Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO

Tania Alencar de Caldas

Desempenho dos alunos numa disciplina introdutória
de programação e o conhecimento longevo

CAMPINAS
2020

Tania Alencar de Caldas

Desempenho dos alunos numa disciplina introdutória de
programação e o conhecimento longevo

Dissertação apresentada ao Instituto de
Computação da Universidade Estadual de
Campinas como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestra em Ciência da
Computação.

Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Jardim de Azevedo
Coorientador: Prof. Dr. Ricardo Edgard Caceffo

Este exemplar corresponde à versão final da
Dissertação defendida por Tania Alencar de
Caldas e orientada pelo Prof. Dr. Rodolfo
Jardim de Azevedo .

CAMPINAS
2020

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas
Biblioteca do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Ana Regina Machado - CRB 8/5467

AL25d

Caldas, Tania Alencar de, 1961CalDesempenho dos alunos numa disciplina introdutória de programação e o
conhecimento longevo / Tania Alencar de Caldas. – Campinas, SP : [s.n.],
2020.
CalOrientador: Rodolfo Jardim de Azevedo.
CalCoorientador: Ricardo Edgard Caceffo.
CalDissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Computação.
Cal1. Inventário conceitual. 2. Desempenho. 3. Programação (Computadores).
I. Azevedo, Rodolfo Jardim de, 1974-. II. Caceffo, Ricardo Edgard, 1983-. III.
Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Computação. IV. Título.

Informações para Biblioteca Digital
Título em outro idioma: Student performance in an introductory programming course and
long-term knowledge
Palavras-chave em inglês:
Conceptual inventory
Performance
Computer programming
Área de concentração: Ciência da Computação
Titulação: Mestra em Ciência da Computação
Banca examinadora:
Rodolfo Jardim de Azevedo [Orientador]
Marco Aurélio Gerosa
Islene Calciolari Garcia
Data de defesa: 30-11-2020
Programa de Pós-Graduação: Ciência da Computação
Identificação e informações acadêmicas do(a) aluno(a)
- ORCID do autor: https://orcid.org/0000-0002-7884-8058
- Currículo Lattes do autor: http://lattes.cnpq.br/4453402234568312

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO

Tania Alencar de Caldas

Desempenho dos alunos numa disciplina introdutória de
programação e o conhecimento longevo

Banca Examinadora:
• Prof. Dr. Rodolfo Jardim de Azevedo
Instituto de Computação - UNICAMP
• Prof. Dr. Marco Aurélio Gerosa
Northern Arizona University - Estados Unidos
• Profa. Dra. Islene Calciolari Garcia
Instituto de Computação - UNICAMP

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros da banca encontra-se no
processo de vida acadêmica do aluno.

Campinas, 30 de novembro de 2020

Agradecimentos
Agradeço a todos que contribuíram direta ou indiretamente durante minha caminhada
acadêmica.
Aos Funcionários, Professores, Coordenadores, Colegas da Universidade Estadual de
Campinas que foram muito especiais durante minhas atividades de pesquisadora, tornando
realidade este estudo.
Ao Professor Doutor Rodolfo Jardim de Azevedo, que me guiou nos caminhos da Ciência da Computação, desde a participação no Projeto Observatório da Educação, "Matemática e Ciências sem Fronteiras na Educação Básica e no Mundo".
Abraço todas as pessoas da minha família e das famílias daqueles que, ao longo dos
três anos de estudos, estiveram presentes no cuidado que tiveram com os espaços que
ocupamos na cantina, nas salas de aula, nos corredores, nas bibliotecas e nos jardins.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2015/08668-6; com apoio da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001; e com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), processo n. 830510/1999-0.
Meu fraterno abraço a todos!

