da leitura e da sua reflexão sobre os implícitos, e imaginando que você
discorda do articulista, escreva-lhe uma carta, na forma de um texto argumentativo, na qual
você exponha as razões de sua discordância”. Com isto, já se diz o que se pretende: expor as
razões da discordância não é apenas discordar, trazer opiniões contrárias; é embasar as opiniões,
dizer o porquê delas; partir da reflexão sobre os implícitos significa dar o devido valor aos
argumentos do interlocutor, perceber a dimensão deles. Como, neste caso, a tarefa proposta
previa que o candidato assumisse uma posição de discordância com relação ao articulista, dar
o devido valor aos argumentos, perceber sua dimensão significava desmascará-los, mostrá-los
na sua pequenez, desvendar neles uma segunda intenção que não se quis publicar.

Seria então essa tarefa mais difícil do que sempre? Não, de modo algum. A tarefa de
persuadir sempre supõe esse comportamento: quem rebate as opiniões de outro, se o quer
vencer, tem sempre de se mostrar mais esperto, mais malicioso, tem sempre que não ter
medo de desmascará-lo. Neste ano, a prova da Unicamp apenas expôs de maneira clara a
exigência que sempre subjaz a uma tarefa desse tipo.

O artigo de Antônio Ermírio de Moraes é complexo e polêmico, ao menos o suficiente
para, a partir dele, se propor uma tarefa na qual o candidato deveria apontar aspectos
merecedores de crítica, ressalva ou reparo. O candidato poderia adotar uma posição de
discordância em relação ao mérito mesmo do texto saindo em defesa do poder público,

FALANDO MAIS DE
DENTRO DO TEMA C
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argumentando que, longe do que afirma o empresário, o poder público não é omisso; poderia
também atacar o mérito do artigo criticando o modelo de desenvolvimento adotado pelo
país, que acaba obrigando as camadas mais pobres a ocupar os espaços públicos.

Poderia desmascarar o articulista na medida em que este, enquanto industrial, tem sua
parcela de responsabilidade nesse modelo econômico adotado pelo país.

Poderia ainda o candidato mostrar que o artigo não passa de um discurso de quem está
se candidatando a cargos políticos. Poderia apontar a fragilidade da crítica do empresário por
ser genérica demais, ou ingênua, ou sonhadora, ou preconceituosa ou episódica.

Em resumo, o candidato tem dois caminhos ideais (além, é claro, de qualquer outro
caminho que acabe por levá-lo ao objetivo proposto na tarefa):

a) contrapor-se ao articulista revelando a fragilidade e as contradições do seu artigo;
b) contrapor-se ao articulista demonstrando-lhe que não se deixa enganar, que percebe,

por baixo do que está explicitamente afirmado, concepções como:
• os miseráveis são selvagens
• os miseráveis são porcos
• os miseráveis são provocadores, acintosos
• na categoria “cidadão” não entram os miseráveis
• o problema da sujeira seria resolvido por um governo mais autoritário
• a ação das autoridades deveria ser a de retirar os miseráveis da vista dos “cidadãos”.
Por fim, antes de passarmos à análise das redações de alguns candidatos: lembre-se de

que não basta juntar argumentos. É preciso saber escolher os argumentos e encadeá-los com
lógica. Bons argumentos não implicam necessariamente numa boa argumentação.

Campinas, 30 de novembro de 1997.

Ilmo. Sr.
Antonio Ermírio de Moraes

Como estudante e cidadã desse país, não pude deixar de lhe escrever ao ler seu artigo de 03
de agosto de 1997 que trata da imundície da cidade de São Paulo.

Em primeiro lugar, digo-lhe que o senhor entrou em contradição. Disse que os menos
abastados são os que mais valorizam a limpeza, mas, apesar da afirmação anterior, todos os exemplos
de sujeira de seu texto são causados pela miséria, como cozinhar debaixo dos viadutos ou pendurar
roupa encardida nos galhos de árvores. Essas pessoas que não têm moradia, não têm emprego, que
nunca frequentaram escolas são muito mais miseráveis do que os “pseudo-pobres” que o senhor
chamou de limpos.

Em segundo lugar, essas pessoas imundas, como o senhor mesmo disse com um certo tom
de preconceito, agem dessa forma por falta de opção. Elas vivem totalmente à margem da sociedade,
em condições sub-humanas, pois a estes que também deveriam ser considerados cidadãos não foi
dada nenhuma chance.

Digo-lhe também que, excetuando-se os sonegadores, são os ricos que pagam impostos, e
ao fazê-lo, canalizam parte do dinheiro para a limpeza de sua cidade. Mas antes de os contribuintes
se sentirem provocados pela imundície da cidade, deveriam refletir e pensar mais em quem eleger
nas próximas eleições. Ao invés de votar nos candidatos favoráveis aos seus interesses pessoais,
deveriam votar naquele que realizará algo no setor social, pois se a qualidade de vida da população
pobre melhorasse, existiria menos miséria, violência e também menos sujeira.

Por falar de eleições, senhor Antonio Ermírio de Moraes, ocorreu-me que em seu artigo o
senho fez várias críticas às autoridades, responsabilizando-as pela imundície da cidade. Será que
talvez o senhor não esteja querendo atingir o atual governo, visando sua posição nas próximas
eleições?

A sujeira da cidade de São Paulo só vai ter fim quando for dada à população miserável
condições de vida dignas de todo ser humano e todo cidadão. Isto é democracia, senhor Antonio
Ermírio. Isto é o que queremos.

Atenciosamente,
T.D.T.
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Trata-se de uma carta? Sim, pois o candidato se constitui como sujeito emissor e constitui
Antônio Ermírio de Moraes como seu interlocutor direto, além de recorrer a fórmulas próprias
de cartas.

E esta carta cumpre seu papel, o de se contrapor, com fundamento, a Antônio Ermírio?
Em outras palavras, trata-se de uma carta argumentativa? Sim, pois o candidato mostra que
sabe ler o artigo, que percebe nele contradições:

“Em primeiro lugar, digo-lhe que o senhor entrou em contradição. Disse que os menos
abastados são os que mais valorizam a limpeza, mas, apesar da afirmação anterior, todos os
exemplos de seu texto são causados pela miséria.”.

Também se contrapõe a Antônio Ermírio quando explicita que lê os implícitos:
“Essas pessoas que não têm moradia, não têm emprego, que nunca frequentaram

escolas são muito mais miseráveis do que os ‘pseudo-pobres’ que o senhor chamou de limpos.”
O que o candidato faz aqui é mostrar que o articulista usa um termo (pobre) querendo enganar
quem o lê, pois o aplica aos “pseudo-pobres”.

Ainda desvelando os implícitos, o candidato mostra ao articulista ter percebido que a
categoria de cidadãos, para este, não inclui os miseráveis e que, portanto, quando Antônio
Ermírio está defendendo os cidadãos, ele o faz em detrimento dos miseráveis: “Em segundo
lugar, essas pessoas imundas (...) vivem totalmente à margem da sociedade (...) pois a estes
que também deveriam ser considerados cidadãos não foi dada nenhuma chance.”

Por vários momentos, o texto elucida uma leitura perspicaz feita pelo candidato. Mais
ainda, com seu conhecimento exterior e anterior ao artigo, o candidato, recordando-se de
quem é Antônio Ermírio, supõe que este novamente queira se candidatar para o próximo
governo: “Será que talvez o senhor não esteja querendo atingir o atual governo, visando sua
posição nas próximas eleições?”. Assim, seu artigo é desmascarado já desde o início: não
deveria ser avaliado quanto ao mérito de suas afirmações já que a intenção é a de ser um
discurso político eleitoreiro.

Resumindo, esta carta revela contradições que fragilizam os argumentos do artigo;
expõe implícitos que encaminhariam os leitores a uma leitura equivocada; e finalmente
desmascara o artigo na medida em que o percebe com sua intenção eleitoreira.

São Paulo, 4 de agosto de 1997

Senhor Antonio Ermírio de Moraes:

Eu como cidadã da cidade de São Paulo, li ontem na Folha de São Paulo a sua opinião sobre
a sujeira de São Paulo, então como eu sou contra a sua observação resolvi escrever-lhe, para
demonstrar como o senhor está enganado.

Pois São Paulo a cada dia que passa vem melhorando o seu ambiente, a população e os
governadores, estão fazendo o impossível para conseguir organizar e limpar São Paulo.

Por exemplo o nosso atual prefeito vem impondo rodízio de carro, para melhorar a poluição,
as margaridas estão nas ruas desde de manhã até a noite limpando a cidade.

No entanto as pessoas que moram nas ruas de São Paulo, e que você disse que estas
imporcalham a cidade, são as que mais tentam deixar São Paulo limpa, pois elas moram perto dos
rios e não têm interesse que o nível do rio suba e inunde as suas casas.

Então o que posso concluir é que o senhor empresário está muito enganado sobre as condições
da higiene da nossa cidade, pois a população e os governantes vêm criando projetos que estão
dando certo, porque a cidade está esse mais limpa do que o ano passado.

Peço a você Antônio que sai um pouco do seu escritório e veja como São Paulo têm mudado
na higiene e limpeza da nossa cidade.

Obrigada pela Atenção
V.C.

A carta acima é um exemplo de embate de opiniões: a remetente afirma que São Paulo
está cada vez mais limpa e isso por empenho dos dirigentes e da população da cidade. Afirma
mais ainda: que os miseráveis são os que mais se empenham, por necessidade mesmo, em
não sujar os rios. O que o candidato faz, no papel do remetente da carta, é se opor à opinião
do artigo sobre o nível e as causas da sujeira em São Paulo bem como às possíveis soluções. A
remetente parece se esquecer de que o artigo foi escrito por alguém sob cujas opiniões

Comentários
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expressas há convicções não confessas (segundo sugestão do próprio tema dado pelo Vestibular
Unicamp 98).

Argumentar para convencer um interlocutor específico é o que faz a diferença do Tema C
em relação ao tema A: neste último, a exposição bem encadeada de idéias resulta no cumprimento
da tarefa pedida no tema da redação; no caso do tema C, a constituição do interlocutor no texto-
resposta é o que dá a diretriz da argumentação, ou seja, a argumentação é montada tendo em
vista o interlocutor a quem ela se destina.

A redação em análise não cria a interlocução pois, para a constituição do interlocutor, não
é suficiente o que fez a “cidadã da cidade de São Paulo”:

a) referências ao artigo: “li (...) a sua opinião”;
b) referências explícitas ao interlocutor: “como eu sou contra a sua observação”, “resolvi

escrever-lhe”, “(...) e que você disse que”; “o senhor empresário está muito enganado”; “Peço a
você Antônio”.

Em resumo, não há argumentação eficiente, ou melhor, não há exposição de argumentos
para um sujeito específico, ou seja, a remetente não soube construir (a partir da leitura de “Até
quando, São Paulo?” ou a partir de um conhecimento prévio) um interlocutor bem claro a se
atingir com a argumentação.

Campinas, 30 de novembro de 1997.
Sr.
Antônio Ermírio de Moraes

Tomei a liberdade de lhe dirigir algumas palavras sobre um artigo publicado na (Folha de São
Paulo (3/8/97)) pelo senhor, dizendo a respeito da sujeira que se encontra a cidade de São Paulo.

Atualmente temos uma diversidade econômica e cultural acentuada em nosso país, existindo
assim, ricos, pobres e miseráveis. Pode-se notar que há uma inversão de valores em seu artigo: Pois as
pessoas humildes não causam problemas a cidade porque trabalham, estudam e pagam impostos,
tentando assim obter uma vida digna.

Os miseráveis por sua vez, são membros excluídos da sociedade, que não tiveram outra alternativa
a não ser, irem para as ruas e viadutos, causando-nos vergonha, desprezo e sujeira.

Porventura não somos os culpados ou cúmplices por esta situação, e não apenas o governo, o
qual responsabilizamos tanto?

Talvez se ricos e empresários cooperacem para ajudar a sociedade, criando novos empregos,
reduzindo seus lucros e favorecessem oportunidades a tantos necessitados poderiamos ter uma sociedade
mais homogênea.

Atenciosamente
S.M.C.

Observe como esta carta tenta deslocar o ponto de vista de Antônio Ermírio sobre a
divisão dos homens na sociedade: “Pode-se notar que há uma inversão de valores em seu artigo”.
Culpa a própria sociedade de querer manter a divisão entre ricos, pobres e miseráveis. Faz isso
para que seu interlocutor entenda que a miséria dos homens é gerada pela ganância dos poderosos.

O candidato pretende atingir Antônio Ermírio colocando-o no lugar de rico, de poderoso,
de empresário. O candidato, porém, não vai desmontando aos poucos a argumentação do articulista
mostrando-lhe que seus alicerces são fracos (porque são falsos); tampouco o candidato trabalha
no nível dos argumentos do articulista procurando contradições, paradoxos, incoerências.

O candidato disserta sobre a injustiça na distribuição de renda aproveitando a deixa do
articulista - apesar de não elucidá-la - quando este faz a seguinte afirmação sobre os miseráveis:
“São pessoas imundas que emporcalham a cidade como prova de sua selvageria e reflexo da
insensibilidade do governo”. Além da interlocução que se dá pela referência ao artigo de Antônio
Ermírio com a qual inaugura a carta e pela despedida final, nota-se uma interlocução visando a
uma argumentação eficiente nos dois parágrafos finais: é neles que o candidato vai se identificar
com o empresário na parcela de culpa que cabe a nós pela situação social em que vivemos; é neles
também que o candidato vai mais sutilmente sugerir a ricos e empresários - seu destinatário aí
incluído - uma cooperação no sentido de reduzir lucros e ampliar as oportunidades de emprego
às demais camadas da sociedade.

Atenciosamente,
MMM e PABS
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Resposta Esperada

Questões

      prova de 1ª fase do Vestibular Unicamp, além de propor uma redação, é constituída
por duas questões de cada uma destas disciplinas de 2º grau: Matemática, Química, Física,
Geografia, História e Biologia.

O objetivo das questões da 1ª fase é verificar se há domínio de conceitos básicos, se o
candidato sabe tratar dados que lhe são apresentados (isto é, se sabe ler, compreender,
interpretar e relacionar esses dados) e se consegue redigir sua resposta com clareza e coerência.
São questões gerais, simples, normalmente envolvendo o cotidiano dos candidatos, elaboradas
com a função de avaliar a capacidade de análise e de crítica.

Em resumo, um estudante familiarizado com o conteúdo programático de 2º grau e
que seja capaz de estabelecer relações a partir da interpretação dos dados e de elaborar
hipóteses estará certamente apto a fazer a prova de 2ª fase do Vestibular Unicamp.

O  preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada,
e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a  bandeirada custa R$3,44 e cada
quilômetro rodado custa R$0,86, calcule:
a) o preço de uma corrida de 11 km;
b) a distância percorrida por um passageiro que pagou R$21,50 pela corrida.

a) O preço de uma corrida de 11 km é dado por: (2 pontos)
3,44 + 11 x  0,86 = 12,90

b) Se x é o número de quilômetros percorridos pelo passageiro que pagou R$21,50, temos:
3,44 + 0,86x = 21,50
logo
x = (21,50 – 3,44) : 0,86 = 21 (3 pontos)

Respostas:  a) O preço de uma corrida de 11 km é de R$12,90 e
 b) O passageiro que pagou R$21,50 percorreu 21 km.

O índice I de massa corporal de uma pessoa adulta é dado pela fórmula:
onde M é a massa do corpo, dada em quilogramas, e h é a altura da pessoa, em metros. O
índice I  permite classificar uma pessoa adulta, de acordo com a seguinte tabela:

HOMENS MULHERES CLASSIFICAÇÃO

20   ≤≤≤≤≤  I   ≤≤≤≤≤   25 19   ≤≤≤≤≤  I   ≤≤≤≤≤   24 Normal

25   <  I   ≤≤≤≤≤  30 24   <  I   ≤≤≤≤≤   29 Levemente Obeso

I    >   30 I  >   29 Obeso

a) Calcule o índice I para uma mulher cuja massa é de 64,0 kg e cuja altura é de 1,60 m.
Classifique-a segundo a tabela acima.
b) Qual é a altura mínima para que um homem cuja massa é de 97,2 kg não seja considerado
obeso?

a) O índice I é dado pela fórmula

Para uma mulher cuja massa  (M) é de 64,0 kg e cuja altura (h) é de 1,60 m, tem-se:

Observando a tabela, na coluna referente a mulheres, para I = 25 ou seja 24 < I  ≤≤≤≤≤ 29,
concluímos que a referida mulher e levemente obesa. (2 pontos)

h
MI

2
=

25
56,2

64
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b)Para que um homem cuja massa é de 97,2 kg, não seja considerado obeso, pela tabela
deve ter
I ≤ 30 ou seja:

ou ainda

e isto implica  (3 pontos)

Resposta: Para não ser considerado obeso um homem de 97,2 kg deve ter altura
mínima de 1,80 m.

 “Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas nos trechos de
maior corredeira a quantidade de oxigênio aumenta”. Ao ouvir esta informação de um técnico
do meio ambiente, um estudante que passava pela margem do rio ficou confuso e fez a seguinte
reflexão: “Estou vendo a água no rio e sei que a água contém, em suas moléculas, oxigênio;
então como pode ter acabado o oxigênio do rio?”
a) Escreva a fórmula das substâncias mencionadas pelo técnico.
b) Qual é a confusão cometida pelo estudante em sua reflexão?

a)  H2O ,  O2 (2 pontos)
b) A confusão cometida pelo estudante é pensar que o oxigênio das moléculas de água, que se
encontra combinado com o hidrogênio, pode ser utilizado pelos peixes para sua respiração.
O oxigênio utilizado é o O2, presente no ar e que se dissolve na água. (3 pontos)

• A apresentação de substâncias não mencionadas no enunciado da questão resultava no
desconto de um ponto.

• A resposta do item b deveria trazer bem clara a distinção entre o oxigênio dissolvido e o
oxigênio combinado com o hidrogênio, formando água.

• A apresentação apenas dos nomes das substâncias, sem as fórmulas, não valia nenhum
ponto no item a.

• média = 2,94;
• zeros = 7,0 %.

O item a desta questão era bastante fácil, pois as fórmulas pedidas estão entre as mais
conhecidas, desde o 1o Grau. Entretanto 7 % dos candidatos tiveram nota zero e 11 %
tiveram nota 1, o que significa que 18 % dos candidatos não conhecem esta duas fórmulas.
Por outro lado 20 % dos candidatos tiveram nota 5, não apenas demonstrando conhecer as
fórmulas, mas sabendo distinguir claramente as diferenças entre as espécies químicas citadas.
Muitos estudantes confundiram e embaralharam certos conceitos fundamentais como
molécula, elemento, substância, dissolução, ligação etc.
No item a, muitos candidatos apresentaram os nomes das substâncias e não as fórmulas,
como pedido no enunciado, errando, portanto, a resposta.

Uma das substâncias responsáveis pelo odor característico do suor humano é o ácido capróico
ou hexanóico, C5H11COOH. Seu sal de sódio é praticamente inodoro por ser menos volátil.
Em conseqüência desta propriedade, em algumas formulações de talco adiciona-se “bicarbonato
de sódio” (hidrogeniocarbonato de sódio, NaHCO3), para combater os odores da transpiração.
a)  Escreva a equação química representativa da reação do ácido capróico com o NaHCO3.
b) Qual é o gás que se desprende da reação?

a)   R-COOH  +  NaHCO3  =  R-COONa  +  H2O  +  CO2  (3 pontos)
R = C5H11

Observações
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b)  O gás desprendido é o CO2. (2 pontos)

• A resposta para o item a, na forma:
R-COOH  +  NaHCO3  =  R-COONa  +  H2CO3
H2CO3  =  H2O  +  CO2

foi considerada correta. A falta de indicação da segunda equação (decomposição do H2CO3)
acarretava perda de um ponto.

• média = 2,39;
• zeros = 33,0 %.

Esta questão exigia um pouco mais de conhecimento do candidato, esperando-se uma média
inferior à da questão anterior, como de fato aconteceu. No entanto foi uma questão mais
seletiva, resultando em uma porcentagem maior de notas zero (33%). Interessante é que
muitos estudantes erraram, ou nem sequer escreveram, a equação do item a, porém
acertaram o item b. Isto sugere que os alunos sabem apenas que NaHCO3 reage com
ácido, produzindo CO2 e H2O, sem conhecimento suficiente para escrever a equação química
completa.

O menor intervalo de tempo entre dois sons percebido pelo ouvido humano é de 0,10 s.
Considere uma pessoa defronte a uma parede em um local onde a velocidade do som é de
340 m/s.

a) Determine a distância x para a qual o eco é ouvido 3,0 s após a emissão da voz.
b) Determine a menor distância  para que a pessoa possa distinguir a sua voz e o eco.

a) No intervalo de 3,0 s o som percorre o dobro da distância entre a pessoa e a parede:

m510
2

s0,3sm340

2
       2 =⋅==⇒= vtxvtx . (3 pontos)

b) A distância percorrida pelo som entre sua emissão e a recepção de seu eco é o dobro da

distância pedida: m17
2

s10,0sm340

2
      2 =⋅==⇒= vtsvts . (2 pontos)

O fenômeno “El Niño”, que causa anomalias climáticas nas Américas e na Oceania, consiste
no aumento da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico.
a) Suponha que o aumento de temperatura associado ao “El Niño” seja de 2 ºC em uma
camada da superfície do oceano de 1500 km de largura, 5000 km de comprimento e 10 m
de profundidade. Lembre que                      . Considere o calor específico da água do oceano
4000 J/kg ºC e a densidade da água do oceano 1000 kg/m3. Qual a energia necessária para
provocar este aumento de temperatura?
b) Atualmente o Brasil é capaz de gerar energia elétrica a uma taxa aproximada de 60 GW
(6,0x1010 W). Se toda essa potência fosse usada para aquecer a mesma quantidade de água,
quanto tempo seria necessário para provocar o aumento de temperatura de 2 ºC?
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Recentemente, o mundo foi surpreendido pelos estragos que o vulcão Soufrière provocou na
pequena ilha de Montserrat, nas  Antilhas. O vulcão estava inativo há 400 anos e coberto por
uma floresta tropical. A partir de 1995, começou a liberar fumaça e cinza na atmosfera e, em
1997, soterrou a cidade de Plymouth.
a) Cite duas razões que justifiquem o estudo dos vulcões.

b) Com base no mapa acima, você pode perceber que a distribuição dos vulcões e dos
terremotos coincide com a localização das principais cadeias montanhosas do globo. Explique
por que isso ocorre.

Esta questão resgata uma temática tradicional da geografia física: a distribuição dos vulcões e
dos terremotos em relação às cadeias montanhosas. O item a, valendo dois pontos, prevê a
apreensão do próprio texto do enunciado associando-o a algumas informações novas, como
por exemplo: prevenir as populações vizinhas aos vulcões, diminuindo os riscos da destruição
e aprofundar conhecimentos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e climáticos. Resposta
aparentemente óbvia, porém, no mínimo 46% dos candidatos não conseguem chegar a ela a
partir da leitura do enunciado (4% dos candidatos deixam  as respostas em branco, 14%
obtêm nota zero e 28%, nota 1).
O item b desta questão pede três informações principais ao candidato, sendo que parte destas
pode ser obtida com a leitura e interpretação do mapa apresentado. Estas três informações
são: 1) indicar que o vulcão surge nas áreas de contato entre as placas tectônicas, 2) indicar
que a movimentação destas placas favorece a ocorrência de abalos sísmicos e vulcanismo nas
áreas de contato e 3) indicar a ocorrência de algum processo específico nestas áreas
(dobramentos modernos, soerguimento, afloramento de magma/lava vulcânica, pressão,
energia). Apenas 19% dos candidatos conseguem apontar um ou dois destes aspectos, obtendo
nota 3. Na questão 7, respostas mais completas são muito raras (6% dos candidatos obtêm
nota 4 e 1%, nota 5). A média da questão (1,70) reflete a alta porcentagem de notas zero e 1.

Um exemplo de resposta simples, porém correta, pode ser obtido na transcrição abaixo:
“a) O estudo dos vulcões é importante na tentativa de prevenir catástrofes, como a ocorrida na
cidade de Plymouth e para que um dia possamos compreender melhor o interior do nosso planeta.
b) Isso se deve ao fato dessas áreas de maior ocorrência de vulcões, terremotos e grandes cadeias
montanhosas corresponderem a regiões de “fronteira” entre placas tectônicas. Como essas placas
deslocam-se e chocam-se, essas regiões caracterizam-se por abalos sísmicos, afloramentos de magma
e dobramentos modernos.”

Em uma entrevista aos Cadernos do Terceiro Mundo (Edição Especial, nº 200), Adolfo Sánchez
Vásquez, professor da Universidade Autônoma do México,  faz referência a duas formas de
política econômica adotadas pelo Estado capitalista moderno. Segundo ele, o neoliberalismo
considera que o Estado deve ser mínimo e o mercado, máximo. No entanto, para desempenhar
uma adequada função social, a cultura, a arte, o meio ambiente e o bem estar social não
podem estar sujeitos às leis de mercado e exigem a ação do Estado.
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a) Quais são as duas formas de política a que o entrevistado faz referência?
b) Dê as características dessas políticas a partir dos elementos contidos no texto.

O tema desta questão, importante e bastante atual, é muito adequado para a prova de primeira
fase. Não exige nenhum conhecimento mais específico, traz informações relevantes no texto
apresentado no enunciado, o que pode auxiliar o candidato na elaboração da resposta. Na
verdade, o vestibulando mais atento encontra no enunciado a resposta do item a: neoliberalismo
e política (ou estado) do bem-estar social, ou estado intervencionista. A palavra neoliberalismo
está explícita no texto. A resposta correta deste item permitia ao vestibulando obter 2 pontos.
No entanto, cerca de 71% dos candidatos não sabem a resposta e não conseguem identificá-
la no texto apresentado (8% deixam a resposta em branco, 27% tiram zero e 1% obtém
nota 1, pois consegue apenas extrair do enunciado o termo neoliberalismo).
Para conseguir os 3 pontos do segundo item, o candidato deveria apresentar as características
do estado neoliberal e do estado do bem-estar social. Apenas 4% dos candidatos conseguem
responder este item razoavelmente bem (3% deles obtendo nota 4 e apenas 1% nota 5).
Este quadro faz com que a média desta questão seja a mais baixa da primeira fase: 1,01. É
preocupante, pois é necessário saber entender o mundo, o país, a sociedade em que se vive.
Um dos objetivos do Vestibular da Unicamp é selecionar alunos que sejam capazes de
interpretar dados e fatos (vide manual do candidato), que possam intervir na realidade na qual
estão inseridos. Para isso vocês têm que conhecê-la, têm que analisá-la.
Gostaríamos de salientar que este tema não é específico da Geografia. Aliás a prova de Primeira
Fase tem como proposta apresentar os conteúdos de forma interdisciplinar. Em História, tais
conteúdos também são abordados. Além disso, por serem de extrema atualidade, estão
diariamente nos noticiários da imprensa falada e escrita. A todo momento, este ou aquele
chefe de governo - inclusive o brasileiro - é chamado de neoliberal, por estar realizando
privatizações de empresas estatais, por estar flexibilizando as normas, as taxas, isto é, por
estar desregulamentando a economia, por estar investindo menos nos setores sociais. A política
do bem-estar social de alguns dos estados capitalistas modernos é o oposto disso. Caracteriza-
se por um certo controle e planejamento do processo econômico, com investimento na área
social. O Estado intervém na economia para viabilizar a produção e prevenir as crises, bem
como assegurar investimentos na área social (educação, transportes públicos, cultura, lazer...).
Com relação à questão ambiental o Estado pode intervir, restringindo, minimizando ou
impedindo os impactos ambientais provocados pelas empresas que, na ânsia de aumentar a
lucratividade, atuam de forma devastadora sobre o meio ambiente. Por isto consideramos
grave que este tema, que afeta o seu cotidiano e o de todos a sua volta, tenha tido a média
mais baixa da prova de Primeira Fase do Vestibular da Unicamp.

Vamos transcrever a seguir a resposta de um candidato que sabe se situar e interpretar o
mundo no qual ele está inserido. Veja:
“a)A primeira forma de política é o Estado Neoliberal (Mínimo) e a segunda forma política é o
Estado do Bem Estar Social (Keynesiano ou Welfare-State)
b)O Estado Neoliberal acredita que o papel do Estado não é intervir na economia, pois esta deve se
auto-regular com leis próprias e é caracterizado pelas privatizações de empresas estatais e pelo
afastamento da Economia, pois esta deve ficar sob as diretrizes da  iniciativa privada. O Estado
Keynesiano defende a política do bem estar social, pois acredita que é função do estado fornecer
aos cidadãos condições de vida satisfatórias, caracterizam-no a seguridade social, o oferecimento
de saúde, educação, o cuidado com o meio ambiente também é função do Estado, não obstante há
proteção aos desempregados também, com o seguro-desemprego.”

No dia 1º de julho de 1997, a última colônia britânica na Ásia, Hong Kong, foi devolvida à China.
O acordo que devolveu Hong Kong estipulou que o território se tornaria “região administrativa
especial” da República Popular da China, segundo o princípio de “um país, dois sistemas”.
a) Qual o conflito, no contexto do imperialismo do século XIX, que levou Hong Kong a
pertencer à Grã-Bretanha ?
b) Explique dois motivos para a eclosão desse conflito.
c) Quais são os dois sistemas que atualmente coexistem na República Popular da China?

Essa questão tratava de um tema amplamente abordado pela mídia em 1997:  a
devolução de Hong Kong à China.  A sua elaboração observou dois critérios que norteiam a
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prova de  primeira fase do Vestibular da Unicamp:  tratar de um tema abrangente e ser capaz
de discriminar os candidatos minimamente preparados.   O candidato bem informado facilmente
responderia a questão.

Em a, valendo 1 ponto, perguntava-se qual o conflito que levou Hong Kong a pertencer à
China.  Ora, uma vez que imperialismo era um dado do enunciado e que se pedia que o candidato
identificasse  “qual o conflito”, a única resposta correta possível era Guerra do Ópio (1840-2).
Com a vitória inglesa, os chineses se viram forçados a assinar o Tratado de Nanquim, que garantiu
aos ingleses o controle do porto de Hong Kong.   Em b, valendo 2 pontos, pedia-se dois motivos
que  levaram à eclosão deste conflito.  O candidato respondia o item ao comentar sobre a seqüência
de ações e reações  das duas partes envolvidas no conflito; ou seja, ele explicava como eclodiu o
conflito.  Dois elementos eram essenciais para uma resposta correta:  (1)  o contrabando de ópio
por mercadores ingleses com a conivência do governo britânico (motivo 1=1 ponto); e (2) a
reação das autoridades chinesas que confiscaram e mandaram destruir 20.000 caixas de ópio em
público (motivo 2=1 ponto).  A  partir daí, a situação se tornou tensa e acabou levando ao conflito
direto entre a Inglaterra e a China.  Informações sobre o imperialismo britânico (ou outros) no
século XIX não pontuavam, uma vez que se tratava do conflito no “contexto do imperialismo”,
não valendo, portanto, imperialismo, como resposta.  Uma leitura atenta do enunciado evitava a
confusão.

O item c somava 2 pontos e testava o conhecimento do candidato sobre o sistema
econômico e político chinês e sobre as condições de devolução de Hong Kong.  Ao passar para o
controle chinês, Hong Kong, como “região administrativa especial”, reteve uma economia capitalista
em contraste com o resto da China, onde vigora o socialismo.  O candidato respondia corretamente
o item ao mencionar, capitalismo (em Hong Kong) (1 ponto) e socialismo ou comunismo (no resto
da  China) (1 ponto).

“A Guerra de Canudos, na qual, calcula-se, morreram 15.000 pessoas, faz 100 anos. No dia 5 de
outubro de 1897, depois de quatro expedições militares, um ano de lutas intermitentes e uma
resistência feroz por parte de seus defensores, o arraial erigido pelo Conselheiro nos ermos do
Nordeste da Bahia foi finalmente tomado pelo Exército. Quase nada sobrava daquele santuário-
cidadela (...)”  (Roberto Pompeu de Toledo, “O Legado do Conselheiro”, Veja,  3/9/ 1997)
a) Qual era o regime político brasileiro na época da Guerra de Canudos?
b) Cite os principais adversários de Antônio Conselheiro.
c) Quais eram as características político-religiosas do movimento de Canudos?

Esta questão procurou avaliar os conhecimentos dos candidatos a respeito de um
acontecimento histórico que também esteve em evidência na mídia durante o segundo semestre
de 1997.  Nesta questão procuramos  recuperar as versões de história de um evento que até há
alguns anos atrás esteve marcado por uma interpretação baseada na ótica daqueles que venceram
a guerra de Canudos. Hoje, a pesquisa histórica oferece versões menos oficiais deste acontecimento
e elas já se encontram em alguns livros didáticos. Nosso objetivo foi o de observar como as várias
versões deste acontecimento decisivo da história da república no Brasil tem sido apreendidas
pelos candidatos e em que medida os candidatos têm a tendência de associar este movimento
social do século passado com movimentos sociais contemporâneos.

Em se tratando de uma questão de primeira fase do vestibular não foi exigido do candidato
um grau muito grande de elaboração de resposta. A questão dividida em três itens não exigia a
apresentação de um texto argumentativo sobre a guerra de Canudos. Pedia-se primeiramente a
apresentação de conhecimentos a respeito do regime político vigente no Brasil na época do
movimento de Canudos. Evidentemente, este item tinha um grau de objetividade muito grande,
porque qualquer resposta que fugisse da caracterização do regime republicano era considerada
fora de contexto. No item b da questão a variação de resposta dependeu das versões do
acontecimento mais conhecidas pelos candidatos. Aqui o leque de possibilidades de resposta foi
maior, mas notou-se que boa parte das respostas veio influenciada pela versão veiculada pelo filme
Guerra de Canudos, bastante comentada durante o ano 1997. Nesse sentido, o exército nacional
apareceu como o principal adversário de movimento de Antônio Conselheiro, o que, na verdade,
é um exagero histórico. Respostas mais concisas que definiam os maiores adversários do movimento
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como sendo o governo republicano, os fazendeiros e a Igreja não apareceram com freqüência, o
que não quer dizer que não tenha havido respostas deste teor. Por último, no item c desta
questão, foi possível avaliar melhor de que maneira as interpretações mais antigas e as mais atuais
sobre o movimento de Canudos têm sido apresentadas aos candidatos ao vestibular. Aqui, o
próprio enunciado da questão assumia a versão político-religiosa do movimento. Entretanto, não
foram poucas as respostas que contestaram a versão do milenarismo sebastianista e messiânico
do movimento de Canudos, procurando aproximá-lo a uma visão de mundo secular e não religiosa,
o que indica que algumas das interpretações históricas mais atuais de Canudos já estão sendo
absorvidas pelas escolas de primeiro e segundo graus.

No início deste ano, pesquisadores anunciaram o nascimento da ovelha Dolly, considerada o
primeiro clone de mamífero gerado artificialmente. Um dos objetivos dessa pesquisa é a melhoria
da pecuária, através da formação de rebanhos homogêneos. Clones, no entanto, ocorrem
naturalmente no cotidiano, lembra o geneticista Ademar Freire Maia em um artigo do Boletim
Germinis do Conselho Federal de Biologia, de maio/junho de 1997.
a) Qual seria a desvantagem biológica de um rebanho de clones?
b) Dê um exemplo de clone que ocorre naturalmente.  Justifique.

a)Maior susceptibilidade do rebanho a doenças por causa da ausência de variabilidade genética.
(2 pontos)

b)Exemplo:
Gêmeos idênticos ou univitelinos; tatus (poliembrionia); plantas obtidas por mudas e brotos
(reprodução vegetativa); organismos que se reproduzem por apomixia (um tipo de

partenogênese); bactérias ou amebas (reprodução assexuada). (2 pontos)
Justificativa: porque têm DNA idêntico; ou: são geneticamente iguais; têm o mesmo material
genético; têm os mesmos alelos. (1 ponto)

Essa questão foi elaborada a partir de um fato amplamente discutido na imprensa ao longo
do ano; talvez por isso, apenas 3% dos candidatos deixaram de respondê-la. Seu objetivo foi
avaliar a compreensão dos candidatos quanto à importância da variabilidade genética e o conceito
genético de clone. Embora tratando de assuntos básicos de genética, 25% dos candidatos
receberam nota zero nesta questão.

Ficou claro que alguns conceitos não são bem estabelecidos, especialmente o de gene e
código genético, pois uma justificativa errônea muito freqüente para o item b foi “porque possuem
o mesmo código genético”. Outra expressão mal empregada é “a mesma carga genética” como
sinônimo de “geneticamente iguais”; este fato, sobre o qual já foi chamada a atenção no último
caderno de questões, continuou a acontecer nas provas deste ano. A sua utilização, no entanto,
não foi penalizada pois além de não ser um conceito normalmente discutido no segundo grau, foi
uma expressão intensivamente utilizada na imprensa, nas discussões a respeito de clonagem.

Notícias recentes veiculadas pela imprensa informam que o surto de sarampo no Estado de São
Paulo foi devido à diminuição do número de pessoas vacinadas nos últimos anos. As autoridades
sanitárias também atribuíram o alto número de casos em crianças abaixo de um ano ao fato de
muitas mães nunca terem recebido a vacina contra o sarampo.
a) Se a mãe já foi vacinada ou já teve sarampo, o bebê  fica temporariamente protegido contra
essa doença. Por quê?
b) Por que uma pessoa que teve sarampo ou foi vacinada fica permanentemente imune à doença?
De que forma a vacina atua no organismo?

a)Os anticorpos maternos contra o sarampo passam pela placenta e vão para a circulação do
feto, onde permanecem por algum tempo após o nascimento, protegendo o recém-nascido.
Passam também através do colostro ou do leite materno. (2 pontos)

b)Através da memória imunológica:  alguns linfócitos que tiveram contato com o antígeno (ou
vírus) do sarampo retêm a informação da produção de anticorpos. Ao entrarem em contato
novamente com o vírus produzem rapidamente os anticorpos, neutralizando os invasores e
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impedindo a manifestação da doença. (2 pontos)
A vacina possui antígenos (ou vírus atenuados) que estimulam os linfócitos (ou certos glóbulos
brancos) a produzirem anticorpos contra os vírus do sarampo. (1 ponto)

 Procurou-se medir o grau de conhecimento do aluno sobre a diferença fundamental entre
imunidade ativa, resultado da introdução de antígenos no organismo, e imunidade passiva, que é a
simples transferência de anticorpos de um organismo para outro. A questão procurou também
verificar o conhecimento do aluno sobre os mecanismos básicos relacionados à manutenção da
imunidade e de como a imunidade passiva pode ser transmitida verticalmente (mãe-feto). Apesar
da importância e da atualidade do tema, muitos candidatos mostraram um conhecimento
incompleto ou superficial do assunto, embora apenas 2% tenham deixado a questão em branco.
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Instruções para a realização da prova

1
Nesta prova, você deverá responder a doze questões deLíngua Portuguesa
e Literaturas de Língua Portuguesa e a doze questões de Ciências Biológicas.

 
2

Cada questão vale 5 pontos. Logo, a prova de cada uma das disciplinas vale 60 pontos no total.
 
3

Você receberá dois cadernos de respostas. No caderno de Língua Portuguesa e Literaturas de
Língua Portuguesa, de capa lilás,  você deverá responder às questões de número 1 a 12.

No caderno de Ciências Biológicas, de capa verde, você deverá responder às quest ões de número 13 a 24.
(Atenção: não se esqueça de entregar os dois cadernos de respostas!)

 
4

A prova deve ser feita com caneta azul ou preta.
 
5

A duração total da prova é dequatro horas. Ao terminar, você poderá levar este caderno de questões.

 

 

1
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No Diário do Povo, jornal de Campinas, S.P., há uma secção intitulada Perguntas da Semana, que
se propõe a debater  “temas de interesse coletivo”. No dia 9 de setembro de 1997, foi proposto
o seguinte  debate: Segundo análises meteorológicas, o fenômeno do El Niño provocará violentas
chuvas nos meses de verão (dezembro, janeiro, fevereiro e março). Você acha que a Prefeitura
deveria adotar ações preventivas para evitar inundações e desabamentos na cidade, ao invés de
esperar acontecerem as tragédias?

Do modo como a pergunta foi feita, ela favorece claramente uma das respostas possíveis.
a) Explicite como se dá o direcionamento da resposta.
b) Reescreva a pergunta de modo a não dirigir a resposta.

Cantor do Chili Peppers sofre acidente de moto
O vocalista do grupo norte-americano Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, 34, teve de ser
operado em Los Angeles, Costa Oeste dos EUA, após fraturar o punho em um acidente de moto. O
acidente aconteceu quando um automóvel que ia à sua frente fez uma manobra inesperada. O fato
obrigou o grupo a cancelar shows no Havaí e no Alasca. (Folha de São Paulo, 18.7.97)
a) A que se refere o fato do último período?
b) Se o último período fosse “O fato obrigou o músico a jogar sua moto contra um muro”, a
que estaria se referindo o fato?

A transcrição que você vai ler a seguir foi retirada de uma aula de História Contemporânea
ministrada no Rio de Janeiro no final da década de 70. Como se trata de um texto falado, é
bastante entrecortado e repetitivo, características tidas como inapropriadas para a língua escrita.
Leia o trecho como se você estivesse “ouvindo” a aula; em seguida,
a) responda com uma única frase: qual é o principal propósito da passagem transcrita?
b) elimine os traços de oralidade do texto e resuma a aula no máximo em 30 palavras.

... nós vimos que ela assinala...como disse o colega aí...a elevação da sociedade burguesa... e
capitalista...ora...pode-se já ver nisso...o que é uma revolução...uma revolução significa o quê?
Uma mudança...de classe...em assumindo o poder...você vê por exemplo...a Revolução
Francesa...o que ela significa? Nós vimos...você tem uma classe que sobe... e outra classe que
desce...não é isso? A burguesia cresceu...ela ti/ a burguesia possuía...o poder...econômico...mas
ela não tem prestígio social...nem poder político...então...através desse poder econômico da
burguesia...que controlava o comércio...que tinha nas mãos a economia da França...tava nas
mãos da classe burguesa...que crescera...desde o século quinze...com a Revolução
Comercial...nós temos o crescimento da burguesia...essa burguesia quer...quer...o poder...ela
quer o poder político... ela quer o prestígio social...ela quer entrar em Versalhes...então nós
vamos ver que através...de uma Revolução...ela vai...de forma violenta...ela vai conseguir o
poder...isso é uma revolução porque significa a ascensão de uma classe e a queda de outra...mas
qual é a classe que cai? É a aristocracia...tanto que... o Rei teve a cabeça cortada... não é isso?
caiu... o poder das classes privilegiadas e uma nova classe subiu ao poder...você diz...por
exemplo...que a Revolução Russa de dezessete... é uma verdadeira revolução...por que? porque
significa... a ascensão duma classe nova...que tem o poder...ou melhor...que assume o poder...o
proletariado (Dinah Callou (org.) A linguagem falada culta na cidade do Rio de Janeiro
- materiais para seu estudo: Elocuções formais. Rio: Fujb, 1991 pp.104-105).

A Folha de São Paulo de 29 de abril de 1997 anunciou o funcionamento do comércio e de
outros serviços na cidade durante o feriado do Dia do Trabalho com a notícia abaixo:

Lojas fecham 5a. e abrem domingo

O que abre e o que fecha no feriado prolongado
• Postos de gasolina: funcionamento facultativo na quinta-feira
• Correios: fecham quinta-feira
• Supermercados: fecham quinta-feira
• Mercado municipal: funciona quinta-feira das 7h às 12h
• Shopping centers: funcionam na quinta-feira apenas praças de alimentação e lazer, das 10h às
22h; funcionam normalmente sexta-feira e sábado; todas as lojas funcionam no domingo
das 10h às 22h
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A leitura da manchete, se feita isoladamente, poderia levar a crer que as lojas ficariam fechadas
por três dias.
Escreva uma nova manchete desfazendo a possibilidade dessa leitura.

Dois adesivos foram colocados no vidro traseiro de um carro:
em cima:

Deus é fiel

e bem embaixo:
Porque para deus nada é impossÍvel

É possível ler os dois adesivos em seqüência, constituindo um único período. Neste caso,
a) o que se estaria afirmando sobre a fidelidade?
b) o que o dono do carro poderia estar querendo afirmar sobre si mesmo?

Pode-se esperar de um texto bem escrito que ele seja claro, preciso, ordenado, conciso,
harmônico. O  escritor lança mão de uma série de recursos (lingüísticos ou  textuais) para
conseguir obter cada uma dessas qualidades. O  trecho abaixo, de Frei Betto (parte de um
capítulo do livro cujo co-autor é Leonardo Boff,  Mística e espiritualidade), reúne muitas
dessas qualidades, mas é, sobretudo, um texto preocupado em explicar, esclarecer. Observe a
utilização de alguns recursos que tornam mais explicativo o texto:  transcreva duas passagens
em que isso ocorre e, de acordo com o modo como contribuem para tornar mais explicativo
o texto, dê nomes - ainda que aproximados - a esses recursos.