Resumo
A necessidade de buscar soluções que promovam o conhecimento dos conceitos introdutórios em Computação tem mobilizado pesquisas na construção de um concept inventory
(CI), que é um conjunto de questões de múltipla escolha focado em erros comuns de aprendizagem. Neste trabalho, a sigla adotada foi IC, por se tratar de um Inventário Conceitual.
O inventário mais conhecido é o da área da Física, force concept inventory. No Instituto
de Computação da Unicamp, pesquisa coordenada pelo Professor Ricardo Caceffo, em
parceria com a UBC, no Canadá, buscou identificar misconceptions para a criação de um
IC com os 7 tópicos mais recorrentes: parâmetros da função; variáveis; recursão; iteração;
estruturas; ponteiros e expressões booleanas, totalizando 28 questões. Esta dissertação
colabora com a avaliação dos dados da primeira versão do IC e da validação das questões.
Como os questionários foram aplicados em um só momento, o ganho de aprendizagem foi
substituído pela análise da retenção do aprendizado, ou seja, quão longevo podem ser os
conhecimentos apreendidos no início dos cursos. As questões foram enviadas aos alunos de
todos os cursos que estudaram a disciplina Algoritmos e Programação de Computadores
(MC102) nos anos de 2007 a 2018, possibilitando identificar padrões e comparar resultados entre os cursos; verificando as possíveis diferenças e semelhanças entre os cursos
coordenados e os não coordenados. Variáveis como o tipo de ensino médio; o desempenho
no vestibular; o desempenho em outras disciplinas; e a aprovação na disciplina MC102
na primeira vez em que tenha sido cursada compuseram as análises. Considerando que
o processo de ensino aprendizagem envolve avaliações, tanto internas como externas, foi
considerada a relevância de levantar o desempenho no Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade) e o grau de dificuldade na resolução das questões de acordo com
a análise dos alunos, ao final do exame. Foi possível concluir que alunos que cursaram
o ensino médio em escola técnica e tiveram boas notas no vestibular alcançaram melhor
desempenho na disciplina MC102. Quanto ao número de questões de um inventário que
seja hábil a alcançar objetivos pedagógicos, verificou-se que a divisão das perguntas em
três blocos poderá ser mais eficiente.
Palavras chave: inventário conceitual; desempenho; programação em computação.