A  crise da racionalidade e a emergência do espiritual

Nos últimos anos tem havido uma emergência da mística no âmbito internacional. No Brasil,
além do êxito dos livros de Paulo Coelho, nas últimas bienais (Rio de Janeiro e São Paulo) os livros
mais procurados e vendidos, junto com os infantis, foram os esotéricos, aí incluídos os de
espiritualidade.

A espiritualidade é uma experiência mística, mistérica, que adquire uma conotação normativa
na nossa vida. A mística é experiência fundante no ser humano desde que ele existe na face da terra,
mas há diferentes espiritualidades e diferentes modos de vivenciá-las. Na tradição cristã, são bem
acentuadas as diferentes espiritualidades: beneditina, dominicana, jesuítica, franciscana.

Quais as razões dessa emergência da mística e da espiritualidade, hoje?
A primeira é a crise da racionalidade moderna, ou seja, da nossa maneira de entender o

mundo, muito tributária da filosofia de Descartes e da física de Newton. A realidade não é mais
perceptível de um modo global. Não podemos mais falar em tratados, em suma teológica ou mesmo
em enciclopédia. Toda nossa percepção do real é fragmentada e fragmentária. A resposta à pergunta
“o que é a verdade?” nenhum de nós, individualmente, é capaz de dar, e talvez o silêncio de Jesus
tenha sido porque a Verdade não poderia ser definida em palavras.
(...)

Camilo Castelo Branco, em Amor de Perdição, demonstra  particular cuidado na construção
de um personagem cuja fala reproduzimos abaixo. No trecho escolhido, o personagem tenta
dissuadir Simão Botelho de tentar encontrar-se com a amada.

“Sr. Simão, V. Sª não sabe nada do mundo... Paixões... que as leve o diabo, e mais quem com elas engorda.
Por causa de uma mulher, ainda que ela seja filha do rei, não se há de  um homem botar a perder.
Mulheres há tantas como a praga, e são como as rãs do charco, que mergulha uma, e aparecem quatro
à tona da água. Um homem rico e fidalgo como V. Sª, onde quer topa uma com um palmo de cara como
se quer e um dote de encher o olho. Deixe-a ir com Deus ou com a breca, que ela, se tiver de ser sua, à
mão lhe há de vir dar, tanto faz andar para trás como para diante: é ditado dos antigos.”

Leia o trecho citado e resolva as seguintes questões:
a) Qual é o personagem que se dirige dessa maneira a Simão Botelho e em que eles se diferenciam?
b) “Deixe-a ir com Deus ou com a breca”. A quem se refere o personagem? Ir para onde e
por quê?

a) Sabendo que O Noviço, de Martins Pena, é  caracterizado por uma seqüência de qüiproquós*,
relate  um episódio explicitando o equívoco que resulta numa situação cômica.
b) Em muitos momentos, no decorrer de O Noviço, o personagem dirige-se diretamente ao
público da peça teatral. No texto esta indicação vem expressa pela locução “à parte”.
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Qual é a função de tal recurso?
*qüiproquó: situação cômica resultante de equívocos

Em Vidas Secas, após ter vencido as dificuldades, postas no início da narrativa, Fabiano
afirma: “Fabiano, você é um homem...”. Corrige-se logo depois: “Você é um bicho, Fabiano”. Em
seguida, encontrando-se com a cadelinha, diz: “Você é um bicho, Baleia”.
Ao chamar a si mesmo e a Baleia de “bicho”, Fabiano estabelece uma identificação com ela. Na
leitura de Vidas Secas, podem-se perceber vários motivos para essa identificação. Cite dois
desses motivos.

No capítulo IV de Madame Pommery, Hilário Tácito explica ao leitor a importância histórica
de Mme. Pommery. Para tanto, faz um paralelo com os feitos de Cabral: “(...) Cabral (...)
necessário aos destinos do Brasil; Mme. Pommery, (...) não (...) menos necessária aos destinos de
São Paulo. Porquanto, na verdade, se a Pedro Álvares Cabral estava guardada a glória do
descobrimento do Brasil com as conseqüências de tamanho feito na Civilização Universal, a Mme.
Pommery cumpria descobrir em São Paulo a pedra angular sobre a qual tinha de reconstruir todo o
edifício da civilização indígena”.

a) Pode-se dizer que o paralelo entre Pedro Álvares Cabral e Madame Pommery é cômico.
Por quê?
b) O que significa “reconstruir todo o edifício da civilização indígena”?

Em A Relíquia, de Eça de Queirós, encontramos a seguinte resposta de Lino, comprador
habitual das relíquias de Raposo: “Está o mercado abarrotado, já não há maneira de vender
nem um cueirinho do Menino Jesus, uma relíquia que se vendia tão bem! O seu negócio com
as ferraduras é perfeitamente indecente... Perfeitamente indecente! É o que me dizia noutro
dia um capelão, primo meu: “São ferraduras demais para um país tão pequeno!...”  Catorze
ferraduras, senhor! É abusar! Sabe vossa Senhoria quantos pregos, dos que pregaram Cristo
na Cruz, Vossa Senhoria tem impingido, todos com documentos? Setenta e cinco, Senhor!...
Não lhe digo mais nada... Setenta e cinco!”
a) Relate o episódio  que faz com que Lino dê essa  resposta a Raposo.
b) Sabendo que o autor usa da ironia para suas críticas, dê os sentidos, literal e irônico, que
pode tomar dentro da narrativa a frase: “São ferraduras demais para um país tão pequeno!...”

AQUARELA
Murilo Mendes

Mulheres sólidas passeiam no jardim molhado da chuva,
o mundo parece que nasceu agora,
mulheres grandes, de coxas largas, de ancas largas,
talhadas para se unirem a homens fortes.

A montanha lavada inaugura toaletes novas
pra namorar o sol, garotos jogam bola.
A baía arfa, esperando repórteres...
Homens distraídos atropelam automóveis,
acácias enfiam chalés pensativos pra dentro das ruas,
meninas de seios estourando esperam o namorado na janela.
estão vestidas só com uma blusa, cabelos lustrosos
saídos do banho e pensam longamente na forma
do vestido de noiva: que pena não ter decote!
Arrastarão solenemente a cauda do vestido
até a alcova toda azul, que finura!
A noite grande encherá o espaço
e os corpos decotados se multiplicarão em outros

O título do poema de Murilo Mendes poderia ser explicado a partir de qualquer uma das
definições abaixo:
Aquarela:
1. Massa com pigmento de várias cores, que se deve dissolver em água para reduzi-la a tinta;
2. Técnica de pintura (...) na qual o aquarelista deve trabalhar rapidamente, sem se deter em
minúcias e sem poder sobrepor a tinta para retoques;
3. (fig.) Visão alegre ou otimista de uma época, uma situação, um lugar, etc.
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a) Escolha um dos significados da palavra aquarela e explique a escolha desse título para o
poema.
b) Em Aquarela, o verso “o mundo parece que nasceu agora” concentra algumas imagens poéticas
que são recorrentes no poema todo. Explicite duas dessas imagens e encontre em outros
versos do poema expressões que reflitam essas imagens.

A prova de Língua Portuguesa do Vestibular Unicamp não é uma prova de gramática;
tampouco é uma prova que faz maquiagem nos elementos gramaticais apresentando-os sob
uma “camada de textos”, uma “pintura de retórica” e um “retoque de humor”. A Unicamp
entende que o candidato deve mostrar, após toda a sua escolaridade pré-universitária, que
reflete sobre a língua e que usa esse tipo de conhecimento, refinado pela escola, seja para
escrever seja para ler, seja para falar seja para ouvir.

Com sua prova de Português, a Unicamp quer selecionar candidatos que sejam melhores
leitores: mais atentos, menos ingênuos, mais sofisticados, mais sensíveis. Igualmente, quer
alunos que escrevam bem, isto é, que tenham uma escrita concisa ou analítica (dependendo da
necessidade), precisa, clara.

Sem dúvida, uma escrita e uma leitura mais categorizadas são conseqüência de um esforço,
de um preparo já que cotidianamente o uso que fazemos da linguagem - sobretudo no caso da
língua falada - aceita frases inacabadas, construções truncadas, inversões, palavras pela metade,
etc. A língua escrita, especialmente a acadêmica, supõe um preparo de quem escreve já que ela
impõe mais precisão, mais formalidade, mais correção gramatical; o preparo tem que se dar também
para a atividade de leitura: a leitura tem que ser mais crítica, mais aguda, mais abrangente.

Antes de avançarmos nos comentários sobre a prova de Português do Vestibular
Unicamp 98, vamos ver um exemplo do caráter diverso das exigências da linguagem escrita
em situação formal e da linguagem oral cotidiana.

Para entender melhor o quanto somos benevolentes com as imprecisões nas nossas
conversas cotidianas, imaginemos uma situação muito comum em nossa vida: alguém, justificando
o porquê de sua decisão, diz: “Resolvi ir de carro. Vou gastar trinta reais de gasolina. De ônibus ia
ficar vinte mas somando os gastos com lanches, ia dar no mesmo.” Esse raciocínio é falacioso:
omite-se um dado, a saber, não se soma o custo do lanche no caso de a pessoa ir de carro. A
pessoa esconde um dado para que a conclusão pareça lógica, a melhor possível, a mais óbvia.
Assim, o sujeito se convence de uma decisão pessoal que, a bem da verdade, só afeta a ele.

Quando, porém, se faz este “jogo de esconde” para se obter um favor, para se conseguir
adeptos a uma posição, para convencer alguém, aí a tendenciosidade é maléfica. No caso de
esse jogo ocorrer na língua escrita, a sua própria natureza já impõe, em certa medida, uma
necessidade da linguagem ser mais limpa, mais coerente, mais precisa. Temos, pois, que estar
atentos para perceber esse jogo.

A questão 1 da prova de Português quer justamente que o candidato perceba e elucide
como se deu o “jogo de esconde” num texto de jornal que justamente estava propondo aos
leitores um debate (e que, portanto, deveria ser imparcial). O tema proposto, ao contrário de
suscitar amplo debate, encaminhava as respostas para um lado (como no exemplo do nosso
amigo viajante); responder inocentemente à questão proposta pelo jornal significaria não
perceber que o jornal não deu possibilidade de escolha.

Outras perguntas, à primeira vista questões de interpretação, podem ser entendidas melhor
como exercícios de leitura não interpretativa ou mesmo como exercícios de escrita.

É o caso da questão 4, em que a manchete “Lojas fecham quinta e abrem domingo”
poderia dar a entender que as lojas ficariam fechadas quinta, sexta e sábado, vindo a reabrir no
domingo. O candidato tem que ficar atento para esse tipo de equívoco - não proposital - mas
causado pela imprecisão da linguagem. Ser imprecisa, ser plural, polissêmica são características
da linguagem, mas isso não deve ser motivo para que quem escreve não zele por manter um
sentido pretendido.

A questão 5 é mais propriamente uma questão que, sendo de leitura, poderia também ser
respondida usando conhecimentos gramaticais: conhecendo-se o funcionamento de um período
composto e a função dos conectivos, o candidato responderia o que significa “Deus é fiel porque
para Deus nada é impossível”. É importante ressaltar aqui que não é solicitada uma explicação
religiosa; ao contrário, o que se pede é que, abstraindo do provável sentido que as duas orações
teriam isoladamente (ainda que a segunda, subordinada, nem deveria ser lida sozinha), o candidato
chegue, com sua prática de leitura e de reflexão sobre estrutura textual, a perceber o encadeamento
lógico entre as duas orações do período formado voluntária ou involuntariamente pelos dois
adesivos postos em seqüência.

Comentários

44

Língua Portuguesa



Já a questão 2, esta sim, aparentemente circunscrita ao âmbito dos recursos textuais
de coesão, é uma questão mais interpretativa. O enunciado, dando notícia sobre o cantor do
Chili Peppers, anuncia que Anthony Kieds sofreu um acidente de moto no qual fraturou o
punho, tendo então sido operado; descreve resumidamente o acidente: “Um automóvel que
ia na frente fez uma manobra inesperada”. E a notícia continua: “O fato obrigou o grupo a
cancelar shows.” Que fato é esse? - é a pergunta. É a manobra? o acidente? a fratura? a operação?
Claramente há uma gradação nas possibilidades de respostas, mas sem dúvida o fato não é a
manobra. Fica claro nesse exercício que a coesão resulta da coerência, isto é, fica claro que o
leitor entende a que se refere o fato - sabe fazer a ligação coesiva - pois sabe interpretar, sabe
inserir o texto que leu numa situação de comunicação. Cabe ao leitor estabelecer a ligação
entre o fato e seu referente; dado que há mais de um termo estruturalmente possível de ser
o referente, é necessário um trabalho interpretativo.

Finalmente, as questões 3 e 6 são questões que trabalham mais claramente nos dois
pólos: a língua falada, truncada, repetitiva num deles; no outro, a língua escrita de um texto
bem escrito. Ter habilidade para ouvir (ou ler a transcrição) no primeiro caso e entender o
conteúdo do texto transcrito apesar das marcas de oralidade que aparentemente dificultariam
a compreensão; no segundo caso, analisar os recursos que tornaram o texto claro, conciso,
harmônico - é isso que o Vestibular Unicamp quis medir com essas duas questões.

Mais uma vez vamos falar em leitura - agora, leitura de textos ficcionais. Acreditamos
que depois de termos passado pela prova de Redação e de Língua Portuguesa você esteja
convencido da importância da leitura para escrever um bom texto, para perceber as
ambigüidades e as intenções veladas dos mais diversos textos com os quais você tem contato,
em seu dia-a-dia, para, enfim, ser alguém que possui um domínio eficiente da Língua Portuguesa.

As obras literárias são aquelas em que ocorre o que poderíamos chamar de experiência
especial com a linguagem, algo que seria diferente do uso comum da língua que se dá nos
jornais, revistas, constituições, bulas de remédio... Mas se você já andou lendo por aí, já viu
livros em que a linguagem parece, por exemplo, jornalística. Como fica então o que havíamos
chamado de “experiência especial com a linguagem”? Podemos, para facilitar a nossa discussão
- lembrando que não é nosso objetivo aqui discutir todos os intrincados problemas envolvidos
na definição do termo “Literatura” -, afirmar que se constitui “Literatura” a obra que,
apresentando uma experiência especial com a linguagem, cria um universo ficcional.

Esse universo ficcional é criado a partir do trabalho com cinco elementos: narrador,
personagem, enredo, espaço e tempo. Parece que você ouviu essa história há pouco tempo -
a não ser que você não tenha lido ainda a parte sobre Redação deste caderno... Não, não
estamos sofrendo de algum tipo de pensamento obsessivo. Estamos falando de textos
narrativos; os elementos são, portanto, os mesmos, quer falemos de um romance, quer falemos
de uma narrativa escolar.

Dessa maneira, quando você for ler um texto ficcional em prosa, procure ver como os
elementos se apresentam nos livros, ou seja, procure ter as seguintes questões em mente:

• Quais as personagens e os seus papéis na história?
• Qual o narrador e o que implica a sua escolha para o sentido mais geral da obra?
• Onde se passa a história?
• Quando se passa a história?
• Como se organiza o enredo?
• Qual a relação desses elementos com o contexto social e literário?

Vale reafirmar o que foi dito no Manual do Candidato: não se espera “que você tenha
tipo contato com análises literárias especializadas, que são extremamente adequadas no
contexto acadêmico e crítico, mas que escapam à expectativa da banca em relação à sua
formação como aluno de 2o grau”. Espera-se que você tenha, de fato, lido os livros e mostre
ter sido capaz de realizar uma leitura eficiente. Uma leitura eficiente não significa que você
tenha que saber de cor as páginas dos nove livros que compõem a lista de textos ficcionais. A
prova de Literatura do Vestibular Unicamp não é uma prova de “pegadinha”, não se pergunta
qual a cor do lacinho de cabelo que a personagem “X” usava num momento de importância
reduzida na história. O que importa são os dados fundamentais, os característicos, as passagens
de grande importância para o enredo, as passagens emblemáticas, etc.; todos esses traços,
alguém que leu com atenção os livros, não terá a mínima dificuldade em identificar.

Vamos dar uma olhadinha na prova do Vestibular Unicamp 98.
A primeira questão da prova de Literatura enfocou Amor de Perdição de Camilo Castelo

Branco. Nessa questão, assim como em outras dessa prova, foi transcrito um trecho do livro
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enfocado, a partir do qual foram formuladas as perguntas. No item a, pedia-se a identificação
de uma personagem fundamental; já o item b incidia sobre um importante dado no enredo.

A questão 8 afirma, no item a, que o qüiproquó é uma situação que caracteriza O Noviço;
o trabalho do candidato consistia em escolher uma entre as muitas situações de equívoco que
aparecem no livro de Martins Pena e relatá-la de forma a se mostrar claramente como surgiu
e se desenvolveu o qüiproquó escolhido pelo candidato. O recurso “à parte” aparece durante
a peça inteira, sendo portanto um dos traços que a caracterizam; uma boa leitura perceberia
que era fundamental saber qual a função de um recurso tão recorrente.

A questão 9 incidiu sobre um ponto absolutamente central de Vidas Secas; no entanto,
para responder essa pergunta de maneira satisfatória, era preciso que se tivessem claros os
momentos do enredo que permitiam a Fabiano expressar essa comparação; afirmações de
caráter generalizador não responderam a questão satisfatoriamente.

Na questão 10, parte-se de um momento específico de Madame Pommery para que seja
formulada a pergunta, que, na realidade, não incide sobre esse momento específico em que a
comparação é feita, mas sobre o porquê de tal afirmação ser cômica; bastava que fossem
indicadas as características fundamentais de Madame Pommery para que a resposta fosse
adequada. O item b versava não sobre uma característica de personagem, mas sobre um dado
de enredo, o qual relaciona-se com os motivos que teriam levado a cafetina ao seu grande
empreendimento.

O item a da questão 11 também incidia sobre o enredo; pedia-se que o candidato
relatasse o episódio que gerou a resposta do personagem Raposo. Perceba que o trecho
transcrito na prova tem a função de presentificar o romance na memória do candidato, o que
tornava bastante simples - para aqueles que realmente leram A Relíquia - a identificação do
episódio. O item b partia de uma afirmação que à luz da narrativa possui dois sentidos, o literal
e o cômico, a serem identificados pelos candidatos.

Na questão 12 temos o texto poético, que exige do candidato uma leitura a ser realizada
no momento em que a prova é respondida. Você deve ter notado que não há uma lista de
textos em versos, como há para textos em prosa, mas isso não quer dizer que você deva ler
poesia somente no momento em que estiver fazendo a prova - quer dizer que você deve se
habituar à leitura de poemas, já que, por sua natureza diversa, requerem habilidades um pouco
diversas das requeridas por um texto em prosa. O item a pedia para que se relacionasse o
título com o poema, a partir de três diferentes definições da palavra “aquarela”, todas elas
possíveis de ser relacionadas ao texto de Murilo Mendes. O item b enfocava um verso
emblemático, do qual deveriam ser abstraídas duas imagens, cuja presença teria que ser indicada
em outros versos do “Aquarela”.

De cada uma das questões, transcreveremos uma resposta que obteve nota total -
todas as respostas são de candidatos de carne e osso. No final deste caderno você poderá
observar as notas médias obtidas pelos candidatos em cada questão. É interessante notar que,
na prova de Literatura, apesar de todas as questões versarem sobre pontos fundamentais,
quase óbvios, o desempenho foi muito ruim. Cabe a VOCÊ mudar esse quadro...

1. a) A resposta é direcionada pelo fato de que na própria pergunta já se afirma que as tais chuvas
violentas irão certamente provocar inundações e desabamentos que, pela lógica, claro que devem
ser evitados. Além disso, coloca-se para o leitor duas alternativas: ou se adota ações preventivas ou
se viverá tragédias - ou seja, duas alternativas de escolha óbvia, visto a força sensibilizadora de
“tragédia”.

b) Você acha que a Prefeitura deveria adotar ações preventivas para as possibilidades de inundações
e desabamentos na cidade ou essa seria uma atitude precipitada?

2. a) À operação a que foi submetido o cantor por causa do acidente.
b) À manobra inesperada do carro que ia à sua frente.

3. a) Explicar o que é uma Revolução.
b) Revolução é um processo violento através do qual uma nova classe toma o poder político da

classe que se encontrava no poder como aconteceu nas Revoluções Francesa e Russa.

4. Lojas fecham 5a mas abrem domingo.

5. a) Estar-se-ia afirmando que a fidelidade é uma coisa impossível de se seguir.
b) O dono está querendo afirmar que ele é infiel visto que somente Deus é fiel pois fidelidade

para o dono do carro é uma coisa impossível.

6. Em “... diferentes espiritualidades: beneditina, dominicana, jesuítica, franciscana.” há a explicação

Exemplos de Resposta
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através de apostos. Em “...crise da racionalidade moderna, ou seja, da nossa maneira de entender
o mundo...” há a explicação através da adição de uma nova frase.

7. a) É o ferreiro João da Cruz pai de Mariana. Eles se diferenciam pela classe social, pela origem
pois Simão Botelho vem de uma família com nome, é letrado, já a outra personagem faz parte do
povo.

b) A Tereza de Albuquerque
       Ir para outro convento, pois, as famílias de Simão e Tereza são rivais, os pais de Tereza queriam
que ela se casasse com o primo, fato que não se deu, e por ela ser “namorada” de Simão, ela
prefere o convento ao casamento. Assim mesmo no convento ela mantém contato com Simão
através de cartas e acontece que descobrem sobre as cartas e que ela iria fugir com Simão, assim
decidem mandá-la para outro convento longe de Simão.

8. a) Um equívoco que provoca uma situação cômica ocorre quando Rosa e o noviço trocam de
roupas pois este consegue convencê-la de que a polícia estava chegando para prendê-la a mando
de Ambrósio, quando na verdade o padre mestre havia mandado apanhá-lo por ter fugido do convento.
Rosa, com roupas de noviço, é conduzida presa ao convento e provoca uma tremenda confusão
quando todos descobrem que há uma mulher lá dentro.

b) A função de tal recurso é explicitar os pensamentos do personagem de maneira que os outros
que contracenam com ele não saibam, mas o público saiba, provocando riso no público pela
incoerência entre o que o personagem pensa e como ele age com os outros quando está, por
exemplo, enganando alguém.

9. Fabiano chega a afirmar que se sente resistente como um bicho, por sobreviver à seca, do
mesmo modo que Baleia; ele também tem enorme dificuldade para se expressar, fazendo-o por
meio de gestos e de sons guturais como “Hum!”, “An!”, o que poderia ser comparados aos latidos
de Baleia.

Fabiano também tem dificuldades para elaborar idéias mais complexas; quase sempre fica
confuso, o que pode se relacionar à irracionalidade de Baleia.

10. a) A figura de Cabral representa o início da civilização do Brasil. Civilização no sentido de dar
civilidade aos nativos, introduzi-los na moralidade e nos bons costumes. Já Madame Pommery, ao
chegar ao Brasil e posteriormente se estabelecer em São Paulo, fixa como objetivo único dar nobreza
à prostituição, símbolo da amoralidade e dos maus costumes. Qualquer comparação entre ambos
é, no mínimo, cômica.

b) Madame Pommery se encarrega de remodelar os costumes da sociedade paulista tornando
seu salão um lugar nobre, símbolo de status e riqueza. Reconstrói assim a civilidade iniciada por
Cabral.

11. a) Após ser expulso de casa pela tia, Raposo começa vender “relíquias” que eram feitas em
Lisboa. No começo deu certo mas o grande número delas fez com que ele fosse à decadência. O
episódio que faz com que Lino dê essa resposta a Raposo é quando este tenta vender àquele mais
algumas relíquias.
    b) O sentido literal da frase refere-se que não há compradores suficientes às ferraduras vendidas.
Já o sentido irônico se estabelece de maneira que o autor estivesse sugerindo que quem compra a
ferradura é “burro” e que não há “burros” suficientes para comprar as ferraduras.

12. a) O significado que melhor se encaixa aqui é o 3, pois no poema de Murilo Mendes temos uma
descrição bela, otimista e surreal (“homens... atropelam automóveis, ...”) de um povo e de um
local específico.

b){Imagem: Desabrochamento
Verso: “meninas de seios estourando...”

{Imagem: Força (de um novo começo)
Verso: “mulheres grandes, de coxas largas,...”

{Imagem: Pureza (ou inocência, limpeza, em um novo início)
Verso: “A montanha lavada inaugura...”
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SEGUNDA
FASE

  Ciências Biológicas
                        11 de Janeiro de 1998



     prova de Biologia do Vestibular Unicamp procura avaliar o conhecimento, a
compreensão e a aplicação dos conceitos básicos do 2o. grau, abrangendo amplamente o
conteúdo programático. Visa também a verificar a capacidade de estabelecer relações entre
os diferentes fenômenos biológicos, reconhecendo a unidade dentro da diversidade. Assim,
têm sido solicitadas explicações para fenômenos observados no cotidiano do candidato,
interpretação e análise de informações apresentadas em gráficos, figuras, tabelas e experimentos
e interrelação de conhecimentos dentro dos diferentes campos da Biologia e com outras
áreas. São utilizadas também informações veiculadas pelos meios de comunicação valorizando
o candidato que procura se manter informado e que faz uma leitura crítica com base nos
conhecimentos de Biologia adquiridos no 2o. grau .

As doze questões da 2a. fase apresentam itens que permitem estabelecer graus diferentes
de dificuldade, direcionar as respostas e tornar a correção mais precisa e objetiva.

De acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linnaeus, o nome
científico Felis catus aplica-se a todos os gatos domésticos como angorás, siameses, persas,
abissínios e malhados. O gato selvagem (Felis silvestris), o lince (Felis lynx) e o puma ou
suçuarana (Felis concolor) são espécies relacionadas ao gato.
a) A que gênero pertencem todos os animais mencionados?
b) Por que todos os gatos domésticos são designados por um mesmo nome científico?
c) Qual dos nomes a seguir designa corretamente a família a que pertencem esses animais:
Felinaceae, Felidae, Felini, Felinus ou Felidaceae? Justifique.

a) Felis. (1 ponto - só foi  atribuído o ponto quando a grafia estava correta).
b) Porque todos os gatos domésticos pertencem à mesma espécie. (2 pontos)
c) Felidae. (1 ponto)
   É o único nome que tem a terminação idae correta para família. (1 ponto)

O estudante de Biologia defronta-se com uma enorme variedade de termos usados
como nomes científicos e para designar categorias taxonômicas de plantas e animais. Para que
a comunicação na ciência seja exata, é necessária a existência de um sistema de nomenclatura
aceito internacionalmente.

Alguns dos usos práticos do conhecimento biológico envolvem necessariamente o uso
correto de nomes científicos e são de domínio tão amplo que suas aplicações podem ser
evidenciadas no campo da medicina e saúde pública, em agricultura e conservação e até mesmo
em estudos sociais. Apesar de terem sido abordados os aspectos mais elementares da
nomenclatura biológica, foi possível verificar que este item do programa tem sido neglicenciado
no ensino de 2o. grau, a julgar pelo índice de notas 4 e 5 (15%) em contraste com o observado
para notas zero, 1 e 2 (58%). Percebeu-se também que grande parte dos candidatos confunde
a categoria taxonômica “gênero” com outros níveis taxonômicos, sendo freqüentes no item a
respostas como mamíferos (classe), artrópodes (filo), vertebrados (subfilo) e cordados (filo).
Notou-se que embora o nome genérico Felis estivesse escrito no texto da questão, muitos
candidatos não usaram a grafia correta, deixando de sublinhar a palavra ou escrevendo-a com
a letra inicial minúscula.

Uma criança, depois de passar férias em uma fazenda, foi levada a um posto de saúde com
quadro sugestivo de pneumonia. Os resultados dos exames descartaram pneumonia por vírus
ou bactéria. A doença regrediu sem necessidade de tratamento. Algumas semanas depois, um
exame de fezes de rotina detectou parasitismo por Ascaris lumbricoides (lombriga) e por
Enterobius vermicularis (oxiúro). A mãe foi informada de que um dos vermes poderia ter
causado a pneumonia.
a) Qual poderia ter sido o verme responsável? Justifique sua resposta.
b) Cite um outro verme que pode causar sintomas semelhantes no ser humano.

a) Ascaris lumbricoides (1 ponto)
Porque tem ciclo pulmonar; ou: a larva eclode do ovo no intestino delgado, atravessa a

parede do intestino e cai na  circulação. Ao chegar ao pulmão, perfura a parede alveolar e é
carregada para a traquéia.  Nessa passagem pelos pulmões, pode provocar um quadro de
pneumonia (qualquer uma das respostas: 2 pontos)
b) Ancylostoma duodenale;

Necator americanus (amarelão);
Strongyloides stercoralis. (qualquer um deles: 2 pontos)

Questões
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Resposta Esperada

O objetivo desta questão foi verificar o conhecimento do aluno sobre o ciclo biológico
básico de algumas das verminoses mais comuns no Brasil, procurando relacioná-lo com os
sintomas mais freqüentes, chamando a atenção para a importância do ciclo pulmonar do parasita
na determinação de um quadro clínico sugestivo de pneumonia.

Questões sobre parasitologia são uma constante no vestibular da Unicamp, e este é um
tema abordado desde o 1° grau no programa de saúde. Apesar disto, o desempenho dos
candidatos tem sido abaixo da expectativa. Esta questão não fugiu à regra, com 53%  das
provas deixadas em branco ou com nota zero. A média geral também foi baixa (1,31) o que
corresponde a 26,2% da nota máxima possível. Mesmo nas áreas de alta demanda, como
biológicas e exatas, as médias foram baixas, apontando para um conhecimento insuficiente dos
candidatos sobre as principais endemias parasitárias que ocorrem no Brasil.

Nas aves, a aquisição evolutiva de penas foi um passo importante para o vôo.
a) Cite duas outras características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de vôo.
b) Além do vôo, dê outra função das penas.
c) Que estrutura dos mamíferos é homóloga às penas? Explique.

a) - Pulmões com prolongamentos (sacos aéreos) que se estendem pelos espaços do pescoço
e dos ossos do tronco.

- Ossos ocos e porosos, diminuindo a densidade.
- Costelas rigidamente ligadas à coluna vertebral e esterno.
- Processos uncinados nas costelas.
- Músculos peitorais possantes.
- Esterno carenado (com quilha).
- Ausência de bexiga urinária (excreção de ácido úrico).
- Ovário e oviduto desenvolvidos só de um lado.
- Temperatura corporal elevada permitindo metabolismo alto.
- Alta capacidade de visão.

(quaisquer duas: 2 pontos)
b) Isolante térmico (impedindo a circulação do ar junto à pele) ou diferenciação sexual

externa (relacionado a comportamento de corte) (1 ponto)
c) Pêlos. Porque são também de origem ectodérmica (ou: porque têm a mesma origem

embrionária) (2 pontos)

Nesta questão procurou-se verificar o conhecimento sobre biologia das aves
especialmente o relacionado com o vôo e a importância das penas neste processo. Esta questão
foi uma das mais fáceis da prova (média geral 3,09) e, mesmo nas áreas não biológicas, a menor
média foi 2,44 (Artes). Todos os candidatos responderam esta questão e apenas 1% obteve
nota zero, o que indica que o assunto era bem conhecido.

Notou-se que, entre os erros mais comuns, foi freqüente associar a forma em quilha do
esterno com a aerodinâmica e não com a inserção dos músculos para o vôo, e considerar
sacos aéreos similares à bexiga natatória dos peixes. Verificou-se, ainda, que o conceito de
homologia é desconhecido por parte dos candidatos, sendo freqüente no item c respostas
citando estruturas de mesma função, isto é, análogas.

O jornal O Estado de São Paulo de 2 de agosto de 1997 noticiou a descoberta de “colônias de
vermes desconhecidos escondidos em metano congelado emergindo do fundo do mar. (...) As
criaturas parecem pertencer a uma espécie nova na família dos organismos conhecidos como
poliquetos (...). Elas parecem cegas, mas têm bocas, aparelho digestivo e um sistema de
circulação complexo.”
As características mencionadas não permitem  classificar esses novos organismos como
poliquetos.
a) A que filo pertencem os poliquetos?
b) Cite duas características que, em conjunto, permitiriam identificar esses animais como poliquetos.
c) Quais são as outras duas classes deste filo? Dê uma característica de cada uma que as diferencie
dos poliquetos.

a) Filo Annelida (1 ponto)
b) - Metameria e parapódio.
    - Metameria e larva trocófora.
    - Parapódio e larva trocófora.
    - Parapódio e troca gasosa por brânquias.
    - Parapódio e cabeça desenvolvida.
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    - Parapódio e ausência de ventosas.
    - Cabeça desenvolvida e larva trocófora.
    - Muitas cerdas e sistema circulatório fechado (1 ponto)

c) - Oligoquetos e Aquetos (ou  Hirudíneos) (1 ponto)

Características:

      (1 ponto) (1 ponto)

Nesta questão solicitou-se um conhecimento sobre as classes do Filo Annelida, grupo
zoológico enfocado pela imprensa quando da descoberta de novas formas em regiões profundas
dos oceanos. Requeria um conhecimento superficial das características que definem os
poliquetos e das que separam as três classes. Parte da questão poderia ser facilmente respondida
apenas pelo conhecimento do significado do nome (poliquetos: poli = muitas, quetos = cerdas;
oligoquetos: oligo = poucos; aquetos: a = sem). Apenas 12% dos candidatos deixaram a
questão em branco, mas 41% tiveram nota zero. Este baixo desempenho pode ser atribuído
à falta de familiaridade com este grupo zoológico, especialmente com os poliquetos e
sanguessugas (aquetos). No entanto, esta questão foi uma das que mais selecionaram os
candidatos para a área Biológica.

No item a, os candidatos responderam com muita freqüência que os poliquetos
pertenciam a artrópodos, celenterados, moluscos, platelmintos e cordados.

A poluição atmosférica de Cubatão continua provocando efeitos negativos na vegetação da
Serra do Mar, mesmo após a instalação de filtros nas indústrias na década de 80. Nos locais
onde houve destruição total, a mata está se recompondo, mas com uma vegetação diferente
da mata atlântica original .
a) Considerando que a mata está se recompondo através de um processo natural de sucessão
secundária, quais são as etapas esperadas neste processo?
b) Cite duas características típicas da mata atlântica.

a) Ervas (e/ou gramíneas), arbustos e árvores. (3 pontos)
b) - Estratificação, com emergentes atingindo 40m (ou árvores de grande porte).
    - Plantas adaptadas à alta pluviosidade (plantas higrófilas).
    - Presença de epífitas e lianas.
    - Plantas com:

• raízes tabulares
• raízes escoras
• raízes adventícias superficiais (geralmente com aborto da raiz axial)
• parte aérea muito mais desenvolvida que a subterrânea
• folhas com ponta afilada (ponta gotejante)
• presença frequente de hidatódios
• reprodução principalmente por sementes

    - Ervas macrófilas e fetos arborescentes.
    - Predominância de plantas sempre verdes (ou perenefolias).
    - Grande biodiversidade (diversidade, variedade) de plantas.

        (quaisquer duas: 2 pontos)

O objetivo da questão foi verificar conhecimentos básicos em ecologia vegetal, através
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da apresentação de um problema real enfocando sucessão secundária após danos causados à
mata atlântica pela poluição. Procurou também verificar se os candidatos têm a  noção de que
a maioria das espécies vegetais apresenta um conjunto de características que lhes permite
sobreviver e reproduzir num determinado ambiente e se têm a noção de que a vegetação
existente na mata atlântica possui adaptações diferentes daquelas de outros tipos vegetacionais
como cerrado e caatinga.

Ficou evidente que a maioria dos candidatos desconhece o conceito de sucessão
secundária, utilizando os termos “ecese, sere e climax” de maneira errada. Verificou-se um
alto índice de notas 1 (34%) o que pode ser explicado pelo fato de que os candidatos citaram
corretamente pelo menos uma característica da vegetação da mata atlântica. Os conceitos de
diversidade, densidade e heterogeneidade foram utilizados incorretamente por muitos
vestibulandos.  Apesar de ser um assunto bastante discutido no 2o. grau, a questão mostrou-se
surpreendentemente difícil, com 87% dos candidatos obtendo nota inferior ou igual a 2.

Em muitas plantas a floração é controlada pelo fotoperíodo. Em condições naturais, uma planta
de dia longo floresce quando é exposta a 16 horas de luz seguidas por um período escuro de
8 horas. Plantas de dia curto florescem quando submetidas a 8 horas de luz, seguidas por um
período escuro de 16 horas, conforme as figuras abaixo:

Em um experimento, plantas de dia longo e de dia curto foram colocadas em uma câmara de
crescimento e submetidas artificialmente a 16 horas de luz , seguidas por 16 horas de escuro.
A resposta obtida foi a seguinte:

a)  A que conclusão o experimento permite chegar?
b) Qual é o pigmento envolvido no fotoperiodismo?
c) A que outro processo este pigmento está relacionado?

a) O comprimento da noite é o fator crítico no florescimento. (3 pontos)
b) Fitocromo. (1 ponto)
c) - Germinação de sementes (ou quebra de dormência).
    - Estiolamento e sua reversão.
    - Regulação do crescimento da plântula.
    - Estímulo para o início da síntese de clorofila.
    - Abertura de estômatos. (1 ponto)

Questões de fisiologia vegetal são freqüentes no vestibular Unicamp, mas o desempenho
dos candidatos não tem sido satisfatório. O objetivo da questão foi chamar a atenção para o
fato de que a luz é importante não apenas na fotossíntese mas também como fator determinante
de outros fenômenos, como época de florescimento e distribuição dos vegetais sobre a Terra.

A interpretação de experimentos também é freqüentemente incluída no vestibular e
ainda causa dificuldade para os candidatos. Isto pode ser verificado pelo fato de apenas 3% dos
candidatos terem obtido notas 4 e 5 enquanto o índice de notas zero, 1 e 2 alcançou 66%.
Muitos apenas descreveram o experimento sem chegar a uma conclusão. Esse tipo de resposta
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não recebeu qualquer pontuação.

O metabolismo celular é controlado por uma série de reações em que estão envolvidas
inúmeras proteínas. Uma mutação gênica pode determinar a alteração ou a ausência de algumas
dessas proteínas, levando a mudanças no ciclo de vida da célula.
a) Explique a  relação que existe entre  gene e proteína.
b) Por que podem ocorrer alterações nas proteínas quando o gene sofre mutação?
c) Em que situação uma mutação não altera a molécula protéica?

a) A seqüência de bases de DNA (gene) determina a seqüência de bases do RNA mensageiro
e este a seqüência de aminoácidos da proteína que vai ser formada. (1 ponto)

b) A mutação altera a seqüência de nucleotídeos no DNA que forma o gene.  Se esta seqüência
for alterada, o RNAm também será e consequentemente a proteína. (2 pontos)

c) No caso de a mutação transformar um códon em outro relacionado ao mesmo aminoácido
(código degenerado). (2 pontos)

Esta questão procurou verificar conceitos básicos de genética molecular e a capacidade
de interrelacionar os conhecimentos sobre gene e mutação, código genético e síntese protéica.
Constatou-se que a natureza química do gene não é entendida por muitos candidatos. Foram
muito freqüentes explicações como “genes são constituídos por proteínas” ou ainda, “genes
são trincas de códons”, “códons são genes” ou  “códons são cístrons”. Muito freqüente
também foi usar código genético como sinônimo de códon, genoma ou material genético, e
proteína como sinônimo de aminoácido.

A nota média desta questão foi muito baixa em todas as áreas. É interessante notar
que embora 62% dos candidatos tenham recebido nota zero, apenas 6% deixaram a prova
em branco. Isto mostra que os candidatos já ouviram falar do assunto, especialmente de
“gene”, mas não têm os conceitos claros.

Aplicar conhecimentos básicos para responder a questões como o item b, por exemplo,
tem sido uma tarefa muito difícil para os candidatos, embora o vestibular Unicamp venha
insistindo nesse ponto ao longo dos anos. No item c, muitos indicavam “código degenerado”
como resposta decorada, e, ao tentar explicá-la, demonstravam que realmente não sabiam o
que isso significava.

Analogias como método para facilitar o entendimento podem ser uma ferramenta
interessante no ensino, mas devem ser evitadas pelos candidatos quando se pede uma
explicação biológica. Referências à síntese protéica como “uma receita de bolo” ou como
“construção com tijolos e engenheiros” foram freqüentes nas respostas dos candidatos, muitas
vezes sem utilizar qualquer terminologia técnica biológica.

Os ribossomos são encontrados livres no citoplasma, associados à superfície do retículo
endoplasmático e dentro de mitocôndrias e cloroplastos, desempenhando sempre a mesma
função básica.
a) Que função é essa?
b) Por que alguns dos ribossomos se encontram   associados ao retículo endoplasmático?
c) Por que as mitocôndrias e cloroplastos também têm ribossomos em seu interior?

a) Síntese protéica. (1 ponto)
b) Porque as proteínas aí produzidas passam para o interior do retículo para serem modificadas
e secretadas. (2 pontos)
c) Porque algumas das proteínas de mitocôndrias e cloroplastos são produzidas no interior
da própria organela a partir de seu próprio DNA. (2 pontos)

ou
Essas organelas se originaram de bactérias aeróbicas primitivas que estabeleceram uma

relação de simbiose com uma célula eucarionte, trazendo portanto seu próprio DNA, RNAs
e ribossomos utilizados para produzir suas proteínas.

Esta questão procurou avaliar conhecimentos básicos de biologia celular relacionados
a uma das mais importantes e fundamentais organelas citoplasmáticas. Procurou também
verificar o conhecimento dos candidatos quanto à interação entre componentes celulares.

Embora o item a solicitasse apenas uma resposta objetiva sobre a função do ribossomo,
19% dos candidatos obtiveram nota zero na questão como um todo. Foram muito freqüentes
respostas errôneas de que a função do retículo endoplasmático é de armazenamento e
transporte, inclusive com a explicação de que essa organela forma canais por onde circulam as
substâncias para as diversas partes da célula e até para o meio externo. As respostas relacionadas
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a transporte foram consideradas quando o candidato indicava que o retículo endoplasmático é
importante para a produção de substâncias a serem enviadas para outras partes da célula ou
para o meio extracelular. Também foram consideradas no item b respostas na forma de
exemplos.

Em 1950, o vírus mixoma foi introduzido em uma região da Austrália para controlar o grande
aumento de coelhos europeus. O primeiro surto de mixomatose matou 99,8% dos coelhos
infectados. O surto seguinte matou 90%. No terceiro surto somente 40 a 60% dos coelhos
infectados morreram e a população voltou a crescer novamente. O vírus é transmitido por
mosquitos que só picam coelhos vivos. O declínio da mortalidade dos coelhos foi atribuído a
fatores evolutivos.
a) Do ponto de vista evolutivo, o que ocorreu com a população de coelhos?
b) Como os mosquitos podem ter contribuído para a diminuição da mortalidade dos coelhos?

a) Os coelhos foram fortemente selecionados pela infecção de vírus até que a maioria da
população passou a consistir de coelhos resistentes.   (2 pontos)
b) Linhagens de vírus com menor virulência permitiam uma sobrevivência mais prolongada dos
coelhos, aumentando a possibilidade de transmissão destes vírus pelos mosquitos.(3 pontos)

O objetivo foi verificar se os candidatos eram capazes de propor uma interpretação
evolutiva, levando em conta a seleção natural. Os dois itens desta questão exigiam que o
candidato aplicasse o conceito de seleção natural, sobre a variabilidade na resistência ao vírus
entre os coelhos (item a) como também sobre a variabilidade quanto à virulência entre os
vírus (item b).

Respostas incompletas como: “a população tornou-se resistente ao vírus” ou “ocorreu
a sobrevivência dos mais fortes”  no item a, e, “os mosquitos transmitiam vírus com mutações”
ou “variabilidade entre os vírus encontrando-se linhagens menos virulentas” no item b, foram
consideradas com menor pontuação.

O item b requeria uma reflexão bastante aprofundada, levando em conta diversas
possibilidades para a elaboração de uma hipótese plausível, o que explica o baixo desempenho
dos candidatos nesse item.

Foi uma questão com poucas provas em branco e respostas geralmente prolixas. A
nota mais freqüente foi 2 (46% dos candidatos), obtida quase que exclusivamente no item a.

Existe um gene em cobaias que suprime o efeito do gene que determina a coloração nesses
animais. Esse gene está localizado em um cromossomo diferente daquele em que está o gene
que determina a cor do animal.  Cobaias albinas homozigotas foram cruzadas e todos os
descendentes nasceram pretos. Como isto pode ser explicado, considerando-se que não
ocorreu mutação? Justifique.