Abstract
The need to search solutions that promote the knowledge of introductory concepts in
Computing has mobilized research in the construction of a concept inventory (CI), which
is a set of multiple choice questions focused on common learning errors. In this work,
the acronym adopted was CI, as it is a Conceptual Inventory. The most well-known
inventory is in the area of Physics, force concept inventory. At Unicamp’s Institute of
Computing, research coordinated by Professor Ricardo Caceffo, in partnership with UBC,
in Canada, sought to identify misconceptions for the creation of a CI with the 7 most
recurring topics: function parameters; variables; recursion; iteration; structures; pointers
and Boolean expressions, totaling 28 questions. This dissertation collaborates with the
evaluation of the data from the first version of the CI and the validation of the questions.
As the questionnaires were applied in just one moment, the learning gain was replaced by
the analysis of learning retention, that is, how long the knowledge learned at the beginning
of the courses can be. The questions were sent to students from all courses who studied
the subject Algorithms and Computer Programming (MC102) in the years 2007 to 2018,
making it possible to identify patterns and compare results between courses; checking the
possible differences and similarities between coordinated and non-coordinated courses.
Variables such as the type of high school; performance in the entrance exam; performance
in other disciplines; and approval in the discipline MC102 the first time it was taken made
up the analyzes. Considering that the teaching-learning process involves assessments,
both internal and external, the relevance of raising performance in the National Student
Performance Exam (Enade) and the degree of difficulty in resolving the issues according to
the students’ analysis was considered, at the end of the exam. It was possible to conclude
that students who attended high school in technical school and had good marks in the
entrance exam achieved better performance in the discipline MC102. As for the number
of questions in an inventory that is capable of achieving pedagogical objectives, it was
found that the division of questions into three blocks may be more efficient.
key words: conceptual inventory; performance; computer programming.
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Capítulo 1
Introdução
A principal motivação deste estudo tem sua origem nas reiteradas falas acerca das dificuldades de aprendizagem apontadas por estudantes dos cursos de exatas e engenharia,
quando cursam a disciplina introdutória de programação (CS1). Fato que é relatado por
diversas instituições de ensino superior (IES) em diferentes países [39, 68, 79].
O processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos das áreas de Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática (STEM) tem sido objeto de estudos [82]. Professores e pesquisadores têm dedicado seus estudos na busca da compreensão de como os estudantes
aprendem e de como o ensino pode promover contribuições exitosas nesse processo de formação, em especial, quando identificadas as dificuldades de entendimento e aplicação de
conceitos básicos. Em alguns dos campos da STEM há trabalhos interessantes, a exemplo
da Física [52, 53], no qual, após anos de estudos foi desenvolvido um conjunto de questões
sobre Força que tem sido aplicado desde 1983. Esse questionário é intitulado Inventário
Conceitual (IC).
O Inventário Conceitual (IC) é um questionário de múltipla escolha [51] que mede
a compreensão dos alunos sobre conceitos básicos [6] e que possibilita a comparação da
aprendizagem dos estudantes em relação ao currículo das instituições de ensino e suas
práticas pedagógicas [95]. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da Unicamp e o parecer encontra-se entre os anexos.1 .
No Brasil, a formação em Engenharia requer competências e habilidades fixadas nas
Diretrizes Curriculares de Curso (DCN). Os cursos de Engenharia da Computação e de
Ciências da Computação seguiam a Resolução n.11, de 11 de março de 2002 e só tiveram
diretrizes próprias a partir de 2012, com atualizações em 2016:
• Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002. Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.2
• Parecer CNE/CES nº 136, aprovado em 9 de março de 2012, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação,
Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp n.1.655.262, CAAE
56574216.2.0000.5404, aprovado em 31/07/2016.
2
http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf
1
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abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de
Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação.3
• Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação,
abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de
Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de Licenciatura em Computação.4
• Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.5
A questão central deste estudo é a de identificar como estudantes das diferentes engenharias, incluindo-se engenharia de computação e ciência da computação, podem ter
melhor desempenho e avaliação no processo de ensino e aprendizagem de Introdução a
Algoritmos e Programação (CS1).
Clement (1983) [32] apud Fernandes et al. (2009) [43], na aplicação dos conceitos da
Física destaca a relevância de se conhecer o processo de ensino e aprendizagem:
A investigação das concepções dos estudantes com relação a conceitos físicos
permite que se busquem estratégias de ensino que conduzam os estudantes a
articularem e tomarem consciência de sua própria concepção, além de fazerem
comparações explícitas entre suas concepções e os conceitos cientificamente
aceitos.
Como se depreende do Parecer de 2012 e da atual DCN de 2016, há grande preocupação
com o processo de ensino e aprendizagem da área da Computação e, apesar de quão
avançado seja o campo da computação em proporcionar inovações aos seus usuários, ainda
é pequena a cobertura de seus tópicos básicos por meio de ferramentas no meio acadêmico.
Exemplos positivos como os de [96] e de [39] demonstram que Inventários Conceituais (IC)
na área da computação poderiam abranger mais tópicos relativos aos conceitos necessários
para o desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes ingressantes.
Na tentativa de abordar o tema de processo de ensino e aprendizagem e desempenho dos estudantes, buscamos os dados educacionais do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas (INEP), além dos dados disponibilizados pela Unicamp junto da Comissão de
Vestibular (COMVEST) e da Diretoria Acadêmica (DAC).
No Brasil, estudos desenvolvidos por Caceffo et al. [28] a partir de metodologia adaptada de Almstrum et al [2006] possibilitaram identificar 33 misconceptions relacionados
a sete tópicos de programação em linguagem C, mapeados entre os alunos dos cursos de
engenharia da Unicamp e da University of British Columbia, no Canadá.
3