As cobaias cruzadas tinham genótipos diferentes: uma era homozigota para o alelo que
determina a cor preta (dominante) e homozigota para o alelo que suprime a cor (recessivo); a
outra era homozigota para o alelo que determina cor branca (recessivo) e homozigota para o
alelo que permite o desenvolvimento de cor (dominante).
Ou:

gene 1: B - alelo para a cor preta
b - alelo para a cor branca (ou para albinismo, ou para ausência de cor)

gene 2: I - alelo que possibilita o desenvolvimento de cor
i - alelo que suprime a cor

BBii   (branca)      X      bbII   (branca)
 \ /
BbIi (pretas)

O desempenho dos candidatos nessa questão foi muito ruim, com 83% de notas zero
e 14% de provas em branco, apesar de muitos candidatos se referirem ao fenômeno da epistasia.
Esse péssimo desempenho foi interpretado não como desconhecimento do assunto, mas como
resultante do tipo de questão, que pedia a identificação dos genótipos parentais a partir de
informações sobre os  descendentes. Tradicionalmente, questões de genética pedem que seja
feito um cruzamento a partir de determinados genótipos.

O erro mais comum constatado pela banca corretora foi atribuir a situação exposta a
“crossing-over”. Foram também freqüentes erros como “linkage”; herança ligada ao sexo;
não transmissão do cromossomo ou gene; um único par de genes; a inibição ocorrendo sobre
os genes para albinismo, originando as cobaias pretas; e homozigose só para os genes de
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coloração e não para os genes inibidores. Além disso, foi comum a confusão entre gene e
cromossomo e entre gene e alelo, e interpretação do verbo suprimir presente na questão
como suprir.

Na eritroblastose fetal ocorre destruição das hemácias, o que pode levar recém-nascidos à
morte.
a) Explique como ocorre a eritroblastose fetal.
b) Como evitar sua ocorrência?
c) Qual o procedimento usual para salvar a vida do recém-nascido com eritroblastose fetal?

a) Mãe Rh-  anteriormente sensibilizada pelo contato com sangue Rh+ (por transfusão ou por
filho Rh+). O fator anti-Rh passa pela placenta causando a destruição das hemácias do filho
Rh+. (2 pontos)

b) Injeção de pequena quantidade de soro anti-Rh na mãe Rh-, logo após o parto de criança
Rh+. O fator anti-Rh destrói as hemácias do filho que estiverem na circulação da mãe,
evitando sua sensibilização. (2 pontos)

c) Exangüíneo-transfusão (ou transfusão total, completa ou troca de todo o sangue). (1 ponto)

Nesta questão procurou-se verificar conhecimentos de fisiologia humana relacionados
a uma doença sangüínea bastante estudada no segundo grau. As principais dificuldades dos
candidatos residiram no desconhecimento do mecanismo de ação do soro anti-Rh e do conceito
de transfusão, confundido com muita freqüência com hemodiálise, filtração, etc. Respostas
incompletas como “tomar vacina logo após o parto”; “mulher Rh-  evitar ter filho com homem
Rh+”; e “ter apenas um filho” receberam pontuação parcial.

A nota média geral nesta questão foi a segunda maior da prova, com uma boa
discriminação em todas as áreas, com 44% dos candidatos obtendo notas entre 3 e 5.

Os fumantes causam maiores danos às suas vias e superfícies respiratórias ao introduzir nelas
partículas de tabaco e substâncias como nicotina em concentrações maiores do que as existentes
no ar.  Estas substâncias inicialmente paralisam os cílios na traquéia e brônquios e posteriormente
os destroem. Além disso, a nicotina provoca a liberação excessiva de adrenalina no sangue
aumentando o risco de acidentes vasculares.
a) A que tipo de tecido estão associados os cílios?
b) Qual é a conseqüência da  paralisação e destruição dos cílios das vias respiratórias?
c) Explique como os efeitos fisiológicos da liberação da adrenalina podem aumentar os riscos
de acidentes vasculares.
d) Onde é produzida a adrenalina?

a) Epitélio. (1 ponto)
b) Sem os cílios que retiram muco e partículas aderidas a ele, os resíduos se acumulam nas vias

respiratórias. (1 ponto)
c) Pelo aumento da pressão arterial, porque a adrenalina provoca vaso-constrição, e aumento

da freqüência e da força dos batimentos cardíacos . (2 pontos)
d) Na supra-renal. (1 ponto)

A questão procurou enfatizar a interrelação entre áreas da Biologia através: da associação
de uma estrutura celular com o tecido e sistema em que ela ocorre; da associação dessa
estrutura com os fenômenos fisiológicos; da associação entre diferentes sistemas;  da referência
ao controle hormonal sobre eles. Ao mesmo tempo, procurou chamar a atenção para os
riscos do vício do fumo.  Apesar da abrangência da questão, apenas 26% dos candidatos
tiveram notas acima de 3. Porém poucos (2%) a deixaram em branco.

Ao longo desses anos, tem-se constatado que alguns erros e atitudes inadequadas ao
responder as questões têm se repetido. Entre esses problemas se destacam:

- leitura desatenta ou equivocada da questão levando a respostas erradas ou não
relacionadas com o que foi perguntado;

- imprecisão de respostas por deficiência de vocabulário e de leitura de textos;
- respostas que vão além do solicitado acarretando perda de tempo sem acrescentar

qualquer ponto à nota.
Tem-se verificado com freqüência também que os candidatos citam vários exemplos

quando a  questão pede apenas um ou dois. Os exemplos adicionais errados levam à perda de
pontos, podendo até não ser atribuída qualquer nota àquele item da questão. Assim também,
se a questão solicita efeitos ou características e os adicionais citados são contraditórios, a
resposta correta pode ter sua pontuação diminuída.
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SEGUNDA
FASE

 Química
                         12 de Janeiro de 1998



        o elaborar as questões de Química do Vestibular da Unicamp, a banca examinadora
procura atender a vários requisitos, dentre os quais: selecionar os candidatos de acordo com
um determinado perfil, interagir com o 2o Grau, e procurar incentivar a maioria dos estudantes
e professores a terem uma postura diferente da convencional, com relação ao ensino e
aprendizagem de Química, conforme pode ser visto no Manual do Candidato.

A Química é hoje a “Ciência Central” e se faz presente em toda a parte: em nós
próprios (nosso corpo, nossa roupa, nosso alimento), na natureza que nos cerca (o solo, os
vegetais, os animais), na nossa vida urbana (edifícios, transportes, trabalho e lazer, alimentação).
Os materiais com que são feitas as coisas que utilizamos são elaborados através de
conhecimentos químicos. Um dos aspectos mais interessantes do ser vivo são suas reações
químicas. Os meios de transportes funcionam principalmente através de reações químicas
que ocorrem nos motores. Os equipamentos elétricos e eletrônicos são feitos de materiais
especiais, fabricados com a mais sofisticada técnica química. A Química faz parte de nossa vida
diária, de nosso cotidiano. Conseqüentemente seu ensino deve mostrar esta característica, o
que, infelizmente, não ocorre na maioria das vezes. Muitos candidatos ao vestibular nem
sempre percebem esta realidade, nem sempre são capazes de fazer correlações entre os
fatos e os conhecimentos teóricos, sem falar de falhas mais fundamentais como deficiências
de leitura, que se manifesta na incompreensão das questões, no uso da Classificação Periódica,
etc. São minoria ainda os candidatos que têm uma visão da Química como seria desejável,
mesmo não alcançando ainda um desempenho satisfatório.

As sucessivas bancas elaboradoras de Química têm procurado formular questões e
corrigi-las dentro do espírito descrito no Manual do Candidato e, felizmente, tem-se notado
nos candidatos uma certa formação e preparação nesta mesma direção. A minoria que acima
mencionamos tem aumentado e temos fé que esta minoria acabe se transformando em maioria.

A seguir são apresentadas as questões de segunda fase do Vestibular 98. São mostradas
suas resoluções, os pontos atribuídos, o desempenho dos candidatos e alguns comentários
sobre estes itens. O desempenho dos candidatos é traduzido pelos dados estatísticos da média
de cada questão em todas as provas (cada questão vale 5 pontos) e pela porcentagem de notas
zero, também relativa a todas as provas, as quais compreendem respostas totalmente incorretas
e questões em branco. As observações servem para orientar o candidato em como ele deve
procurar responder às questões, evitando certos erros.

A segunda fase do Vestibular da Unicamp procura apresentar questões que possam
selecionar, de modo efetivo, os candidatos dos diversos cursos. São apenas doze questões
por disciplina, e as bancas elaboradoras têm que combinar a necessidade de seleção com a
filosofia de elaborar perguntas que contemplem o espírito crítico, que estejam relacionadas
com o contexto, a vivência do estudante, e que evitem a memorização excessiva. A tarefa não
é fácil, porém tem-se procurado fazer o melhor.

A seguir estão apresentadas as questões de Química do Vestibular 98, com as respostas
esperadas, observações, desempenho dos candidatos e comentários.

ATENÇÃO: Responda às questões com letra LEGÍVEL! Isso facilitará a correção de sua prova
e garantirá a compreensão de suas respostas.

As duas substâncias gasosas presentes em maior concentração na atmosfera não reagem entre
si nas condições de pressão e temperatura como as reinantes nesta sala. Nas tempestades,
em conseqüência dos raios,  há reação dessas duas substâncias entre si, produzindo óxidos de
nitrogênio, principalmente NO e NO2.
a) Escreva o nome e a fórmula das duas substâncias presentes no ar em maior concentração.
b) Escreva a equação de formação, em conseqüência dos raios, de um dos óxidos mencionados
acima, indicando qual é o redutor.

a) Nitrogênio,   N2   e   oxigênio,   O2. (2 pontos)

b) N2   +    O2  →  2  NO

redutor

faísca elétrica
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ou 0,5 N2   +    O2 →  NO

redutor (3 pontos)

Os símbolos dos elementos devem ser escritos com letras de forma, como exigem as
normas internacionais, e não manuscritas. As equações químicas devem apresentar todas as
substâncias (reagentes e produtos), todas as fórmulas corretas e estar balanceadas. A substância
redutora deveria ser indicada com clareza.

• média = 3,87;
• zeros = 3,0%.

Esta era uma questão bastante fácil, uma vez que a composição do ar é assunto conhecido
desde o 1o grau (vide questão 3 da 1a Fase). Realmente a porcentagem de zeros foi bem
pequena (3,0 %) e a média relativamente alta: a mais elevada da prova.

Esta questão tem um aspecto informativo, que se refere à grande estabilidade da molécula
N2, que precisa de uma grande quantidade de energia para reagir com alguma outra substância.

Freqüentemente tem-se recorrido à exumação de ossadas para investigação policial e
arqueológica. Os ossos que restaram após um longo período de sepultamento resistiram à
ação do tempo por serem constituídos, principalmente, por um tipo de fosfato de cálcio,
muito estável, de fórmula genérica Ca10 ( PO4 ) 6 (OH) x .
a) Qual o nome do elemento químico que, no composto acima citado, aparece na forma de
cátion?
b) Consulte a tabela periódica e indique outro elemento que poderia substituir o cátion do
referido composto.
c) Determine o valor de x indicado na fórmula acima. Lembre-se de que a fórmula do ácido
fosfórico é H 3 PO 4 .

a) Cálcio (1 ponto)

b) Be, Mg, Sr, Ba ou Ra (ou indicação pelos nomes) (2 pontos)

c) cargas:    Ca2+ = 10 × (2+) =  20+
PO4

3- = 6 × (3−)  =  18−
OH-  =  x × (1−)  =  2−, pelo princípio da eletroneutralidade.
Portanto tem-se x = 2. (2 pontos)

O cálculo do item c deveria deixar claro os princípios e o raciocínio envolvidos. A
apresentação pura e simples da resposta, sem a indicação dos cálculos, anulava o item.

• média = 3,59;
• zeros = 10,0 %.

Foi a segunda questão em facilidade nesta prova. Muitos candidatos não responderam
corretamente o item b, possivelmente por não utilizarem a tabela periódica. É conveniente
lembrar que a Classificação Periódica engloba, em uma mesma família, elementos com
propriedades semelhantes, e a carga do cátion é apenas uma delas.

Apesar do conceito de eletroneutralidade ser considerado fácil, o número de erros no
cálculo de x foi significativo.

Quando o acumulador dos automóveis (bateria de chumbo) fornece uma corrente elétrica,
ocorre uma reação química representada por:

Pb(s)  +  PbO2(s)  +  4 H+ (aq)  +  2 SO4
2− (aq)  =  2 PbSO4(s)  +  2H2O(l)

a) Quais as variações do número de oxidação do chumbo nesta reação?
b) O anúncio de uma bateria de automóvel dizia que a mesma poderia fornecer 50 A h. Neste
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caso, quantos gramas de chumbo metálico seriam consumidos?

Dados:
• Constante de Faraday, F = 96500 C/mol. Lembre-se de  que a constante de Faraday

é igual à constante de Avogadro multiplicada pela carga do elétron.
• Massa molar do chumbo = 207 g/mol
• 1 A h = 3600 C

a)  O número de oxidação do Pb varia de 0, no Pb(s), a +2, no PbSO4(s), e portanto a variação
é igual a 2.
     O número de oxidação do Pb varia de +4, no PO2(s), a +2, no PbSO4(s), e portanto a
variação é igual a 2. (2 pontos)

b) 50 A h = 50 × 3600 C = 1,8 × 105 C.
96500 C correspondem a 1 mol de e−, portanto
1,8 × 105 C correspondem a x

A oxidação do Pb pode ser representada por:
Pb → Pb2+ + 2e−

Então, para 1 mol de Pb oxidado são necessários 2 e−. Para os 1,87 mol de e− fornecidos,
serão consumidos y mol de Pb.

x = × × = −1 80 10 1
96500

1 87
5,

,
C mol

C
 mol de e

y = × =1
2

0 93
mol 1,87mol

mol
 mol de Pb,

a massa de Pb será portanto igual a 0,93 mol × 207,2 g/mol = 193 g (3 pontos)

As variações dos números de oxidação do chumbo deveriam ser indicadas com clareza.
Os cálculos deveriam ser também indicados com clareza. Houve desconto de um ponto para
erro de unidade ou erro de conta, desde que as indicações do raciocínio feito estivessem
corretas.

• média = 1,64;
• zeros = 30,0 %.

Esta foi das questões mais difíceis da prova, envolvendo conhecimento das reações de
óxido-redução e das leis da eletrólise. Um dos erros mais comuns dos candidatos, no item a,
era a falta de indicação da variação do número de oxidação. O número de oxidação das
diferentes formas era apresentado, porém não a sua variação.

A resolução da parte b foi também considerada correta se o candidato utilizasse de
fórmulas memorizadas, porém a simples apresentação da fórmula não trazia nenhum ponto.
Muitos candidatos se equivocaram na relação entre o números de elétrons e o de átomos de
chumbo (estequiometria) envolvidos na parte b, considerando que 1 mol de elétrons
correspondia a 1 mol de Pb.

Os dados numéricos desta questão foram retirados de um anúncio comercial de baterias
de automóvel.

Nas lâmpadas comuns, quando estão acesas, o tungstênio do filamento sublima, depositando-
se na superfície interna do bulbo. Nas chamadas “lâmpadas halógenas” existe, em seu interior,
iodo para diminuir a deposição de tungstênio. Estas, quando acesas, apresentam uma reação
de equilíbrio que pode ser representada por:

W(s)  +  3 I2(g)                       WI6(g)

Na superfície do filamento (região de temperatura elevada), o equilíbrio está deslocado para
a esquerda. Próximo à superfície do bulbo (região mais fria), o equilíbrio está deslocado para
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a direita.
a) Escreva a expressão para a constante de equilíbrio.
b) A formação do WI6(g), a partir dos elementos, conforme a equação acima, é exotérmica ou
endotérmica? Justifique a resposta.

a) (2 pontos)

b) Como na parte mais fria o equilíbrio está deslocado para a direita, então o processo, neste
sentido libera calor, ou seja, é exotérmico. (3 pontos )

Considerou-se correta qualquer outra forma de expressar a atividades dos gases, por
exemplo: fração molar, indicada por x(WI6), concentração, indicada por c (WI6), ou por [WI6].

A justificativa deveria ser clara, utilizando a lei de ação das massas, lei dos equilíbrios
químicos, a equação de van’t Hoff ou o princípio de Le Chatelier. Dizer pura e simplesmente
“processo exotérmico” não valia nenhum ponto no item b.

• média = 1,95;
• zeros = 36,0 %.

Erros no expoente do iodo e a inclusão do tungstênio sólido, W(s), na expressão da
constante de equilíbrio foram bastante comuns, evidenciando ou distração do candidato ou
desconhecimento do assunto.

Muitos candidatos apresentaram justificativa pouco clara, no item b, revelando
dificuldades conceituais com o tema equilíbrio químico. Infelizmente este assunto nem sempre
é ensinado de forma adequada, dentro de um contexto real. Assim também houve muitos
equívocos com o significado dos termos “exotérmico” e “endotérmico”.

Considere as seguintes informações sobre os elementos químicos X, Y e Z:

a) Quais são os elementos X, Y e Z?
b) A combinação de dois desses elementos pode formar substâncias não iônicas e gasosas a
temperatura e pressão ambientes. Escreva a fórmula de uma dessas substâncias.
c) Escreva a fórmula de uma substância iônica e sólida formada pela combinação dos três
elementos.

a)  Oxigênio, carbono e potássio   ou   O, C e K. (1 ponto)

b) CO  ou  CO2 (2 pontos)

c) K2CO3.    ou     K2C2O4  (oxalato de potássio) (2 pontos)

O símbolo dos elementos deve ser escritos com letras de forma, como exigem as
normas internacionais, e não manuscritas. As fórmulas também deveriam estar corretas.

• média = 3,26;
• zeros = 18,0 %.

Apesar de boa parte dos candidatos ter acertado totalmente a questão, muitos acertaram
apenas as partes a e b. A questão se assemelha a um quebra-cabeça envolvendo a Classificação
Periódica e as propriedades dos elementos que formarão as substâncias solicitadas.

otnemele opurguoailímaf odoírep
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Dos milhares de candidatos, apenas alguns poucos, como seria de se esperar, lembraram-
se do oxalato de potássio.

Um fato revelando falta de atenção de muitos candidatos foi a indicação do símbolo do
potássio por “P”, apesar de haver no Caderno de Questões uma Classificação Periódica com
os nomes e símbolos dos elementos.

Conta-se que, durante a a2 Guerra Mundial, espiões alemães mandavam mensagens com
uma tinta invisível que era essencialmente uma solução de nitrato de chumbo, Pb(NO3)2.
Descreva, com base nas informações abaixo, um procedimento para tornar a escrita  com
nitrato de chumbo visível. Justifique sua resposta.

• O sulfato de chumbo é um sólido branco, pouco solúvel em água.
• O iodeto de chumbo é um sólido amarelo, pouco solúvel em água.
• O sulfeto de chumbo é um sólido preto, pouco solúvel em água.
• O cloreto de chumbo é um sólido branco, pouco solúvel em água.
• O nitrato de potássio é branco e solúvel em água.
• Todos os sais de sódio são solúveis em água.

Molhar a folha de papel, escrita com a tinta invisível, com uma solução de sulfeto de sódio,
havendo a precipitação do sulfeto de chumbo, preto, nos locais onde há a referida tinta. A
equação representativa é:

Pb2+(aq)  +  S2−(aq)  =  PbS(s)

Analogamente para NaI, formando PbI2(s), amarelo. (5 pontos)

A resposta do candidato deveria ser um procedimento razoável com soluções, vapores
ou gases possíveis, mantendo a integridade do papel e tornando a mensagem legível, e com a
equação da precipitação correta (fórmulas e coeficientes).

Não foi considerada resposta correta a utilização de procedimentos absurdos ou
conceitualmente incorretos, como por exemplo: precipitar primeiro o sulfeto de chumbo,
pela reação entre soluções dos sais e depois aplicá-lo à mensagem escrita para revelá-la,
queimar o papel para fazer aparecer a mensagem, não utilizar os dados fornecidos, etc.

• média = 1,08;
• zeros = 69,0 %.

Esta foi a questão mais difícil da prova, como seria de se esperar, pois exigia do candidato
além de conhecimentos químicos, bom senso e criatividade. Bom senso para não destruir a
mensagem e criatividade para encontrar um procedimento adequado.

Muitos candidatos foram capazes de perceber que a reação entre nitrato de chumbo e
o sulfeto ou iodeto de potássio produzia um precipitado preto ou amarelo, respectivamente,
porém não foram capazes de descrever um procedimento para revelar a escrita a partir destas
reações químicas. Muitos candidatos apresentaram respostas exemplares, como estas duas:

“Dissolver sulfeto de sódio em água. Por a mensagem escrita
com Pb(NO3)2 nesta solução. A parte que estiver com esse
produto (nitrato de chumbo) irá ficar preta. Isso porque haverá
uma reação de dupla troca:

Pb(NO3)s  +  Na2S  →   PbS  +  2NaNO3
com o aparecimento do sulfeto de chumbo - sólido preto, pouco
solúvel na água. Assim aonde tivesse Pb(NO3)2 haveria a reação
e a formação do sólido preto.”

“Deve-se colocar sobre a “tinta invisível”, ou seja, o Pb(NO3)2,
uma solução de sulfeto de sódio, Na2S, bastante solúvel em água
e esperar pela reação:

Pb(NO3)s  +  Na2S  →   PbS↓   +  2NaNO3
Serão formados o nitrato de sódio, NaNO3, que ficará dissolvido
na água e sulfeto de chumbo PbS sólido preto que precipitará
por ser pouco solúvel em água, e possibilitará a leitura da
mensagem.”

Indicadores são substâncias que apresentam a propriedade de mudar de cor em função da
acidez ou basicidade do meio em que se encontram. Em três experimentos diferentes,
misturou-se uma solução aquosa de HCl com uma solução aquosa de NaOH. As soluções deQuestão
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ambos os reagentes apresentavam a mesma concentração (mol/L). Após a mistura acrescentou-
se um determinado indicador, obtendo-se os seguintes resultados:

1otnemirepxe 2otnemirepxe 3otnemirepxe

setnegaer
+lCHedLm2
HOaNedLm1

+lCHedLm2
HOaNedLm2

+lCHedLm2
HOaNedLm3

rodacidniodroc olerama edrev luza

a) Considerando estes três experimentos, que cor este indicador apresentará em contacto
com o suco de limão, que possui uma apreciável concentração de substâncias ácidas? Justifique.
b) Que cor apresentará o indicador se misturarmos os reagentes do experimento 1 com os
reagentes do experimento 3? Justifique.

a) A cor será amarela. Justificativa: no experimento 1 o volume de HCl é maior que o volume
de NaOH, e como ambas as soluções têm a mesma concentração, há excesso de ácido, tornando
o indicador amarelo. Como o suco de limão é ácido, o indicador em contacto com o suco
apresentará também cor amarela. (2 pontos)

b) A mistura dos reagentes do experimento 1 com os do experimento 3 resultará na cor verde
do indicador. Misturando-se 2 + 2 = 4 mL de ácido com 1 + 3 = 4 mL de base, portanto
volumes iguais de ácido e de base com a mesma concentração, resulta em uma solução neutra
e portanto a cor do indicador será verde, igual à cor do experimento 2, no qual foram misturados
volumes iguais de ácido e base, resultando uma solução neutra e indicador verde.   (3 pontos)

A resposta do candidato deveria ser bastante clara, principalmente suas justificativas. A
resposta seria nula se o candidato dissesse pura e simplesmente a cor do indicador, mesmo
esta sendo correta.

• média = 3,50;
• zeros = 9,0 %.

Boa parte dos candidatos respondeu corretamente à questão, como se pode perceber
pela média elevada das notas. Na justificativa deveria estar implícito que a estequiometria da
reação entre HCl e NaOH era de 1:1.

Reações ácido-base são um ponto importante do programa de Química do Vestibular
da Unicamp e as propriedades dos indicadores, um conhecimento também relevante. A elevada
média da questão mostra que este ponto tem sido adequadamente tratado no 2o Grau.

A solubilidade de algumas substâncias pode ser alterada com o pH do meio. Um exemplo pode
ser observado no gráfico abaixo, que representa a variação da solubilidade dos sólidos
Fe(OH)3(s) e Al(OH)3(s) em função do pH. Assim, em pH = 2,5 tem-se Fe(OH)3(s) e em
pH = 1,0, este hidróxido solubiliza-se.
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a) Considere uma solução de Al3+(aq), de concentração 0,2 mol/L. A partir de que pH começará
a haver precipitação do Al(OH)3(s)?
b) Sugira um valor ou um intervalo de pH adequado para precipitar apenas uma das duas
substâncias e diga qual será a substância a ser precipitada.
c) Adicionando-se 0,2 mol de cada um desses dois hidróxidos em 1,0 litro de água pura, será
observada a solubilização dos mesmos? Justifique a sua resposta.

a) A partir de pH = 1,4, aproximadamente (1 ponto)

b) pH = 3. Só precipitará o Fe(OH)3. (2 pontos)

c) Não, pois em água pura o pH = 7 e pelo diagrama ambos estarão precipitados.(2 pontos)

Os valores numéricos das respostas foram considerados com uma certa flexibilidade,
devido à pouca precisão decorrente da utilização do gráfico. A resposta do candidato deveria
ser bastante clara, principalmente a justificativa do item c.

• média = 2,22;
• zeros = 23,0 %.

A compreensão e a resolução da questão envolvia a leitura e o entendimento de um
gráfico. O próprio enunciado já encaminhava o candidato nesta direção ao mostrar como
variava a solubilidade do Fe(OH)3(s), facilitando a associação dos fenômenos com sua
representação gráfica.

Alguns candidatos, no item c, apresentaram a justificativa sem utilizar o gráfico, valendo-
se de outros princípios não explicitados no enunciado; estas respostas não tiveram nota integral.

As variações de entalpia ( ∆H ) do oxigênio, do estanho e dos seus óxidos, a 298 K e 1 bar,
estão representadas no diagrama abaixo:

Assim, a formação do SnO(s), a partir dos elementos, corresponde a uma variação de entalpia
de −286 kJ/mol.
a)  Calcule a variação de entalpia ( ∆H1 ) correspondente à decomposição do SnO2(s) nos respectivos
elementos, a 298 K e 1 bar.
b) Escreva a equação química e calcule a respectiva variação de entalpia ( ∆H2 ) da reação
entre o óxido de estanho (II) e o oxigênio, produzindo o óxido de estanho (IV), a 298 K e 1 bar.

a)  Pelo diagrama:
SnO2(s)  =  Sn(s)  +  O2(g) ;  ∆H1 = 581 kJ/mol (2 pontos)

b)  Pelo diagrama:
SnO(s)  +  0,5 O2(g)  =  SnO2(s) ;   ∆H2

∆H2 = (−581 kJ/mol) − (−286 kJ/mol) = −295 kJ/mol (3 pontos)

Observações

Comentários

Resposta Esperada

Questão
9

Desempenho dos
Candidatos

Resposta Esperada

63



Desempenho dos
Candidatos

Desempenho dos
Candidatos

 As fórmulas e equações deveriam estar corretas. Erros de unidades e de contas foram
descontados em um ponto

• média = 2,94;
• zeros = 25,0 %.

A apresentação de dados termoquímicos na forma de diagramas de entalpia é menos
comum que na forma de equações, porém os princípios envolvidos são os mesmos.

Muitos candidatos se confundiram ao escrever a equação química e fazer o cálculo da
entalpia no item b. As principais confusões foram:

erro na leitura do diagrama ou erro de sinal ao efetuar o cálculo;
para evitar o coeficiente 0,5 do O2(g), multiplicaram os coeficientes da equação pelo
número 2, porém não multiplicaram a correspondente entalpia, e neste caso a resposta
esperada seria −590 kJ/mol. Este engano possivelmente é decorrente de uma
equivocada regra que diz que nas equações não devem figurar coeficientes fracionários.

Outros candidatos se confundiram com a designação dos óxidos através do número de
oxidação do Sn, como óxido de estanho (II), para o SnO, e óxido de estanho (IV), para o SnO2.
Esta é a maneira oficial, recomendada internacionalmente. As denominações “óxido estanoso”
e “óxido estânico” são obsoletas e devem ser evitadas.

Nas salinas, o cloreto de sódio é obtido pela evaporação da água do mar a 30 oC,
aproximadamente.
a) Um volume de água do mar é evaporado até o aparecimento de NaCl sólido. Qual é a
concentração de NaCl na solução resultante? Justifique a resposta.
b) Qual o volume de água do mar que deve ser evaporado completamente para a produção de
1,00 kg de NaCl sólido?

Atenção: nem todos os dados fornecidos abaixo serão utilizados para resolver os itens acima.

Dados:
•  Massa molar da água = 18,0 g/mol
•  Massa molar do NaCl = 58,4 g/mol
•  Solubilidade do NaCl em água, a 30 oC, = 6,16 mol/L, que corresponde a 360 g/L
•  Concentração do NaCl na água do mar = 0,43 mol/L, que corresponde a 25 g/L
•  Densidade da água do mar a 30 oC, = 1,03 g/cm3

•  Densidade da água pura a 30 oC = 0,9956 g/cm3

a) A concentração resultante é igual a 6,16 mol/L.
Justificativa: com a evaporação da água e a conseqüente formação de NaCl(s), a solução
resultante é uma solução saturada e a concentração do sal, a 30 oC, será igual à solubilidade.
(3 pontos)

b) Há 25 g de NaCl em 1,0 L de água do mar
Para se ter 1000g (1 kg) serão necessários x L

x = × =1000 1
40

g L
25 g

L

será necessário evaporar 40 L de água do mar. (2 pontos)

A resposta do candidato deveria ser bastante clara, principalmente nas justificativas do
item a. Erros de unidades e de contas foram descontados em um ponto.

• média = 1,93;
• zeros = 32,0 %.

Apesar da questão ser muito simples, envolvendo cálculos de concentrações, a nota
média não foi alta e o número de zeros foi elevado. A principal causa foi a confusão feita pelos
candidatos, que não relacionaram o aparecimento do NaCl(s) com o fato da solução estar
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saturada. Esta falta de correlação impediu a escolha correta do dado correspondente à
solubilidade do NaCl.

Outra particularidade da questão está no conjunto dos dados apresentados. Os
candidatos deveriam escolher os dados adequados para a resolução dos dois itens, o que
resulta em uma dificuldade adicional, apesar de comum na vida real.

Substâncias com propriedades detergentes, como por exemplo os sabões, caracterizam-se
por terem em suas moléculas um grupo hidrofílico, capaz de formar fortes ligações de hidrogênio
com a água, e um grupo hidrofóbico, geralmente uma cadeia carbônica longa. Como exemplo
de um sabão tem-se:

C15 H31 COO - Na+

grupo hidrofóbico

grupo hidrofílico

Das moléculas representadas a seguir, copie as fórmulas das que poderiam apresentar
propriedades detergentes e indique os grupos hidrofílicos e os hidrofóbicos.

C12 H25 SO3
-  Na+

C16 H33
N+

CH3

CH3

CH3 Cl -C15 H31 C Cl

Cl

Cl

C12 H25 Cl

C12 H25

C H3 COO - Na+

grupo hidrofóbico     grupo hidrofílico

C12 H25 SO3
-  Na+

C16 H33 N+

CH3

CH3

CH3 Cl -

Pela apresentação correta de uma das duas fórmulas estruturais e indicações dos grupos,
o candidato recebia os 2 pontos. Pela apresentação de duas, 5 pontos. Pela apresentação de
fórmulas e/ou indicações incorretas, foram descontados pontos do que o candidato já tinha

(2 pontos)

(2 pontos)grupo hidrofóbico     grupo hidrofílico
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recebido. Assim, para a apresentação de uma fórmula e indicação corretas e duas outras fórmulas
erradas, a questão foi considerada nula.

• média = 2,41;
• zeros = 24,0 %.

A questão envolve alguma familiaridade com fórmulas orgânicas, com as ligações de
hidrogênio, com as propriedades da água e um pouco de atenção na sua leitura, pois as
informações mais específicas para a resolução estão fornecidas no enunciado.

Esta é uma outra questão em que o candidato aprende e resolve com os exemplos
fornecidos. Uma vez que se tenha compreendido os aspectos moleculares que produzem a
detergência, a escolha das moléculas com estas propriedades torna-se bem simples. É um
raciocínio por analogia.
Muitos candidatos confundiram-se na leitura das fórmulas, apontando o CH3−COO−Na+ como
tendo propriedades detergentes, por não observarem o tamanho da cadeia carbônica.

A razão dos descontos citados acima é para evitar “chutes”. Um candidato poderia
simplesmente copiar as seis fórmulas, uma vez que a(s) correta(s) estaria(m) entre elas.

Os polímeros são formados pela união de um grande número de unidades básicas, denominadas
monômeros. Um dos polímeros mais utilizados é o polietileno, que é produzido a partir da
reação de polimerização do gás etileno, que se pode indicar como:

j CH2=CH2(g)  →  (−CH2−CH2−)j (s)
sendo j um valor médio.
Para a fabricação de um balde, foram utilizados 280 g de polietileno com j = 10.000.
a) Calcule o volume de etileno, a 25 oC e 1 bar, necessário para produzir o referido balde.
Considere que o gás seja ideal.
b) Se um balde de mesma massa e praticamente de mesmo tamanho fosse produzido a partir
de polietileno com j = 20.000, o volume de etileno utilizado seria maior? Justifique sua resposta.

Dados:
• constante dos gases, R = 0,082   L bar / K mol

• massa molar do etileno, M(C2H4) = 28 g / mol

a) Pela lei da conservação da massa nas reações químicas, para se obter 280 g de polietileno
são necessários 280 g de etileno, então

ou

V
mRT
Mp

= = × ×
×

=280 0 082 298
28 1

244
,

 L

n
j

( )
)

pe
 g

(28  g mol
=

× −

280
1

Sendo n = quantidade de substância, V = volume, p = pressão, T = temperatura.
(2 pontos)

(pe) = polietileno

n n j
j
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b) Não, pois o volume será o mesmo, uma vez que a massa também será a mesma.
ou

     O volume será o mesmo, pois o valor de j não afeta o volume de etileno necessário,
conforme se pode observar no cálculo acima. (3 pontos)

Erro de unidade ou de conta foram descontados em um ponto. A justificativa do item
b deveria ser clara, podendo o candidato se valer do cálculo do item a.

• média = 1,31;
• zeros = 24,0 %.

Esta questão envolve também alguma familiaridade com fórmulas orgânicas e a equação
dos gases ideais. O ponto chave para a resolução do item b era o conceito de conservação de
massa nas reações químicas, no caso uma reação de polimerização. Assim, para qualquer
tamanho da cadeia do polímero, a massa do monômero para produzir 280 g de polímero era
a mesma e, portanto, o mesmo volume de etileno.
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SEGUNDA
FASE

 História
                         12 de Janeiro de 1998



      prova dissertativa de História da Unicamp tem como objetivo principal avaliar o
conhecimento histórico adquirido pelo candidato durante o seu estudo no primeiro e segundo
graus. Tal afirmação dita  de forma muito sintética pode parecer uma redundância, pois todos
os vestibulares têm como finalidade medir o conhecimento adquirido pelos candidatos em
sua formação na escola do primeiro e segundo graus. Entretanto, devemos esclarecer que a
Unicamp em sua proposta de prova dissertativa pretende avaliar o conhecimento histórico
dos candidatos sem se restringir aos critérios de certo ou errado, falso ou verdadeiro que
caracterizam os exames vestibulares. Procurando   levar em consideração a natureza dos
materiais didáticos utilizados pelos candidatos , a Unicamp ao aplicar a prova dissertativa
pretende avaliar de que modo os estudantes são capazes de elaborar respostas coerentes
com o repertório de informações e conteúdos históricos que, hoje em dia, são veiculados
pelos materiais didáticos destinados às escolas do primeiro e segundo graus.

Nesse sentido, é importante assinalar que nas questões elaboradas pela Unicamp não
se prevê um único tipo de resposta dissertativa, de acordo com um gabarito utilizado para a
correção da prova. Ao contrário, por se tratar de uma prova cuja proposta é a de aferir os
conhecimentos dos estudantes a partir de materiais didáticos que, de antemão,   sabemos ser
eles próprios comprometidos com um certo modo de se conhecer a história, a Unicamp
espera receber como resposta, justamente, o modo como, a partir destes materiais didáticos
disponíveis ao primeiro e segundo graus, os estudantes entendem, compreendem e interpretam
os acontecimentos históricos.

Por estas razões a prova da Unicamp visa menos à justeza das respostas dos candidatos
durante a correção, mas, principalmente, ao modo como as respostas são elaboradas e às
operações intelectuais que eles são capazes de fazer para responder com coerência as questões
propostas. Evidentemente, as questões são propostas procurando  alcançar um leque amplo
de possibilidades de elaboração do conhecimento histórico por parte dos candidatos. Nesse
sentido, a prova da Unicamp procura avaliar também, em que medida o ensino de primeiro e
segundo graus tem sido capaz de propiciar as noções básicas para a compreensão da história.

Neste caderno de questões os candidatos não deverão procurar os gabaritos das
questões do ano anterior, nem tampouco o modo correto de sua resolução. Estaremos
oferecendo ao candidato as informações e orientações necessárias para se resolver a prova
de História da Unicamp, deixando claro que estamos cientes das limitações do material didático
disponível para os candidatos em sua preparação para o vestibular. Temos consciência também
que as áreas de interesse do conhecimento histórico mudam periodicamente e que, às vezes,
um assunto entra em evidência durante alguns anos e cai no esquecimento anos mais tarde.
Isto porque o conhecimento histórico do passado responde às expectativas que o próprio
presente coloca para si mesmo, sendo por isso muito comum a renovação das abordagens
históricas e um renovar permanente dos temas e assuntos de interesse histórico.

Nessa medida, torna-se tarefa muito difícil, hoje em dia, delimitar o conteúdo da história
como disciplina de aprendizagem do primeiro e do segundo graus. A prova de História da
Unicamp, por isso mesmo, ao ser elaborada leva em conta, principalmente, o material didático
de história que anualmente está sendo utilizado na maioria das escolas do primeiro e do
segundo graus. Procuramos com isto, fazer uma prova que tenha um conteúdo próximo
àquilo que vem sendo trabalhado nas escolas. A diferença é que a Unicamp tem uma maneira
muito própria de aferir estes conhecimentos históricos dos candidatos. Nesse sentido, a prova
da Unicamp é diferente de todas as outras, como os candidatos devem ter notado ao longo
desses anos.

Antes de passarmos à análise das questões do último vestibular, gostaríamos de
apresentar aos candidatos alguns critérios que são utilizados pela Unicamp na confecção e na
correção da prova de  História.

A prova dissertativa de História da UNICAMP pede que você responda as perguntas
fundamentado em um conhecimento histórico que abrange diversas operações intelectuais
específicas desta disciplina. Não se trata apenas de dominar o conteúdo e memorizá-lo, mas
de saber realizar determinados exercícios, desde localizar no tempo um acontecimento
histórico e caracterizá-lo até interpretá-lo. O que se avalia, aqui, é sua capacidade de realizar
tais operações.

Neste sentido, você não deve se preocupar em responder longamente uma questão,
ocupando todo o espaço da resposta com todas as informações que conhece a respeito de
um determinado assunto. Porque, por mais que discorra, pode não estar respondendo à
questão, por não apresentar a sua resposta na mesma direção da pergunta ou por não tratar
do que lhe é particularmente indagado. Neste vestibular, em geral, um candidato mais objetivo

Critérios de
elaboração e correção

da prova
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em sua resposta obtém uma melhor nota que outro que se perde numa longa resposta,
mostrando todo o seu conhecimento, contudo não atendendo à pergunta. Por isso, não se
perca no volume de informações ou na ânsia de tudo contar, pois você poderá prejudicar o
seu raciocínio. Tente argumentar na direção da pergunta, atento a seu enunciado, bem como
procure localizar o exercício histórico que lhe é solicitado. Isto pode resultar em uma economia
de tempo e lhe fará enxergar melhor sua resposta frente à questão.

Quais são, então, os exercícios históricos requeridos nesta prova?
A seguir indicamos tais exercícios básicos contidos no Vestibular 98 que exemplificam

a nossa proposta de trabalho. Esta acepção de História procura tomar esta disciplina em sua
via interpretativa, considerando-a um conhecimento em contínua construção-reconstrução
que atende às necessidades que o homem tem de explicar a si mesmo e a suas vivências
coletivas. Desta maneira, um fato não é um dado isolado jogado no tempo, mas uma rede de
relações a serem descobertas pela pesquisa e interpretação históricas. Os exercícios são:
1. Leitura atenta do texto, tanto do enunciado da questão quanto do comentário

historiográfico e/ou do documento citado.
Pela leitura, o candidato localiza o conteúdo histórico proposto, percebe quais são suas

exigências e encaminha sua resposta ao enfocar com precisão o que lhe é pedido. Na leitura,
o candidato observa quem enuncia o texto: um personagem histórico, um historiador que
estuda o tema, um jornal que aborda um acontecimento? É fundamental perceber o ponto de
vista de quem fala, isto é, sua posição frente a um acontecimento, bem como o tipo de texto
usado: se é um poema, uma análise histórica, uma fotografia, e não perder de vista suas
características textuais.
2. Interpretação do significado do texto.
3. Estabelecimento de relações entre o que o texto diz e o universo maior onde se

insere.
4. Reconhecimento das relações existentes entre dois ou mais acontecimentos

históricos, procurando mostrar as relações entre tais acontecimentos.
5. Dedução e aplicação de conceitos históricos através de uma interpretação

coerente, dentro da abordagem histórica proposta.
6. Redação lógica e pertinente  que expõe o grau de compreensão e de conhecimento

sobre o assunto enfocado na questão.
Este é o exercício final requerido ao candidato, pois, ao armar sua resposta, ele encadeia

argumentos, privilegia determinadas informações históricas, nomeia e analisa relações, trabalha
com conceitos e sínteses históricas. É somente em sua redação que ele explicita sua própria
compreensão histórica sobre um determinado tema e resolve bem as exigências da prova.
Por isso, atente à maneira como escreve sua resposta, avalie se diz tudo que quer e acha
necessário, de acordo com a pergunta e não ao seu bel-prazer. Tente sempre ser claro nas suas
colocações e verifique se concatenou o corpo do enunciado.

Estes exercícios próprios do conhecimento histórico são de diversos modos cobrados
na prova de História da Unicamp, através de grade aplicada durante a correção e que serve
para monitorar e graduar este diálogo entre a pergunta e a resposta. Cabe avisá-lo que, para
nós, interessam perguntas que sejam respondidas da melhor forma possível a fim de avaliar o
que há de melhor nos estudantes e conseguir chamar para a Universidade os que se mostram
mais habilitados na prova.

A grade distingue-se de um gabarito porque não presume uma única resposta verdadeira
e fechada; ao contrário, ela se pauta de uma série de exercícios intelectuais que a pergunta pode
abarcar. Esta grade distribui-se em cinco (5) níveis de formalização e de dificuldade:
1. O entendimento do enunciado da questão, isto é, saber se o aluno tem condições de

identificar por seus próprios meios o conteúdo e assunto que está sendo proposto.
2. Capacidade de trabalhar as informações contidas na questão utilizando-as para enunciar

conceitos explicativos da questão proposta, isto é, capacidade de elaborar um texto
formulando um ou mais conceitos pertinentes ao conteúdo.

3. Relacionar conceitos em questões onde a explicitação do conteúdo assim exigir, isto é,
trabalhar num grau maior de abstração onde o conceito passa a ser chave da resposta.

4. Capacidade de síntese, isto é, a elaboração do texto a partir de seu campo informativo e
conceitual, demonstrando um pleno conhecimento do conteúdo da questão proposta.

5. Capacidade de extrapolação em questões onde esta habilidade é exigida como elemento
final de uma determinada resposta. Num certo sentido, seria o grau mais complexo de
abstração, onde todos os níveis anteriores estariam presentes produzindo o texto final da
resposta.
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No ano de 415 a. C., Alcibíades, um general de Atenas, assim defendeu suas qualificações para
comandar uma esquadra contra os espartanos:
“Mais que a qualquer outro, atenienses, cabe-me receber o comando (...) Os helenos, que consideravam
a nossa cidade esgotada pela guerra, passaram a fazer uma idéia de sua grandeza muito além de seu
poder, diante do meu desempenho nos Jogos Olímpicos, pois entraram na pista hípica sete carros meus
(...) e ganhei o primeiro, o segundo e o quarto prêmios, além de ter-me apresentado em tudo mais num
estilo digno de minhas vitórias. De acordo com as tradições isto é uma honra, e pelos feitos se deduz o
poder.”  (Adaptado de Tucídides, História da Guerra do Peloponeso  6.16. 1-2, Brasília: UnB, 1982,
p.296)

a)  O que foi a guerra do Peloponeso?
b)  O que eram os Jogos Olímpicos para os gregos da Antigüidade?
c)  Por que era importante para as Cidades-Estado gregas vencer nos Jogos Olímpicos?