http://www.portal.mec.gov.br
http://www.portal.mec.gov.br
5
http://www.portal.mec.gov.br
4
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Quando buscamos analisar o processo de ensino e aprendizagem de uma área do conhecimento, tem relevância conhecer o processo do surgimento e da expansão da educação
superior no locus estudado, portanto, necessária uma breve incursão na história da educação, desde os seus primórdios e, por se tratar de um estudo que envolve a engenharia,
esses primórdios remontam a 1792, quando foi criado o primeiro curso de Engenharia do
Brasil, denominado Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Anos depois,
com a chegada da família real portuguesa, no início do século XIX, o ensino superior foi
implementado com o curso de Engenharia na Academia Real Militar, no Largo de São
Francisco, Rio de Janeiro, a partir de 1812, ou seja, a Engenharia possuía caráter militar
e durava sete anos [89].
A demanda por engenheiros cresceu no final do século XIX, com a Proclamação da
República e por conta disso, de 1910 a 1914, foram criadas 5 escolas de Engenharia e, até
a década de 1930, eram 13 escolas com 30 cursos [89]. Na década de 1950, foi criado o
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com o curso de Engenharia Aeronáutica e já
havia 28 escolas no país. O crescimento econômico das décadas seguintes elevou o número
de escolas de engenharia de 130, em 1990, para 450 escolas em 2008 [34].
O final do século XX promoveu um crescimento ainda maior do número de Escolas de
Engenharia e inseriu diferentes modalidades. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996
contribuiu para alavancar esse crescimento e dos 771 cursos existentes em 2001, o número
saltou para 2.539 cursos, apresentando um crescimento de 229,3% em 2011 [57]. Nesse
contexto de crescimento das áreas da engenharia e da tecnologia foram criados os cursos
de Engenharia de Computação e de Ciência da Computação, mas não se pode deixar de
falar das contribuições das civilizações mais antigas.
A história da computação [47] teve sua gênese muitos séculos atrás, com as primeiras
contribuições das civilizações chinesa, egípcia e babilônica; assim, da lógica científica
surgiu a lógica matemática [83, 84]. A relevância de se trazer um breve contexto histórico
para este estudo tem sua motivação na compreensão do conceito de número como ideia
abstrata [45].
A partir da década de 1930, a Computação ganha status de disciplina nas Universidades [85]. Desde então, inúmeros estudos têm sido realizados na busca de métodos e
ferramentas que possam contribuir com o processo de ensino e aprendizagem [86]. Apesar
de não ser nosso objetivo apresentar todo o processo histórico da computação ao longo
dos últimos séculos, é interessante destacar o uso da linguagem simbólica na computação.
Essa linguagem simbólica [33] pode ser representada pela Figura 1.1.
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1.2

Organização da Pesquisa

Esta seção está organizada do seguinte modo: na Subseção 1.2.1 é apresentada a metodologia associada ao objetivo 1, de acompanhamento do processo de criação e validação de
um IC. Já na Subseção 1.2.2 é apresentada a metodologia associada ao objetivo 2, com a
aplicação dos questionários. Na Subseção 1.2.3, encontra-se a metodologia associada ao
objetivo 3.
O processo de ensino e aprendizagem da disciplina Programação Introdutória (CS1),
desperta a atenção dos professores e pesquisadores há décadas porque esse componente
curricular integra as matrizes curriculares de todos os cursos de exatas e tecnológicas e,
na Unicamp, é identificada como MC102.
Analisando a literatura, foi possível identificar o que pode contribuir em avaliação e
na elaboração de um IC, principiando pela escolha da metodologia deste estudo.