Esta questão tratava de um tema abordado pela mídia em 1997:  a escolha da cidade-
sede dos Jogos Olímpicos de verão do ano 2000.  A questão exigia do candidato, em a,
informação; em c um exercício de interpretação de texto.  Em b, ao perguntar sobre os Jogos
Olímpicos da Antigüidade, pedia-se que o candidato, ainda que este talvez não o soubesse,
fizesse um exercício de história comparativa, atentando para as especificidades e peculiaridades
dos Jogos da era antiga.   Portanto, como um todo, a questão testava não só diferentes níveis
de conhecimento histórico (itens a e, em parte, b), mas também o raciocínio histórico
(item b) e as capacidade de interpretação do candidato  (item c).

A Guerra do Peloponeso foi um conflito entre Atenas (ou Liga de Delos)  e Esparta  (ou
Liga do Peloponeso) pela hegemonia política do mundo grego.  Assim, em a, o candidato
chegava aos 2 pontos ao mencionar as partes envolvidas no conflito (1 ponto) e a razão do
mesmo (1 ponto).  Considerou-se, entretanto, como corretas respostas que, em substituição
à  hegemonia política do mundo grego, identificassem o imperialismo ateniense ou conflito
das ambições imperialistas de Atenas e Esparta como causa do conflito.

Em b, valendo 2 pontos, exigia-se que o candidato diferenciasse os Jogos Olímpicos da
Antigüidade do seu equivalente moderno; ou seja, que o candidato identificasse o caráter
religioso dos Jogos Olímpicos na Antigüidade.  Este era um elemento essencial à resposta,
sem o qual o candidato não chegava aos 2 pontos. Portanto, competição esportiva somente
não pontuava. O candidato obtinha 1 ponto ao responder festival religioso ou competição
esportiva em honra dos deuses ou equivalente (e.g. em honra a Zeus, em homenagem aos
deuses, etc.). Valendo-se de informações complementares, que sofisticassem a resposta, o
candidato poderia obter mais um ponto.  A grade de correção contemplava uma série de
informações adicionais pertinentes, tais como, por exemplo, “acontece em Olímpia,” “ocasião
de integração pan-helênica,” “ocasião em que se manifestava o culto ao corpo,” etc.

A resposta do item c, valendo 1 ponto, estava embutida no texto do enunciado. O
candidato pontuava ao parafrasear o texto, dizendo que através da vitória nos Jogos, “se
deduzia o poder” de uma cidade. Tal poder, entretanto, não era obviamente o poder de
controle ou domínio político da cidade vitoriosa sobre as outras, o que contava era a impressão
de poder.  A vitória e a consagração nos Jogos Olímpicos demonstravam que uma cidade e
seus cidadãos eram privilegiados ou favorecidos dos deuses, portanto merecedores de
admiração e respeito.  No jogo político entre as cidades gregas, isso também contava.

Leia os comentários abaixo sobre o poder dos reis em dois períodos históricos distintos:

Durante os séculos XI e XII acreditava-se que os reis de França e da Inglaterra fossem capazes de
fazer milagres e curar doenças. A conquista deste poder milagroso contribuiu para a afirmação do
poder monárquico, ameaçado pelos grandes senhores feudais. (Adaptado de J. Le Goff, Prefácio
a M. Bloch, Os Reis Taumaturgos, São Paulo, Cia. das Letras, p. 21)

Entre o fim da década de 1870 e o ano de 1914, ocorreu uma mudança fundamental na imagem
pública da monarquia britânica, na medida em que seu ritual, até então inadequado, particular e
pouco atraente, tornou-se suntuoso, público e popular.  Até certo ponto isto foi facilitado pelo fato
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de que os monarcas estavam pouco a pouco se afastando da atividade política. (Eric Hobsbawm
e Terence Ranger, A Invenção das Tradições, Paz e Terra, pp. 130-131)

A partir desses dois comentários, responda:
a)  Que poderes se contrapunham à autoridade dos reis em cada um desses períodos históricos?
b)  Que artifícios os reis utilizaram para afirmar a sua autoridade em  cada um desses períodos?

Essa questão também exigia do candidato um exercício de comparação histórica, mas
desta feita entre duas sociedades do passado.  O enunciado contém dois textos comentando
sobre a monarquia em dois períodos históricos distintos.  O primeiro fala sobre o rei medieval
nos séculos XI e XII; o segundo sobre a  monarquia britânica no final do século XIX.   Nos dois
períodos, os poderes do rei são limitados e a monarquia é “fraca”. No primeiro caso, o rei
medieval tinha sua autoridade diminuída devido a usurpação e privatização do poder real
pelos senhores feudais.  No segundo, o rei inglês tinha a sua autoridade limitada e regulada
pelo Parlamento.   Portanto, a questão abordava um mesmo fenômeno, a limitação do poder
real, no interior de dois contextos históricos distintos.

Em a, valendo 3 pontos, ao identificar os poderes que se contrapunham à autoridade
dos reis em cada um destes períodos, o canditato executava o primeiro exercício comparativo.
Para responder o item, o candidato deveria saber — isto é, trazer na sua bagagem de
conhecimentos – que nos séculos XI e XII, ao poder do rei se contrapunham o poder dos
senhores feudais (1 ponto) e o da Igreja (1 ponto), e que, no final do século XIX,  na Inglaterra,
o poder do rei era limitado pelo Parlamento (1 ponto).  No caso do rei medieval, era possível
se extrair parte da resposta do próprio enunciado a partir da frase “ poder monárquico
ameaçado pelos grandes senhores feudais.”  A leitura cuidadosa do texto do enunciado auxiliava
o candidato na resposta.

Em b, valendo 2 pontos, o candidato executava o segundo exercício comparativo.  Em
ambos os períodos os reis lançaram mão de artifícios para afirmar a sua autoridade.  Nos
séculos XI e XII, à medida em que os reis perdem poder político, eles arrogam para si um
poder milagroso (1 ponto), o dom de curar certas doenças, o que lhes garantia um status
especial perante a hierarquia feudal.  No final do século XIX, é o cerimonial magnífico (1
ponto) de uma monarquia com funções cada vez mais decorativas que cria uma nova imagem
pública dos monarcas, tornando-os mais visíveis e mais próximos da população.  Isso contribuiu
para a afirmação da monarquia como instituição.  Para responder b, o candidato também fazia
um exercício de leitura e interpretação de texto, uma vez que a resposta deste item estava
embutida nos textos citados no enunciado.  Ainda que o mesmo não possuísse informações
específicas sobre o tema, era possível, através da leitura e interpretação dos textos, atingir os
2 pontos.

Sobre o governo dos príncipes, Nicolau Maquiavel, um pensador italiano do século XVI, afirmou:
O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir
tais qualidades.(...)  Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens
considerados bons, sendo freqüentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade,
a fé, a humanidade, a religião (...).  O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve
estar pronto a fazer o mal, se necessário. (Adaptado de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, em Os
Pensadores, São Paulo, Nova Cultural, 1996, pp. 102-103)

A partir do texto, responda:
a) Qual o maior dever do príncipe?
b) Como o príncipe deveria governar para ter êxito?
c) De que maneira as idéias de Maquiavel se opunham à moral cristã medieval?

Essa questão, que tinha como tema a ética e a política no Renascimento, tratava também,
no item c, da transição da Idade Média para a Idade Moderna.  Portanto ela não só trabalhava
com dois períodos históricos distintos, mas também com dois conteúdos: o de história medieval
e de moderna.   Ao se justapor numa mesma questão dois períodos distintos que são
normalmente estudados em blocos separados, procurou-se despertar o candidato para as
relações existentes entre eles e para as razões da periodização.

Para responder a questão, exigia-se, em a e b, um exercício simples de leitura e
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interpretação do texto do enunciado.  Em a, valendo 1 ponto, o maior dever do príncipe era
manter o governo ou o estado.  Bastava que o candidato “copiasse” esta resposta diretamente
do texto de Maquiavel. O enunciado deixava isso claro ao pedir que o candidato respondesse
“a partir do texto”.  Avaliava-se, portanto, a capacidade do candidato de compreensão do
texto.   Do texto também se extraía a resposta de  b, valendo 2 pontos.  As repostas deveriam
refletir três idéias básicas contidas no trecho do Príncipe sobre o comportamento do príncipe,
cada uma valendo um ponto.  O príncipe, segundo Maquiavel:   (1) não precisa ser bom (ou
piedoso, fiel, humano, íntegro); (2) ele aparenta ser bom (ou seja, usa da hipocrisia); e (3)
deve estar pronto a fazer o mal. Utilizando-se das informações fornecidas pelo texto do
enunciado, o candidato atingia até 2 pontos em b.

Por fim, o item c, valendo 2 pontos, avaliava a capacidade do candidato de fazer
associações entre idéias e períodos distintos.  O enunciado informava o candidato que as
idéias de Maquiavel se opunham à moral cristã medieval e perguntava de que maneira isso
ocorria. Ora, uma vez que idéias de Maquiavel eram um dado do enunciado, para responder
este item, bastava que o candidato as relacionasse com a moral cristã medieval.   Como
demonstra o trecho adaptado do Príncipe, Maquiavel rompe com os princípios morais cristãos
ao justificar a hipocrisia, a violência e a dissimulação em função dos interesses do estado (ou
do príncipe) (1 ponto).  A esses interesses estavam subordinados até mesmo a fé e a religião (1
ponto).  Ao contrário do que pregava a moral cristã, Maquiavel propunha que os atos políticos
fossem julgados pelas suas conseqüências e não por princípios éticos predeterminados (1
ponto) ou preocupação com a punição divina (1 ponto).  Ainda que o candidato não tivesse
conhecimento dos princípios éticos cristãos, era possível se responder a questão através da
leitura cuidadosa do texto cujas idéias representam um negativo da moral cristã.  A grade de
correção admitia também outras respostas que não se utilizassem do texto, desde que
pertinentes; e.g., Maquiavel coloca o homem (governo) e não Deus no centro de tudo (1
ponto), etc.

No período histórico que se estende entre os séculos XVI e XVIII, com o fim do feudalismo e
a consolidação dos Estados Nacionais, a doutrina econômica dominante foi o mercantilismo,
que possuía como uma de suas características o metalismo.

a) Cite e explique duas outras características da doutrina mercantilista.
b) Em que consistia o metalismo?

Essa questão abordava um tema clássico em história moderna, privilegiado nos livros-
texto e nas discussões em salas de aula:  o mercantilismo.   Ela cobrava do candidato informações
sobre o assunto.  Em a, valendo 4 pontos, pedia-se que o candidato citasse e explicasse duas
características da doutrina mercantilista.  Mas este item não exigia somente informações.
Avaliava-se também a capacidade de o candidato organizar estas informações de forma
coerente, sem confundir citação com explicação; e os seus raciocínio e habilidade de expressão
ao explicar cada característica. Cada citação e cada explicação valia 1 ponto, sendo necessário
duas citações e duas explicações para se atingir os quatro.

A grade de correção do item a elaborou uma lista de características baseada no conteúdo
de vários livros didáticos e paradidáticos.  Muitas destas características se superpunham ou se
equivaliam.  A título de exemplo, identificamos abaixo três características básicas que formavam
o núcleo duro da resposta:

-Pacto colonial:  medidas que regulamentavam as relações entre a metrópole e a colônia
(exploração de riquezas e matéria-prima nas colônias; exclusivo uso comercial; regulamentação
da economia da colônia; etc.)
-Protecionismo:  política de proteção da indústria de uma nação através da instituição de
monopólios comerciais, tarifas alfandegárias, estímulo e regulamentação da manufatura na
metrópole.
-Balança comercial favorável:  estímulo às exportações e restrições às importações.

Sinônimos, variantes e equivalentes destas respostas foram considerados corretos desde que
não repetissem uma mesma idéia em outras palavras.

No item b, valendo 1 ponto, duas interpretações foram aceitas.  O metalismo era uma
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doutrina econômica segundo a qual a riqueza de uma nação era medida pelo acúmulo de
metais preciosos como ouro e prata; ou uma política econômica que se caracterizava pelo
acúmulo de metais preciosos como divisas para o trânsito de mercadorias.

Entre 1580 e 1640, Portugal enfrentou uma delicada situação política: de um lado, passou a
pertencer à União Ibérica e, de outro, viu os holandeses dominarem Pernambuco, através da
Companhia das Índias Ocidentais, a partir de 1630.

a)  O que foi a União Ibérica?
b)  Dê três motivos para a invasão holandesa no Brasil.

Essa questão trabalhava ao mesmo tempo com conteúdos de história do Brasil e de
história geral.  Ao abordar o tema das invasões holandesas no Brasil, procurou-se inserir os
acontecimentos da história nacional em um contexto internacional e despertar o candidato
para as relações entre história do Brasil e história geral.

O item a, valendo 2 pontos, exigia que o candidato definisse o que foi a União Ibérica
(1580-1640).  O candidato obtinha 1 ponto ao responder que foi a união entre as coroas de
Portugal e Espanha ou o domínio da Espanha sobre Portugal.  Uma pista era fornecida pelo
enunciado que afirmava que “Portugal passou a pertencer à União Ibérica”. Valendo-se de
mais informações que refinassem a resposta, o candidato obtinha mais 1 ponto ao explicar a
situação histórica que levou à união das duas coroas.   Para tanto, bastava comentar que,
desprovida de herdeiros, a coroa portuguesa passou para o sucessor dinástico mais próximo,
Felipe II, rei de Espanha, que se tornou também rei de Portugal.  O item a avaliava não só o
conhecimento factual do candidato mas a complexidade da resposta que refletia a sofisticação
do raciocínio histórico do candidato.

Em b, somando 3 pontos, a grade de correção contemplava uma série de respostas
possíveis, uma vez que se falava em invasões e não de uma invasão específica.  Entretanto,
dois elementos foram considerados essenciais para uma resposta correta por serem de
importância fundamental na construção de uma explicação histórica para as invasões holandesas.
Primeiro, o interesse dos holandeses pelo açúcar brasileiro (valendo 2 pontos); e, segundo, o
embargo espanhol à Holanda (valendo 1 ponto).   Aqui as informações cobradas em a ajudavam
a responder o item b.  Com a União Ibérica, os espanhóis vetaram aos holandeses o comércio
com as colônias portuguesas.   Privados do lucros que advinham do comércio açucareiro com
o Brasil, os holandeses decidem invadir o território brasileiro. Uma vez que estivessem
presentes estes dois elementos essenciais – açúcar e embargo –, o candidato chegava aos 3
pontos.  Estas duas idéias poderiam aparecer isoladas ou combinadas em uma variedade de
respostas possíveis.  Ainda que menos importantes na construção de uma explicação para as
invasões, a grade admitia outras respostas, e.g., valendo 1 ponto cada, o interesse holandês
em recuperar investimentos; a  luta pela independência da Holanda do domínio espanhol; etc.

O historiador José Murilo de Carvalho, analisando o período monárquico no Brasil, afirma: A
melhor indicação das dificuldades em estabelecer um sistema nacional de dominação com base na
solução monárquica encontra-se nas rebeliões regenciais. (José Murilo de Carvalho, Teatro de
Sombras, Ed. UFRJ/Relume- Dumará, p. 230)

a)  Identifique três rebeliões regenciais brasileiras.
b)  De que maneira tais revoltas dificultavam a ordem monárquica?

Ao perguntar sobre as  revoltas regenciais no Império, o tema  era a questão monárquica
no Brasil do século XIX.  O tema “monarquia” aparece mais de uma vez nesta prova:  na
questão 14, que tratava da oposição ao poder dos reis; e na questão 15, sobre o governo dos
príncipes.  Para respondê-la, o candidato deveria ter o domínio do conteúdo sobre o assunto.
O item a cobrava informações.  O candidato obtinha 3 pontos ao nomear três rebeliões
regenciais, valendo 1 ponto cada, e.g. Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, Balaiada, etc.

Em b o candidato executava um exercício de explicação histórica.  Valendo 2 pontos, o
item b pedia que o candidato explicasse de que maneira as rebeliões regenciais se opunham à
ordem monárquica.  Para tanto, era necessário que o candidato soubesse identificar, no
conteúdo programático ou nas propostas que animavam tais revoltas, elementos que pudessem
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representar uma ameaça à monarquia. Não bastava, portanto, que o candidato se utilizasse
de  informações memorizadas sobre as revoltas, era preciso que se valesse do seu raciocínio
para responder a questão de forma adequada.  Cada elemento da explicação valia 1 ponto. O
candidato poderia comentar sobre o caráter anti-monárquico (ou republicano) de algumas
revoltas ou que elas punham em risco a unidade nacional (possuíam caráter separatista).  A
grade previa ainda respostas como o caráter anti-escravista de algumas rebeliões e participação
popular nas revoltas.

Inaugurado em 1896, o teatro Amazonas, em Manaus, foi construído com materiais e
ornamentos quase todos importados da Europa. Com 700 lugares e uma luxuosa decoração
com mármores, espelhos e estátuas, o teatro era uma prova da riqueza dessa região durante
o final do século XIX e a primeira década do século XX.

a) Que produto caracterizou a riqueza dessa região, e qual era sua utilização?
b) O que explica a decadência de sua produção a partir da década de 20?
c) Por que a construção de um teatro tão luxuoso era importante naquele momento?

Esta questão foi elaborada pensando, principalmente, na capacidade do aluno para
relacionar a ostentação da cultura urbana e a construção do teatro de Manaus com a imagem
de modernidade, numa região conhecida mundialmente pela floresta amazônica. Procuramos
dar a idéia de como a civilização do capitalismo chegava na floresta para explorá-la. A questão
dividia-se em três partes e na primeira perguntávamos, justamente, como o látex, matéria
prima para a borracha, foi explorado em larga escala para atender, principalmente, as demandas
da moderna indústria automobilística (valia 1 ponto). No item b, mais uma vez a prova da
Unicamp procurou relacionar a história do Brasil com o contexto internacional. Esperava-se
que o candidato fosse capaz de explicar de que maneira tanto as condições locais de produção
(exploração primitiva e extrativismo), como as mudanças ocorridas internacionalmente, com
a concorrência da produção do látex nas colônias asiáticas, foram responsáveis pela decadência
da produção brasileira na década de 20 deste século (valia 2 pontos). No item c (valia 2 pontos),
estava concentrado o núcleo principal da questão: esperava-se que o candidato relacionasse
justamente os aspectos simbólicos de uma modernidade nas selvas amazônicas. O símbolo
maior desta ostentação da modernidade  foi a construção do teatro municipal de Manaus, que
durante o auge da  produção da borracha na Amazônia transformou-se em pólo de atração da
cultura internacional. Nesse sentido,  esperava-se que os candidatos fossem capazes de
perceber este elemento nucleador da questão.

No final do século XIX, a migração para grandes cidades em rápido crescimento gerou um mercado
lucrativo para os espetáculos e o lazer populares. O triunfo do cinema foi extraordinário. No início
do século XX, 26 milhões de americanos iam ver filmes toda semana. Quanto à Europa, até na
atrasada Itália havia quase quinhentos cinemas nas cidades principais. Em 1914, o público norte-
americano de cinema chegava a quase 50 milhões. O cinema era agora um grande negócio(...) o
lazer de massas industrializado revolucionou as artes do século XX.  (Adaptado de E. Hobsbawm,
A Era dos Impérios (1875-1914). São Paulo: Paz e Terra, 1988, pp. 330, 333, 336)

a)  Retire do texto três características da sociedade de massas do final do século XIX e início
do século XX.
b)  Cite outros dois meios de comunicação desenvolvidos nesse período.

Num certo sentido esta questão representou um complemento da questão sobre a
modernidade nas selvas. O nosso objetivo foi o de fazer com que o candidato apresentasse de
forma descritiva, sem muita elaboração conceitual, algumas características da sociedade de
massas surgida no final do século 19. Destacamos como texto de referência uma passagem do
livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, onde ele nos descreve de maneira muito envolvente
a popularização da cultura através do cinema. Assim  como na questão anterior, procuramos
apresentar a  modernidade do início do século 20 a partir de seus aspectos culturais. Nesta
questão as exigências de elaboração de resposta foram muito pequenas, pois no item a (valia
3 pontos) o candidato poderia transcrever trechos do texto de Hobsbawm para buscar
características da sociedade de massas, tais como a grande imigração populacional do campo
para as cidades e a rápida urbanização, bem como o surgimento de formas de lazer capazes
de entreter grandes contigentes de população (o cinema como exemplo).  No item b,
esperávamos que o candidato pudesse dar, simplesmente, outros exemplos de meios de
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comunicação de massas que surgiram no período delimitado pela descrição de Hobsbawm.
Procurávamos com isso perceber até que ponto o candidato era capaz de contextualizar
historicamente o aparecimento de meios de comunicação como o rádio, o telégrafo, a fotografia,
o telefone, entre outros (valia 2 pontos).

Em 1929, o mundo foi abalado por uma profunda crise econômica e o Brasil sofreu diretamente
os seus efeitos.

a) Cite duas características dessa crise na economia mundial.
b) Quais foram as conseqüências dessa crise econômica para a agricultura e indústria brasileiras?

Esta questão procurava completar  a análise de questões ligadas ao desenvolvimento
do capitalismo, que foi iniciada na questão 19, aquela do teatro de Manaus. Mais uma vez a
história do Brasil aparece produzida a partir de uma realidade internacional. Neste caso tratava-
se de conhecer as condições de eclosão da crise econômica de 1929 e analisar quais foram as
conseqüências desta crise para a agricultura e indústria brasileiras. Evidentemente, esta questão
procurava também fazer com que o candidato relacionasse as crises econômicas ocorridas no
capitalismo em outros momentos históricos, com a quebra das bolsas de valores do mundo
asiático ocorrida em 1997. Nesse sentido, procurávamos fazer com que o aluno refletisse
sobre as relações históricas entre o passado e o presente, incentivando-o para uma compreensão
da histórica, não como uma disciplina de conhecimento que acumula um conjunto disperso de
curiosidades, mas como uma área de estudos que contribui para a compreensão do presente.
O núcleo principal referia-se às conseqüências desta crise para a agricultura e para a indústria.
Com esta referência,   esperávamos avaliar a capacidade de percepção histórica de que a crise
afetou de maneira diferente a indústria e a agricultura brasileiras – seria esse o elemento principal
de discriminação das respostas dos candidatos. Portanto, saber responder o item b da questão
(valia 3 pontos), mostrando de que maneira a indústria brasileira se beneficiou da crise de 1929
(2 pontos) e como a agricultura cafeeira sofreu grandes prejuízos (1 ponto) era a expectativa
dos elaboradores desta questão, deixando em aberto as possibilidades de enumeração das
inúmeras características da crise, exigidas no item a (2 pontos), tais como a queda dos preços
das matérias primas, a queda dos preços dos produtos industrializados, a desvalorização do
dinheiro, falência e derrocada das empresas, entre outras.

Em 10 de outubro de 1967, o jornal Folha da Tarde noticiou a morte de  Ernesto  ‘Che’
Guevara: Autoridades militares da Bolívia confirmaram que Guevara morreu no domingo, quando
um grupo guerrilheiro foi dizimado por forças do governo. É provável que a morte do revolucionário
configure um revés na intenção do primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, de exportar sua revolução
para as Américas. (Texto adaptado)

a) Quem foi Che Guevara?
b) Qual era a política de Cuba para a América Latina do período?
c) Por que os governos militares da América Latina perseguiam Che Guevara?

Outro momento da prova, que se valeu de acontecimentos de repercussão internacional
durante o ano de 1997, os quais serviram para a ligação entre o passado e o presente. Esta
questão, entretanto, foi pensada diferentemente daquela sobre a crise de 1929, que também
esperava que o aluno fizesse uma relação entre o presente e o passado. Aqui trata-se muito
mais do evento comemorativo do aniversário da morte de um importante líder político da
década de 60. Aproveitamos estas efemérides para perceber o modo como os candidatos
acompanham as notícias de jornal e de que maneira o seu conhecimento histórico se constrói
junto com a memória comemorativa. Esta questão tem as mesmas características daquela
sobre o movimento de Canudos e também se parece com a próxima questão sobre o
movimento tropicalista. Esta questão, dividida em três itens, procurava, no item a (1 ponto),
fazer com que o candidato identificasse a figura do Che. No item b (2 pontos), exigia-se um
grau maior de reflexão por parte do candidato, pois já são conhecidas historicamente as
diferenças políticas entre Che Guevara e a política de Cuba para a América Latina, durante a
década de 60. Se para Guevara o objetivo da guerra de guerrilhas era a revolução socialista, a
política externa cubana pautava-se, principalmente, por uma busca de aliados em sua luta
contra a influência dos Estados Unidos na América Latina. Sem dúvida, foi neste item que os
elaboradores esperaram uma maior discriminação de respostas dos candidatos, pois era o
item mais difícil de resposta. O item c (2 pontos) era relativamente simples porque era uma
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conseqüência da resposta elaborada nos itens a e b. Entretanto, a resolução do item c exigia
que o candidato soubesse identificar a figura do Che e quais os seus objetivos políticos para  a
América Latina.

Há trinta anos, Caetano Veloso e Gilberto Gil, dentre outros cantores e compositores, lideraram
um importante movimento cultural.

a) Identifique esse movimento cultural e cite duas de suas  características.
b) Na época, quais foram as reações do movimento estudantil e do regime político brasileiro
diante daquele movimento cultural?

Como já havia sido antecipado no comentário da questão anterior, esta também foi
uma questão que aproveitou uma data comemorativa do movimento tropicalista. Entretanto,
esta questão tinha um objetivo diferente da anterior. Tínhamos como hipótese, na ocasião de
sua elaboração, que a maioria dos candidatos compreendia o movimento tropicalista como
símbolo do movimento estudantil da década de 60, como foi apresentado na minissérie da TV
Globo, Anos rebeldes. Partindo desta suposição, elaboramos uma questão que destacava no
item a (2 pontos), os  elementos de crítica estética à cultura brasileira do período, realizada
pelos tropicalistas. Neste item não esperávamos respostas que destacassem conteúdos políticos
explícitos, mas dávamos ênfase à percepção do tropicalismo como movimento estético de
incorporação de valores da cultura internacional, tanto na música, como no cinema e no
teatro. Como eram citados na questão os compositores e cantores  Caetano e Gilberto Gil,
esperávamos resposta que mencionassem a influência musical dos Beatles, do rock com suas
guitarras e dos hippies com o seus novos modos de comportamento. O item mais difícil desta
questão era o b (3 pontos), porque nele esperávamos do candidato a capacidade de perceber
a diferença de objetivos do movimento estudantil e do movimento tropicalista. O aluno deveria
ser capaz de elaborar uma resposta que fugisse da imagem produzida pela novela  da Globo,
percebendo que, ao contrário do que se imagina, o movimento estudantil com suas bandeiras
político-revolucionárias de cunho comunista foi hostil ao tropicalismo, acusando-o de
reacionário e alienante, por incorporar valores e hábitos da cultura capitalista da Europa e dos
Estados Unidos (2 pontos). Não resta dúvida que para os elaboradores da prova de História,
esta era uma questão importante para avaliarmos o peso da televisão no conhecimento histórico
dos candidatos. Ainda neste item b, valendo 1 ponto, esperávamos a resposta previsível de
que o tropicalismo sofreu a repressão do governo militar.

A crise do petróleo, em 1973, atingiu toda a economia mundial. Nesse ano, os países integrantes
da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que respondiam por mais de
60% da produção mundial e quase 90% das exportações, tomaram medidas unilaterais para
controlar a produção e distribuição dessa matéria-prima.

a)  Quais foram as medidas tomadas pela OPEP que resultaram na crise do petróleo de 1973?
b)  Quais foram as conseqüências dessas medidas sobre a economia brasileira?

Assim como a questão sobre a crise de 1929, esta, relacionada com a crise do petróleo
de 1973, também procurava fazer com que o candidato relacionasse  a história do Brasil com
acontecimentos internacionais. O candidato deveria ser capaz de perceber, no item a (2 pontos),
de que maneira as medidas de política internacional tomadas pela OPEP abalaram de forma
contundente a economia mundial e de que modo, até hoje, a região dos países produtores de
petróleo é foco de tensão internacional, como é o caso atual do Iraque. Entretanto, não era
difícil para o candidato enumerar as medidas de restrição na exportação de petróleo adotadas
pela OPEP. Na seqüência, no item b (3 pontos), esperava-se que o candidato fosse capaz de
relacionar estas medidas com a economia do Brasil que, vivendo sob forte ditadura militar,
tinha presenciado um período de baixa inflação,  de prosperidade das classes média e  alta e
de um enorme arrocho salarial para os trabalhadores do campo e da cidade. Neste item o
candidato, tendo estas referências históricas, poderia perceber de que maneira esta crise
abalava as certezas da economia brasileira e da propaganda do milagre da ditadura militar, e
porque, a partir de 1973, ressurge a inflação, aumenta o déficit orçamentário e a dívida externa
brasileira em decorrência do aumento dos preços internacionais do petróleo, matéria prima
indispensável para todas as economias capitalistas do mundo.
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     s questões de Física do Vestibular Unicamp versam sobre assuntos variados do
programa (que constam no Manual do Candidato).  A geração delas começa pela formulação
de uma situação física, preferivelmente ligada ao cotidiano de um jovem, como por exemplo
o carro de seu pai, sua lente de contato, o chuveiro elétrico, etc.  A banca elaboradora apresenta
inúmeras propostas de questões e as seleciona tendo em vista o equilíbrio entre as questões
fáceis e difíceis, os diversos itens do programa e a pertinência do fenômeno físico na vida
cotidiana do candidato.  Após a seleção, as questões são aprimoradas na descrição dos dados
correspondentes à situação ou ao fenômeno físico e na clareza do que é perguntado.
Formuladas as questões, elas são submetidas a um professor revisor.  Para ele, as questões são
inteiramente novas e desconhecidas.  Sua crítica a elas se fará em termos de clareza dos
enunciados, do tempo para se resolvê-las, da perfeição de linguagem, da adequação ao
programa, etc.  Um bom trabalho de revisão às vezes obriga a banca a reformular questões e
mesmo a substituí-las.  A política da Comvest, que as bancas de Física vêm seguindo
reiteradamente, é de não manter bancos de questões.  Além disso, não utilizamos questões
de livros ou de qualquer compilação de problemas.  Portanto, se alguma questão se parece
com a de algum livro ou compilação é porque o número de questões possíveis numa matéria
como a de Física é finito e coincidências não são impossíveis.

A correção é feita de maneira a aproveitar tudo de correto que o candidato escreve.
Em geral, erros de unidade e erros de potência de 10 são penalizados com algum desconto de
nota.

Atenção: Escreva a resolução COMPLETA de cada questão
nos espaços reservados para as mesmas.

Adote a aceleração da gravidade  g = 10 m/s2 .

Considere um avião a jato, com massa total de 100 toneladas (1,0 x 105 kg), durante a decolagem
numa pista horizontal. Partindo do repouso, o avião necessita de 2000 m de pista para atingir
a velocidade de 360 km/h, a partir da qual ele começa a voar.

a) Qual é a força de sustentação, na direção vertical, no momento em que o avião começa a
voar?
b) Qual é a força média horizontal sobre o avião enquanto ele está em contato com o solo
durante o processo de aceleração?

a) No momento em que o avião decola, a força de sustentação deve ser oposta ao seu peso.
Em módulo:

b) A força média horizontal é dada por:

A aceleração pode ser calculada por:

sendo     a velocidade inicial (nula),    a velocidade final,    a distância percorrida e     a
aceleração. Logo:

N 100,1sm 10kg 100,1 625 ×=⋅×=== mgPF (2 pontos)
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A força média horizontal é calculada por:

N 105,2 5,2kg 100,1 525 sm ×=⋅×== maF . (3 pontos)
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Um objeto é lançado horizontalmente de um avião a 2420 m de altura.

a) Considerando a queda livre, ou seja, desprezando o atrito com o ar, calcule quanto tempo
duraria a queda.
b) Devido ao atrito com o ar, após percorrer 200 m em 7,0 s, o objeto atinge a velocidade
terminal constante de 60 m/s. Neste caso, quanto tempo dura a queda?

a) Na direção vertical:

Utilizando-se               e              , o tempo de queda é dado por:

b) Após                  , o movimento na vertical é retilíneo e uniforme.

Portanto o tempo total de queda é:

Uma esfera de raio 1,2 cm e massa 5,0 g flutua sobre a água, em equilíbrio, deixando uma
altura h submersa, conforme a figura. O volume submerso como função de h é dado no gráfico.
Sendo a densidade da água 1,0 g/cm3,

a) calcule o valor de h no equilíbrio;
b) ache a força vertical para baixo necessária para afundar a esfera completamente.
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onde      é a densidade da água e     é o volume de água deslocado.ρ V
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Através do gráfico fornecido, obtém-se a altura submersa:

d) Com a esfera totalmente submersa,                                 . Do gráfico:

Nestas condições, para que se tenha equilíbrio:

cm 5,1=h

cm 422 ,rh ==
3cm 2,7=V

(2 pontos)
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(3 pontos)

Uma máquina térmica industrial utiliza um gás ideal, cujo ciclo de trabalho é mostrado na
figura abaixo. A temperatura no ponto A é 400 K.
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Utilizando 1 atm = 105 N/m2, responda os itens a e b.

a) Qual é a temperatura no ponto C?
b) Calcule a quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente ao longo de um ciclo.

a) A temperatura do ponto C pode ser obtida através da lei dos gases ideais:

b) O calor trocado pelo gás com o ambiente ao longo do ciclo (   ) pode ser obtido pela
primeira lei da Termodinâmica:
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Q

WQU −=∆

Em um ciclo fechado, tem-se                       e o trabalho realizado pelo gás é igual à área interna
do gráfico:
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Logo, o calor trocado com o ambiente é:

J 100,5 4×==WQ (3 pontos)

Considere uma esfera de massa m e carga q pendurada no teto e sob a ação da gravidade e do
campo elétrico E como indicado na figura abaixo.

a) Qual é o sinal da carga q? Justifique sua resposta.
b) Qual é o valor do ângulo θ no equilíbrio?

a) O diagrama do elétrico aplicado e das forças que atuam sobre a esfera é:

A força      tem sentido oposto ao campo elétrico     . Como:F
r

E
r

EqF
rr

=

conclui-se que a carga elétrica tem sinal negativo.

Foi observada com freqüência a utilização das expressões campo de afastamento e campo de
aproximação na tentativa de justificar a posição de equilíbrio da esfera carregada. Esta não é a
terminologia usual, não sendo utilizada nos bons livros de Física para o secundário. Mais que
isso, ela evidencia uma confusão conceitual entre o campo elétrico aplicado e o campo gerado
pela própria esfera.

a) Da figura acima:

(2 pontos)

 cos

sen

θ
θ

TmgP
TEqF

==
==

Logo:
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Uma bateria de automóvel pode ser representada por uma fonte de tensão ideal U em série
com uma resistência r. O motor de arranque, com resistência R, é acionado através da chave
de contato C, conforme mostra a figura abaixo.

Foram feitas as seguintes medidas no voltímetro e no amperímetro ideais:

atrebaevahC adahcefevahC

)stloV(V 21 01

)serèpmA(I 0 001

a) Calcule o valor da diferença de potencial U.
b) Calcule r e R.

a) U = 12 V, que corresponde à leitura do voltímetro quando a chave está aberta. (2 pontos)

b) Quando a chave está fechada, podemos calcular r e R utilizando a relação V = RI.

e
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I
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Um objeto de massa m1 = 4,0 kg e velocidade v1 = 3,0 m/s choca-se com um objeto em
repouso, de massa m2 = 2,0 kg. A colisão ocorre de forma que a perda de energia cinética
é máxima mas consistente com o princípio de conservação da quantidade de movimento.

a) Quais as velocidades dos objetos imediatamente após a colisão?
b) Qual a variação da energia cinética do sistema?

a) A quantidade de movimento (p = mv) se conserva, ou seja:

(3 pontos)
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Também foi aceita a resposta                     .

Um mergulhador, dentro do mar, vê a imagem do Sol nascendo numa direção que forma um
ângulo agudo (ou seja, menor que 90° ) com a vertical.
a) Faça um desenho esquemático mostrando um raio de luz vindo do Sol ao nascer e o raio
refratado. Represente também a posição aparente do  Sol para o mergulhador.

b) Sendo                         o índice de refração da água do mar, use o gráfico abaixo para calcular

aproximadamente o ângulo entre o raio refratado e a vertical.
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b) Pela lei de Snell,
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Do gráfico, encontramos:

Foram aceitos valores no intervalo de 450 a 500.

Um satélite de telecomunicações em órbita em torno da Terra utiliza o Sol como fonte de
energia elétrica. A luz solar incide sobre seus 10 m2 de painéis fotovoltaicos com uma
intensidade de 1300 W/m2 e é transformada em energia elétrica com eficiência de 12%.
a) Qual é a energia (em kWh) gerada em 5 horas de exposição ao Sol?
b) O gráfico abaixo representa a corrente utilizada para carregar as baterias do satélite em
função do tempo de exposição dos módulos fotovoltaicos ao Sol. Qual é a carga das baterias
em Ah (1 Ah = 3600 C) após 5 horas de exposição dos módulos ao Sol?
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b) A carga Q corresponde à área sob o gráfico          .

Estimando esta área pelo gráfico, obtém-se:

1,56kW      ou        W156012,0m10mW1300 22 =⋅⋅== ηPSPútil

kWh8,7h5kW56,1 =⋅== PtE (2 pontos)

a)

tI ×

Ah25,1≅Q (3 pontos)

Foram aceitos valores entre 1,1 e 1,4 Ah, ou entre 3960 e 5040 C.

Um míssil é lançado horizontalmente em órbita circular rasante à superfície da Terra. Adote o
raio da Terra R = 6400 km e, para simplificar, tome 3 como valor aproximado de π.

a) Qual é a velocidade de lançamento?
b) Qual é o período da órbita?

a) A força centrípeta coincide com o peso, isto é:
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A figura abaixo representa exageradamente a trajetória de um planeta em torno do Sol. O
sentido do percurso é indicado pela seta. O ponto V marca o início do verão no hemisfério sul
e o ponto I marca o início do inverno. O ponto P indica a maior aproximação do planeta ao Sol,
o ponto A marca o maior afastamento. Os pontos V, I e o Sol são colineares, bem como os
pontos P, A e o Sol.

Sol

Planeta

V

I

PA

a) Em que ponto da trajetória a velocidade do planeta é máxima? Em que ponto essa velocidade
é mínima? Justifique sua resposta.
b) Segundo Kepler, a linha que liga o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais.
Coloque em ordem crescente os tempos necessários para realizar os seguintes percursos:
VPI, PIA, IAV, AVP.

a) Este problema pode ser resolvido de duas maneiras:
I)  A energia total deve ser constante. A velocidade é máxima no ponto P, pois ali a energia
potencial é mínima e, conseqüentemente, a energia cinética é máxima. A velocidade é mínima
no ponto A, pois ali a energia potencial é máxima e, conseqüentemente, a energia cinética é
mínima.

ou

II) Segundo Kepler, a linha que liga o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais.
Como a distância Sol-P é a menor e a distância Sol-A é a maior, a velocidade deve ser máxima
em P e mínima em A.

b) Ordem crescente de áreas: VPI < PIA = AVP < IAV.

Um fio condutor retilíneo longo é colocado no plano que contém uma espira condutora
conforme a figura abaixo à esquerda. O fio é percorrido por uma corrente i(t) cuja variação
em função do tempo é representada na figura abaixo à direita.

(2 pontos)

(2 pontos)

(3 pontos)

a) Qual é a freqüência da corrente que percorre a espira?
b) Faça um gráfico do fluxo magnético que atravessa a espira em função do tempo.
c) Faça um gráfico da força eletromotriz induzida nos terminais da espira em função do tempo.

T
f 1= Hz50

s02,0

1 ==f (1 ponto)a) Como                e T = 0,02 s (gráfico),                                      .
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b) O fluxo magnético é proporcional à indução magnética e, portanto, à corrente no fio.
Então seu gráfico é do tipo:

t
fem

∆
∆−= φ

(2 pontos)

c) . Então:

(2 pontos)
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       prova de Geografia do Vestibular Unicamp tem por objetivo verificar se o aluno
que terminou o segundo grau adquiriu uma razoável formação em Geografia.  Portanto, é
fundamental que você, vestibulando, tenha uma compreensão a respeito do que seja o espaço
geográfico. Este entendimento é necessário para que você possa distinguir exatamente o que
está sendo perguntado nas diferentes questões da prova.  Mais adiante, exemplificaremos
este ponto com algumas questões, para sua maior clareza.

Mas, afinal, o que é o espaço geográfico?
Espaço natural ou espaço físico, você com certeza sabe o que é.
Espaço natural é aquele espaço produzido apenas pela natureza.  Nele não ocorreu

nenhuma interferência humana ou nenhuma transformação realizada pelo homem.  Podemos
dizer que, atualmente, não existe mais na superfície da Terra espaço natural.  Por outro lado,
espaço geográfico é o espaço produzido, ou melhor, reproduzido pelos homens, ou melhor
ainda, pela sociedade.  As diferentes sociedades vão transformando o espaço geográfico ao
longo do tempo, vão imprimindo neste espaço as suas marcas.  As marcas do presente são
produzidas sobre as heranças do passado.  As novas formas, portanto, não podem ser
entendidas se deixarmos de lado a interpretação do passado, isto é, se deixarmos de lado o
entendimento do processo histórico.

O espaço geográfico é o espaço no qual vivemos.  Porém, somente este entendimento
não é suficiente para esclarecer o que realmente é o espaço geográfico, pois ele é muito mais
que simplesmente o lugar sobre o qual se localizam as coisas, os objetos ou os fenômenos.  Se
tivesse apenas essa dimensão, as coisas seriam muito simples, e bastaria apenas localizar os
fenômenos no espaço e descrevê-los.  Mas como o espaço geográfico é muito mais complexo
do que o lugar de localização dos fenômenos, a mera descrição deste espaço é insuficiente
para interpretação ou para as explicações geográficas.  Voltamos a insistir: o espaço geográfico
é socialmente produzido.  Há uma inter-relação entre espaço e sociedade.  A dinâmica da
sociedade interfere no espaço geográfico; por sua vez, o espaço geográfico produzido interfere
na sociedade.  Dizendo de outro modo: a organização do espaço que a sociedade produz atua
no desenvolvimento da própria sociedade.

Além disso, a geografia, ciência tradicionalmente reconhecida como aquela que analisa
as relações da sociedade com a natureza, tem se tornado muito importante no cenário
contemporâneo, por ser capaz de explicar como os processos naturais e sociais interagem
através do espaço-tempo.  Também a questão ambiental, que assumiu dimensões globais e
recolocou em destaque as contradições da produção social do espaço e das formas de
apropriação da natureza, deve ser compreendida como um produto da intervenção da
sociedade sobre a natureza.

A globalização da economia e a mundialização da cultura construíram, na atualidade,
uma nova forma de compreensão da Geografia.  A produção socioespacial contemporânea
remete-nos a uma realidade mundial que se associa às diferentes escalas de análise geográfica:
a local, a regional, a nacional e a mundial.  As análises do particular, do local, do regional, hoje,
só fazem sentido se inseridas no contexto da globalização.  São análises complementares que
implicam num interligado processo de fragmentação/integração.  A fragmentação é fruto de
uma divisão territorial do trabalho, a produção de mercadorias é especializadas e espacializada,
criando novas especificidades.  As especificidades são naturais, sociais, culturais e políticas.  A
articulação é representada por fluxos variados que integram as diferentes regiões:  redes de
comunicação, de capitais, problemas ambientais globais, etc.

Diante deste novo cenário mundial, a Geografia não pode se limitar a fazer apenas uma
descrição dos processos naturais, sociais, políticos e econômicos – tão comum na Geografia
tradicionalmente ensinada nas escolas.

A análise geográfica contemporânea deve privilegiar dois eixos principais de análise: de
um lado, o saber sobre o espaço, sobre as ferramentas utilizadas (instrumentos e técnicas),
sobre o processo histórico; de outro, as relações da sociedade com a natureza, os modelos de
desenvolvimento, as questões sobre os impactos sócio-ambientais e as novas tecnologias para
o aproveitamento dos recursos naturais.

É esta concepção que a prova de Geografia do Vestibular da Unicamp busca desenvolver
nas questões apresentadas ao vestibulando.  Ele procura estimular o pensamento crítico e a
capacidade de analisar a realidade do mundo contemporâneo na associação entre o meio
ambiente, a sociedade e as estruturas políticas e econômicas atuais.

A ilha do Timor já foi colônia portuguesa, já teve seu território parcialmente ocupado por
holandeses, japoneses e australianos e, em julho de 1976, o Timor Oriental foi oficialmente
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anexado. Até hoje uma guerrilha separatista resiste à ocupação, nas montanhas. Protestos
contra a integração são esmagados pelo exército. O conflito já deixou 200 mil mortos. A
situação do Timor Leste tem despertado o apoio das organizações internacionais de defesa
dos direitos humanos.

Fonte: Atlas Geográfico Mundial, Folha de São Paulo, 1994

a) A que país o Timor foi anexado?
b) Explique por que a situação política desta ilha tem despertado o interesse das organizações
internacionais.

Um dos principais objetivos desta questão foi considerar um tema da atualidade, de
extrema importância para a defesa dos direitos humanos, relacionando política, território e
sociedade.

Apesar desta questão ter apresentado uma freqüência alta de notas zero (20%) e
respostas em branco (6%), o que indica o grau de dificuldade da mesma, a média das notas é
traduzida pela freqüência de notas 2 (34%) e 3 (23%), totalizando 53% das respostas.

O item a desta questão só oferecia duas alternativas ao candidato: ou ele identificava a
Indonésia, obtendo 2 pontos, ou errava a primeira parte da questão. O mapa oferecido no
enunciado teve a intenção de instrumentalizar o candidato para a resposta.

Para responder o item b, embora o quadro político do Timor-Leste, assim como sua
base econômica, sua cultura e a história de seu povo que luta por sua autodeterminação ainda
não sejam objeto de análise dos livros didáticos, o candidato - bem formado e bem preparado
- poderia utilizar dois recursos: Primeiro, poderia usar as informações divulgadas pela mídia
(jornais, livros, TVs, Internet, revistas etc.). Este recurso foi utilizado por muitos candidatos
que, inclusive, trouxeram novos dados posteriormente contemplados pela grade de pontuação.
Por exemplo, a divulgação das organizações internacionais de direitos humanos, feita pela
Internet, pedindo o boicote aos produtos da Indonésia; a indicação de dois líderes timorenses
para o Prêmio Nobel da Paz; a proibição do uso da língua portuguesa e das práticas da religião
católica.

Outro recurso seria utilizar bem o próprio enunciado da questão: “A situação do Timor
Leste tem despertado o apoio das organizações internacionais de defesa dos direitos humanos”.
Identificando a defesa dos direitos humanos como o interesse principal das organizações
internacionais já teria um ponto. Alguns vestibulandos se confundiram, apontando o interesse
econômico destas organizações na região. Isto vem salientar a importância do candidato se
ater à questão, utilizando ao máximo os recursos que ela oferece. Como você sabe, o vestibular
da Unicamp dá muito valor à capacidade de se fazer uma boa interpretação dos dados oferecidos,
realizando associações lógicas entre a questão e estes dados. Dificilmente você, candidato,
encontrará na prova de Geografia uma questão sem referências para ser trabalhada. Mesmo
que você não tenha nenhum conhecimento sobre o tema em questão, este “trabalho” ou este
“exercício” já contará ponto para você.

Para obter o segundo ponto, na parte b da questão, bastava o candidato apontar a
negação da autodeterminação do povo do Timor-Leste, mesmo utilizando outras palavras:
necessidade de independência, desejo de autonomia, resistência à ocupação etc. O terceiro
ponto exigia elementos novos, não contidos no enunciado, com o objetivo de verificar algum
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conhecimento específico do vestibulando sobre o tema.

Um exemplo de resposta correta para a parte b desta questão:
“A situação política dessa ilha tem despertado o interesse das organização internacionais devido às
atitudes repressivas assumidas pela Indonésia contra os timorenses. O resultado desses atos de
violência corresponde a mais de 200 mil mortos, além de atos de tortura e outros mecanismos que
ferem a Declaração de Direitos Humanos da ONU. O fato de se ter atribuído o Prêmio Nobel da
Paz a indivíduos que lutam pela independência pacífica da ilha foi uma tentativa de “chamar a
atenção” das organizações internacionais para esse conflito (o estágio atual de globalização não
admite a existência de locais submetidos a um regime de dependência e de submissão como o
Timor). Além disso, há a existência de petróleo no mar do Timor, o que corresponde a uma grande
causa dos interesses internacionais.”

A terceira revolução industrial e a globalização vão criar novas oportunidades, mas serão empregos
para a elite. Os dias de oferta de empregos em massa acabaram. Jamais veremos milhares e
milhares de trabalhadores saindo das fábricas depois de um dia de trabalho.  (Jeremy Rifkin, autor
do livro O fim dos empregos - Folha de São Paulo, 25/08/97)

             Desemprego (em %) da população economicamente ativa

Considerando o texto e os dados apresentados:
a) identifique as atuais tendências de absorção da mão-de-obra pelo mercado de trabalho;
b) explique por que essas tendências ocorrem.

De modo geral, as respostas dos candidatos a esta questão demonstraram que os
professores e os alunos do ensino médio e dos cursos pré-vestibulares têm discutido, com
uma boa dose de profundidade, a temática da inovação tecnológica e da globalização. Os
candidatos praticamente não deixaram esta questão sem resposta (freqüência de notas zero:
1%, de provas em branco: 1%). Quase metade dos candidatos obtiveram notas entre três (3)
e quatro (4): 46%.

Apesar da questão apresentar dois itens, muitos alteraram a ordem esperada nas
respostas. Isto não prejudicou os candidatos pois a grade de pontuação foi aplicada, mesmo se
a resposta não estivesse no item correto.

Para responder a uma questão como esta deveriam ter sido explorados ao máximo os
elementos oferecidos no enunciado. Utilizando o texto e tomando conhecimento da tabela
apresentada, já era possível organizar uma interpretação das causas e das tendências do mercado
de trabalho atual.

Assim, se o candidato destacasse do texto alguns conceitos e informações de referência
que lhe foram oferecidos (por exemplo: terceira revolução industrial, globalização, empregos
para a elite, fim dos empregos de massa, dados atuais de desemprego da PEA, em cinco países
desenvolvidos) e trabalhasse estes elementos associando-os ao conhecimento adquirido no
ensino médio, poderia  “construir” a resposta esperada.

Deveria ter sido destacado que vivemos em um período de profundas mudanças nas
condições e na natureza do trabalho. Os impactos da  terceira revolução industrial (que para
alguns autores já está em curso) no mercado de trabalho serão muito intensos. Os empregos
tendem a diminuir. Os avanços tecnológicos ( automação da produção, emprego de novas
tecnologias tanto no campo como na cidade - características da 3ª revolução industrial)

síaP %

ahnamelA 2,21

ahnapsE 3,22

acigléB 6,9

açnarF 5,21

ádanac 0,01

Fonte: OCDE - 1997
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promovem o chamado desemprego tecnológico ou desemprego estrutural, criando um grande
contingente de excluídos. Por outro lado a globalização econômica acirra a competição entre
as empresas exigindo rápidas adequações para continuarem a existir num mercado mundializado.
São  as inovações tecnológicas (motor da disputa entre empresas e blocos), a redução de
custos e dispensa de trabalhadores menos qualificados. Os que ficam nos núcleos das empresas
(a elite) são altamente qualificados e aos outros (sub-proletariado fabril e de serviços) resta  a
desqualificação, terceirização, precarização, trabalho informal, sub-emprego. Essa situação nos
ajuda a entender os altos índices de desemprego em países como a Alemanha, Espanha, Canadá,
etc.

Um exemplo de resposta que atinge os objetivos esperados:
“a)As atuais tendências do mercado de trabalho apontam para taxas crescentes de desemprego. O
mercado deverá, progressivamente, apresentar menor tendência para absorção de mão-de-obra, o
que se evidencia pelas altas taxas de desemprego em países desenvolvidos, como Alemanha, Bélgica
e França.
b)Essas tendências resultam da 3o Revolução Industrial, que atinge não mais apenas os setores
primário e secundário, provocando sua intensa mecanização, mas também o setor terciário. Os
meios de comunicação tornam-se cada vez mais modernos e os serviços também modernizam-se
passando a dispensar mão-de-obra. Essa 3o Revolução Industrial é um processo inevitável e exigido
pela globalização da economia: só oferecerão produtos competitivos no mercado externo os países
que desenvolverem qualidade e baixo preço através de pesquisas e modernização. Nesse contexto,
só serão incorporados os trabalhadores mais capacitados.”

A prova de Geografia da Unicamp não espera de você uma resposta “fechada”, com
apenas uma possibilidade de resposta, mas que você saiba organizar uma redação coerente e
uma interpretação bem fundamentada com os elementos que lhe são oferecidos e com o
conhecimento crítico adquirido em sua formação escolar.

Ongs preparam boicote ao Chanel no. 5
(…)Entidades querem que o fabricante diga se o perfume é feito com óleo de pau-rosa, árvore da
floresta amazônica. (...) A empresa nega-se a fornecer a informação, alegando que, por ser uma
empresa privada, utiliza fórmulas confidenciais. (Folha de São Paulo, 20/07/97)
a) Em linhas gerais, qual a importância das Ongs (Organizações não governamentais) no atual
cenário político mundial?
b) Por que é importante saber se a empresa utiliza o óleo de pau-rosa na fórmula do perfume?
 

Nesta questão esperava-se que o candidato identificasse no primeiro item a importância
das ONGs no cenário político mundial, buscando, no item b relacionar a utilização do pau-rosa
com a extinção da espécie e devastação da floresta. Apesar de tratar-se de um assunto bastante
divulgado pela mídia os candidatos tiveram dificuldade em situar corretamente o papel conferido
às ONGs no contexto político mundial. Esperava-se que o candidato identificasse o  papel
dessas organizações frente  à crescente importância que a questão ambiental vem obtendo nas
últimas décadas. Ou seja, identificar as ONGs como forma de organização da sociedade civil
que pressiona governos, instituições e empresas, funcionando como agente mediador entre a
sociedade civil e a sociedade política cumprindo  um papel importante na denúncia e proposição
de ações alternativas. A resposta correta a esse item permitiria ao vestibulando obter 3 pontos,
contudo a  maioria dos candidatos teve dificuldade em explicitar corretamente o papel das
ONGs na sociedade atual, conseguindo em média 1 ponto nesse item .

No item b, via de regra, os candidatos conseguiram relacionar a utilização do pau-rosa
pela empresa produtora do Chanel nº 5 com a extinção da espécie e devastação da floresta, e
com a necessidade de  promover mecanismos de controle e fiscalização na exploração da
floresta, obtendo então os 2 pontos relativos a esse item.

Essa questão apresentou um grau médio de dificuldade expresso pela média, 2,18.
Foram poucos os candidatos que não obtiveram nenhum ponto ou deixaram a resposta em
branco: 4% e 2% respectivamente.

Vejamos agora um exemplo de resposta adequada
“ a) As Ongs têm agido de forma participativa no quadro político mundial uma vez que pressionam
empresas e Estados em prol de seu objetivo, mobilizando a opinião pública, atuando por exemplo
na defesa de patrimônios ecológicos, direitos da criança, etc. Tal importância é elevada pois elas
agem como ‘fiscais’ das atividades dos Estados interagindo em nome da opinião pública representando
e intermediando discussões.

Exemplo de resposta
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b) Porque implica a derrubada de muitas dessas árvores que fatalmente poderão entrar em extinção.
A floresta Amazônica progressivamente é devastada o que representa um desastre ecológico
irreparável.”

A influência do El Niño sobre as queimadas no Brasil já era esperada por especialistas, dada a
enorme correlação entre a seca e o uso do fogo (...) As nuvens de fumaça sobre a Amazônia chegam
a milhões de quilômetros quadrados e são sensivelmente maiores do que as nuvens sobre a Indonésia.
(O Estado de São Paulo, 28/09/97)
a) O que é o fenômeno “El Niño” e qual a sua influência no clima da Amazônia?
b) Por que na Amazônia e na Indonésia recorre-se freqüentemente a queimadas?

Nesta questão buscava-se articular conhecimentos de um fenômeno natural com o
problema das queimadas em florestas tropicais na Amazônia e Indonésia.

No item a o candidato deveria explicar o chamado fenômeno El Niño e suas influências
no clima da Amazônia. Em linhas gerais os vestibulandos conseguiram identificar o fenômeno
como sendo o aquecimento das águas do Oceano Pacífico (aproximadamente ao longo da
linha do Equador) responsável por alterações climáticas em todo o planeta. Esta resposta era
suficiente para o candidato obter 2 pontos. O terceiro ponto relativo a esse item foi atribuído
para a alusão à influência desse fenômeno na Amazônia, que está associado à diminuição de
precipitação, prolongando o período de estiagem e favorecendo, portanto, a prática das
queimadas em meses em que normalmente ela não ocorre.

No item b o candidato deveria identificar  a Amazônia e a Indonésia como uma das
principais áreas de extração predatória de madeira do mundo, realizada por grandes
madeireiras. Era necessário ainda associar a derrubada da mata e a queimada (práticas comuns
tanto na Amazônia como na Indonésia) com as atividades agrícolas, com a pecuária e a
mineração. No total atribuiu-se 2 pontos a esse item. A maioria dos candidatos entretanto,
obteve 1 ponto. Foram poucos os que consideraram a extração de madeira por grandes
empresas como um aspecto importante da resposta.

No conjunto, essa questão exigia que o candidato relacionasse o aumento do período
de estiagem provocado por um fenômeno natural a praticas predatórias que têm contribuído
para a devastação das florestas tropicais

A média dessa questão, 2,68, foi uma das mais altas. Apenas 1% deixou de responder
à questão e 3% não obtiveram nenhum ponto.

Vejamos agora um exemplo de resposta adequada
“a) “El Niño” é o fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico provocando o aquecimento de suas
águas influenciando o clima de vários países. Na Amazônia o “El Niño” provoca grande estiagem,
seca, ao invés das costumeiras chuvas da época. Isto provoca a diminuição do nível das águas do rio
Amazonas e as queimadas atingem  grandes extensões.
b) O uso das queimadas na Amazônia e Indonésia está relacionada com a exploração da madeira e
com a ocupação destas áreas onde a floresta é destruída para a criação de gado e frentes agrícolas.”

A Alca (com implementação prevista para 2005) poderá se tornar um hipermercado de 765
milhões de pessoas com um PIB de mais de U$9 trilhões. A União Européia também tem
demonstrado interesse neste hipermercado. (0 Estado de São Paulo, 20/07/97)

a) O que é a Alca?
b) Qual é a importância estratégica de sua formação para os Estados Unidos?
c) Qual é a polêmica levantada pelos países do Mercosul em relação à implantação da Alca?

Essa  questão exigia do candidato um conhecimento acerca da chamada nova ordem
econômica mundial, que se relaciona à formação de mercados comuns e áreas de livre comércio
entre países. Exigia especificamente informações sobre a ALCA e o MERCOSUL, além de
questões de ordem geoestratégicas. No item a, o candidato que identificava a ALCA com
Área de Livre Comércio das Américas reunindo 34 países com exceção de Cuba obtinha 1
ponto. O item b, valendo 2 pontos, solicitava que o vestibulando identificasse os interesses dos
EUA no estabelecimento da ALCA. Para isso era necessário realizar uma análise que articulasse
a (re)afirmação da hegemonia dos EUA nesse processo, impedindo a emergência de blocos
econômicos regionais autônomos e a sua intenção de controlar e usufruir com privilégios
desse hipermercado consumidor continental. O item c foi melhor respondido. Os candidatos
obtiveram 2 pontos quando citavam pelo menos dois aspectos importantes dessa polêmica.
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As respostas mais freqüentes assinalavam o fim da soberania do MERCOSUL e a falta de uma
competição em igualdade de condições com os EUA.

Como essa questão tratava de conhecimentos específicos impedindo respostas genéricas
houve um aumento da porcentagem de notas zero 7% e de respostas em branco 4%. A média,
2,49, entretanto não foi muito baixa.

 Observe atentamente o cartograma abaixo:

C
B

A

A B C

Exportações

Importações

Comércio Exterior: Locais de embarque e desembarque de mercadorias
a) Em que cidades estão localizados os portos indicados no cartograma com as letras A, B e C?
b) Em quê o comércio do porto B se diferencia do comércio realizado nos portos A e C?
c) Explique por que existe essa diferença.

     Essa questão, que partia de um cartograma,  exigia conhecimento sobre localização
geográfica e buscava avaliar a capacidade do candidato em analisar o processo de configuração
econômica regional.

No item a o candidato obtinha 1 ponto ao responder que as cidades apontadas no mapa
eram, respectivamente, Vitória, Rio de Janeiro e Santos. No item b uma resposta também
simples e objetiva  valia 2 pontos. Bastava ler o cartograma para descobrir que enquanto o
porto B destacava-se como importador de mercadorias, os portos A e C destacavam-se
predominantemente como exportadores de mercadorias. Era no item c que a questão se
tornava mais complexa, ou seja, esperava-se que o vestibulando explicasse por que o porto B
se diferenciava dos portos A e C. Esperava-se não apenas referências aos produtos
comercializados mas, e fundamentalmente, que o candidato demonstrasse como as economias
dessas áreas, vizinhas aos portos, se constituíram como economias industriais e exportadoras
no caso de Minas e São Paulo, e uma situação oposta no Rio de Janeiro  que sempre se destacou
pelas atividades terciárias. Entretanto, a maioria das respostas dava ênfase a uma explicação
fundada na diferença entre os tipos de produtos comercializados, o que levou a banca corretora
a considerar essa resposta na atribuição dos pontos.
Não se tratava de uma questão difícil, porém a média 2,28 é reflexo da incidência de nota zero,
que foi a mais alta da prova (cerca de 7%). Apenas 1% dos candidatos deixou a resposta em
branco.

Vejamos um exemplo de resposta que obteve nota 5:
“a)A está localizado na cidade de Vitória, B no Rio de Janeiro e C na cidade de Santos em São Paulo.
b) O comércio do porto B possui maior volume de importações que de exportações, enquanto os
portos A e C ocorre o oposto (exportações superam as importações)
c)O comércio realizado no porto B é de petróleo. Desta forma, o volume de importações supera o de
exportações, uma vez que a produção nacional deste produto não é suficiente para as necessidades
do país. Já nos portos A e C as exportações superam as importações porque se trata respectivamente
de minério de ferro e manganês e produtos alimentícios como café, laranja e produtos
industrializados.”

Fonte: FIBGE Anuário Estatístico do Brasil, 1990
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A construção da hidrelétrica de Porto Primavera, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo,
está provocando um desastre ambiental e social na região do Rio Paraná e seus afluentes. (Folha
de São Paulo, 04/08/97)
O trecho apresentado relaciona a construção de hidrelétricas com problemas ambientais e
sociais. Explique por que podemos estabelecer relações entre hidrelétricas, migrações
compulsórias e meio ambiente.

A questão exigiu que o candidato estabelecesse relações entre a construção de
hidrelétricas, migrações compulsórias e meio ambiente. Para isto, apresentava um texto
extraído de uma notícia de jornal que indicava a ocorrência de problemas ambientais e sociais
provocados pela construção da hidrelétrica de Porto Primavera, na divisa entre Mato Grosso
do Sul e São Paulo.

De fato, a inundação da área da represa de uma hidrelétrica é sempre motivo de
preocupação pelos impactos ambientais que provoca. Ela altera o regime dos rios, ou seja, os
períodos de cheia e vazante passam a ser controlados pelas comportas da barragem. Isto
causa um impacto na vida dos peixes, principalmente das espécies adaptadas à água com
correnteza ou que desovam próximo às nascentes.

Quando nas margens do rio se concentram matas ciliares e florestas, a construção da
barragem exige o desmatamento e a retirada da fauna. É comum o cronograma desta atividade
não acompanhar o da realização da obra. Com isto, muitos animais morrem afogados e parte
das florestas fica submersa na represa.

O impacto da construção de uma hidrelétrica é também social. As populações ribeirinhas
são obrigadas a abandonar a área, provocando a chamada migração compulsória. Isto provoca
muito problemas. As indenizações que estas pessoas recebem nem sempre são suficientes
para que possam reconstruir a vida. Sem falar no problema de adaptação em outros lugares,
que implica, muitas vezes, numa mudança cultural.

Foi uma das questões mais fáceis da prova com a média geral de 3,01, com apenas 2%
de respostas em branco e 6% de notas zero. Ao mesmo tempo, foi a questão que mais
discriminou os candidatos, ou seja, as maiores notas foram obtidas pelos candidatos que
passaram no vestibular. Foi uma das questões que mais ajudou a selecionar.

A principal dificuldade encontrada nesta questão foi o entendimento do conceito de
migração compulsória. Muitos candidatos consideraram a migração compulsória como
resultado da atração de trabalhadores em busca de emprego exercida pelas obras de construção
da usina hidrelétrica. De fato, os arredores da hidrelétrica sofrem enorme impacto ambiental,
decorrente deste aumento populacional. Cidades são construídas, enormes áreas desmatadas
e vários problemas ambientais surgem, como o destino do lixo e do esgoto. Contudo, não era
este o fenômeno que estava sendo analisado na questão. Quem seguiu este tipo de raciocínio
tirou zero, conforme os exemplos 4, 5 e 6.

O candidato que obteve nota 1 conseguiu reconhecer que a construção de uma usina
hidrelétrica provoca impacto ambiental. Um outro tipo de resposta que também obteve nota
1 é aquela que reconhece as migrações compulsórias como o resultado da expulsão de
moradores do local por causa da inundação da área.

O candidato que tirou nota 2, em geral,  deu uma boa explicação do desequilíbrio
ambiental provocado pela barragem de uma usina hidrelétrica. Candidatos que foram muito
sucintos nesta explicação, mas que procuraram explicar a relação das barragens com as
migrações compulsórias, também obtiveram nota 2.

Os vestibulandos com nota 3 deram uma boa explicação do impacto ambiental
provocado por uma represa de hidrelétrica e demonstraram conhecimento a respeito de
migrações compulsórias dos moradores ribeirinhos prejudicados com a construção da
barragem. As respostas dos candidatos com nota 4 desenvolveram estas mesmas idéias, porém
apresentando exemplos e explicando mais detalhadamente as relações entre ambiente, usinas
hidrelétricas e migrações compulsórias.

Para que o candidato obtivesse nota 5 era necessário que explicasse estes problemas,
não esquecendo do tamanho destas obras no Brasil: a opção tem sido a de construir gigantescas
usinas hidrelétricas. O impacto ambiental e social ganha proporções drásticas. Vejamos alguns
exemplo.

Exemplos de nota 5
“1- Porque para a construção de hidrelétricas é inevitável a formação de grandes lagos (artificiais)
ao longo do leito do rio, acima da barragem. Neste caso, o alagamento é tal, que encobre cidades
e vegetação natural. Acontecem, então, as migrações compulsórias, em que famílias são retiradas
de seus lares para morar em outra cidade. Engloba-se não só a questão financeira (hipotecas pagas
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pelo governo) e sim a cultural (a cidade onde uma pessoa constrói sua vida é levada, literalmente,
por água abaixo!). O alagamento também promove impacto ambiental, pois árvores são submergidas,
destruindo, assim, o habitat de vários outros animais.

2- Para a construção de hidrelétricas, principalmente em rios de planície, é preciso alagar grandes
extensões de terra para que a água chegue com força suficiente nas turbinas, sendo, assim, capaz
de produzir energia elétrica.

Essas áreas que são alagadas são geralmente ocupadas por povoados, além de ter grande
quantidade de vegetação e população animal. Assim, as pessoas aí existentes são praticamente
expulsas de suas casas, recebendo indenizações de miséria, que não são suficientes para recomeçarem
a vida. Além disso, a maioria das espécies animais, quando não podem ser deslocadas, têm seu
habitat natural destruído, além de muitos morreram afogados. Finalmente, as espécies vegetais da
região acabam por ficar debaixo d´água, o que representa perda de espécies e, depois, perdas
econômicas pois apodrecerão, causando eutrofização da água, o que permite aparecimento de
algas que, ao se enroscarem nas turbinas, causarão necessidade de reparos constantes.”

Muitas cidades do Brasil e do mundo estão em zonas de estuário — um meio de cultura
continuamente fertilizado pelo material orgânico e pelos nutrientes carreados da vegetação e das
rochas em decomposição do solo, bem como pelas águas ricas de nutrientes do mar. (Adaptado de
Sewel, G.H. Administração e Controle da Qualidade Ambiental, Ed. EPU/Edusp/Cetesb, p.110,
1978)
a) Cite duas capitais brasileiras situadas em zonas de estuário.
b) Descreva a dinâmica básica de funcionamento de um estuário.
c) Cite dois exemplos de ação humana que altera a sua dinâmica natural.

O ensino tradicional de Geografia, que divide os assuntos a serem trabalhados em
“gavetas”, quando trata dos estuários, os considera como um tema da hidrografia. Neste enfoque
mais tradicional, o estuário apenas é estudado no seu aspecto geomorfológico, ou seja, enquanto
uma forma de desaguadouro de um rio no mar, oposto ao delta. Contudo, a Unicamp, ao
propor uma questão desta natureza, procurou estimular o candidato a desenvolver um raciocínio
que fosse além desta concepção tradicional. Esta é uma preocupação antiga do nosso vestibular.
Como, hoje em dia, procura-se valorizar uma compreensão mais dinâmica dos fenômenos
geográficos, não se pode desconsiderar  que o estuário é um dos ecossistemas costeiros mais
valiosos e que se vê ameaçado pela ocupação humana.

O texto  citado no enunciado da questão faz referência às características ambientais
dos estuários. É nestes ambientes costeiros que se concentram os fictoplânctons, microcóspicas
plantas que constituem a base da cadeia alimentar marinha.  Por este motivo, os estuários
atraem crustáceos, moluscos e diversos tipos de peixes, que transformam este ambiente costeiro
numa espécie de “berçário do mar”.

Contudo, a maioria dos candidatos teve dificuldade de explorar estes elementos que o
próprio enunciado sugeria. Pelo contrário, como o texto citado fazia referência à riqueza de
nutrientes dos estuários, muitos se confundiram, passando a considerá-los como “solos férteis”.
Dada esta dificuldade, 18% dos candidatos tiraram zero, 10% deixaram a resposta em branco
e a questão obteve a  menor média da prova (1,53).

Apenas 4% dos candidatos tiraram nota 5 nesta questão. São aqueles que citaram pelo
menos duas cidades brasileiras localizadas em zona estuarina, conseguiram explicar a dinâmica
que possibilita a riqueza de nutrientes neste ambiente e indicar alguns exemplos de impacto
provocado pela ocupação humana.

Exemplo de resposta com nota 5
“a) Belém, São Luiz, Natal, Recife, Vitória e Porto Alegre.
b) Há uma mistura da água do mar e a água do rio. Este traz nutrientes e sedimentos férteis para
a região, enquanto aquele traz os nutrientes do mar. O estuário é uma região de mangues, o berçário
da vida marinha. Várias espécies de peixes e crustáceos habitam essa região na época da reprodução.
c) Ocupação industrial e urbana, com poluição da água, além da pesca indiscriminada na época da
desova, que vem deixar a população local sem o que comer e o desaparecimento de espécies.”

Observe o gráfico a respeito do crescimento populacional nas regiões metropolitanas e responda
às questões.
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a) Que fenômeno está expresso nesse gráfico ?
b) Que fatores podem explicar essa situação?

Queríamos com essa questão verificar se o vestibulando era capaz de ler e interpretar
gráficos. Para isso apresentamos um gráfico representando o crescimento populacional das
regiões metropolitanas brasileiras no período compreendido entre 1980-1991. A partir da
leitura do gráfico o candidato deveria concluir que o fenômeno expresso era o de  periferização
da população, ou seja, as Regiões Metropolitanas brasileiras crescem em direção à periferia.
Estava muito claro no gráfico que, em todas as Regiões Metropolitanas, com exceção de
Belém, os municípios periféricos crescem mais do que os núcleos, num processo de
“inchamento”, ou de formação de cidades-dormitórios que apresentaram taxas de crescimento
superiores às das  capitais de seus Estados ( o núcleo) . A maioria dos candidatos não deve ter
encontrado grandes dificuldades para chegar à essa conclusão. Bastava, portanto, apontar a
periferização, para totalizar os  2 pontos deste item. Cerca de 27% dos candidatos obtiveram
nota 2 nessa questão, possuindo, provavelmente somente a habilidade para ler e interpretar o
gráfico; 14% obtiveram nota 1 ou zero, ou seja não dispunham sequer dessa habilidade.

Objetivávamos ainda, com essa questão, que o vestibulando identificasse os fatores
responsáveis pelo processo de periferização. O  crescimento populacional da periferia das
Regiões Metropolitanas passou a ser mais acentuado do que o crescimento dos núcleos,
principalmente a partir da década de 80 (considerada a década perdida - redução de
investimentos nas atividades produtivas, desemprego e intensificação da miséria). A periferia
funciona como um atrativo para a população empobrecida, porque ali o preço da terra é
relativamente menor do que no núcleo, onde há também escassez de moradia. A falta de uma
política habitacional para a população de baixa renda e a valorização do espaço urbano (ou a
chamada especulação imobiliária) elevam o preço da moradia nos núcleos. Além disso, o
êxodo rural (embora em declínio) contribui para o aumento da população urbana,
principalmente a mais pobre, que vai se alojar na periferia.

Quando o candidato conseguiu relacionar os fatores responsáveis por essa situação
recebeu 1 ponto para cada fator, num máximo de 3 pontos. Entretanto, grande parte dos
candidatos obteve apenas 1 ponto neste item, o que pode ser constatado pela porcentagem
de nota 3: 33%.

Grande parte dos vestibulandos explicou o crescimento populacional da periferia através
da persistência de altas taxas de natalidade, devido à falta de cultura, da baixa escolaridade e
da desinformação a respeito dos métodos contraceptivos por parte da população mais pobre.
Desconhecem as explicações estruturais para o fenômeno que é analisado a partir das idéias
neo-malthusianas, como podemos verificar pela resposta reproduzida a seguir:

 “a população da periferia é, geralmente, uma população mais pobre, sem assistência e sem acesso
e nem esclarecimento a respeito dos métodos anticoncepcionais. A falta de uma educação para
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essas pessoas mais humildes acarreta na não conscientização para os problemas advindos do fato
de ter muitas crianças.”

Esses candidatos cometem o engano de imaginar que o tamanho da população é a
causa para problemas econômicos e sociais. Acreditam que basta conter o crescimento
populacional para que questões, como a da moradia por exemplo, sejam solucionadas. Na
verdade, as altas taxas de natalidade da população mais pobre são produzidas pelos mesmos
problemas estruturais que explicam o déficit habitacional, a concentração de renda, o
desemprego etc. Isto é, as respostas deveriam abordar os aspectos estruturais: ausência de
políticas públicas eficientes, atrelamento político-econômico a programas de estabilidade
econômica com custos sociais crescentes, como o crescimento do desemprego e
conseqüentemente  da exclusão social.

Esse problema tornou a questão mais complexa do que deveria ter sido, entretanto, a
média 2,30 não nos permite classificá-la como difícil. Apresentamos a seguir um exemplo de
nota 5,0.

“a)No gráfico está expresso o crescente aumento da periferia das RMs brasileiras, as pessoas estão
procurando morar mais afastadas do núcleo da cidade, pois é mais econômico, uma vez que a
maioria da população é de baixa renda, a parte desse processo passa a existir um movimento
pendular diário dessa população para a cidade.
b)Podem explicar essa situação a especulação imobiliária, o aumento das diferenças sociais entre
as classes e uma falta de política do Governo em investir em moradias. Podemos citar também o
afastamento do polo industrial do núcleo das metrópoles.”

Leia o texto abaixo:
As plataformas representam somente 7,5% da área oceânica. Porém, como suas águas são rasas,
permitem que a luz solar penetre até o fundo, possibilitando o crescimento de grande quantidade
de fitoplâncton, que flutua ou nada em suas águas. Estas algas microscópicas produzem o oxigênio
necessário para a respiração dos animais aquáticos e são o alimento dos herbívoros. (Adaptado de
História Ecológica da Terra de Maria Léa Salgado-Labouriau, Ed. Edgard Blücher, 1994.)

Algumas palavras-chave desse  texto  foram destacadas  no  mapa-conceitual (quadro sinóptico)
apresentado a seguir:

a) De acordo com o texto apresentado, indique as palavras-chave que completam  os espaços
deixados em branco e identificados com as letras A,B,C,D,E.
b)  Qual é a importância econômica e a importância política da plataforma continental?

Um dos objetivos dessa questão era verificar a capacidade de leitura do vestibulando,
isto é, se ele era capaz de identificar as idéias principais ou palavras-chave de um texto e
elaborar um quadro sinóptico ou mapa conceitual. Trata-se, realmente, de um exercício muito
simples. A grande maioria dos candidatos desempenharam a tarefa muito bem, o que é
demonstrado pela média da questão (3,73). Essa foi a questão mais fácil da prova. 57% dos
candidatos obtiveram nota 4, o que significa que a maior parte deles não só acertou integralmente
o item a (com valor de 3 pontos), mas também respondeu parte do item b. Não houve
praticamente respostas deixadas em branco e apenas 2% dos candidatos obtiveram nota zero.

O quadro sinóptico que o vestibulando deveria completar apresentava uma pequena
dificuldade, cujo objetivo era verificar se o mesmo era capaz de realizar uma leitura mais
elaborada. A identificação das palavras-chave não era possível a partir de uma leitura apenas
linear. Vejamos por que: a plataforma continental, que representa 7,5% da área oceânica,
possui importância ecológica porque as suas águas rasas permitem que a luz solar (A) contribua
para  o surgimento do fitoplânctum (B), que são algas microscópicas (C), responsáveis pela
produção do oxigênio (D) e que são o alimento dos herbívoros (E). Muitos candidatos, porém,
utilizaram oxigênio; respiração dos animais aquáticos e alimento dos herbívoros como as
palavras-chave dos espaços C, D, E.  Foram também atribuídos os 3 pontos para essa resposta
devido à sua grande incidência
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Outro objetivo pretendido com a elaboração dessa questão era o de se verificar se o
candidato identificava a importância política e econômica da plataforma continental. Ela pode
ser  rica em reservas de minérios e petróleo. Além disso, dada a sua piscosidade, é uma área
marítima de enorme interesse econômico. A exploração de seus recursos é um dos parâmetros
utilizados pelos países na definição do mar territorial, o que lhe configura uma importância
geoestratégica. (O Tratado do Mar, firmado pelos países na Convenção Internacional do Meio
Ambiente - Rio 92, estabelece critérios para a definição do mar territorial (a fronteira dos
países nos oceanos). A plataforma continental contígua aos países deve fazer parte da Zona de
Exploração Econômica (ZEE) exclusiva de cada nação. Contudo, isto só é garantido desde
que o país mantenha estudos e pesquisas de interesse ambiental na área.)

A resposta completa deste item permitia ao vestibulando obter 2 pontos. A maioria
entretanto só obteve 1 ponto com esse item: 57% dos candidatos totalizaram 4 pontos com
essa resposta; apenas 14% chegaram aos 5 pontos. A dificuldade foi na identificação da
importância política da plataforma continental.

Vejamos agora um exemplo de resposta com nota 5.
“a)As palavras são: A: luz solar; B: fitoplânctum (sic); C: produção de oxigênio; D: animais aquáticos
e: alimento para os herbívoros.
b)A plataforma continental  é formada por águas rasas, permitindo a proliferação de algas
microscópicas, já que a luz solar alcança até o fundo de tais águas. Com disponibilidade de alimentos,
representados pelos fito e zôo planctum, há um aumento de cardumes de peixes nessas áreas
consideradas. Os países tendo em vista proteger essa atividade estendem seus domínios marítimos
impedindo a ação de navios pesqueiros de outras nações.
Vejamos, agora, outra possibilidade de responder o item b.
c)A importância econômica é que nessa área estão as maiores reservas de águas rasas com petróleo
e grande piscosidade.
A importância política provém geralmente dessa área estar situada dentro da faixa marinha de
território nacional, sendo portanto controlada e fiscalizada pela marinha do país e defendidas e
protegidas suas reservas naturais e ecossistemas marinhos.”

A adaptação de espécies animais e vegetais, transportadas para fora do país de origem, auxiliou
a circulação mundial de mercadorias, técnicas e costumes, intensificada pelas Grandes
Descobertas. A introdução do cavalo nos EUA no século XVI, levado pelos europeus às
pradarias próximas ao Mississipi, deu aos índios caçadores de búfalos um novo símbolo de
riqueza, maior mobilidade territorial, independência dos deslocamentos sazonais e, enfim,
um novo modo de vida.
A partir do exemplo acima, sobre a introdução do cavalo nos EUA,  considere a introdução do
café no Brasil e  responda:
a) Que  mudanças  econômicas, políticas e geográficas  o desenvolvimento da produção cafeeira
imprimiu na agricultura?
b) De que forma este novo produto agrícola orientou os processos de urbanização e
industrialização em determinadas regiões do país?

Com essa questão pretendíamos verificar se o candidato era capaz de associar a ação
humana, a circulação mundial de produtos e as transformações econômicas, culturais e políticas
decorrentes deste processo. Além disso, objetivamos avaliar a capacidade de inter-relacionar
os aspectos históricos, econômicos e geográficos, bem como o papel dos aspectos geográficos
na dinâmica da sociedade.

Os vestibulando não encontraram grandes dificuldades para resolver essa questão. A
média 2,93 foi uma das mais altas dessa prova, sendo que 32% dos candidatos obtiveram nota
3  e 26% nota 4. A incidência de nota zero foi insignificante e apenas 3% deixaram a resposta
em branco.

O item a, provavelmente por se tratar de  um conteúdo mais clássico, foi melhor
respondido que o item b. O candidato deveria explicar em primeiro lugar que  o
desenvolvimento da produção cafeeira revitalizou a agricultura e que superou a crise provocada
pela intensa competição comercial que envolvia o comércio externo da cana-de-açúcar. A
seguir, deveria salientar o deslocamento do eixo político, com a transferência do poder político
e econômico das mãos dos senhores de engenho para os barões do café. Finalmente, deveria
identificar as  mudanças geográficas, com a incorporação de novas áreas para a exploração
econômica através da agricultura comercial,  fazendo com que houvesse a expansão da fronteira
agrícola (área cultivada) para os Estados do Rio de Janeiro (Baixada Fluminense e Vale do
Paraíba)  e depois São Paulo (Vale do Paraíba,  noroeste e depois oeste paulista, até atingir o
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Paraná). Ao apontar corretamente os três aspectos  solicitados, o candidato obteve os 3 pontos
atribuídos para esse item, não sendo necessárias explicações mais detalhadas para se atingir os
objetivos propostos.

Como já salientamos, os vestibulandos encontraram mais dificuldade para responder o
item b. A maioria o fez de forma genérica (o café acelerou a urbanização para o interior de São
Paulo e com isso acelerou também a sua industrialização), reproduzindo a pergunta formulada,
sem acrescentar nenhum elemento novo. Para se obter os 2 pontos restantes da questão, o
candidato deveria relacionar o desenvolvimento da cafeicultura com a implantação de uma
infra-estrutura ferroviária para o escoamento da produção até o Porto de Santos, o que
possibilitou o surgimento de inúmeros núcleos urbanos ao longo do eixo ferroviário. Além
disso, os barões do café passaram a residir nas cidades e a investir em melhorias urbanas, o que
acelera o processo de urbanização. A utilização de força de trabalho assalariada atraiu para o
Sudeste grandes levas de imigrantes, o que contribuiu para acelerar o processo de urbanização.
Além disso, a riqueza gerada pela produção cafeeira possibilitou o acúmulo de capitais
necessários para o início do processo de industrialização do país.

Apresentamos a seguir uma das respostas a essa questão contemplada com a nota 5:
“a)O café auxiliou a imigração européia que vieram (sic) trabalhar em nossas lavouras. Inaugurou
uma nova forma de trabalho no Brasil - o trabalho assalariado. A expansão do café pelo Sudeste
ajudou a desenvolver e a povoar a região. A elite política do país passou a ser a oligarquia cafeicultora
que ajudou no processo de proclamação da república, além da República do café-com-leite dominar
o cenário político do país. O cultivo do café ajudou também o país a sair da crise do período regencial
monárquico. O cultivo do café foi favorecido pelo clima e pelo solo de terra-roxa.
b)O café desenvolveu a economia brasileira que estava estagnada. Trouxe as ferrovias para o transporte
até os portos, e ao longo dessas redes ferroviárias foram formadas as cidades e o país nessas regiões
foi se urbanizando. Com a urbanização e a importação de produtos foi iniciando um lento processo
de industrialização que só foi se consumar realmente no governo de Getúlio Vargas, época em que
o café entrou em crise.”

Vejamos, ainda, mais um exemplo de nota 5:
“a)O café foi introduzido no Vale do paraíba e posteriormente no Oeste Paulista. Economicamente
o café trouxe muitos lucros aos agricultores visto que era um produto muito aceito na Europa. Uma
vez enriquecidos, esses agricultores passaram a representar uma classe social que passou a controlar
o panorama político brasileiro. Assim, passaram a exigir medidas que beneficiassem a agricultura
como subsídios em caso de queda de preço do café no mercado internacional, incentivos fiscais, etc.
Já no ponto de vista geográfico houve uma devastação da Mata Atlântica que predominava na
região.
b)A produção cafeeira utilizava mão-de-obra assalariada o que atraiu trabalhadores de todo o Brasil
para a região do café, no eixo RJ-SP, começando o processo de urbanização. Este se acentuou quando
o capital excedente do café começou a ser empregado na industrialização brasileira, surgindo mais
empregos e uma maior migração para as cidades.”

A imagem do guarda com apito e bloquinho para anotar as infrações de trânsito é coisa do passado.
Hoje, nas grandes cidades brasileiras, os olhos do ‘multador’ podem estar em qualquer parte, em
câmeras de vídeo ou fotográficas prontas a registrar um excesso de velocidade ou uma conversão
proibida. Como no livro ‘1984’ de George Orwell, as câmeras funcionam como o “grande irmão” que
tudo vê. * (Folha de São Paulo, 12/05/97, adaptado)
Este é um exemplo das transformações que estão ocorrendo no espaço geográfico e nas formas
como as pessoas se relacionam entre si e com este espaço. Outro exemplo é o das câmeras
existentes nos condomínios fechados, controlando a chegada de visitantes ou de estranhos.
* 1984 é um livro, escrito em 1948, que, entre outras coisas, previa um futuro no qual o
controle da sociedade se daria pelo  “grande irmão”

a) Como estas transformações interferem na vida das pessoas?
b) Explique, a partir do texto, a função desempenhada pelo espaço geográfico na sociedade
contemporânea.

Um dos objetivos dessa questão é o de verificar a capacidade do vestibulando  de
interpretar textos. O enunciado dessa questão é bastante rico em elementos que, se
corretamente interpretados, podem contribuir para uma boa resposta. O item a pode ser
respondido apenas com essa interpretação, o que já assegura 2 pontos para o candidato. A
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partir do texto apresentado, o vestibulando poderia facilmente reconhecer as transformações
provocadas no espaço geográfico pelas modernas tecnologias de fiscalização e controle, e
assim concluir pela perda de privacidade e mudanças comportamentais  provocadas pelo uso
dessas tecnologias para o controle social e exercício de poder através do espaço geográfico,
ou melhor dizendo, através das formas de produção e organização do mesmo. No mínimo
43% dos candidatos não conseguiram enfrentar esse desafio (15% ficaram com zero ou
deixaram a resposta em branco e 28%  obtiveram apenas nota 1).

No item b, o vestibulando deveria discutir esse papel gerenciador e coercitivo que se
pode implementar através da produção/organização do espaço geográfico, dotando-o de
próteses, objetos técnicos que passam a fazer parte das características do próprio espaço,
interferindo no relacionamento das pessoas com o mesmo e das pessoas entre si. Isto é, o
desenvolvimento de novas formas de relacionamento com o e no espaço geográfico, através
de um aprimoramento nas técnicas de controle e de exercício do poder. Com o crescente
desenvolvimento tecnológico, as formas de controle dos indivíduos vão se tornando mais
refinadas. As câmaras estão por toda parte perscrutando as pessoas, controlando-as, exercendo
um poder que nada tem de invisível. O espaço geográfico dos grandes centros urbanos, no
qual os indivíduos sentiam-se absolutamente livres no seu anonimato, perde essas
características. Todos podem ser observados e identificados o tempo todo. Ao responder
corretamente esse item o candidato pode obter mais 3 pontos. Podemos dizer que apenas
14% dos candidatos atingiram quase que integralmente os objetivos da questão ( 13%
conseguindo nota 4 e apenas 1% a pontuação máxima). A média de 1,88 demonstra ser essa
uma questão bastante complexa - o que já era esperado. Contudo, o desempenho dos
candidatos nessa questão superou as expectativas, mesmo que raramente tenham atingido a
pontuação total.

Procuramos sempre apresentar na prova uma questão como essa, isto é, mais teórica
e que exija um conhecimento a respeito do que seja espaço geográfico e o seu significado na
dinâmica da sociedade e da natureza. Trata-se de um desafio. Para todos nós: estudantes  e
professores. Mas não podemos nos furtar a essa tarefa - a de compreensão de todos os
aspectos que influem na evolução do mundo em que vivemos.