1.2.1

A escolha da Metodologia

A metodologia de acompanhamento do processo foi a de estudo de caso exploratório,
fundamentada em Yin (2001), para quem “... um estudo de caso é uma investigação
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real...”
A aplicação dos componentes de [36] ao presente estudo de caso segue a sua metodologia:
As questões de estudo reúnem as seguintes indagações:
1) O que o ENADE diz sobre o desempenho dos alunos?
2) Como os alunos da Unicamp se posicionaram em relação aos alunos da UBC, na
aplicação do Questionário Exploratório?
3) Quais elementos influenciam o desempenho na disciplina MC102?
4) Quantos tópicos podem compor um IC, de forma a que alcance seu objetivo pedagógico?
Os tópicos do estudo foram selecionados a partir das variáveis que compõem o banco
de dados da COMVEST e da DAC da UNICAMP além daqueles disponibilizados pelo
INEP:
• O Desempenho do Vestibular geral e nas disciplinas de Matemática e Física
• Identificar o que ocorre com o desempenho dos alunos quando cursam MC102 e
outras disciplinas.
Quanto às unidades de análise do estudo, foram utilizadas:
• Os dados fornecidos pela DAC referentes aos 15 cursos (Tabela 4.1) em 8 disciplinas
(Tabela 4.2).
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A partir da Figura 1.2, a primeira etapa (Aplicação na Unicamp) consistiu na aplicação
dos questionários aos estudantes que ingressaram na instituição entre os anos de 2006 a
2017. Ao fazer a correção das respostas ao Questionário Exploratório, foram identificados
os mesmos misconceptions do estudo de Caceffo, na UBC. Quanto às questões de analogia,
diferentemente do que ocorreu na aplicação no Canadá, houve maior compreensão pelos
estudantes brasileiros e, consequentemente um maior percentual de acerto.
Os resultados das questões de analogia sugerem que é possível validar a avaliação de
conceitos sem o uso de linguagem de programação, em particular quando as perguntas
são aplicadas aos alunos ingressantes e, por conta desses resultados, foram realizadas
entrevistas com os alunos para validar os achados (Seção 5.3). Dentre os alunos convidados
para as entrevistas, 10 aceitaram participar e seis agendaram e compareceram.
A segunda etapa (Entrevistas) teve desenvolvimento distinto daquelas realizadas no
estudo de Caceffo, pois, enquanto a trajetória de pesquisa de Caceffo iniciou-se a partir
de entrevistas com professores, objetivando identificar misconceptions para a confecção
das questões de analogia, abertas e de múltipla escolha, nesta Etapa (Figura 1.2), as
entrevistas com professores e com estudantes ocorreram após a aplicação do questionário,
de forma a buscar fundamentar os achados do estudo.
A terceira etapa (Análise) é a mais ampla das etapas, pois seu objetivo é o de verificar
a consistência das questões, a partir dos dados obtidos, com o objetivo de contribuir para
o desenvolvimento de uma segunda versão do IC, de forma a reiterar as etapas segundo
[9].

Figura 1.3: Metodologia de Almstrum et al, com destaques em amarelo, evidenciando a
correspondência com as etapas deste estudo, em amarelo na Figura 1.2
.
Para identificar as etapas desenvolvidas neste estudo, de acordo com [9], a Figura que
será analisada no capítulo de Trabalhos Correlatos recebeu destaques amarelos nos itens
de sua metodologia (Figura 1.3).
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1.2.3

Avaliação comparativa do desempenho

Em paralelo à metodologia aplicada aos objetivos 1 e 2, foram analisadas as percepções
dos estudantes acerca das questões Enade, dos cursos de Engenharia de Computação e
Ciência da Computação, na Unicamp em comparação com os alunos do país. E também
o desempenho dos alunos no vestibular e na disciplina MC102 em contraponto com as
disciplinas Cálculo e Física.
A relevância de reunir outros elementos de análise em paralelo com a metodologia de
[9] se justifica ante os objetivos deste estudo referidos na Seção 1.1 e às questões propostas
na subseção 1.2.1.

1.3

Organização dos capítulos do estudo

Visando atender às motivações e aos objetivos deste trabalho, o texto está organizado
do seguinte modo: O Capítulo 2 apresenta a importância da avaliação no processo de
ensino e aprendizagem. Por sua vez, o Capítulo 3 aborda os trabalhos relacionados a
partir da escolha dos descritores das buscas, passando pelas propostas de IC até chegar ao
projeto desenvolvido no Instituto de Computação da Unicamp, desenvolvido por Caceffo
[28]. No Capítulo 4, encontram-se os dados estatísticos do desempenho dos alunos na
disciplina MC102, a partir dos bancos de dados da COMVEST e da DAC. Já no Capítulo
5 encontram-se transcritos trechos dos áudios das entrevistas realizadas com os docentes
que lecionam ou já lecionaram a disciplina MC102, com as falas organizadas de acordo
com cada um dos sete tópicos do IC. Quanto ao Capítulo 6 refere-se à aplicação do
questionário exploratório nas turmas de MC102 e o percurso a partir da tradução até sua
aplicação e resultados. Considerações finais do estudo e trabalhos futuros são apresentados
no Capítulo 7.
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Capítulo 2
A importância da avaliação
Este capítulo apresenta as formas como a educação superior é avaliada no Brasil e encontrase organizado da seguinte forma: a Seção 2.1 aborda o tema Avaliação, a Seção 2.2 apresenta o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de graduação e a Seção
2.3 trata de outras formas de avaliação.