Vejamos a seguir dois exemplos de nota 5.
“a)olho de Deus agora é digital. Numa sociedade onde reina o medo e a desconfiança ao outro, é
necessário buscar meios sobre-humanos de controle e domínio do espaço. Na Idade Média esse
medo é o temeroso Deus, hoje é o olho da câmera, (sic) isolando cada vez mais os indivíduos e
tornando as relações humanas totalmente impessoais, frias e desconfiadas.
b)O espaço geográfico é obra do homem e reflete as suas transformações tanto internas, pessoais,
quanto no social. O espaço geográfico se torna num indicador do caminho que estamos seguindo,
um vigia de nós mesmos, com câmeras (sic) e máquinas prontas a delatar qualquer passo errado
que dermos, nem que seja uma mera conversão proibida.”

“a)As transformações citadas no texto podem gerar reações diversas nas pessoas, mas o modo
como realmente vêm a interferir no cotidiano da população está ligado ao comportamento perante
certas “regras de cidadania”. O fato de serem observadas, multadas, flagradas por máquinas traz
certa intimidação e dúvida que leva, possivelmente, a um maior cumprimento de tais regras, já
que, muitas vezes, não podem ou conseguem ver os olhos do “multador”.
b)O espaço geográfico, na sociedade contemporânea, está em constante transformação; novas
características visuais (“outdoors” eletrônicos), funcionais (novos meios de transporte, locomoção,
nova arquitetura, etc) vão moldando e remoldando o espaço, que responde à velocidade impressa
nele. O espaço geográfico participa ativamente das transformações presentes, comunicando a (sic)
população, de inúmeras formas, da existência de tais novas transformações. Obrigando a população
e o meio ambiente a interagir com tais transformações.”

Exemplo de resposta
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       prova de Matemática do Vestibular Unicamp procura identificar nos candidatos
um conhecimento crítico e integrado da matemática de primeiro e segundo graus.” Para alcançar
esse objetivo, a Banca tem procurado elaborar uma prova abrangente em termos de conteúdos
programáticos, equilibrada quanto ao nível de dificuldade dos problemas, iniciando com
questões muito simples e objetivas e terminando com problemas mais difíceis. Todas as
questões, entretanto, podem ser totalmente resolvidas com base nos conteúdos que constam
do “Programa do Vestibular” e que são aqueles usualmente ensinados no primeiro e segundo
graus. Alguns desses tópicos merecem destaque, não por serem mais importantes que os
demais, mas porque têm sido ensinados de forma inadequada: Gráficos de funções, Resolução
de problemas, Combinatória e Probabilidade, Geometria no espaço, Números complexos,
Desigualdades e Aproximações.

Convém destacar, desde logo, que o êxito na resolução das questões de matemática
depende, essencialmente, da leitura cuidadosa de cada problema proposto; a elaboração de
figuras e gráficos também é fortemente recomendada. Os cálculos devem ser feitos com
cuidado, as respostas precisam ser claras e, quando for o caso, não esquecer de mencionar,
corretamente, as unidades de medidas.

Como em vestibulares anteriores, a prova de Matemática da Unicamp 98 apresenta
quatro questões iniciais muito simples que exigem apenas raciocínio e um conhecimento básico
de matemática elementar. Mesmo assim, a questão 3, mostrou que a maioria dos candidatos
tem dificuldades em conceitos elementares.

A questão 5 procura valorizar o ensino de contagem no primeiro e segundo graus,
passando uma mensagem de importância deste tema. A partir deste ponto, as questões tornam-
se progressivamente mais elaboradas; algumas exigem conhecimentos de conteúdos
específicos, outras um domínio de técnicas algébricas e raciocínios cuidadosos.

Atenção: Escreva a resolução COMPLETA de cada questão
nos espaços reservados para as mesmas.

O gráfico abaixo, em forma de pizza, representa as notas obtidas  em uma questão pelos
32.000 candidatos presentes à primeira fase de uma prova de vestibular. Ele mostra, por
exemplo, que 32% desses candidatos tiveram nota 2 nessa questão.

Pergunta-se:

a) Quantos candidatos  tiveram nota 3 ?
b) É possível afirmar que a nota média, nessa questão, foi ≤ 2? Justifique sua resposta.

a) O gráfico mostra que 16% dos 32.000 candidatos tiveram nota 3. De modo que

                          16% de

Resposta: 5.120 candidatos tiveram a nota 3.                                                                        (2 pontos)

120.5000.32
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b) Para calcular a nota média (M) podemos supor que o número de candidatos é 100, logo

Resposta: Não. A nota média na questão foi 2,3 portanto, foi > 2. (3 pontos)

A observação, a análise e a conclusão a partir de uma tabela de dados são aptidões
consideradas indispensáveis à integração do indivíduo na sociedade. O uso de porcentagens,
médias e comparação completam os objetivos dessa questão.

A nota média nessa questão, na escala 0-5, foi de 3,07.

Dois estudantes, A e B,  receberam Bolsas de Iniciação Científica  de mesmo valor. No final do
mês, o estudante A havia gasto 4/5 do total de sua Bolsa, o estudante B havia gasto 5/6 do total
de sua Bolsa sendo que o estudante A ficou com R$8,00 a mais que o estudante B.

a) Qual era o valor da Bolsa?
b) Quantos reais economizou cada um dos estudantes, naquele mês?

a) Se x é o valor da Bolsa que cada um recebeu, então: O estudante A economizou         e B

economizou         ;  como A economizou R$8,00 a mais que B, tem-se:

3,2
100

230

100

5x104x123x162x321x200x10 ==+++++=M

x
5

1

x
6
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8
6

1

5

1 += xx

ou seja

ou ainda

Resposta: O valor da Bolsa era de R$240,00. (3 pontos)

O estudante A economizou     de R$240,00, ou seja, R$48,00.

O estudante B economizou     de R$240,00, ou seja, R$40,00.                            (2 pontos)

Esta questão procurou avaliar os conhecimentos dos candidatos nos seguintes aspectos:
operações com números racionais (frações), leitura e interpretação de texto, equacionamento
(linguagem algébrica).

Os candidatos tiveram dificuldade para obter a equação correta, sendo que muitos
deles, por terem invertido os termos da equação, chegaram a um número negativo para o
valor da Bolsa. A equação [incorreta]

apareceu com freqüência. Média nessa questão: 3,98.

O quadrilátero  formado unindo-se os pontos médios dos lados de um quadrado é também
um quadrado.

a) Faça uma figura e justifique a afirmação acima.
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b) Supondo que a área do quadrado menor seja de 72    ,  calcule o comprimento do lado do
quadrado maior.

a) Para provar que MNPQ (ver figura) é um quadrado, vamos mostrar que os seus quatro
lados têm o mesmo comprimento e os seus ângulos internos são retos.

Os triângulos 1, 2, 3 e 4 são retângulos, isósceles e congruentes [dois lados, que são os catetos,
e os ângulos compreendidos entre eles, que são retos, iguais]. Logo, as hipotenusas – que são
os lados de MNPQ – são iguais.

Os ângulos a, b, g ... medem, cada um deles p / 4 radianos. Ou seja, b + g = p / 2 de modo

que                   .  Analogamente                                     . (3 pontos)

2cm

2/ˆ π=N 2/ˆˆˆ π=== QPM

b) Temos que área de MNPQ = 72 cm2 =     área de ABCD =      L2.

Logo:

Resposta: O lado do quadrado maior mede 12 cm. (2 pontos)

A caracterização precisa [definição] de figuras geométricas, especialmente dos polígonos
regulares, é freqüentemente omitida do ensino médio. Muitos candidatos ignoram que um
quadrado é um quadrilátero plano que tem quatro lados de mesmo comprimento e quatro ângulos
retos, limitando-se a uma ou outra condição.

Esta questão envolveu conteúdos básicos de geometria, como: congruência de
triângulos, teorema de Pitágoras e medidas. As seguintes figuras geométricas apareceram
com freqüência, nas respostas a essa questão: trapézio, cubo, paralelepípedo, paralelogramo
e retângulo, evidenciando que muitos candidatos ainda não sabem o que é um quadrado ou
tiveram dificuldade na compreensão do texto.

O preço unitário de um produto é dado por:

,       para

onde k  é uma constante e n é o número de unidades adquiridas.

a) Encontre o valor da constante k, sabendo-se que quando foram adquiridas 10 unidades,
o preço unitário foi de R$19,00.
b) Com R$590,00, quantas unidades do referido produto podem ser adquiridas?

a) Sendo       e    p = 19 quando n = 10, tem-se:

(2 pontos)

Resposta: O valor da constante k é 90. (2 pontos)

b) Se                           é o preço unitário, o preço de n unidades é
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Resposta: Com R$590,00 podem ser adquiridas 50 unidades. (3 pontos)

A função afim y = ax + b é muito estudada no primeiro e segundo graus; seu gráfico é
uma reta e seu uso na descrição de fenômenos lineares é bem conhecido.

Entretanto, outras funções simples e importantes, como a apresentada nessa questão,
raramente são consideradas. Em muitas situações o preço unitário de um produto depende,
ou seja, é função da quantidade adquirida ou produzida e, em geral, o preço diminui à medida
que o número de unidades aumenta, tendendo a um valor limite à medida que o número de
unidades cresce muito. Esta é, exatamente, a situação modelada pela função:

( ) kn
knp 2

1 +=

onde k
1
 e k

2
 são constantes. Convém observar que em muitas situações concretas as variáveis

são discretas, isto é, envolvem apenas números inteiros positivos. É instrutivo obter e analisar
tais funções a partir de tabelas e vice-versa.

Nesta questão 4 ficou evidente que a noção de função não está sendo ensinada
apropriadamente: ao resolver o item b, muitos candidatos esqueceram que o preço unitário p
é função de n e tomaram p = R$ 19,00; a partir daí dividiram R$590,00 por R$19,00 obtendo
aproximadamente 31 unidades.

a) De quantas maneiras é possível distribuir 20 bolas iguais entre 3 crianças de modo que cada
uma delas receba, pelo menos, 5 bolas?
b) Supondo que essa distribuição seja aleatória, qual a probabilidade de uma delas receber
exatamente 9 bolas ?

a) Se cada uma das três crianças deve receber pelo menos 5 bolas, o número máximo de bolas
que uma delas pode receber é de 10 bolas. Sejam A, B e C os nomes das crianças. Temos
então as seguintes possibilidades:
I) A criança A recebe 10 bolas, B e C recebem 5 bolas cada. Vamos indicar esta possibilidade

com a terna ordenada (10, 5, 5). A partir desta terna básica temos, por permutação, duas
outras ternas a saber: (5, 10, 5) [isto quer dizer que a criança A recebe 5 bolas, B recebe 10
bolas e C recebe 5 bolas – o que configura uma distribuição diferente da anterior] e (5, 5, 10)
[A recebe 5, B recebe 5 e C 10 bolas]. Logo, neste primeiro caso, em que uma das crianças
recebe 10 bolas, temos um total de 3 maneiras para a distribuição das 20 bolas.

II) A criança A recebe 9 bolas, B recebe 6 bolas e C recebe 5 bolas, ou seja, formamos a
terna ordenada básica (9, 6, 5). A partir desta terna básica obtém-se, por permutação outras 5
possibilidades. Logo, neste caso em que uma das crianças recebe 9 bolas, temos 6 maneiras de
distribuir as 20 bolas. (Este caso é particularmente importante para a resolução do item b,
visto que ele contempla todas as possibilidades de uma das crianças receber, exatamente , 9
bolas).

III) A criança A recebe 8 bolas, B recebe 7 bolas e C recebe 5 bolas: (8, 7, 5) e suas
permutações, que são em número de 6.

IV) A terna (8, 6, 6) dá origem a 3 possibilidades.
V) A terna (7, 7, 6) dá origem a mais 3 possibilidades.
De modo que os cinco casos enumerados, que esgotam todas as possibilidades, totalizam
21 maneiras. (3 pontos)

b) Como o 9 comparece em 6 das 21 possibilidades [conforme o caso II considerado], temos:

como sendo a probabilidade de uma das 3 crianças receber exatamente 9 bolas.(2 pontos)

O candidato que, nesta questão, procurou usar fórmulas quase sempre errou. A análise caso
a caso que, infelizmente, muitos fizeram – nem sempre considerando todos os casos – é sem
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Resposta Esperada

dúvida o melhor caminho. A Banca de Matemática tem insistido há alguns anos com problemas
simples de contagem e probabilidade; temos notado progresso no ensino desses conteúdos –
um momento oportuno para evidenciar a importância do raciocínio e o cuidado com o uso de
fórmulas decoradas.

Os lados de um triângulo medem 5, 12 e 13 cm.
a) Calcule a área desse triângulo.
b) Encontre o raio da circunferência inscrita nesse triângulo.

a) Como 52 + 122 = 132 o triângulo dado é retângulo, de modo que

(2 pontos)

b) Seja R o centro da circunferência inscrita e r o seu raio; a área do triângulo ABC é igual à
soma das áreas dos triângulos ARC, BRC e ARB, cujas alturas são todas iguais a r. Assim
sendo

Resposta: O raio da circunferência inscrita mede 2cm. (3 pontos)

O candidato que conseguiu identificar o triângulo como sendo retângulo, e aqui aparece a
recíproca do teorema de Pitágoras, resolveu facilmente o item a. O item b pode ser resolvida
através da fórmula de Heron. Uma outra solução que apareceu com freqüência para o item b
consiste simplesmente em aplicar a fórmula A = p . r onde p é o semi-perímetro e r é o raio
da circunferência inscrita. As dificuldades mais comuns foram: falta de unidade nas respostas,
uso incorreto de fórmulas, mau entendimento do enunciado, a ausência de uma figura para
conduzir o raciocínio e erros de cálculo.

Considere uma progressão geométrica de termos não-nulos, na qual cada termo, a partir do
terceiro, é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores.

a) Calcule os dois valores possíveis para a razão q dessa progressão.

b) Supondo que o primeiro termo seja        e q > 0, calcule a soma dos três primeiros
termos dessa progressão.

a) Sejam a
1
, a

 1 
q e a

 1 
q2 os três primeiros termos da progressão geométrica. Como cada

termo, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois termos imediatamente anteriores, podemos
escrever:
a

 1 
q2 = a

1 +
 a

 1 
q ou seja, a

1 
(q2 – q – 1) = 0.

O enunciado afirma que os termos dessa progressão são não-nulos; em particular, a
1 ≠ 0,

de modo que a razão q satisfaz à equação q2 – q – 1 = 0. Resolvendo essa equação do segundo
grau, obtêm-se as raízes:

230
2

125

2
cmbcA =⋅==

2603030
2

13

2

12

2

5 +⇒+⋅⇒=⋅+⋅+⋅ rrrrr

2

51−

Questão
6

Comentários

Resposta Esperada

Questão
7

107



2

51
1

+=q
2

51
2

−=qe

das quais apenas a primeira é positiva.

Resposta: Os dois valores possíveis para a razão são .
(2 pontos)

b) Se     e então

Resposta: A soma dos três primeiros termos vale                   . (3 pontos)

Muitos candidatos que sabiam o que é uma progressão geométrica e que interpretaram o
texto corretamente erraram ao calcular as raízes da equação q2 – q – 1 = 0; outros tiveram
dificuldade para identificar qual das raízes era positiva e, finalmente, diversos erraram em
cálculos que envolviam operações com radicais.

Dada a função  , encontre:

a) O valor de      para o qual      .

b) Os valores de              para os quais          é um número real menor que 1.

a) Temos, diretamente da definição de logaritmo

(2 pontos)

b) Aqui também, a partir da definição temos

Se x > 0 então 2x + 4 > 0 e 3x > 0 de modo que

                     e

Agora, se x < 0 então 3x < 0 e 2x + 4 < 0 para x < -2 , de modo que

                       para  x < -2

Neste caso (x < 0) temos

Podemos então concluir que para x <0,                              se e somente se  x < -2.
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Resposta Esperada

Resposta: Para todo x ∈  RRRRR, x < -2 ou             , tem-se ƒ(x) < 1. (3 pontos)

Esta questão pretendia identificar os candidatos que conhecem a definição da função
logaritmo, respeitam o seu domínio e sabem trabalhar com desigualdades e inequações. O
resultado (média geral de 1,48) evidencia que ainda há muito para ser trabalhado no ensino
médio de primeiro e segundo graus, para que um resultado satisfatório possa ser obtido.

Quando se trata de resolver inequações, a maioria dos candidatos procura usar
procedimentos decorados (tipo método do varal) sem entender o que está fazendo e
freqüentemente chegam a resultados absurdos, que não são verificados e são apresentados
como respostas. Neste sentido, convém enfatizar que analise (verificação) de respostas é
uma atitude raríssima entre os candidatos, o que, certamente, reflete um grave defeito de
formação.

a) Encontre as constantes a , b, e c de modo que o gráfico da função
          passe pelos pontos           ,           e  .

b) Faça o gráfico da função obtida no item a, destacando seus pontos principais.

a) O gráfico da função y = ax 2 + bx + c passa pelos pontos (1,10), (-2,-8) e (3,12), de modo
que, quando x = 1, y = 10; quando x = -2, y = -2 e quando x = 3, y = 12.
Levando-se essas informações à expressão y = ax 2 + bx + c obtém-se o sistema linear, não
homogêneo:

(3 pontos)

cuja solução é a = -1, b = 5 e c = 6.

b) O gráfico da função y = -x 2 + 5x + 6 é uma parábola que corta o eixo x  nos pontos x = -1
e x = 6 (que são raízes da equação x 2 – 5x – 6 = 0, cujo vértice é o ponto (2,5 ; 12,25) e que
corta o eixo y no ponto (0,6). (2 pontos)

Esta questão permite relacionar geometria com sistemas lineares, um aspecto pouco
freqüente no ensino médio do segundo grau mas que consideramos muito importante.

A identificação do gráfico de y = ax 2 + bx + c como sendo uma parábola e a constatação
de que três pontos distintos de uma parábola determinam essa parábola são também aspectos
relevantes. A resolução do sistema linear fornecendo os valores de a, b e c foi apresentada
pela maioria dos candidatos que acertaram, usando a regra de Cramer ou métodos de
eliminação de variáveis; poucos usaram escalonamento, que é o método mais adequado. A
presença das letras a, b e c representando incógnitas pode ter assustado os candidatos
desavisados.

a) Encontre todos os valores reais de x para os quais          .

b) Encontre todos os valores reais de x e y satisfazendo   .

a) Vamos considerar, inicialmente, x > 0 de modo que 4x > 0.
Neste caso

Como (x + 2 )2 ≥ 0 para todo x ∈  RRRRR, basta encontrar os valores de x ∈  RRRRR, x > 0, para os quais
(x + 2)2 ≤ 8x, ou seja, x2 – 4x + 4 ≤ 0 ⇔ (x – 2)2 ≤ 0 e isto só ocorre para  x = 2, visto que para
x ≠ 2 temos (x – 2)2 > 0.

Então, o único valor real positivo de x para o qual                                 é x = 2.

Para x < 0, a desigualdade inicial é equivalente a 4x ≤  x2 + 4 ≤  - 4x ⇔ 8x ≤  x2 + 4x + 4 ≤
0. A inequação x2 + 4x + 4 ≥ 8x, ou seja, x2 - 4x + 4 ≥ 0 ou ainda (x – 2)2 ≥ 0 é satisfeita para todo
x ∈  RRRRR, de modo que é suficiente considerar x2 + 4x + 4 ≤  0 ou (x + 2)2 ≤ 0, a qual somente é
valida para x = -2.

Conclusão: Os únicos valores de x ∈  RRRRR para os quais                                  são x = 2  e  x = -2.
(2 pontos)
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b) Podemos supor x ≠ 0 pois a equação x2 + 4xcos y + 4 = 0 não é satisfeita para  x = 0.
Sendo x ≠ 0

Para todo y ∈  RRRRR, -1 ≤ cos y ≤1 de modo que

Pelo resultado obtido no item a, podemos concluir que x = ± 2

Para x = 2,                                                                                     e

Para x = -2,                                                    .

Resposta: As soluções da equação x2 +4xcos y + 4 = 0 são todos os pares ordenados
(2, (2k + 1) π) e (-2, 2k π) com k ∈  Z. (3 pontos)

Muitos candidatos procuraram resolver o item b independentemente do item a –
provavelmente porque não conseguiam relacioná-los.

A solução do item b sem usar o item a considera a equação x2 +4xcos y + 4 = 0 como
equação do segundo grau em x, cujos coeficientes são a = 1, b = 4cos y e c = 4 e trata de
buscar raízes reais dessa equação. Para isso, o discriminante ∆ = b2 – 4ac = 16cos2y – 16 ≥ 0
⇔ 16cos2y ≥ 16 ⇔ cos2 ≥ 1 e isto ocorre se, e somente se, cos y = ± 1.

Para cos y = 1 e, portanto, y = 2kπ, k ∈  Z  a equação inicial se reduz a x2 + 4x + 4 = 0
que somente é satisfeita para x = -2. Para cos y = -1 e, portanto, y = (2k + 1) π, k ∈  Z  a equação
x2 - 4x + 4 = 0 tem como única raiz x = 2.

Esta questão foi considerada pela Banca Corretora não somente difícil de ser entendida
e/ou resolvida pelos candidatos – pois exigia uma análise sutil de desigualdades – mas também
difícil de ser corrigida em virtude das múltiplas alternativas de solução.

O resultado (média 0,20) mostra que o estudo de inequações e desigualdades deve ser
reforçado no primeiro e segundo graus, enfatizando conceitos e raciocínios e deixando em
segundo plano artifícios, regras particulares e esquemas que não são entendidos pelos alunos.

Se   é um número complexo, o número real x é chamado parte real de z e é indicado
por        , ou seja,                .

a) Mostre que o conjunto dos pontos     que satisfazem à equação                          , ao

qual se acrescenta o ponto        , é uma circunferência.

b) Ache a equação da reta que passa pelo ponto             e é tangente àquela circunferência.

Vamos encontrar os pares (x, y) para os quais os números complexos z = x +iy satisfazem à

equação                                 .

Como o denominador é um número real, chegamos à equação

ou seja
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Comentários

Resposta Esperada

Questão
11

110



para (x, y) ≠ (2, 0).  Como o ponto (2, 0) satisfaz esta mesma equação, o conjunto dos pontos

que satisfazem à equação                                          ao qual se acrescenta o ponto (2, 0) é o conjunto

que é uma circunferência no plano xy, de centro A(0,-2) e raio          . (3 pontos)

a) O ponto P(-2,0) ∈  C  e a reta tangente a C  no ponto P é perpendicular ao raio         , cuja

inclinação é                              Assim, a equação da reta tangente é

(2 pontos)

Esta questão procurou avaliar os conhecimentos dos candidatos na parte básica de números
complexos e geometria analítica, além de habilidades com expressões algébricas. Como era
esperado pela Banca, esta foi a questão mais difícil da prova – a média geral foi de 0,11
(na escala 0-5) e apenas 130 candidatos (1%) tiveram nota máxima nessa questão.

a) Qual é o valor     de  na equação:       de modo que    seja uma raiz
dessa equação?
b) Para esse valor de     , ache as três raízes        dessa equação.
c) Ache o volume do sólido obtido quando a região triangular cujos vértices são os pontos

      gira em torno da reta de equação          .

a) Para que z = 3 seja uma raiz do polinômio

devemos ter
(1 ponto)

b) Para λ = 6, p(z) é divisível por z – 3 e

de modo que as outras duas raízes de p(z) são raízes de q(z) = z2 – 2z +2, que é um trinômio
do segundo grau. Resolvendo, pela fórmula de Báskara a equação z2 – 2z +2 = 0 obtém-se:
z

2
 = 1 + i  e  z

3
 = 1 – i.

Assim as raízes de z3 – 5z2 + 8z – 6 = 0 são:

z
1
 = 3        z

2
 = 1 + i        e          z

3
 = 1 – i

(2 pontos)

c) Quando a região triangular cujos vértices são z1, z2 e z3 gira em torno da reta x = 1 o sólido
obtido é uma reunião de dois cones, ambos com alturas iguais a 1 e raio das bases igual a 2. De
modo que:

(2 pontos)

O estudo de polinômios é, quase sempre, descuidado no ensino médio do segundo
grau – especialmente por envolver conhecimentos básicos de números complexos. Nesta
questão a Banca Elaboradora procurou relacionar esses assuntos (números complexos e
polinômios) com geometria espacial. A resolução do item c depende do conhecimento da
fórmula que dá o volume de um cone.

A grande maioria dos candidatos acertou o item a, ao qual foi atribuído 1 ponto, com
isso a nota média da questão foi superior à media da questão 11.
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SEGUNDA
FASE

 Língua Estrangeira
                      14 de Janeiro de 1998



    ste material, que contém todas as questões comentadas da prova de Língua
Estrangeira do Vestibular Unicamp 1998, tem como principal objetivo ilustrar a concepção de
leitura que fundamenta essa prova, conforme apresentada no programa que consta do Manual
do Candidato. Acreditamos que um bom entendimento da natureza da proposta seja
fundamental para que você possa preparar-se adequadamente e ter um bom desempenho.
Um uso adequado deste material não deverá se restringir à análise de seus aspectos mais
superficiais ou à memorização de textos, perguntas e respostas nele contidos, mas incluir
aqueles subjacentes, que constituem seus fundamentos. É importante, portanto, dentre outras
coisas, analisar a natureza dos textos utilizados, das questões, seus objetivos vs. respostas
consideradas adequadas ou não adequadas, e procurar entender os critérios dessa avaliação.
Para que nossa proposta possa ficar ainda mais clara, incluímos, tanto nesta parte introdutória
como também na discussão das questões, alguns esclarecimentos sobre aspectos que, a nosso
ver, têm sido interpretados de forma confusa e/ou equivocada.

Um aspecto muito importante da prova de Língua Estrangeira da UNICAMP é o fato
de tratar-se de uma prova de Leitura em Língua Inglesa e em Língua Francesa e não apenas de
uma prova de Língua Inglesa ou Língua Francesa. Ao privilegiar a leitura, através de questões de
respostas dissertativas, a UNICAMP distancia-se de outros vestibulares que avaliam itens
gramaticais através de perguntas de múltipla escolha,  ou ainda de outros que, embora
utilizando-se de textos, não se propõem a avaliar a compreensão ou têm visões diferentes do
que consiste essa compreensão. Também é importante salientar que a UNICAMP privilegia a
leitura em detrimento das demais habilidades, ou seja, compreender textos oralmente, falar
ou escrever, porque reconhece ser fundamental o papel específico dessa habilidade para um
bom desempenho na Universidade.

Para sair-se bem nessa prova de leitura, portanto, é necessário saber ler com compreensão,
construir sentidos, não apenas traduzir palavras ou manipular formas lingüísticas e/ou falar a
língua. Estudar a língua por muitos anos ou viver em países onde o Inglês ou Francês é falado
não garante, necessariamente, um bom desempenho, se esse estudo não for acompanhado
de trabalho de desenvolvimento da leitura. Há pessoas que, por outro lado, embora muitas
vezes sem falar a língua estrangeira, são excelentes leitores. Para que se possa entender melhor
esse aspecto, façamos uma analogia com o Português, nossa língua materna. O fato de sermos
alfabetizados e falarmos Português não nos garante o rótulo de bons leitores. Não há dúvida
de que toda pessoa alfabetizada consegue ler textos no sentido de decodificar símbolos na
página impressa e identificar palavras. Entretanto, construir sentidos a partir dessas palavras é
algo que precisa ser desenvolvido não apenas nas séries iniciais, mas durante todos os anos, e
que a escola, de modo geral, não tem trabalhado muito bem, mesmo em língua materna. Por
esse motivo, não é de se estranhar que algumas questões das provas de Inglês e Francês não
sejam de fácil resolução mesmo se os textos forem traduzidos para o Português.

Afirmar que a leitura não tem merecido uma atenção muito grande na escola, entretanto,
não significa dizer que a escola não tem se proposto a trabalhar com textos e ensinar a leitura.
O que temos observado são concepções de leitura distintas daquela que orienta a prova do
Exame Vestibular da Unicamp, tanto em língua materna como estrangeira: algumas vezes a
leitura tem sido vista na escola como pretexto para o ensino da pronúncia (leitura em voz
alta), outras como pretexto para o ensino de vocabulário e gramática, e outras, ainda, como
mera decodificação ou – quando se trata de língua estrangeira – como tradução. Essa última
visão poderia explicar a prática mais comum na escola, que é avaliar a leitura, não ensinar o
aluno a ler, como se o leitor alfabetizado fosse capaz de ler qualquer texto.

Ao abordarmos a leitura, referimo-nos a um processo de construção de sentidos, em
que o leitor tem um papel fundamental, utilizando, ao mesmo tempo, além de conhecimentos
da estrutura e do vocabulário da língua, também seu conhecimento de mundo, do contexto
sócio-histórico em que vive e de como os textos se organizam e funcionam. O leitor, nessa
concepção, é ativo e participante, interagindo com o texto na negociação de sentidos. Como
esses são construídos a partir do texto e do conjunto de conhecimentos que o leitor traz, e
como cada leitor é diferente, não podemos falar de uma única leitura ou de uma leitura correta,
mas de um conjunto de leituras possíveis.

Então, você deve estar pensando: como avaliar a leitura, se há possibilidades inúmeras
de respostas? Isso significa que qualquer resposta é aceita? Não é bem assim. Da mesma
forma que um mesmo texto pode ser lido de formas diferentes, dependendo do conjunto de
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conhecimentos que cada leitor traz para o texto, também pode haver leituras distintas para
um mesmo leitor, dependendo de sua motivação, interesses, envolvimento ou objetivos que
tem para a leitura. Você pode, por exemplo, ler um texto de forma muito geral, para obter
apenas a idéia central, para decidir se o assunto lhe interessa; ou pode ler o mesmo texto de
maneira muito detalhada, prestando atenção aos detalhes, como quando está estudando para
uma prova. Sem dúvida, os resultados de ambas as leituras vão ser muito diferentes. Uma
forma de delimitar as respostas possíveis é determinar, portanto, objetivos comuns para todos
os leitores. É exatamente esse o papel das perguntas em uma prova de leitura como a da
Unicamp, ou seja, determinar objetivos. Embora esse procedimento não seja garantia de
respostas iguais, uma vez que os conhecimentos de cada leitor vão continuar a ser distintos,
assim como sua motivação e envolvimento, pelo menos restringe a gama de respostas possíveis,
o que é essencial para permitir a avaliação, principalmente quando o número de candidatos é
muito grande, como é o caso do Vestibular da Unicamp.

A partir desses conceitos, podemos discutir alguns aspectos da correção de forma mais
concreta. Em primeiro lugar, é muito importante uma leitura extremamente cuidadosa do
enunciado da questão, para que fique bem claro o que está sendo solicitado. Se necessário, leia
a questão muitas vezes, até que não restem dúvidas sobre seu objetivo. Não se esqueça de
que as questões são elaboradas a propósito de textos, e que, muitas vezes, um texto é utilizado
para mais de uma questão; essas, sem dúvida, podem estar relacionadas, algumas se
complementando, outras se sobrepondo. Leia todas as questões de um mesmo texto, para
saber tudo o que está sendo perguntado sobre ele e qual é o foco de cada questão. Mesmo
quando há sobreposição de alguns aspectos, sempre há um foco para cada questão, que é
distinto do foco das demais. Isso é importante para que não responda no espaço reservado a
uma pergunta o que, na realidade, deveria ser respondido no espaço de outra. Como cada
questão é corrigida por uma dupla diferente de corretores, se, por exemplo, responder a duas
perguntas de forma conjunta, ou seja, no espaço delimitado a apenas uma delas, terá somente
o crédito para a questão respondida no espaço correto. Em segundo lugar, é importante lembrar
que respostas que só fazem menção a algum aspecto do texto, mesmo se corretas, não são
consideradas adequadas caso não atendam aos objetivos propostos para a questão. Portanto,
a idéia de que escrever qualquer coisa é melhor do que não escrever nada não é verdadeira.

Um outro ponto que merece ser relembrado é de que se trata de uma prova de
compreensão em leitura, não nos interessando sua habilidade em se expressar em Inglês/
Francês. Por isso, as respostas às questões deverão ser redigidas em Português, salvo se houver
alguma instrução contrária. Respostas em Inglês/Francês são anuladas. Erros ortográficos e de
concordância não interferem na nota, desde que não prejudiquem o que se quis dizer.
Entretanto, é importante salientar que as respostas deverão ser completas, não no sentido em
que essa instrução tem sido interpretada, ou seja, de se iniciarem retomando o enunciado da
questão, mas no sentido de se constituírem textos completos, que ofereçam elementos
suficientes para a avaliação. Respostas vagas, que não trazem informações suficientes, ou mal
redigidas, comprometem a avaliação.

Também é importante salientar a relação entre a dificuldade e extensão dos textos vs.
dificuldade e extensão das questões. Um texto longo não significa que seja inevitavelmente
difícil, assim como um texto curto não é necessariamente fácil. Da mesma forma, não podemos
afirmar que a dificuldade das questões esteja relacionada à dificuldade dos textos: um texto
aparentemente fácil pode ter perguntas difíceis e um texto difícil pode ter perguntas fáceis.

Um último aspecto antes de abordarmos as questões diz respeito aos procedimentos
básicos de correção. As respostas são avaliadas através de uma escala com seis níveis (de 0 a 5)
que buscam refletir os vários níveis ou camadas de compreensão do candidato. Como a prova
é composta de 12 perguntas, tem-se um total de 60 pontos. Por que usar uma escala de seis
níveis e não simplesmente uma de dois níveis,  0 e 5 ou certo ou errado? Exatamente para ser
mais sensível aos diversos graus de adequação da resposta e fazer uma discriminação mais fina
entre os vários candidatos. Não podemos esquecer que sua habilidade de leitura pode ainda
estar em desenvolvimento. O estágio em que se encontra, embora não lhe permita dar uma
resposta totalmente adequada (nota 5), permite-lhe ao menos que sua resposta seja parcialmente
adequada (nota 3), uma tentativa de aproximação dos objetivos propostos. Uma resposta nota
5, portanto, é aquela que traz todos os elementos indispensáveis, assim como as relações
corretas entre eles. Uma resposta nota 4, em geral, é uma resposta nota 5 com alguma
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inadequação ou algum adendo comprometedor. As outras notas são, em geral, combinações
diferentes dos elementos considerados indispensáveis.

Apresentamos a seguir a prova de 1998.

Composta, como sempre, por doze questões, a prova deste ano foi elaborada a
propósito de seis textos autênticos de gêneros, assuntos, fontes e níveis de dificuldade diversos.
Denominamos de textos autênticos aqueles que não foram extraídos de livros escritos
especialmente para o ensino de Inglês nem elaborados especialmente para a prova. Os assuntos
são atuais, escolhidos dentro do universo de leitura de um aluno universitário, de forma a
despertar sua motivação e engajá-lo na leitura, sem privilegiar nenhuma área específica de
conhecimento.

Leia o trecho abaixo e responda às questões 13, 14 e 15.

Day by day the Point got taller and taller. And day by day the shadow got longer and longer.
All around flowers died, grass turned brown and rooms became dark and cold. Old

people had to turn on heaters, even in the middle of summer.
‘It’s just so ugly,’ said Doll to Harold as they ate dinner one night. ‘Once I used to look

out of the window and see trees and flowers, hear singing birds. Now all I see is that ugly grey
thing. There’re no flowers, no trees, no light, no grass, no birds, nothing.’

‘Oh, it’s not that bad,’ said Harold.
‘Don’t give me that,’ snapped Doll. ‘You don’t have to watch it. Day in and day out.

Watch it getting bigger and bigger and bigger.’
Rosie sat at the table and ate her dinner. She thought her mum was being stupid,

although she didn’t say so.  Instead, she just filled her mouth with a forkful of mashed potato
and stared at her plate.

Later, though, while Doll was washing up, Rosie couldn’t help saying, ‘I  don’t think it’s
ugly.’ ‘Well, you’re as foolish as your father, then.’ ‘I just think it’s . . it’s a gigantic finger
pointing up to the sky. Or a tall flower. Or a wonderful steeple –´

‘Listen, young lady,’ interrupted Doll. ‘It’s not a finger and it’s not a flower and it’s not
a steeple. It’s just a shadow. Nothing else. It’s just a point of shadow.’

And that was how the Point became known as Shadow Point.
(Philip Ridley. Mercedes Ice. London, Puffin Books. 1996, pp. 18-19)

As três primeiras questões da prova foram elaboradas com base no texto acima, extraído
de um livro para adolescentes. Seu vocabulário e estrutura são relativamente simples: há
muitas palavras que devem compor um vocabulário que se poderia considerar básico e deveria
ser conhecido na escola, tais como day, point, long, summer, dentre outras. As palavras de
freqüência mais baixa são raras (steeple, forkful) e não essenciais para o entendimento dos
aspectos focalizados nas perguntas. O aspecto interessante do texto é que sua estrutura
narrativa e os personagens são introduzidos a partir de um diálogo. O texto é acompanhado
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de uma ilustração que, embora simples, dá apoio ao leitor na identificação da temática abordada
no texto. As questões têm objetivos distintos mas, juntas, compõem um todo que cobre aspectos
importantes do texto.

13. Quem é quem nessa história?

O objetivo dessa questão é a identificação dos três personagens do texto a partir dos
diálogos, relacionando nomes e respectivos papéis na família. Embora não seja a mais simples
da prova, é importante na medida em que leva o candidato a refletir sobre o funcionamento do
texto, auxiliando-o na reconstrução de sua estrutura narrativa, facilitando o trabalho com as
questões seguintes sobre o mesmo texto. A identificação dos nomes dos personagens pode
ser considerada fácil. Já as relações de parentesco exigirão mais do candidato, que terá de
inferi-las através do contexto/palavras e expressões-chave tais como “her mum”, “you’re as
foolish as your father” e “Listen, young lady”. O enunciado mais vago “quem é quem”, que não
explicita ao candidato a existência de relações de parentesco entre os personagens, é exatamente
o que torna a pergunta interessante e mais sofisticada, uma vez que, para respondê-la, o
candidato não apenas tem de relacionar nomes e papéis na família mas inferir que se trata de
uma relação familiar. Para respondê-la adequadamente, portanto, o candidato deveria dizer
que Harold é o pai, Doll é a mãe; Rosie é a filha. São exemplos de nota 5: “Os personagens da
história formam uma família onde Harold é o pai, Doll é a mãe e Rosie, a filha”; “Na história Harold
e Doll são marido e mulher enquanto Rosie é filha de ambos, a família se encontra jantando e
discutem a construção de um grande edifício e as mudanças que ela acarreta”. Foram muito
comuns respostas que, embora trazendo as informações consideradas corretas, incluíam
adendos com as opiniões dos personagens a respeito da construção do prédio, sobre morar na
região do prédio ou ainda identificando o prédio como um dos personagens. Essas respostas
receberam a nota integral, mesmo quando os adendos estavam incorretos. As outras notas,
com exceção das notas 0, são combinações diversas dos elementos da nota 5, com adendos
comprometedores e diferentes graus de adequação. Receberam notas 0 as respostas em que
a estrutura familiar (pai-mãe-filha) não foi preservada, como no exemplo a seguir: “Harold é o
pai de Doll e é também avô de Rosie. Conseqüentemente, Rosie é filha de Doll”.

A questão apresentou uma média geral de 2,66, fazendo dela a terceira questão mais
fácil da prova. Para a área de Biológicas, foi a segunda questão mais fácil (média=3,06). Os
resultados foram consistentes com o que se havia previsto, ou seja, de que a grade seria
naturalmente mais fechada, ficando as respostas polarizadas entre 5 (45%), 0 (36%) e brancos
(7%). As respostas 4, 2 e 1 juntas totalizaram apenas 12%, não tendo havido notas 3. Os
resultados dessa questão são extremamente interessantes, uma vez que ela, embora fácil,
apresentou variações desse índice de um curso para outro. Como conseqüência dessa variação,
mostrou um grau de discriminação muito alto em todos eles, podendo ser considerada a questão
mais discriminativa de toda a prova.

14. A que se refere “Shadow Point”? Por que recebeu esse nome?

Essa pergunta, subdividida em duas partes, visa, na primeira, a recuperação do referente
de Shadow Point (um prédio, edifício em construção ou outros termos que expressassem a
idéia de construção alta e capaz de gerar sombra ) e, na segunda, a explicação do motivo pelo
qual foi-lhe dado esse nome (o fato de estar fazendo sombra na região ao seu redor). Também
foi aceita uma outra variante dessa resposta, permitida pela pergunta, em que o nome Shadow
Point é uma decisão tomada por Doll em função do papel da sombra e das conseqüências que
provoca. Enquanto a primeira parte obteve 3 pontos, a segunda obteve 2 pontos.

A questão era fácil, já que para responder aos dois itens o candidato (que teria lido o
texto uma vez para responder à questão 13) contaria também com o apoio da informação
visual, bastante saliente para responder principalmente à primeira parte. Embora para a resposta
à segunda parte o candidato também conte com o apoio visual (telhados em negro indicando
sombra), ela é ligeiramente mais difícil, porque envolve não só o conhecimento da palavra
shadow (ou sua inferência ) como também o funcionamento do grupo nominal Shadow Point
(Ponto de Sombra). Cumpre frisar que, embora o texto apresente o processo de nomeação
do referente (como e por que ficou conhecido por esse nome), a pergunta focaliza o produto.
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São exemplos de notas 5 : “Shadow Point é um prédio que estava sendo construído próximo a
uma área residencial (onde moram Doll, Harold e Rosie) e por ser muito alto formava uma
grande sombra que encobria a vizinhança, por isso foi chamado de ‘Shadow Point’ (shadow =
sombra).”; “Refere-se a um prédio. Recebeu esse nome, pois Doll disse a sua filha que ‘o prédio
era apenas uma sombra, nada mais; era apenas um ponto de sombra”; “Shadow Point’ se refere
ao enorme edifício em construção que recebeu esse nome porque faz sombra numa grande parte
da vizinhança ( ‘Ponto de Sombra’) o que provocou mudanças ambientais e discussões entre os
moradores locais.”

As notas 0 foram dadas a respostas em que se verificou a generalização do evento
relatado pelo texto; ou a respostas que apresentaram a identificação do referente com um
elemento da realidade, não possibilitado seja pelo texto, seja pela figura, tais como Big Ben, o
Muro de Berlim, dentre outros; ou ainda respostas que, inequivocamente, procederam à
identificação do referente com o processo. São exemplos de notas 0: “Shadow Point’ refere-se
ao Big Ben. Ele recebeu esse nome por ser o maior e mais alto relógio do mundo, tendo grande
importância para os ingleses.”; “Shadow Point se refere a construção do edifício. Recebeu esse
nome por se tornar dia a dia mais alto”.

A questão foi a segunda mais fácil da prova, levando-se em conta todos os candidatos
(média=2,74), a terceira mais fácil para os candidatos da área de Biológicas (média=2,99) e a
mais fácil para a área de Humanas. As notas 5 e 4 corresponderam a 42% do total das notas.
A porcentagem de notas 0 e branco correspondeu a 30%, enquanto os 28% restantes ficaram
subdividido entre as notas 4 (5%), 3 (13%), 2 (13%) e 1 (2%).

15. O texto menciona mudanças. Que mudanças são essas?

A pergunta complementa a anterior, na medida em que focaliza a identificação das
mudanças ocorridas no local descrito pelo texto como conseqüência da sombra causada pelo
prédio. Na realidade, há um encadeamento de mudanças que se inicia com a construção do
prédio. Assim, a construção do prédio é a primeira mudança (“The Point got taller and taller”)
e o crescimento da sombra (“the shadow got longer and longer”), sua conseqüência. Todas as
outras mudanças que se seguiram são, por sua vez, conseqüências dessas duas primeiras. O
enunciado foi propositadamente vago ao não solicitar uma quantia determinada de mudanças,
para que o número de mudanças mencionadas pelo candidato também pudesse ser um fator
para a distribuição das notas. Em outras palavras, como não se especificava quantas mudanças
o leitor deveria mencionar, o candidato deveria interpretar que se tratava de todas as
mencionadas no texto. Isso permitiu uma maior distribuição das notas, sendo que as respostas
mais completas tiveram as melhores notas. Houve uma distribuição mais homogênea nas
notas, uma vez que a resposta contém vários elementos, de certa forma independentes uns
dos outros.

A questão pode ser considerada fácil porque não pressupõe uma interpretação mais
elaborada, mas sim a mera localização do trecho que menciona as mudanças. Os elementos
solicitados podem ser localizados através de itens lexicais básicos, tais como trees, flowers,
dentre outros e dos elementos lingüísticos também básicos que sinalizam mudança, tais como
got, became, turned, once, now, taller, longer, etc.