2.1

Avaliação por meio de instrumentos internos e externos

A abordagem sobre a avaliação implica em interpretar ganhos e perdas dos alunos no
processo de ensino e aprendizagem. Parmentier [78] realizou estudo no qual demonstrou
que estudantes com conhecimentos prévios apresentam maior ganho de aprendizagem do
que os demais.
Por aprendizagem, adotamos o conceito central [11] de que a aquisição de novos significados se dá a partir da interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. A
prática educativa inovadora passa pelos elementos da espiral de aprendizagem genérica [8]
e ganha complexidade: Planejamento-Ação-Reflexão-Novo Planejamento-Ação.
A necessidade de transformar informação em conhecimento, segundo Morin [76] segue a
trilha de Informação – Conhecimento – Explicação – Comunicação; portanto, os
trabalhos correlatos desta dissertação apresentam a literatura de autores da educação e
da computação.
No Brasil, uma das formas externas de avaliação do desempenho dos cursos de graduação tem seu foco no estudante e na instituição [98]. No âmbito da educação superior,
um importante marco foi o da criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), em 2004 [16], resultante de experiências anteriores [17]. As primeiras
avaliações nacionais foram aplicadas aos alunos ingressantes e aos concluintes que respondiam ao mesmo questionário. A partir de 2010 só os concluintes realizam o Enade, como
forma de mensuração do ganho de conhecimento ao longo do curso [16].
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A reflexão sobre os processos avaliativos precisa envolver: discentes, docentes, gestores
e a sociedade; tanto que tornou-se obrigatória a criação de Núcleo Docente Estruturante
(NDE) e de Comissão Própria de Avaliação (CPA) nas IES, promovendo um processo
interno e constante de avaliação e apresentação de propostas pelo NDE.
Segundo Maia et al [72], a principal dificuldade para avaliar um grupo heterogêneo
consiste em se “propor uma medida que avalie o desempenho dos alunos.”, assim, em
trabalho anterior, Dachs & Maia [38] (2006) concluíram pela necessidade de comparar
diferentes cursos e diferentes anos de ingresso.
Neste trabalho, a Nota Final Padronizada do Vestibular (NFP) e o Coeficiente de
Rendimento Final (CR) foram utilizados como medidas de desempenho de todos os cursos
nos quais a disciplina MC102 é ministrada, na janela temporal composta pelos ingressantes
nos anos de 2007 a 2018.
A população do estudo relativo ao desempenho no vestibular e nas disciplinas selecionadas encontra-se determinada na Subseção 6.2 e os dados foram fornecidos pela
COMVEST e pela DAC da Unicamp e integram a avaliação de desempenho interno.
Como a avaliação externa também é uma das formas de avaliação, incluiu-se no estudo,
um tópico específico para o Exame Nacional de Desempenho (Enade) dos mesmos cursos,
ao longo da mesma janela de tempo, em razão dos objetivos do Exame contemplarem as
competências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares de Cursos.

2.2

Exame Nacional de Desempenho

No Brasil, os cursos de engenharia têm merecido atenção especial de alunos, professores e
pesquisadores ao longo de décadas, com um só propósito: fornecer subsídios ao processo
de ensino e aprendizagem dos componentes curriculares desenvolvidos durante os cinco
anos necessários à conclusão da graduação.
O ensino superior conta com um conjunto de finalidades fixadas a partir de 1996 pela
Lei das Diretrizes e Bases [18] aplicáveis a todas as áreas do conhecimento (Tabela 2.1).
Tabela 2.1: Finalidades da educação superior - LDB-1996
Estimular
Incentivar
Promover
Suscitar
Formar

Criação cultural, espírito científico; pensamento reflexivo; conhecimento dos problemas regionais e nacionais.
Trabalho de pesquisa e investigação científica.
Divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; extensão aberta à população.
Permanente aperfeiçoamento cultural e profissional.
Para as diferentes áreas do conhecimento, com inserção nos setores profissionais, por meio da participação no desenvolvimento da
sociedade.
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Para atender às finalidades do ensino superior, as Diretrizes Curriculares da Resolução
CNE/CES 11/2002 [19] são aplicadas a todos os cursos de Engenharia1 , provendo os
egressos de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e
desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação
e resolução de problemas, nos âmbitos político, econômico, social, ambiental e cultural,
com visão ética e humanística, para atender às demandas da sociedade. O currículo
aplicado a todos os cursos de engenharia é orientado para as competências e habilidades,
segundo as DCN/2002 (Tabela 2.2).
Tabela 2.2: Os conhecimentos requeridos na formação do Engenheiro em todas as áreas
de engenharia - DCN/2002. MEC [19]
.
Competências e Habilidades
1
aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
engenharia;
2
projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
3
conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
4
planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
5
identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
6
desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
7
supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
8
avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
9
comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
10 atuar em equipes multidisciplinares;
11 compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
12 avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
13 avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
14 assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
As competências e habilidades das DCN/2002 já valorizavam uma formação ampla a
todos os cursos de engenharia. Essa formação ampla pode ser associada ao conceito de
educação geral [90].
Como tais DCN de 2002 aplicavam-se a todos os cursos de engenharia, a Engenharia de
Computação encaminhou consultas ao Conselho Nacional de Educação, originando dois
pareceres [20, 21].
Somente em 2016, novas Diretrizes Curriculares [22] ampliaram essa formação e fixaram o prazo de dois anos para sua implementação em todas as IES brasileiras, abrangendo
os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação2 .

1
2

http://www.portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016
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Os processos de ensino e aprendizagem que integram o projeto pedagógico de curso
devem proporcionar uma atuação profissional eficiente e eficaz, assim, para alcançar este
objetivo, as Diretrizes Curriculares elencam detalham como deva ser a formação esperada
dos egressos dos cursos de Ciência da Computação e de Engenharia de Computação.
A ampliação das interações desses profissionais com a sociedade encontra-se literalmente expressa na DCN-2016 (Tabela 2.3). Nesse contexto, a sociedade do século XXI
apresenta uma complexidade que, segundo Morin, refere um contexto planetário no qual
se insere o que ele denomina pensamento complexo [76].
A complexidade das crescentes demandas da sociedade depende da ampliação e aplicação de saberes do profissional; portanto, desde as DCN/2002 (Tabela 2.2), as competências
e habilidades contidas nas diretrizes já visavam ser entendidas como saberes necessários
de Morin [76]:
“Afinal, de que serviriam todos os saberes parciais senão para formar uma
configuração que responda a nossas expectativas, nossos desejos, nossas interrogações cognitivas?” [76].
As Instituições de Ensino Superior preparam os jovens, não apenas para os conhecimentos técnicos específicos de sua área de atuação, mas também para atuarem como
cidadãos profissionais no interior dessa sociedade complexa e em constante processo de
mudanças.
Ao longo da fase acadêmica e segundo as DCN, deve ser assegurado um processo de
avaliação contínuo, por meio de instrumentos avaliativos adequados, com feedback aos
estudantes.
Nesse contexto, a avaliação adquiriu ainda mais relevância, não só aquela que é realizada pela própria IES, como também as que são realizadas por agências externas e, em
ambas, buscando-se obter dados que possibilitem alcançar níveis de excelência acadêmica
que se reflitam na atuação profissional.
As análises e reflexões de Morin são discutidas há quase duas décadas e sua fala
encontra-se refletida no elenco de formação que se espera para os egressos dos cursos
de Ciência da Computação e de Engenharia de Computação. Essa atuação cidadã do
profissional, que também é resultante da educação geral [90], faz parte da formação que
se espera dos egressos da área da computação (Tabela 2.3).
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Tabela 2.3: Formação esperada dos egressos dos cursos de Ciência da Computação e de
Engenharia de Computação, de acordo com as DCN/2016. MEC [22]
.
Ciência da Computação
Engenharia de Computação
• possuam sólida formação em Ciência da Computa- • possuam sólida formação em Ciência da Comção e Matemática que os capacitem a construir apli-