As mudanças puderam ser agrupadas em três categorias: a) referentes à natureza (2
pontos); b) referentes à luz e ao calor (2 pontos), sendo 1 ponto para menção do fato de que as
casas ou cômodos ficaram mais escuros e frios e 1 ponto pela menção para as conseqüências
desse fato: os idosos tiveram de aquecer os cômodos no inverno; c) referentes ao prédio e
sua sombra (1 ponto).

Para o obtenção da nota 5 era, portanto, necessário fazer referência a todos os
elementos da resposta (de forma genérica ou com exemplos) deixando clara a idéia de
encadeamento dos elementos. São exemplos de notas 5: “Com o crescimento desse grande
edifício, as flores ao seu redor morreram, a grama ficou amarronzada e os quartos tornaram-se
escuros e frios. Pessoas idosas tinham que ligar os aquecedores até em pleno verão. Isto ocorreu
devido à enorme sombra projetada por esse edifício.”; “A medida que o Shadow Point crescia, ia
mudando o cotidiano das pessoas. Assim, a sombra que o Shadow Point gerava fez com que os mais
velhos tivessem de ligar o aquecedor mesmo no meio do verão. As flores atingidas pela sombra morreram,
a grama tornou-se marrom e toda a área se tornou fria e escura.”
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Tiveram nota 0 as respostas que fizeram comentários de senso comum (ecologia); ou
ainda aquelas dadas claramente com base na ilustração, mencionando “nuvem negra/poluição
ambiental” e outros absurdos; ou que mencionaram o prédio como obstrução da paisagem/
visão, com base em uma interpretação pontual, sem levar em conta outros elementos do
trecho “Once I used to look out of the window and see trees and flowers, hear singing birds. Now all
I see is that ugly grey thing”, como no exemplo a seguir: “Estas mudanças ocorrem na paisagem
como fala Doll que diz que antes ao olhar pela janela via flores, árvores, passarinhos cantando. E
hoje quando abre a janela não vê mais nenhuma flor, árvore ou pássaros cantando, pois o prédio
tampou sua visão.”

Essa foi a quarta questão mais fácil da prova (juntamente com a questão 20),
considerando-se todos os candidatos (média=2,34). As notas apresentaram uma distribuição
homogênea, com um total de 30% entre notas 5 e 4 vs. um total de 23% de notas 0 e branco.
As notas 3 corresponderam a 21%, as notas 2 a 13% e as notas 1 também a 13%. Das três
questões sobre o primeiro texto, essa foi a mais difícil.

As questões 16, 17 e 18 dizem respeito ao texto abaixo.

 [Update] [Next Article]

The soil-eaters
by Ehsan Masood

It’s lunchtime somewhere in rural tropical Africa. You’re hungry, but
the nearest restaurant is too far to walk. There’s no Italian, Chinese, Indian
or fast food and the telephone pizza delivery company is a little reluctant to
send its dispatch rider beyond the city walls. Moreover, you’re on a tight
budget. What are you to do? The answer, quite literally, may lie in the soil
directly beneath your feet. According to two researchers from the University
of Wales at Aberystwyth, UK, the tradition of soil consumption is still very
much alive in the African tropics, India, Jamaica and it has also been reported
in Saudi Arabia. Despite the advent of modern religions and the end of the
slave trade, soil eating is not uncommon, though mostly confined to the poorer
sections of society. The reasons for soil consumption are many and often
misunderstood, say the researchers Peter Abrahams and Julia Parsons. But
geophagists – as soil-eaters are known – on the whole are regarded as quite
‘normal’ to most but outsiders. “Despite the widespread distribution of
geophagy, both today and in the past, it is largely unknown, under-reported,
misunderstood or ignored by most people in the developed world”, say
Abrahams and Parsons. [This is why] “the adjectives ‘eccentric’, ‘perverted’,
‘odd’, and ‘bizarre’ have all been applied to geophagy”.[...]

(Nature News Service, 1996)

nature science update

O texto acima, extraído da página da Nature na Internet, é o trecho inicial de um texto
mais longo de divulgação científica sobre a geofagia, um assunto pouco conhecido do mundo
desenvolvido e, por isso mesmo, curioso e interessante. Apesar de o assunto ser desconhecido,
o vocabulário é simples e, ao mesmo tempo, rico em sufixos, prefixos e um número grande de
palavras cognatas. Foram elaboradas três perguntas com base nesse texto.

16. O primeiro parágrafo se dirige a um público-leitor específico. Que público é esse? Justifique
sua resposta.

A pergunta, que tem duas partes, chama a atenção para um aspecto pouco trabalhado
na escola, que é a relação entre as estratégias discursivas usadas pelo autor e o universo
referencial do leitor presumido. O objetivo específico é identificar o público que o autor tem
em mente, justificando a resposta através dos elementos de contextualização fornecidos no
primeiro parágrafo do texto, a saber, familiaridade ou conhecimento de hábitos urbanos
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relacionados à alimentação: restaurantes típicos, fast food e entrega a domicílio. É necessário
salientar que “Justifique” refere-se à primeira parte da pergunta e não ao motivo pelo qual o
autor se dirige a esse público.

Para a obtenção da nota 5, era necessário incluir a identificação do público leitor como
um público urbano, que desconhece a geofagia e precisa ser contextualizado através das coisas
que lhe são familiares. Como o texto está abordando um hábito alimentar desconhecido, o
autor usa, para contextualizar seu público leitor, hábitos alimentares conhecidos por esse
público. A primeira parte da questão, ou a identificação do público valia 3 pontos, assim como
a justificativa pelo conhecimento de práticas alimentares como comer em restaurante, entrega
em domicílio, fast-food (neste caso, a referência em inglês é válida, por ser incorporada à
linguagem corrente) valia 2 pontos. São exemplos de nota 5: “O primeiro parágrafo se dirige a
um leitor que vive nas grandes cidades porque restaurantes italianos, chineses, fast-food ou mesmo
um disque-pizza são característicos de um meio urbano”; “Este parágrafo dirige-se a um público
leitor do “mundo civilizado”, isto é, das cidades, pois são mencionados restaurantes de várias
nacionalidades e também serviço de entrega, coisas típicas das cidades”; “Esse parágrafo se dirige
a pessoas de países desenvolvidos que não conhecem a realidade de fome em determinadas regiões
do planeta como no África tropical. Isso pode ser percebido porque ele se dirige a um público que
tem facilidades para obter alimentos, podendo, por exemplo, pedir uma pizza pelo telefone e não
conhece sobre aqueles que comem terra para sobreviver”.

Receberam nota 0 as respostas que continham uma definição muito restritiva,
exageradamente vaga ou equivocada do público leitor, ou ainda nonsenses completos, como
nos exemplos a seguir: “O público norte-americano que come fast-food”; “Pessoas ricas, de primeira
classe”; “O parágrafo se dirige a pessoas que utilizam a Internet”; “O primeiro parágrafo dirige-se
a leitores da revista Nature”; “O parágrafo se dirige a turistas que estão na zona rural da África, na
hora do almoço, e não sabem ficar sem um hambúrguer ou uma pizza”; “O parágrafo se dirige aos
habitantes da África que comem terra pois não tem restaurantes, fast-food e disk-pizzas por perto”;
“As pessoas que estão engordando, pois ele sugere que elas não vá [sic] a Restaurantes Chinês,
Italiano, Indiano e joguem fora os telefones das pizzarias e Serviços de entrega de comida a domicílio.
Sugerindo que estas façam uma dieta saudável”; “Ao público Italiano, Chinês e Indiano. O público
Italiano pede pizza pelo telefone, os chineses gostam de restaurantes e os Indianos gostam muito
de Literatura”; “Aos literários. Porque na última frase o autor se dirige diretamente ao público
chamando-os de “quite literally”; “São os turistas, porque além de o texto apresentar as comidas
mais conhecidas do mundo e que não existem nas savanas africanas, o texto ainda menciona o
aperto dentro de um veículo”.

Esta questão teve uma média de 0,89, considerando-se todos os candidatos; foi
(juntamente com a 22), a questão mais difícil da prova, como já era previsto, uma vez que
pressupõe inferência e relacionamento de conhecimento de mundo com conhecimento
discursivo, habilidades muito desejáveis mas pouco trabalhadas na escola. Este é um exemplo
do que mencionamos no início deste texto: mesmo se estivesse em Português, a resolução
dessa questão poderia apresentar dificuldades para o candidato menos preparado, pois envolve
um problema de leitura. Apesar de as notas em branco constituírem apenas 3%, ou seja, o
segundo menor índice de notas em branco, foi muito grande o número de notas 0 (70%),
ficando os 30% restantes subdivididos entre notas 5 e 4 (14% cada), notas 3 (4%), notas 2
(3%) e notas 1 (5%).

17. Qual é a explicação de Abrahams e Parsons para o uso de adjetivos como “eccentric”,
“perverted”, “odd” e “bizarre”  para caracterizar a geofagia?

O objetivo da questão é identificar uma relação de causa e efeito entre dois trechos do texto,
sinalizada pelo articulador lógico why juntamente com o elemento anafórico this. A questão
pressupõe também o conhecimento dos prefixos negativos un-, under- e miss-, e de itens
lexicais em sua maioria básicos ou cognatos. A questão é de dificuldade média. Por um lado, é
muito localizada, não exigindo o processamento do texto como um todo. Por outro lado,
pressupõe o reconhecimento de vários elementos coesivos no pequeno trecho que deve ser
lido.

A resposta deverá conter os seguintes elementos: 1) recuperação de pelo menos três
dos quatro fatores relacionados à geofagia (3 pontos): a) em grande parte desconhecida; b)
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pouco divulgada; c) mal compreendida; d) ignorada; 2) identificação da referência de Abrahams
e Parsons à opinião das pessoas no “mundo desenvolvido” (1 ponto); 3) identificação da quebra
de expectativa (1 ponto). Na identificação da quebra de expectativa, o candidato deve mencionar
o aspecto geográfico ou o histórico, ou ambos: apesar de a geofagia ser amplamente distribuída
pelo mundo, tanto no presente quanto no passado. O candidato, porém, é punido (desconto
de 1 ponto) quando atribui o desconhecimento da geofagia à má distribuição geográfica (a
geofagia é desconhecida, ignorada devido a/por sua distribuição no mundo). De maneira
semelhante, haverá um desconto de 1 ponto se o candidato afirmar que a distribuição da geofagia
é desconhecida, ignorada, etc.

São exemplos de nota 5: “A explicação está no fato de que apesar da geofagia existir em
vários pontos do mundo, tanto hoje quanto no passado, esta é muito desconhecida, pouco relatada
e ignorada pela maioria das pessoas no mundo desenvolvido e consequentemente, caracterizada,
entre outros adjetivos por bizarra”; “Apesar de sua larga e espalhada distribuição pelo mundo no
presente e no passado, a geofagia é desconhecida, não muito divulgada, confundida com outra coisa
ou ignorada pelo maioria das pessoas nos países desenvolvidos”.

São exemplos de nota 0: “A explicação é de que muita gente no mundo inteiro desconhece
o uso da soja como alimento, desconhecem a geofagia, então esses adjetivos seriam próprios para
mostrar as reações das pessoas ao ouvirem tal tipo de informação como esse da geofagia”; “É em
questão de estudo, para entendimento da geografia com a se comer terra para adquirir o
conhecimento, e não em questão de possuírem doenças que induz a comer/ingerir a terra”; “Por que
para muitas pessoas este costume em andar descalço é algo primitivo, bizarro e pervertido, mas tais
pessoas desconhecem que essa prática acompanha o desenvolvimento do mundo e ainda é
desconhecida para muitos”; “Como a geofagia era uma prática sexual dos povos nórdicos, foram
usados esses termos para designar a melhor forma de sexo, o bizarre sexo”.

A questão foi de dificuldade média, levando-se em conta todos os candidatos
(média=1,56), tendo sido um pouco mais fácil para os candidatos de Biológicas (média=2,02)
e mais difícil para os alunos da área de Artes (média=1,17). Essa dificuldade média pode ser
explicada por ser uma questão que envolve uma relação de causa-efeito, que não é muito
trabalhada na escola. As respostas em branco corresponderam a apenas 8%, enquanto as de
nota 0 totalizaram 36%. Juntando-se as notas 5 e 4 obtém-se a porcentagem de 17%. A
porcentagem de notas 3 (16%), notas 2 (13%) e notas 1 (10%) mostram uma distribuição
homogênea.

18. Dê um significado para a palavra “but” no trecho “…on the whole [soil eaters] are regarded
as quite ‘normal’  to most but outsiders”.

A questão tem como objetivo identificar um uso pouco comum de um item lexical
muito conhecido (but), que tem como função estabelecer uma relação entre duas idéias. Mesmo
desconhecendo o significado da palavra, o bom leitor poderá responder adequadamente à
questão, pois poderá inferir seu significado através do contexto. Embora focalize apenas um
item lexical, a pergunta não deixa de ser uma questão de leitura, uma vez que pressupõe uma
interpretação adequada tanto do trecho que a contém quanto daquele que vem a seguir –
focalizado na pergunta anterior.

Para a atribuição da nota 5, a resposta deveria conter palavras ou expressões que dão a
idéia de exceção ou exclusão, e que se encaixem no contexto gramatical, tais como por exemplo,
exceto, a não ser, com exceção de, salvo, menos, fora, afora, excluindo, excetuado, excetuando,
com exclusão de, à exclusão de, que não, mas não, se não, sem contar, como nos exemplos a
seguir: “Um significado para a palavra ‘but’ no trecho referido seria ‘exceto’”; “exceto”; “but = que
não”; “A palavra ‘but’ neste contexto significa que: para muitos a atitude é normal, não para os de
fora (outsiders). Conota negação”; “‘But’ pode ser entendido como ‘exceto’ no trecho”; “menos
aos. O but no trecho em questão exclui os outsiders de acharem os geofagistas pessoas ‘normais’”;
“menos, exceto”.

As respostas de nota 0 incluíam algo como um simples nonsense; adversativas (mas,
porém...); concessivas (embora, mesmo que...); advérbios (só, apenas...); palavras como senão,
ao contrário; ou, finalmente, explicações que resultem em oposição, contrário, controvérsia,
contrariedade, restrição. Como exemplos citamos: “mas somente”;  “‘but’ pode significar mas,
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contudo, entretanto no trecho”; “Um significado é não (negação)”; “A palavra significa opositores”;
“A palavra ‘but’ no trecho citado pode ser traduzida como: porém, exceto para extrangeiros [sic];
ou ainda incluindo, inclusive extrangeiros [sic]”.
A polarização das notas em 5 e 0 era esperada, dada a natureza da questão. Levando-se em
conta todos os alunos, a média foi de 1,12, o que faz dela a terceira questão mais difícil da
prova. Embora a média tenha sido maior para os alunos de Biológicas (média=1,29) foi menor
para os alunos de Artes (média=0,71). As respostas de nota 0 corresponderam a 66%, levando-
se em conta todos os alunos, e as de nota 5 a 22%. As notas 5, 0 e em branco totalizam 99%,
sendo que esse 1% restante equivale a respostas de notas 3 e 2.

Leia o texto abaixo e responda à questão 19.

19. De que maneira a violência urbana pode estar afetando a saúde de pessoas idosas?

Essa é a única questão elaborada com base no texto extraído da revista New Scientist
que, embora curto, é muito interessante pela tese que apresenta: a saúde de pessoas idosas
está sendo prejudicada, de maneira indireta, pela violência urbana. A pergunta busca recuperar
exatamente os elementos que dão sustentação a essa tese, que deverão estar encadeados na
mesma ordem em que são apresentados no texto. Para isso, o candidato tem que entender o
funcionamento do texto como um todo. Embora o mesmo seja relativamente redundante e
contenha muitas palavras cognatas, é necessário que o candidato compreenda a lógica da
argumentação, não bastando compreender trechos isolados. Apesar de o texto mencionar
exemplos, na resposta adequada há necessidade de se fazer uma generalização a partir dos
exemplos.

Para a atribuição da nota 5, era necessário incluir os seguintes elementos, que
deveriam estar encadeados de forma válida: a) medo de sair de casa por causa das gangues
de rua (ou violência urbana). Esse elemento foi muitas vezes inferido quando o candidato
dizia que havia um impedimento/inibição/etc. das caminhadas devido à violência urbana
ou ao medo; b) interrupção da caminhada. Esse elemento foi inferido quando a resposta
mencionava interrupção de uma atividade física. Algumas vezes, esse elemento não
apareceu de modo explícito, mas estava claramente subentendido como o elo entre medo
(ou medo de caminhar) e controle de peso; c) controle de peso. Esse elemento pode aparecer
exatamente como expresso no texto: a interrupção do exercício físico provoca aumento

SIDELIGHT on urban violence in the US
could also be showing up a similar situation
in some parts of the UK. A doctor in
Arkansas has pointed out that the rise of
street gangs is affecting preventive

medicine for elderly people. He mentioned two patients
of his, both in their early 60s, one with hypertension and
the other with diabetes. Both took regular walks of a
mile or two several times a week, but they have become
too frightened of street gangs to go out.
Their walks ceased several months ago. Consequently
both had gained about 10 pounds in weight, not a good
thing for either condition. So street gangs, apart from
the obvious damage they can cause, might also be
worsening cardiovascular disease and diabetes in the
elderly. I do not know whether anyone has noticed gains
in weight for the same reason among elderly patients in
some parts of London, for example.

Bill Tidy

(New Scientist, 28 September 1991)
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de peso, ou reescrito: exercício físico (caminhada) proporciona controle/diminuição de peso
ou manutenção da forma (física); d) agravamento das doenças. Esse elemento pode aparecer
exatamente como expresso no texto: há uma agravamento das doenças (hipertensão/diabete),
ou reescrito: o exercício físico ajuda no controle/diminui os riscos de doenças (hipertensão/
diabete). Quando o candidato se restringiu somente ao caso dos dois pacientes apresentado
no texto, sem mencionar que se tratava apenas de um exemplo da relação entre a violência
urbana e a saúde de pessoas idosas, ele foi punido por falta de generalidade. Sua nota final foi
reduzida em um ponto. Além desses quatro elementos, que deverão estar encadeados na
ordem em que são apresentados, a resposta deveria incluir as gangues de rua como exemplo
da violência urbana e um agravamento (piora) das doenças.

São exemplos de nota 5: “Para pessoas hipertensas e diabéticas é fundamental fazer
caminhadas para evitar o ganho de peso. As gangues de rua amedrontam as pessoas, inclusive os
idosos citados no texto conseqüentemente, estas deixam de fazer caminhadas, ganhando peso e
agravando seu quadro clínico. Assim, com as gangues de rua, aumenta-se o índice de doenças, em
pessoas idosas, como a diabetes e doenças cardiovasculares”; “Pessoas idosas que precisam fazer
caminhadas regulares têm medo de fazê-las, por causa da violência urbana, principalmente das
gangues. Parando de fazer exercícios elas agravam problemas de saúde como hipertensão, diabetes
e ainda ganha peso (engordam).”

As respostas de nota 0 se caracterizaram pela ausência de elementos ou de
encadeamento entre eles. São exemplos: “As pessoas idosas, com medo das gangues de rua,
ficam hipertensas, como é o caso de um paciente do Dr. Arkansas. Outras com diabetes. Ambos
pacientes ganharam 10 libras de peso”; “A violência urbana está gerando nas pessoas idosas problemas
de hipertensão e diabetes. Como conseqüência está gerando problemas cardiovasculares e problemas
de diabetes”; “Causando o stress pois as pessoas não sentem segurança”; “De acordo com a
experiência feita por um médico em Arkansas, os pacientes que possuem algum tipo de problema
(pacientes idosos) como diabetes ou hipertensão e convivem regularmente durante vários meses
com gangues (não participando da gangue), há grandes alterações no seu peso normal, na pressão
intravascular e na diabetes, isso melhorou muito sua vida”; “As gangues de rua que são em número
cada vez maior pelas ruas tem amedrontado as pessoas mais idosas, fazendo com que elas estejam
deixando de ir ao médico regularmente por medo de sair as ruas. Por exemplo 2 pacientes com
hipertensão e diabete que devem ir ao médico 2 vezes por semana estão deixando de ir, o que tem
agravado as doenças cardiovasculares e diabéticas”; “Deixando as pessoas idosas nervosas podendo
piorar os problemas cardiovasculares e a diabete”.

Levando-se em conta todos os candidatos e também os da área de Biológicas, essa
questão foi a mais fácil da prova (respectivamente, média=2,75 e média=3,15). Para os
candidatos de Humanas (média=2,64) e Exatas (média=2,48), foi a segunda mais fácil, enquanto
para os de Artes foi a terceira mais fácil (média=2,56). O índice de respostas de nota 0 foi
semelhante ao da questão 15 (19%), o que faz dessa questão a segunda com menor índice de
notas 0. As notas em branco corresponderam a 1%, ou seja, a menor porcentagem de toda a
prova. As notas 5 e 4 totalizaram 38%, ao passo que a soma das notas 3 e 2 obteve o índice de
41%.

Leia os dois textos abaixo, da seção Letters, e responda às questões 20, 21, 22 e 23.

MURPHY WAS A PERFECTIONIST
As the son of the man whose name is attached to “Murphy’s law,” I want to thank you

for accurately and respectfully identifying the origin of this “law” in your recent article [“The
Science of Murphy’s Law,” by Robert A.J. Matthews, April]. My father was an avid reader of
Scientific American, and I can assure you that were he still alive, he would have written to you
himself, thanking you for a more serious discussion of Murphy’s Law than the descriptions on
the posters and calendars that treat it so lightly. Yet as interesting as the article is, I suggest that
the author may have missed the point of Murphy’s Law. Matthews describes the law in terms
of the probability of failure. I would suggest, however, that Murphy’s law actually refers to the
CERTAINTY of failure. It is a call for determining the likely causes of failure in advance and
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acting to prevent a problem before it occurs. In the example of flipping toast, my father would
not have stood by and watched the slice fall onto its buttered side. Instead he would have
figured out a way to prevent the fall or at least ensure that the toast would fall butter-side up.
Murphy and his fellows engineers spent years testing new designs of devices related to aircraft
pilot safety or crash survival when there was no room for failure (for example, they worked
on supersonic jets and Apollo landing craft). They were not content to rely on probabilities
for their successes. Because they knew that things left to chance would definitely fail, they
went to painstaking efforts to ensure success.

EDWARD A. MURPHY III, Sausalito, California

After receiving more than 362 intact issues of Scientific American, I received the April
issue – with the article on Murphy’s Law – that was not only assembled incorrectly by the
printer but also damaged by the U.S. Post Office during delivery. My teenage daughter is
taking this magazine into her science class to talk about Murphy’s Law. The condition of this
issue is an excellent example for her presentation.

BRAD WHITNEY, Anaheim, California

(Scientific American, August 1997)

Os dois textos acima, publicados na seção Letters (Cartas) da revista Scientific American,
foram extraídos da página da revista na Internet. Quatro questões exploram aspectos distintos
das duas cartas, que têm como temática a Lei de Murphy, uma questão de domínio público,
divertida e interessante. Apesar de os resultados da prova terem mostrado que o assunto era
conhecido da maioria dos candidatos, os textos não são fáceis, devido à sofisticação de seu
léxico, estrutura e estratégia argumentativa.

20. O que deu origem a esses dois textos?

Para responder à questão 20, o candidato teria de ler os dois textos e perceber que
são cartas escritas por leitores da revista Scientific American a respeito de uma mesma matéria
publicada anteriormente nessa revista, em uma mesma seção, sob o mesmo título. O objetivo
específico é, portanto, a identificação da fonte comum dos dois textos: um artigo sobre a lei
de Murphy, publicado na edição de abril dessa revista. O enunciado da questão, se não lido
atentamente, poderá levar o candidato a interpretações equivocadas. É muito importante
salientar que a pergunta pressupõe uma origem única e comum aos dois textos (daí referir-se
a “esses dois textos”), reforçada por seu agrupamento sob um mesmo título (Murphy was a
perfectionist), e não à motivação para escrever cada um dos textos (que são distintas). Dessa
maneira, as respostas que atribuíram origens distintas aos dois textos foram anuladas. A questão
pode ser considerada difícil, por focalizar uma habilidade pouco trabalhada na escola, e também
pelas dificuldades colocadas pelos próprios textos, principalmente o primeiro (vocabulário,
estruturação, etc.).

Para atribuição da nota 5, era necessário que a resposta incluísse os seguintes elementos:
descrição de um artigo/matéria/etc., especificando corretamente o assunto ou título de tal
artigo, com minimamente duas das três características a seguir: a) data da publicação do artigo
(abril ou abril de 1997); b) identificação (mínima) do periódico em que foi publicado o artigo
(Scientific American); c) autor do artigo (R. Matthews). São exemplos de nota 5: “O texto sobre
a Lei de Murphy escrito por R. Matthews na revista Scientific American em abril de 1997”; “O
artigo The science of Murphy’s Law escrito por R. Matthews na revista Scientific American”.

Foram atribuídas notas 0 às respostas que associaram a origem diretamente a um livro
ou a uma manchete ou a respostas totalmente absurdas, ainda que demonstrem que o candidato
traduziu/entendeu alguns fragmentos do texto, como nos exemplos a seguir: “Um livro com o
título de “As Leis de Murphy” (Murphy’s Law) que trata da certeza do erro”; “A manchete do artigo
publicado pela revista em abril”; “O que deu origem a esses dois textos foi o fato de Murphy ter sido
perfeccionista”; “O laudo original do cientista Murphy, encontrado”; “O perfeccionismo de Murphy”;
“O que originou esses dois textos foi o pai de Murphy. Ele, quando era vivo, era um cientista
Americano. Sobre o nome Murphy’s Law, quem originou foi o irmão de um homem que era chamado,

Comentários

Comentários
sobre o texto

123



Pontos
Positivos

Ressalva

1.

2.

usava o nome de Murphy’s Law”; “O código Murphy”; “A expressão Murphy’s Law, no artigo
publicado por Brad Whitney, fez com que Edward A. Murphy escrevesse para ele”; “A violência
urbana que afeta os idosos e o perfeccionismo de Murphy”; “Alguma coisa sobre Scientific American”;
“O produto Murphy’s Law”; “Os agradecimentos do filho de Murphy à American Science por ter
publicado na revista um artigo sobre os fundamentos científicos da lei de Murphy, cujo fundador foi
o seu pai”.

A média dessa questão, levando-se em conta todos os candidatos, foi de 2,34, ou seja,
a mais alta das quatro questões elaboradas sobre as duas cartas. Para os candidatos da área de
Biológicas e de Humanas, as médias foram ainda mais altas (2,75 e 2,45, respectivamente).

Uma análise da distribuição das notas mostra uma porcentagem de 42% de notas 5 e 4,
15% de notas 3 e 2, 32% de notas 0 e apenas 6% de respostas em branco.

21. O primeiro texto destaca  dois pontos positivos e faz uma ressalva. Transcreva o quadro
abaixo para o seu caderno de respostas,  preenchendo-o com as informações necessárias:

Para responder à questão 21, o candidato teria de recuperar os elementos utilizados na
argumentação do primeiro texto e já mencionados no enunciado da questão, ou seja, os pontos
positivos e a ressalva. Em outras palavras, apontar elementos que justificam uma resposta. As
informações necessárias para a resposta encontram-se localizadas em um trecho que, apesar
de não ser muito longo, apresenta dificuldades devido a itens lexicais de freqüência apenas
média e construções mais elaboradas, como o uso de yet como marcador de quebra de
expectativa e ordem sintática invertida (“were he still alive”). A recuperação dos elementos
utilizados pelo autor na argumentação são muito importantes não apenas para a compreensão
da carta mas também para responder às outras questões.

Para a atribuição da nota 5, a resposta deveria conter os seguintes elementos: Pontos
positivos: a) dar os créditos da origem da lei de Murphy, citando ou não a forma precisa e
respeitosa como o faz (1 ponto); b) dizer que o artigo fez a discussão da lei de Murphy de
forma séria ou mais séria que o usual, não sendo necessária a comparação com o modo usual
como ela é feita (1 ponto); Ressalva: a) dizer que o autor não captou a verdadeira essência da
lei de Murphy (1 ponto), que inclui dois elementos: a1) referência ao autor do texto ou uma
referência indireta ao autor, como: ‘a lei deveria ter sido descrita, citou que a lei, a lei é referida
como, etc.’; a2) idéia de oposição de que o autor falou algo mas deveria ter falado outra coisa;
b) identificar os elementos da ressalva: a probabilidade da falha e a certeza da falha (1 ponto);
c) identificar corretamente a relação entre os elementos da ressalva, ou seja, a lei de Murphy
se refere à certeza da falha e não à probabilidade da falha (1 ponto). Caso o candidato dê a
resposta em um único segmento de texto, sem fazer a divisão entre os pontos positivos e a
ressalva, como sugere o quadro da pergunta, o seguinte se aplica: 1) se o candidato indicar no
seu texto o que são os pontos positivos e o que é a ressalva, considera-se a resposta, mas o
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candidato é penalizado em 1 ponto; 2) se o candidato não indicar no seu texto o que são
pontos positivos e o que é a ressalva, a resposta é desconsiderada na íntegra.

É exemplo de nota 5: Pontos positivos: 1) “A precisão e respeito com que foi pesquisada a
origem da lei de Murphy no artigo; 2) A seriedade com que foi discutida a lei de Murphy no artigo”;
Ressalva: “No artigo a lei foi descrita em termos da probabilidade do erro acontecer, mas a lei na
verdade, diz respeito a considerar que certamente haverá erro se houver possibilidade que o erro
ocorra”.

É exemplo de nota 0: Pontos positivos: 1) “Um dos pontos positivos destacados no texto
diz respeito a pesquisa que Murphy fazia das possíveis causas da ocorrência de insucessos quaisquer;
2) O texto destaca ainda que a lei de Murphy, na medida em que mostra a certeza de um fracasso,
age no sentido de que haja prevenção antes que o fracasso ocorra”; Ressalva: “O autor do texto faz
uma ressalva quando afirma que, após ter descoberto que as torradas caem sempre com a parte da
manteiga voltada para baixo, Murphy deveria ter proposto um forma de evitar a queda ou fazer
com que a parte com manteiga se voltasse para cima”.

Considerando-se todos os candidatos, a média dessa questão foi de 1,61, o que mostra
ter sido uma questão de dificuldade média. Para a área de Biológicas e de Humanas, essas
médias foram mais altas (2,00 e 1,64, respectivamente). Uma análise da distribuição das notas
mostra uma porcentagem de 24% de notas 5 e 4 e 41% de respostas de notas 0 e em branco.
Os 35% restantes apresentam-se homogeneamente distribuídos entre notas 3 (9%), 2 (8%)
e 1 (8%).

22. O segundo texto afirma: “The condition of this issue is an excellent example for her
presentation”. Explique por quê.

A questão exige que o candidato explicite os elementos que justificam a conclusão
expressa pelo autor da segunda carta e que é retomada pela questão. Para isso, o candidato
terá que recuperar todos os elementos de informação, relacionando-os com sua conclusão.
Em outras palavras, recuperar o funcionamento do texto. Embora a explicitação dos elementos
informativos provavelmente não cause maiores dificuldades, uma vez que o texto é curto e de
estrutura e léxico bastante simples, a questão está entre as mais difíceis da prova, porque a
relação entre esses elementos informativos e a conclusão do autor não está explícita no texto.
Além disso, para fazer essa explicitação, o leitor terá que entender o funcionamento da lei de
Murphy, que é o tópico de referência do texto. Para a atribuição da nota 5, a resposta deverá
conter os seguintes elementos: a) o leitor sempre recebeu a revista em ordem.; b) ele recebeu
o exemplar que contém o artigo sobre a Lei de Murphy com problemas; esse exemplar com
problemas ilustra a Lei de Murphy; ironia (do destino): justamente a revista com o artigo
sobre a Lei de Murphy veio com problemas.

São exemplos de nota 5 as respostas: “Ironicamente, a única revista danificada pelo
correio americano era a que continha o artigo sobre a ‘Lei de Murphy’. Podemos dizer que a revista
foi vítima da lei enunciada em seu interior”; “Por que após receber 362 exemplares intactos da
revista foi bem no exemplar sobre a Lei de Murphy que ocorreu algum problema, o que pode servir
para a filha de Brad exemplificar o que é a Lei de Murphy” ; “O indivíduo que enviou a segunda
carta relaciona o fato de ele já ter recebido 362 exemplares intactos da revista com o fato de
justamente o exemplar de Abril, que trazia o artigo sobre a lei de Murphy, ter sido entregue com
defeito de impressão e amassado. Sua filha até resolveu fazer um trabalho sobre a lei de Murphy,
levando o exemplar da revista como ilustração”.

As notas 0 foram atribuídas a respostas que, embora contivessem os elementos a)
leitor sempre recebeu a revista em ordem ou b) o leitor recebeu a/uma revista com problemas,
não os relaciona com a Lei de Murphy; ou ainda c) A revista ajudará na apresentação da
garota. São exemplos de nota 0: “O motivo da afirmação do segundo texto é a revista ter chegado
com o adesivo de assinante impresso errado e um pouco estragada pelo serviço de correio”; “Porque
a apresentação de sua irmã é sobre a Lei de Murphy, que trata sobre a queda de objetos, ‘torradas’,
aviões. Assim, o exemplar será um exemplo, por ironia do escritor, que afirma que o artigo encontra-
se danificado, devido ao descuido da entrega, por parte do correio. Este artigo deve ter sofrido uma
queda na hora da entrega e por isso pode servir de exemplo”; “As condições da doença são excelentes
pois até agora já foram contactados mais de 362 infectados com a doença e isto é um alarme para
que se seja barrado isto antes que vira uma epidemia mundial”; “Porque sempre foi um leitor
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assíduo da revista Scientific American, só que sua edição de abril, com a matéria sobre a lei de
Murphy veio com defeito e ainda foi danificada pelo correio americano, e a filha dele precisava desta
revista para uma discussão sobre a lei de Murphy nas suas aulas de ciência”; “Pois a mesma estava
numa aula de ciências e Murphy era cientista”.

A média dessa questão, considerando-se todos os candidatos, foi de 0,89, ou seja, a
média mais baixa da prova (juntamente com a questão 16). Para os alunos da área de Biológicas,
essa média foi um pouco mais alta (1,07). A dificuldade da questão fica ainda mais clara quando
analisamos a distribuição das notas: uma porcentagem de 53% de respostas de notas 0 e 17%
de respostas em branco, totalizando 70% de erro. Os 30% restantes se subdividem, de forma
homogênea, entre as outras notas. Das quatro questões elaboradas a propósito dos dois textos,
esta é, sem dúvida alguma, a mais difícil, o que já era previsto, dada sua natureza.

23. Explique por que Murphy pode ser considerado um perfeccionista.

O enunciado da questão retoma o título da coluna (conclusão do editor acerca de
Murphy) a partir das colocações feitas na primeira carta. Um dos objetivos da pergunta é
avaliar a capacidade do candidato em ler seletivamente para localizar o trecho que dá subsídios
para a resposta. O objetivo principal é a explicitação dos elementos que permitem ao editor
chegar à conclusão que chegou. Embora não haja maiores dificuldades para se chegar à resposta,
do ponto de vista estritamente textual, poderá ter problemas o leitor que se deixar levar
demasiadamente por seu conhecimento prévio, no sentido da interpretação mais comum da
lei de Murphy, segundo a qual ele seria um pessimista.

Para a atribuição da nota 5, a resposta deveria trazer os seguintes elementos: Murphy
fazia questão de identificar o erro e eliminar suas probabilidades de ocorrência, por menores
que fossem. Esses elementos podem ser desmembrados do seguinte modo: a) buscar falhas
(de forma constante, incessante) (2 pontos); b) tentar eliminar essas falhas (2 pontos); c) elemento
prospectivo, i.e. virtualidade da falha, chances de falha (1 ponto). As respostas podem ser mais
específicas ou mais genéricas. Como exemplos de respostas de nota 5 específicas, citamos:
“Murphy pode ser considerado um perfeccionista pois, como sua lei dizia que falhas certamente
ocorrerão, ele sempre estava trabalhando para determinar as causas das falhas e prevenir os
problemas antes que ocorressem. Ele e outros engenheiros passaram anos testando novas invenções
para a segurança dos pilotos ou a sobrevivência em acidentes, casos em que não poderiam haver
falhas. Ele não se contentava em confiar nas probabilidades de sucesso, pois sabia que se houvesse
uma chance, as coisas falhariam, ele se esforçava ao máximo para assegurar o sucesso”; “Murphy
passou anos testando equipamentos e outros recursos para proporcionar maior proteção aos pilotos
de avião, bem como aos passageiros, em caso de acidente. Não se contentava em diminuir a
probabilidade de uma falha. Por acreditar que situações deixadas ao acaso sempre falham (conforme
afirma em sua lei), ele pretendia anular totalmente a probabilidade de um erro, sendo, assim,
considerado um perfeccionista”; “Murphy era um perfeccionista porque passou anos testando seus
experimentos para que não houvesse possibilidade de falha, fazia tudo que fosse possível para
garantir o sucesso”. Um exemplo de resposta genérica: “Porque ele buscava sempre os erros e para
ele sempre podia haver a sua possibilidade. Ele não dizia que seu trabalho estava perfeito, mesmo
que estivesse, porque até o final ele tentava prever e determinar falhas para que pudessem ser
evitadas”.

Foram atribuídas notas 0 às respostas que explicam o que é ser perfeccionista sem
relacionar essa explicação a “eliminar probabilidades de erro”, ou seja, sem referências ao
conteúdo do texto ou a respostas completamente equivocadas: “Murphy pode ser considerado
um perfeccionista pelo fato de fazer tudo certinho, nos mínimos detalhes, ganhando assim, uma
posição de destaque”; “Porque ele realizava uma experiência diversas vezes para ter certeza de que
a teoria dele estava certo”; “Murphy pode ser considerado um perfeccionista pelo fato de ter repetido
362 vezes as páginas do American Scientific, antes de colocá-la a venda”; “Murphy pode ser
considerado um perfeccionista pois apresenta descrições em posters e calendários”; “Porque os
doutores jovens estão pegando as revistas científicas de Murphy e estudando em cima delas. Tornando-
se a base de sustentação de seus experimentos”.

A média geral de todos os candidatos foi de 1,47, o que torna a questão uma das mais
difíceis da prova (terceira mais difícil). Para os candidatos de Biológicas, foi a quarta mais difícil
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(média=1,69). Essa dificuldade fica muito clara ao analisarmos a distribuição das notas: as
notas 0 e branco totalizam 32%, enquanto as notas 4 e 5 correspondem a apenas 8%. As
outras notas (3, 2 e 1) tiveram uma distribuição um pouco mais homogênea: 21%, 18% e
10%, respectivamente.

Leia o texto abaixo e responda à questão 24.

Caesar’s Ghost
The real reason why things never change

The U.S. standard railroad gauge – the
distance between the rails – is 4 feet, 8.5
inches. Why that exceedingly odd number?
Because that’s the way they built them in
England, and the U.S. railroads were built
by English expatriates. Why did the English
people build them like that? Because the first
rail lines were built by the same people who
built the prerailroad tramways, and that’s
the gauge they used. Why? Because the
people who built the tramways used the
same jigs and tools for building wagons,
which used that wheel spacing. OK! Why
did the wagons use that odd wheel spacing?
Well, if they tried to use any other spacing
their wagons would break on some of the
old long-distance roads, because that’s the
spacing of the old wheel ruts.

So who built the old rutted roads? The
first long-distance roads in Europe were
built by Imperial Rome for the benefit of
their legions and have been used ever
since. The initial ruts, which everyone else
had to match for fear of destroying their
wagons, were first made by Roman war
chariots, which, because they were made
for or by Imperial Rome, were all alike in
the matter of wheel spacing. So, the U.S.
standard railroad gauge of 4 feet, 8.5
inches derives from the original
specifications for an Imperial Roman army
war chariot. Specs and bureaucracies live
forever.
From Kyoto Journal (#33). Subscriptions:
$40 for 4 issues from 31 Baud St., York, NY
10012.

RICHARD THOMSON

(UTNE READER, July-August 97, p. 32)

24. Explique o título desse texto.

Essa questão é a única elaborada a propósito do texto acima, extraído de uma revista
de generalidades. A pergunta visava a reconstituição de toda uma cadeia argumentativa
desenvolvida no texto para demonstrar a origem histórica de uma norma aparentemente
ilógica. Para se chegar a uma resposta adequada a essa questão, o leitor teria de mobilizar
diferentes estratégias, em geral pouco abordadas na escola. Uma delas é a necessidade de
entender que o título está num sentido figurado, e isso só será possível após a compreensão
global do texto, sem se perder nos detalhes de um léxico, em sua grande parte, de baixa
freqüência. O bom leitor, entretanto, perceberá rapidamente que o último parágrafo contém
os dados fundamentais para a resolução da tarefa. A ilustração, sem dúvida alguma, é um
elemento facilitador.

Para a obtenção da nota 5 é necessário que a resposta contenha os seguintes elementos:
a) demonstrar que Caesar’s Ghost significa “fantasma de César” (simples tradução já é suficiente)
ou demonstrar entendimento do sentido figurado da palavra “fantasma” (1 ponto). Foram
consideradas as respostas que continham as palavras espírito, assombração, herança, legado,
resquício, dentre outras, para tradução ou explicação do elemento “ghost”; b) relação entre
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diferentes elementos históricos: a1) a bitola ou espaço/ distância entre trilhos/linhas das ferrovias
americanas (2 pontos); a2) espaço/distância entre as rodas das bigas romanas (2 pontos). Foram
aceitas as respostas que mencionaram carroças, carruagens, carros de combate, veículos de guerra
a tração animal, dentre outros, como sinônimos de “bigas”.

É um exemplo de nota 5: “O título, em sua tradução – Fantasma de César – refere-se ao
fato que a distância entre os trilhos usados pelas ferrovias nas linhas é de quatro pés ou oito polegadas
e meia é derivada da época do Império Romano, onde esta medida era utilizada nas carroças de
guerra, entre suas rodas e foi sendo transmitida historicamente até os dias atuais, sendo usado nas
ferrovias”.

A nota 0 foi atribuída a respostas que traziam a tradução do título seguida de justificativa
absurda ou não apoiada por elementos do texto, ou ainda que continham uma simples relação
de que algo do passado afeta o presente, sem qualquer explicação que demonstre a mínima
compreensão do texto ou título. Como exemplos citamos: “O primeiro trem construído pelos
romanos, destinado ao Império Romano era grande e veloz, o barulho que esse trem fazia era alto,
parecendo que ia destruir tudo por onde passava. Por isso, o título se chama o Fantasma de César”;
“‘O fantasma de Cesar’ [sic]. Pessoas que viajavam no trem afirmaram ter visto Cesar [sic] entre os
vagões do trem em uma biga”; “Porque o nome da companhia que comprou as primeiras estradas
de ferro dos Estados Unidos chamava-se ‘Império Romano’, e isso causou uma confusão porque
depois foi comprado [sic] uma estrada de ferro de tamanho diferente ao que tinha [sic], deixando as
linhas dos trens com dois tamanhos, dificultando a passagem de qualquer trem”; “Caesar’s [sic] é
um fantasma. Pois na ferrovia inglesa apareceram 4 pés originadas [sic], pelas especificações do
império (estudo) Romano. Então os 4 pés são dos cavalo [sic] de César, que já morreu, mas é
fantasma”.

Considerando-se todos os alunos, a média dessa questão foi de 1,68, o que mostra ter
sido uma questão de dificuldade média. Para os alunos da área de Biológicas, essa média foi um
pouco mais alta (1,82), tendo sido mais baixa para os alunos de Artes (1,35). Uma análise da
distribuição das notas mostra uma porcentagem de 24% de notas 0 e 9% de notas em branco.
Enquanto as notas 5 e 4 correspondem a 16%, as outras restantes (3, 2 e 1) totalizam 52%,
com uma distribuição relativamente homogênea.

A prova, como um todo, com perguntas que focalizam diferentes aspectos do programa
e apresentam níveis distintos de dificuldade, cumpriu plenamente seus objetivos, dos quais o
principal é avaliar a capacidade de leitura em Língua Inglesa dos candidatos, possibilitando
tanto a determinação de grandes faixas de desempenho como uma diferenciação mais fina
dentro de cada faixa. Essa diferenciação é muito importante em função dos diferentes perfis
dos candidatos a cursos de alta e baixa demanda.

Esperamos que a discussão das questões e os exemplos de respostas apresentados
tenham realmente cumprido a função de ilustrar a concepção de prova de Língua Inglesa do
Vestibular da UNICAMP, como apresentado no início do texto, facilitando, portanto, uma
preparação mais adequada para esse exame.

A prova de 1998 se compôs de cinco textos, selecionados a partir dos critérios que
orientam sempre a elaboração da prova de Francês. Os textos são atuais, autênticos, ou seja,
não foram criados com fins didáticos, e sua temática pertence ao universo de leitura de um
estudante como você. Esses textos recobrem as três grandes áreas do conhecimento (ciências
humanas, ciências exatas e ciências biológicas), sem privilegiar nenhuma delas. Por outro lado,
são textos que apresentam diversidade de gênero e diferentes graus de dificuldade para sua
leitura.

O primeiro texto, um breve artigo extraído da imprensa de informação semanal, trata
de um tema da atualidade de interesse geral - o desemprego; o segundo texto foi escolhido
por ser de divulgação científica - uma explicação da coloração do mar; o terceiro texto, na
verdade, um conjunto de três excertos de um longo artigo de economia escrito a partir de
uma sondagem a respeito do salário de executivos, foi escolhido sobretudo pelo fato de exigir
do leitor uma competência de leitura que extrapola o verbal - leitura de gráficos; o quarto
texto, apesar de ter sido extraído de uma entrevista concedida à imprensa, relaciona-se ao
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universo acadêmico - trata-se da fala de Edgar Morin, um importante pensador francês da
atualidade; finalmente, o último texto da prova é um breve artigo publicado no jornal Le
Monde, o qual relata o percurso da atuação política de Frederik De Klerk, apresentando uma
estrutura marcadamente narrativa.

Pelo conjunto dos textos que compuseram a prova de 1998, você terá uma idéia dos
textos que  poderá encontrar na prova de Francês, que, de modo geral, podem ser agrupados
em quatro tipos: “utilitários”, de imprensa de informação diária ou semanal, de divulgação
científica, acadêmicos. Exemplificando, você poderá encontrar textos de catálogos, de manuais
de instruções, artigos de jornais e revistas da imprensa de informação sobre temas da atualidade,
artigos de divulgação científica, trechos de livros acadêmicos, verbetes de enciclopédia, resenhas
de livros, etc.

Para que você tenha uma idéia da concepção de leitura e dos objetivos que orientam a
prova de Francês, abordaremos aqui as doze questões que compuseram a prova de 1998,
apresentando, para cada uma delas, os critérios de correção adotados e exemplos de respostas
adequadas. Comentaremos, também, alguns aspectos do desempenho dos candidatos nessas
questões - aqueles que nos parecem os mais úteis para você. Antes disso, gostaríamos de
chamar sua atenção para aquilo que está em jogo na resolução das questões. Não se trata de
traduzir partes dos textos apresentados, nem de demonstrar conhecimento da gramática da
língua francesa desvinculado do texto. Existem, na verdade, diferentes tipos de questão, cada
um deles exigindo do leitor-candidato um determinado tipo de tarefa. Esses tipos de questão
constituem diferentes tipos de percurso realizados por um leitor na construção do sentido de
um texto, apresentando diferentes graus de complexidade e, portanto, de dificuldade.

Passemos, agora, às questões da prova de 1998. Salientamos o fato de que, antes de
tratarmos de cada uma delas, reproduziremos todas as questões que se referem a um mesmo
texto, porque o seu conjunto revela, ao candidato, o projeto de leitura estabelecido pela
banca elaboradora com relação a esse texto. Na prova de Francês, ao ler o conjunto de
questões, antes mesmo de tentar resolvê-las, você poderá se dar conta, portanto, do que a
banca pretende com a leitura do texto apresentado, o que certamente facilitará o seu
desempenho.

Leia o texto a seguir e responda às questões 13, 14 e 15.

(Marianne n. 22, 22-28 septembre 1997, p.16)

Questões
13, 14 e

15
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Vocabulário de apoio:
allocation: auxílio financeiro concedido pela previdência social
chômage: inactivité forcée due au manque de travail, d’emploi

13. Defina, a partir do texto, o que seria a categoria social demi-chômeur.

14. O jornalista que escreveu o texto deixa transparecer sua opinião sobre a notícia dada?
Justifique sua resposta.

15. Ao noticiar o fato, o jornalista utiliza por três vezes verbos no condicional. O primeiro
deles é envisagerait. Cite, em francês, os outros dois. Explique que informação o leitor pode
apreender a respeito do fato noticiado devido ao uso desse modo verbal.

Para obter a nota máxima (5), a resposta do candidato deveria conter as seguintes informações:
• trata-se de um desempregado (trabalhador inativo)
• que passaria a trabalhar meio período
• e que poderia continuar a receber uma parte de seu seguro desemprego
• ganhando, assim, mais do que se estivesse desempregado

Exemplo 1: Um desempregado que aceitaria um trabalho de meia jornada (metade do tempo)
poderia continuar a ganhar uma parte do auxílio financeiro concedido pela previdência social aos
desempregados. De uma tal forma que ele ganhe mais do que se ele continuasse desempregado.

Exemplo 2: Um semi-desempregado, trabalhando em meio período e ganhando mais que um
desempregado mas menos que um trabalhador tempo integral. Continuaria dependendo da ajuda social.

Essa questão exige apenas que o leitor-candidato identifique a informação solicitada tal
como ela aparece no texto (questão do tipo reconstituição da informação). Observe que o
jornalista abre seu texto noticiando a possibilidade da criação de uma nova categoria social (Le
gouvernement socialiste portugais envisagerait de créer une nouvelle catégorie sociale), isolando,
através do uso de dois pontos, o nome dessa categoria (demi-chômeur). Em seguida, inicia a
segunda frase de seu texto com a expressão En clair (“Para deixar mais claro”), a qual serve
para indicar ao leitor que a categoria será por ele definida (un chômeur qui accepterait un travail
à mi-temps pourrait continuer de toucher une partie de son allocation chômage... de telle façon
qu’il gagne plus que s’il restait chômeur.). A resposta a essa questão, aparece, assim, nessa frase,
que constitui a definição da categoria.

Em geral, os candidatos não encontram dificuldades em resolver questões desse tipo,
isto é, do tipo reconstituição da informação. No entanto, a média das notas obtidas nessa questão
foi baixa (1.98), tendo sido a quarta mais baixa da prova, com índice elevado de notas zero, 1 e
2 (respectivamente, 22%, 19% e 15%), sendo que a nota 3 foi a mais freqüente (25%). Essas
notas se devem, na maioria das vezes, ao fato de as respostas estarem incompletas, ou seja,
não apresentarem todos os elementos que caracterizam a categoria a ser definida. Esse problema
indica, talvez, que o leitor-candidato, ao responder a uma questão, não se atém à materialidade
do texto, contentando-se com o primeiro indício de resposta que encontra no texto. Vejamos
dois exemplos de respostas que apresentam esse tipo de problema; o primeiro deixa de
apresentar dois elementos da definição (nota 2), enquanto no segundo falta um deles (nota 3):

São desempregados que, através de ações do governo (português) tem um emprego de meio período.
São desempregados que terão condições de trabalhar e de ganhar trabalhando meio período em
empregos normais

A categoria social demi-chômeur seria uma nova categoria que aceitaria trabalhar meio período,
podendo continuar a ganhar parte de seu auxílio financeiro de desempregado.

Observe, no segundo exemplo, que o leitor-candidato deixou de lado toda a seqüência
da frase a partir de de telle façon que, negligenciando uma informação tão importante quanto as
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outras que incluiu em sua resposta. Ora, essa expressão anuncia uma conseqüência, e não um
detalhe, uma informação secundária do texto, não podendo, assim, ser meramente descartada.
Este foi um dos equívocos de leitura mais freqüentes nessa questão, tendo sido responsável
pelo alto índice de nota 3.

Chamamos a sua atenção para esse exemplo, porque ele ilustra um problema que tem
sido recorrente no desempenho geral dos candidatos na prova de Francês. Lembre-se,
portanto, que, para a leitura, é importante que você considere o texto como um todo, que
você leve em conta a materialidade lingüística do texto, não interrompendo a sua leitura ao
primeiro indício de resposta que encontrar.

Por outro lado, outros fatores podem ter contribuído para dificultar a resolução dessa
questão: a ocorrência, no trecho sobre o qual incide a questão, de algumas palavras que não
se assemelham às suas equivalentes em português  (chômeur, mi-temps, toucher, rester), a
presença de verbos no condicional (accepterait, pourrait), do articulador de telle façon que,
elementos esses importantes para a compreensão do texto, e que podem ter causado
dificuldades para aqueles leitores-candidatos não familiarizados com textos da imprensa escrita.

Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos:
• sim
• o jornalista faz restrições
Mais um dos dois elementos abaixo ou ambos:
• o jornalista se pergunta por quanto tempo poderia durar essa situação (a da categoria social

de demi-chômeur)
• o jornalista afirma que essa idéia poderia encorajar os empregadores a multiplicar o número

de empregos de meio período

Exemplo 1: Sim. O jornalista duvida da eficiência do plano social adotado pelo governo português
pondo em questão até quando isso vai durar e se vai dar certo.

Exemplo 2: O jornalista deixa, sim, transparecer sua opinião sobre a notícia. Embora ela diga que
seja uma idéia original, ela acha que tem um aspecto negativo, pois os patrões vão querer aumentar
os empregos a meio período.

Exemplo 3: Sim, o jornalista que escreveu o texto deixa transparecer sua opinião sobre a notícia
dada porque, no final do texto encontramos um comentário e uma questão a respeito do que foi
escrito. Ele duvida da duração, concorda que é uma idéia original, mas que pode, evidentemente
encorajar os empregadores a multiplicar os empregos ocasionais.

Essa questão exige que o leitor-candidato apreenda elementos que veiculam um
julgamento de valor sobre informações fornecidas no texto; para isso é preciso que se perceba
seu movimento argumentativo (questão do tipo apreensão de julgamento de valor envolvendo
reconstrução da argumentação). Como já vimos anteriormente, o jornalista abre seu texto
com a notícia da idéia de criação de uma nova categoria social, definindo-a em seguida. Depois
disso, fecha-o, manifestando sua opinião a respeito da notícia dada, apresentando duas
restrições  (duas últimas frases do texto): a primeira, através de uma pergunta retórica (ou
seja, que não visa, da parte de quem a formula, à obtenção de uma informação desconhecida
- Question: pendant combien de temps?), que suscita dúvida quanto à viabilização da nova idéia;
a segunda, através da afirmação de que essa idéia pode encorajar os empregadores a multiplicar
o número de empregos de meio período (Idée originale, mais qui peut évidemment encourager
les employeurs à multiplier les emplois à mi-temps!). Essa afirmação, também como a pergunta
formulada, revela um aspecto negativo: apesar da qualificação positiva do início da frase
(originale), o jornalista, através do uso do mais, inverte a direção da argumentação, criticando,
assim, uma possível conseqüência da criação da nova categoria social.

Esse tipo de questão costuma apresentar uma certa dificuldade aos leitores-candidatos,
o que se confirma pela média das notas obtidas nessa questão (2,23). O que chama a atenção
no desempenho dos candidatos é a polarização entre notas 5 (33%) e 0 (34%). Em geral, nas
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respostas que obtiveram nota 0, o leitor-candidato, por um lado,  não distingue o sufixo -eur
do sufixo -é, tomando, assim, employeur, “empregador”, por employé, “empregado”, por outro
lado, investe na sua interpretação idéias não compatíveis com aquelas veiculadas no texto.
Vejamos um exemplo:

Sim, pois o jornalista afirma que os “demi-chômeurs” podem encorajar aqueles que possuem emprego
a trabalhar menos para também receberem os benefícios da previdência social. Formulando essa
hipótese, o jornalista adota uma posição contrária à existência dos “demi-chomeurs” que estariam
induzindo a população a trabalhar menos.

Além dessa dificuldade de ordem morfo-lexical associada ao conhecimento prévio do
candidato, ou seja, à sua visão de mundo,  verificou-se também um outro tipo de problema:
alguns leitores-candidatos atribuem equivocadamente ao articulador mais (“mas”) um valor de
adição (“e”), alterando, assim, o movimento argumentativo do texto, o que faz com que tomem
como positiva a posição do jornalista com relação ao fato noticiado. Vejamos um exemplo:

Sim, o jornalista deixa transparecer a sua opinião. No próprio texto ele diz que a idéia desta nova
categoria social é original e que pode até encorajar os empregadores a multiplicarem os empregos
de meio período, terminando a frase com um ponto de exclamação, o que mostra o seu envolvimento
com o texto.

Esta questão subdivide-se em duas partes, a primeira valendo 2 pontos e a segunda, 3 pontos;
para obter a nota máxima, a resposta deveria conter os seguintes elementos:
1ª parte:
• accepterait
• pourrait

2ª parte:
• o fato noticiado é possível de vir a se concretizar (idéia de possibilidade e/ou de incerteza)
• mas ainda não se concretizou (idéia de futuro)

Exemplo 1: “Accepterait” e “pourrait”.
O uso desse modo verbal demonstra uma possibilidade futura para resolver o problema de desemprego.
O governo socialista português pretende, tem em vista criar uma nova categoria social, isso não
significa que já foi criado.

Exemplo 2: Os outros dois verbos no condicional são accepterait e pourrait.
Estes verbos nos permite interpretar, que a idéia da criação da categoria social demi-chômeur pelo
governo socialista português é vista para talvez sua possível implantação no futuro.
Os verbos exprimem uma incerteza para as ações no futuro.

Essa questão exige que o leitor-candidato apreenda elementos (duas ocorrências de
verbos no condicional: accepterait e  pourrait) e relacione-os com a parte do texto em que
estão inseridos (questão do tipo estabelecimento de relação). Em geral, o desempenho dos
candidatos foi bom, tendo sido a nota média a terceira mais alta da prova  (2,77). Observa-se
no entanto a polarização entre  notas 5 (21%) e 2 (24%), sendo que esta última ocorreu na
grande maioria das vezes pelo fato de o candidato responder corretamente à primeira parte
da pergunta, e errar a segunda parte. Isto demonstra que esse leitor-candidato conhece a
forma verbal, porém não o seu valor de uso num texto. Assim, lembramos a você que o que
importa para a leitura não é o conhecimento de pontos gramaticais isolados. Para uma prática
efetiva de leitura, você deve ter um conhecimento do uso da língua em sua modalidade escrita.

Leia o texto a seguir e responda às questões 16 e 17.
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Vocabulário de apoio:
minitel: serviço prestado pela companhia telefônica francesa, permitindo ao usuário consultar,
em sua própria casa, bancos de dados

16. Responda à pergunta que aparece no texto, levando em consideração somente as
características inerentes à água, desconsiderando outros fatores (clima e vegetação).

17. Quem formulou essa pergunta e com que finalidade?

Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos:
• o mar é azul quando a água é pura
• pois as radiações azuis da luz são mais difundidas pelas moléculas da água
• a impressão de verde claro é devida às partículas incolores em suspensão na água
• pois o verde é a cor que elas absorvem menos

Exemplo 1: O mar é azul quando a água é pura, pois as radiações azuis do espectro da luz visível
são as mais difundidas pelas moléculas da água. A impressão do verde claro é devido às partículas
incolores em suspensão na água, pois é esta cor do espectro que elas absorvem menos.

Exemplo 2: A água aparece azul em alguns lugares porquê a luz azul é a mais refletida pelas
partículas da água pura. A impressão de verde claro é devida as partículas em suspenção na água
que refletem mais essa cor do espectro visível.

Esta questão subdivide-se em duas partes, a primeira valendo 2 pontos e a segunda, 3 pontos;
para obter a nota máxima, a resposta deveria conter os seguintes elementos:
1ª parte:
• usuário do Minitel
ou: usuário do 3615 SCV
ou: leitor da revista Science & Vie
ou: leitor da revista
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• “Grand”

2ª parte:
• com o objetivo de ganhar (para concorrer ao prêmio de melhor pergunta do mês; ou idéia
de concurso)
• uma assinatura de um ano
• da  (revista) Science & Vie

Exemplo 1: Um leitor da revista “Science & Vie”, cujo pseudônimo é “Grand”. Ele mandou a
pergunta, pois a cada mês a melhor pergunta feita recebe uma assinatura de um ano da revista.

Exemplo 2: A pergunta foi feita por “Grand”, usuário do 3615 SCV, com o intuito de ganhar uma
assinatura de um ano da revista “Science & Vie”, prêmio oferecido à melhor pergunta do mês.

Essa questão exige que o leitor-candidato identifique a informação solicitada tal como
ela aparece no texto; ela é, portanto, da mesma natureza que a questão 13 (reconstituição da
informação). No entanto, há duas diferenças entre elas. A questão 17 não é linear; para responder
a ela, é preciso recorrer não só a uma parte do texto (o título e a entrada do texto que se
segue a ele) , mas também à indicação da origem do texto (Science & Vie . n. 957 .  juin 1997 ).
Apreender essa indicação, relacionando-a com as informações contidas na entrada do texto, é
fundamental, pois a questão 17, ao contrário da 13, é de natureza discursiva, incidindo sobre o
gênero situacional, ou seja, sobre a natureza do texto: quem o escreveu, para quem, em que
situação, com que objetivo, etc.

Fazendo esse percurso de leitura, o leitor deduz que há um jogo entre dois textos: ele
percebe que a entrada do texto que está lendo revela, implicitamente, que outro texto havia
sido escrito antes dele: a carta enviada à revista por Grand com a pergunta do mês.

Veja como é importante perceber a natureza do texto; para a leitura, não basta ter
conhecimentos de língua. É preciso lembrar sempre que um texto é um produto sócio-cultural,
inserido, portanto, num determinado contexto. Observe abaixo exemplos de respostas
inadequadas, em que isso foi desconsiderado:

Quem formulou essa pergunta foi um usuário dos serviços da companhia telefônica, com a
finalidade de ganhar um prêmio fornecido pela companhia, para quem formulasse a melhor
questão.

A revista Science & Vie. Porque essa foi a pergunta do mês feita nos serviços minitel.

Observe, agora, no exemplo abaixo, como o leitor-candidato desconsidera algumas
das informações dadas no texto - justamente aquelas que indicam ao leitor a origem e a função
do texto.

A pergunta foi formulada por “Grand”, leitor da Science & Vie com a finalidade de saber porque
vemos o mar azul em certos lugares e verde em outros.

Ora, a finalidade da formulação da pergunta apontada pelo candidato é possível, mas
não há nada no texto que a sustente. No jogo da linguagem, nem sempre fazemos uma pergunta
porque desconhecemos a sua resposta . Aliás, pode-se imaginar que Grand conhecia de antemão
a resposta à pergunta que formulou, e, por julgá-la difícil, interessante, etc., enviou-a à revista,
justamente por se tratar de um concurso. Entretanto,  não se trata aqui do indivíduo “Grand”
- o qual desconhecemos, não podendo afirmar nada sobre ele ou suas razões - mas, do ponto
de vista textual e discursivo, do locutor, do sujeito enunciador da pergunta relatada no texto.
Essa visão um pouco ingênua da linguagem apareceu também em respostas propostas por
cursos pré-vestibulares.

O texto e os gráficos a seguir, extraídos de um artigo de economia escrito a partir de uma
sondagem, dizem respeito às questões 18 e 19.

Comentários

Exemplos de
respostas adequadas

Questões
18 e 19134



(L’Express n. 2411, 18-24 septembre 1997)(p.147)

Vocabulário de apoio:
les cadres: personnel appartenant à la catégorie supérieure des employés d’une entreprise

18. Dê as características da amostragem utilizada para a sondagem.

19. Explique o que significa, no gráfico abaixo, extraído do mesmo artigo, o dado estatístico
365 Maxi.
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Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos:
•165 empresas
• grandes e médias
• pertencentes ao conjunto dos setores econômicos
• com uma leve predominância da indústria farmacêutica, da de alta tecnologia e de distribuição

A sondagem utilizou dados coletados em abril de 1997 pelo gabinete Towers Perrin levando
em conta 165 empresas (grandes e médias). Essas pertencem ao conjunto de setores
econômicos com uma leve predominância da indústria farmacêutica, de alta tecnologia e de
distribuição.

Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos,
cada um deles valendo 1 ponto:
• 20%
• dos responsáveis pelo setor de micro-informática
• com 35 anos de idade
• ganham mais de
• 365000 francos
• por ano
Tolerou-se a ausência de um elemento, desde que fosse o relativo à idade ou à anualidade da
renda.

Exemplo 1: 365 maxi no gráfico quer dizer que dos responsáveis de informática com 35 anos, 80%
ganha menos que 365000F e 20% destes de 35 anos ganham mais que 365000F.

Exemplo 2: O dado estatístico “365 Maxi” corresponde ao salário bruto anual máximo (em milhares
de francos), de 80% dos empregados da categoria superior nessa faixa, com idade de 35 anos e
responsáveis por serviços de micro-informática.

Apesar de se tratar de uma questão que exige apenas que o leitor-candidato identifique
a informação solicitada tal como ela aparece no texto (reconstituição da informação) - tarefa
esta que em geral não tem apresentado dificuldades aos alunos nas provas de Francês - ,ela
apresenta, no entanto, uma característica que  constitui uma grande dificuldade para os leitores-
candidatos: é de natureza não linear, ou seja, a informação solicitada se localiza em mais de um
ponto do texto enquanto materialidade. Assim, para responder a ela, era necessário, além de
recorrer às informações apresentadas no gráfico Responsable micro-informatique (salário anual,
em milhares de francos, de um responsável pelo setor de micro-informática, com idade de 35
anos), servir-se da informação que aparece no quadro Comment lire les tableaux, onde se
explica o que é maxi, abreviatura de  salaire maximal: SALAIRE MAXIMAL / Ce chiffre représente
le 8e décile: 20% des cadres étudiés ont une rémunération plus élevée (“SALÁRIO MAXIMAL /
Este número representa o 8 decil: 20% dos executivos estudados têm uma remuneração mais
elevada”).

O problema mais freqüente nessa questão foi o fato de o candidato ter se servido
apenas do gráfico para responder a ela, o que o levou a compreender maxi como “máximo”,
ou seja, salaire maximal como “o maior salário”. Esse equívoco foi responsável pelo alto índice

Comentários

Exemplo de
resposta adequada

Questão 18
Critérios de correção

Questão 19
Critérios de correção

Exemplos de
respostas adequadas
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(Label France n.28, juillet 1997, p.31)

de notas 3 e 2, respectivamente 19% e 28%, tendo sido a nota média nessa questão a segunda
mais baixa da prova (1.66), com apenas 3% de notas 5. Segue abaixo um exemplo:

Esse dado em questão mostra que um responsável pelo setor de micro-informática de uma empresa
receberia, no máximo, 365000 francos, se a sua idade estiver em torno dos 35 anos.

Esse problema está ligado, de certa maneira, ao que já discutimos com relação ao
desempenho dos candidatos na questão 17. Lembre-se, é preciso, antes de mais nada, ter
uma postura efetiva de leitor, ou seja, perceber a situação de produção do texto. Ora, a
questão 19 trata de uma sondagem feita por uma revista, para a qual se criaram categorias
estatísticas, sendo que a própria revista se preocupa em esclarecer isso aos seus leitores no
quadro que se intitula justamente Comment lire les tableaux (“Como ler os quadros”). Por
outro lado, o fato de candidatos terem se restringido a apenas uma parte do texto para
responder à questão revela, por parte desses leitores, uma postura linearizada e linearizante
diante dos textos, problema esse que tem determinado, na maioria das vezes, as dificuldades
encontradas pelos leitores-candidatos nas provas de Francês do Vestibular Unicamp.

Chamamos a sua atenção para este problema que ocorreu na resolução da questão
19, porque ele ilustra bem que não se trata, nesse caso, de um desconhecimento da língua
francesa, mas sim de um problema de leitura em si, que se verificou, inclusive, na resposta a
esta questão proposta por cursos pré-vestibulares.

Segue abaixo um excerto de uma entrevista dada por Edgar Morin - um dos maiores pensadores
franceses contemporâneos - sobre a crise mundial que atravessamos. A partir desse excerto,
responda às questões 20, 21 e 22.

20. Ao responder ao jornalista,  Morin comenta o que é situação limite. Como ela é definida
na fala do pensador?

21. Ao expor suas idéias, Morin se utiliza de duas situações históricas como exemplo. Qual é
o primeiro exemplo e o que Morin quer ilustrar com ele? Justifique sua resposta.

22. Qual é o segundo exemplo e o que Morin quer ilustrar com ele? Justifique sua resposta.

Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos:
• sistema
• saturado de problemas
• que não pode resolver

Exemplo 1: A situação limite ocorre quando um sistema encontra-se saturado pelos problemas
que ele não consegue resolver.

Questões
 20, 21
 e 22

Exemplos de
respostas adequadas

Questão 20
Critérios de correção
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Exemplo 2: A situação limite ocorre quando um sistema, seja político, social ou econômico, já
está saturado de problemas e a única solução seria, ou regredir generalisadamente ou mudar o
sistema em vigor.

Esta questão subdivide-se em duas partes, a primeira valendo 3 pontos e a segunda, 2 pontos;
para obter a nota máxima, a resposta deveria conter os seguintes elementos:
1ª parte:
• Império Romano
• regressão
• uma das possibilidades de se sair de uma situação limite
Este último elemento não foi exigido nessa resposta desde que ele tivesse sido incluído na
resposta à questão 20.

2ª parte:
• o Império Romano não foi capaz de se transformar e de resolver seus problemas econômicos

O primeiro exemplo citado pelo pensador é o caso do Império Romano, ilustrando que uma das
possibilidades de solucionar os problemas da situação limite é a regressão: os romanos foram incapazes
de se transformarem e resolverem seus problemas econômicos.

Esta questão subdivide-se em duas partes, a primeira valendo 3 pontos e a segunda, 2 pontos;
para obter a nota máxima, a resposta deveria conter os seguintes elementos:
1ª parte:
• Oriente Médio
ou: nascimento das sociedades históricas
• mudança de sistema
• uma das possibilidades de se sair de uma situação limite
Este último elemento não foi exigido nessa resposta desde que ele tivesse sido incluído na
resposta à questão 20.

2ª parte
• sedentarização (passagem do nomadismo à sedentarização)
• para resolver problemas de concentração de população

A segunda saída para uma situação limite, na opinião de Morin é uma mudança de sistema, a qual
ele ilustrou através das sociedades históricas do Oriente Médio que existiram a dez mil anos atrás.
Estas sociedades mudaram o seu sistema de organização que era compartimentado, disperso para
poderem resolver seus problemas causados pela grande concentração de população.

Segue abaixo uma notícia sobre Frederik De Klerk a qual menciona fatos ligados a sua vida
política. A partir dela, responda às questões 23 e 24.

Exemplo de
resposta adequada

Questão 21
Critérios de correção

Exemplo de
resposta adequada

Questão 22
Critérios de correção

Questões
23 e 24
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23. Transcreva o quadro abaixo no seu caderno de respostas e preencha-o com as informações
solicitadas. Para isso, considere somente o primeiro parágrafo do texto e respeite a ordem
cronológica em que ocorrem os fatos.

ano ações e fatos da vida política de De Klerk

24. Considerando agora todas as informações dadas no texto sobre De Klerk, como se
justificaria a declaração que Mandela fez a respeito daquele homem político?

Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos:
• 1989: presidência do partido e do país (África do Sul)
• a partir de 1989 (1989-90): permitiu o acesso da maioria negra ao poder
ou:
- a partir de 1989 (1989-90): autorizou os movimentos anti-apartheid
- 1990: libertou Mandela
• 1993: prêmio Nobel da Paz (com Mandela)
• 1997: abandona a vida política
ou:
- deixa a presidência do Partido Nacional
- e todas as suas funções no partido

Exemplo 1: 1989: De Klerk torna-se presidente do Partido Nacional e da África do Sul
1990: Permite a acenssão da maioria negra ao poder quando autoriza movimentos anti-apartheid
e liberta Nelson Mandela.
1993: Ganha, junto com Mandela, o prêmio Nobel da paz.
1997: Deixa o cargo de chefe do partido nacional e todas as suas demais funções no partido.

Exemplo 2: 1989: De Klerk assume a presidência do NP e do país. Autoriza também os movimentos
anthi-apartheid.
1990: De Klerk liberta Mandela da prisão.
1993: De Klerk e Mandela dividem o prêmio nobel da paz.
1997: De Klerk abandona a vida política e seu posto de chefe do NP.

Para obter a nota máxima, a resposta do candidato deveria conter os seguintes elementos:
• depois de eleito presidente (89): permitiu o acesso da maioria negra ao poder:
- autorizando os movimentos anti-apartheid
- libertando Mandela (90)
• 1994:
- contribui para aplacar as tensões entre a maioria negra e a minoria branca
- assumindo a vice-presidência do governo de Mandela

Mandela “espera que a África do Sul não se esqueça do papel de De Klerk na transformação do
país”, pois este último contribuíra para apaziguar as tensões entre a maioria negra e a minoria
branca no governo de Mandela, além de haver anteriormente libertado Mandela e ter autorizado
os movimentos anti-apartheid.

Exemplos de
respostas adequadas

Questão 23
Critérios de correção

Exemplo de
resposta adequada

Questão 24
Critérios de correção
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Média e Desvio-Padrão da Prova de Redação Sem as Anulações

Por Tema e Área - Presentes  [Escala: (0-30)]

TEMA

ÁREA
A B C

(N)(1)
N(1)

Média
Desvio N(1)

Média
Desvio N(1)

Média
Desvio

% Padrão % Padrão % Padrão

EXATAS 9.332 11,83 2,74 381 12,37 3,14 2.566 12,36 2,99
(12.279) 76,0 3,1 20,9

HUMANAS 2.747 12,17 2,65 133 13,19 3,1 786 13,06 3,01
(3.666) 74,9 3,6 21,5

ARTES 706 11,68 2,89 81 12,79 3,21 196 12,17 3,04
(983) 71,8 8,3 19,9

BIOLÓGICAS 10.905 12,23 2,51 451 12,9 2,89 3.250 12,69 2,78
(14.606) 74,7 3,0 22,3

TOTAL 23.690 12,05 2,64 1.046 12,73 3,05 6.798 12,59 2,91

31.534 75,0 3,4 21,6

(1) N = número de candidatos

Exatas Humanas Artes Biológicas Geral

N(1) = 12.754 N= 3.782 N= 1.020 N= 14.968 N= 32.524

Média D.P.(2) Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P.

01 4,13 1,66 3,69 1,95 3,43 2,05 3,99 1,79 4,00 1,78

02 3,08 1,82 2,40 1,88 2,14 1,85 2,99 1,83 2,93 1,85

03 2,92 1,55 2,45 1,47 2,20 1,41 3,13 1,50 2,94 1,53

04 2,24 2,05 1,52 1,76 1,17 1,53 2,82 2,06 2,39 2,07

05 3,15 1,81 2,24 1,85 1,91 1,75 2,96 1,77 2,92 1,82

06 2,26 1,97 1,33 1,72 0,88 1,43 2,40 1,94 2,17 1,96

07 1,70 1,19 1,49 1,16 1,34 1,12 1,79 1,20 1,70 1,19

08 1,01 1,07 1,23 1,20 0,90 1,03 1,16 1,11 1,10 1,11

09 1,90 1,18 1,98 1,21 1,52 1,09 2,07 1,20 1,98 1,20

10 1,49 1,36 1,84 1,45 1,41 1,38 1,83 1,45 1,68 1,42

11 1,84 1,65 1,64 1,59 1,33 1,49 2,31 1,70 2,02 1,69

12 1,86 1,22 1,73 1,21 1,52 1,19 2,23 1,27 2,00 1,26

Total 27,60 11,75 23,53 11,54 19,75 10,67 29,66 12,47 27,83 12,27

Área

Questões

(1) N = número de candidatos
(2) D.P = Desvio-Padrão

Média e Desvio-Padrão das Questões da Fase I
Presentes - Por Área - [Escala: Questões (0-5), Total (0-30)]
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Desempenho dos Candidatos Presentes por Curso
Provas de Física, Geografia, Matemática e Inglês

N(1)  = número de candidatos D.P(2) = Desvio-Padrão

Cód Cursos
Física Geografia Matemática Inglês

N(1) Média D.P(2) N(1) Média D.P(2) N(1) Média D.P(2) N(1) Média D.P(2)

02 Estatística
05 Química
08 Eng. Agrícola
09 Eng. Quím. (D)
10 Eng. Mecânica
11 Eng. Elétr. (D)
12 Eng. Civil
13 Eng. Alim. (D)
29 Mat. Lic. (N)
31 Tec. Sanit. (N)
34 Eng. Comput.
36 Tec. P. Dados (N)
37 Tec. C. Civil (N)
39 Eng. Quím. (N)
40 Física (N)
41 Eng. Elétrica (N)
42 C. Comput. (N)
43 Eng. Alim. (N)
49 Eng. C..Aut. (N)
50 Quím. M. Tec. (N)
51 Fís./Mat./M.A.C
52 Geol./Geog. (D)
55 Geografia (N)
16 C. Sociais (D)
17 C. Econ. (D)
19 História
20 Pedagogia (D)
24 Letras e Ling.
30 Filosofia
38 Pedag. (N)
44 C. Sociais (N)
47 C. Econ. (N)
23 Dança
25 Ed. Artística
26 Artes Cênicas
90 Mús - Comp
91 Mús - Regência
92 Mús -Instru/os.
22 Música Popular
06 Ciênc. Biol. (D)
14 Odontologia
15 Medicina
21 Enfermagem
27 Ed. Física (D)
45 Ed. Física (N)
46 Ciênc. Biol. (N)

250 1,23 2,12
213 2,96 3,40
115 1,97 2,83
342 3,33 4,12
469 3,78 4,37
620 3,71 4,40
318 3,51 4,07
624 3,02 3,84
109 1,56 2,14
214 0,95 1,34
805 3,50 4,29
133 1,28 2,17
110 1,24 1,97
90 2,56 3,44
106 2,44 3,03
143 3,40 4,15
469 3,18 4,07
162 2,72 3,61
152 3,18 4,01
108 2,08 2,97
599 3,13 3,59
87 1,20 1,97
85 0,92 1,42
142 2,01 2,58
525 2,61 3,46
128 1,64 2,73
181 1,10 1,38
210 1,69 2,28
98 1,24 1,98
94 0,86 1,60
149 1,21 2,04
120 2,57 3,33
79 1,32 1,62
73 1,59 2,36
72 1,81 2,78
18 1,39 2,33
18 0,89 2,06
59 0,80 1,85
60 2,13 3,38
638 2,73 3,35
992 2,88 3,40

2.732 3,83 4,37
114 2,37 2,89
163 2,04 2,85
150 1,09 2,37
131 2,10 2,67

250 1,33 2,26
213 1,61 2,61
115 1,77 1,98
342 1,79 2,49
469 1,76 2,39
620 1,74 2,36
318 1,71 2,43
624 1,63 2,29
109 1,31 2,00
214 1,45 2,14
805 1,79 2,38
133 1,44 2,50
110 1,49 2,42
90 1,94 2,77
106 1,37 1,97
143 1,87 2,51
469 1,58 2,28
162 1,65 2,48
152 1,63 2,28
108 1,83 2,69
599 1,70 2,36
87 2,28 2,91
85 2,18 2,92
142 2,09 2,72
525 2,21 2,65
128 2,19 2,48
181 1,67 2,52
210 1,73 2,78
98 1,78 2,35
94 1,68 2,86
149 2,11 2,60
120 2,33 2,83
79 1,73 2,63
73 2,05 2,37
72 1,58 2,51
18 1,61 2,44
18 1,56 228
59 1,25 2,15
60 1,62 2,55
638 1,78 2,27
992 1,63 2,59

2.732 2,06 2,63
114 1,44 2,40
163 1,78 2,33
150 1,47 2,60
131 1,44 2,55

245 2.17 2,40
212 2,86 3,88
115 2,51 3,23
340 3,40 4,47
468 3,54 4,52
619 3,58 4,55
318 3,50 4,51
622 2,96 4,32
108 2,14 2,33
214 1,73 1,65
803 3,52 4,59
132 2,22 2,58
110 1,94 2,10
90 2,78 4,36
105 2,40 2,98
142 3,39 4,53
465 3,30 4,49
161 2,99 4,53
152 3,26 4,49
107 2,81 3,68
596 2,99 4,07
87 2,22 2,37
84 2,08 1,68
142 2,48 3,58
525 3,10 4,21
127 2,46 3,42
179 1,89 1,85
209 2,24 2,89
98 2,22 2,64
94 2,02 1,83
148 2,13 2,64
120 2,91 4,23
79 2,00 2,16
74 2,16 3,32
72 2,51 3,82
18 2,17 2,44
18 2,06 1,17

. 59 1,58 1,46
59 2,54 3,95
637 2,97 4,00
988 2,93 4,02

2.724 3,69 4,63
114 2,83 3,74
163 2,55 3,44
150 2,49 2,57
131 2,46 3,47

244 1,63 1,52
210 2,09 2,40
113 1,81 1,62
338 2,51 2,64
466 2,49 2,81
617 2,68 3,09
316 2,44 2,68
616 2,78 2,63
108 0,87 1,02
213 1,39 1,45
797 2,91 3,27
132 1,20 1,73
110 1,45 1,60
88 2,41 2,85
104 1,53 1,83
142 1,87 2,67
464 2,70 2,98
160 2,22 2,36
151 2,61 2,99
106 1,80 2,31
591 2,19 2,41
86 1,93 2,35
81 1,64 1,74
135 3,15 3,15
521 3,07 3,08
122 2,91 2,75
176 1,49 1,65
202 3,19 2,91
94 2,28 2,51
94 1,46 1,62
145 2,12 2,47
120 2,58 2,70
77 2,31 1,91
71 3,06 2,99
71 3,32 2,76
17 2,00 1,88
18 2,11 2,28
58 1,83 2,00
58 3,62 3,71
631 2,92 3,00
987 2,56 2,38

2.709 3,51 3,39
111 2,24 2,01
159 1,80 2,33
150 1,47 1,69
128 2,26 2,42
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Desempenho dos Candidatos Presentes por Curso
Provas de Português, Biologia, Química e História

N(1)  = número de candidatos D.P(2) = Desvio-Padrão

Cód Cursos
Português Biologia Química História

N(1) Média D.P(2) N(1) Média D.P(2) N(1) Média D.P(2) N(1) Média D.P(2)

02 Estatística 252 16,84 7,38 252 7,65 5,55
05 Química 214 22,17 7,09 214 15,70 7,12
08 Eng. Agrícola 116 18,63 6,79 116 12,34 6,38
09 Eng. Quím. (D) 345 24,73 6,96 345 18,01 7,09
10 Eng. Mecânica 471 22,66 7,05 471 16,92 6,28
11 Eng. Elétr. (D) 625 24,06 7,36 625 17,25 7,21
12 Eng. Civil 322 23,75 7,56 322 15,63 6,51
13 Eng. Alim. (D) 627 25,33 7,49 627 17,03 6,76
29 Mat. Lic. (N) 109 14,89 7,80 109 6,49 5,25
31 Tec. Sanit. (N) 221 14,03 7,52 221 6,23 4,40
34 Eng. Comput. 813 24,51 7,32 813 17,55 7,07
36 Tec. P. Dados (N) 135 17,21 6,45 135 8,81 5,07
37 Tec. C. Civil (N) 110 14,51 7,94 110 7,10 5,24
39 Eng. Quím. (N) 91 14,81 4,96 91 13,67 6,77
40 Física (N) 108 16,13 7,27 108 9,69 6,43
41 Eng. Elétrica (N) 143 22,90 6,65 143 13,24 6,63
42 C. Comput. (N) 477 23,27 7,19 477 15,87 6,75
43 Eng. Alim. (N) 163 24,25 6,39 163 15,33 5,99
49 Eng. C..Aut. (N) 152 23,14 7,14 152 14,74 6,88
50 Quím. M. Tec. (N) 108 22,19 7,08 108 12,18 5,82
51 Fís./Mat./M.A.C 609 21,23 7,84 609 13,79 7,77
52 Geol./Geog. (D) 88 19,51 7,87 88 11,66 5,59
55 Geografia (N) 85 16,27 7,81 85 8,82 5,83
16 C. Sociais (D) 143 26,63 7,46 143 14,35 6,27
17 C. Econ. (D) 530 25,02 7,12 530 15,56 6,28
19 História 129 25,17 6,93 129 14,24 6,48
20 Pedagogia (D) 182 20,18 7,63 182 8,45 5,74
24 Letras e Ling. 214 25,71 7,45 214 11,91 6,17
30 Filosofia 100 21,65 8,84 100 9,11 6,01
38 Pedag. (N) 94 20,32 7,25 94 7,84 4,69
44 C. Sociais (N) 150 23,39 7,58 150 9,56 4,92
47 C. Econ. (N) 119 24,79 7,16 119 14,41 6,37
23 Dança 81 20,79 7,09 81 8,99 5,16
25 Ed. Artística 74 23,77 6,63 74 11,24 4,58
26 Artes Cênicas 72 26,42 6,18 72 12,74 5,69
90 Mús - Comp 18 16,28 6,38 18 8,22 4,66
91 Mús - Regência 18 16,72 9,18 18 9,44 6,70
92 Mús -Instru/os. 59 15,08 7,06 59 5,78 3,81
22 Música Popular 61 24,52 7,54 61 12,98 5,46
06 Ciênc. Biol. (D) 641 24,59 6,80 641 20,74 6,68
14 Odontologia 997 24,43 7,35 997 18,63 6,76
15 Medicina 2.756 29,78 7,07 2.756 26,31 6,97
21 Enfermagem 114 24,15 6,89 530 15,56 6,28
27 Ed. Física (D) 165 21,84 6,98 114 17,85 5,76
45 Ed. Física (N) 154 18,57 6,88 165 13,50 5,83
46 Ciênc. Biol. (N) 134 21,27 7,01 134 16,37 6,63

252 2,30 1,85
213 4,36 4,00
115 3,27 2,55
343 4,54 4,39
469 4,22 4,08
621 4,24 4,00
320 4,06 3,84
624 4,24 3,91
109 2,13 1,68
217 2,00 1,65
811 4,20 4,05
134 2,28 1,91
110 2,16 1,65
91 4,42 4,19
107 2,70 2,27
143 3,68 3,19
473 3,97 3,74
163 4,03 3,97
152 3,88 3,61
108 4,42 3,92
604 3,54 3,26
87 2,56 2,32
85 1,89 1,64
143 3,41 2,92
527 3,83 3,49
129 3,32 2,92
181 2,10 1,71
212 2,94 2,49
100 2,34 1,86
94 1,72 1,52
149 2,28 1,89
120 3,91 3,28
81 2,23 1,86
74 2,89 2,09
72 3,39 2,93
18 2,44 1,78
18 2,11 2,00
59 1,56 1,32
60 3,30 3,28
640 4,22 3,80
994 4,20 3,83

2.738 4,65 4,55
114 3,95 3,57
163 3,45 2,83
153 2,41 2,14
132 3,79 3,06

252 1,15 1,36
213 1,65 1,60
115 1,63 1,44
343 1,84 1,64
469 2,06 1,67
621 1,93 1,64
320 1,91 1,70
624 2,01 1,66
109 1,21 1,39
217 0,85 1,38
811 2,05 1,73
134 1,42 1,43
110 1,15 1,36
91 1,69 1,69
107 1,37 1,34
143 1,80 1,69
473 1,97 1,61
163 1,87 1,66
152 1,97 1,70
108 1,55 1,32
604 1,66 1,63
87 1,70 1,56
85 1,56 1,46
143 2,12 1,98
527 2,14 1,90
129 2,46 2,16
181 1,68 1,56
212 2,00 1,75
100 1,83 1,78
94 1,68 1,71
149 2,03 1,77
120 2,28 1,75
81 1,33 1,43
74 2,00 1,77
72 2,19 2,24
18 1,50 1,72
18 1,67 1,50
59 1,03 1,14
60 1,65 1,53
640 2,16 1,76
994 2,06 1,64

2.738 2,49 2,10
114 2,17 1,56
163 1,90 1,53
153 1,36 1,49
132 1,72 1,72
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13 1,98 1,61

14 2,23 2,20

15 2,77 1,61

16 2,73 1,66

17 2,66 1,73

18 1,93 1,73

19 1,66 1,21

20 2,97 2,25

21 3,15 1,71

22 2,68 1,65

23 2,40 1,36

24 1,55 1,44

Total 28,72 13,48

Prova de Francês
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RASCUNHO

2

1

1

2

1.  Verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos.
2.  A prova deve ser feita com caneta azul ou preta
3.  A resolução de cada questão deve ser apresentada
       noespaçocorrespondente a cada questão.
4. Orascunhopoderá ser feito no espaço indicado e não será

considerado na correção.
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LITERA
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2
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ORDEM

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO LUGAR NA SALA

PROVA

PROVA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

Questões
9 9
UNICAMP
 
VESTIBULAR NACIONAL

Caderno de Respostas

Na página da esquerda, o rascunho. Na página da direita, as resoluções.

1.  Verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos.
2.  A prova deve ser feita com caneta azul ou preta
3.  A resolução de cada questão deve ser apresentada
       noespaçocorrespondente a cada questão.
4.  Orascunhopoderá ser feito no espaço indicado e não será

considerado na correção.
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