putação, Matemática e Eletrônica visando à análise

cativos de propósito geral, ferramentas e infraestru-

e ao projeto de sistemas de computação, incluindo

tura de software de sistemas de computação e de sis-

sistemas voltados à automação e controle de proces-

temas embarcados, gerar conhecimento científico e

sos industriais e comerciais, sistemas e dispositivos

inovação e que os incentivem a estender suas com-

embarcados, sistemas e equipamentos de telecomuni-

petências à medida que a área se desenvolve;

cações e equipamentos de instrumentação eletrônica;

•

sejam capazes de agir de forma reflexiva na cons-

sejam capazes de agir de forma reflexiva na cons-

•

trução de sistemas de computação, compreendendo o

trução de sistemas de computação, compreendendo o

seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a

seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a

sociedade;

sociedade.

•

reconheçam o caráter fundamental da inovação e

•

reconheçam o caráter fundamental da inovação e

da criatividade e compreendam as perspectivas de ne-

da criatividade e compreendam as perspectivas de ne-

gócios e oportunidades relevantes.

gócios e oportunidades relevantes.

•

adquiram visão global e interdisciplinar de siste-

•

entendam o contexto social no qual a Engenha-

mas e entendam que esta visão transcende os deta-

ria é praticada, bem como os efeitos dos projetos de

lhes de implementação dos vários componentes e os

Engenharia na sociedade;

conhecimentos dos domínios de aplicação;

•sejam

capazes de criar soluções, individualmente

• considerem os aspectos econômicos, financeiros, de

ou em equipe, para problemas complexos caracteri-

gestão e de qualidade, associados a novos produtos e

zados por relações entre domínios de conhecimento e

organizações;

de aplicação;

• dominem os fundamentos teóricos da área de Com-

•

putação e como eles influenciam a prática profissio-

inerentes à produção e à utilização de sistema de

nal;

computação;

•

conheçam os direitos e propriedades intelectuais

conheçam a estrutura dos sistemas de computação

e os processos envolvidos na sua construção e análise.

No ano de 2019, novas Diretrizes Curriculares foram estabelecidas para os cursos de
de graduação em Engenharia, assim, as Instituições de Educação Superior terão prazo até
2022 para realizar as adequações (Tabela 2.4).
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Tabela 2.4: As competências gerais requeridas na formação do Engenheiro em todas as
áreas de engenharia - DCN/2019.
.
Competências Gerais
1
2
3
4
5
6
7
8

formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos
simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;
conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes
ou processos;
implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia;
comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do
exercício da profissão;
aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos,
atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios
da inovação.

No Brasil, o acompanhamento da aplicação e dos resultados das diretrizes aplicáveis
a cada curso de graduação são realizados por meio de avaliações como o Enade realizado
a cada triênio, quando os estudantes do último ano dos cursos respondem questões de
Formação Geral e de Formação Específica. As questões contemplam os conteúdos programáticos desenvolvidos ao longo do curso. Ao final do exame, os alunos respondem a
um questionário no qual avaliam o grau de dificuldade em responder as questões. Essas
percepções dos alunos da Unicamp em relação ao resto do país encontram-se nas Figuras
2.1 e 2.2.
Para que o desempenho dos futuros profissionais seja alcançado, as DCN fixam os
conteúdos básicos, profissionais e específicos como integrantes obrigatórios do projeto pedagógico de curso, tais como: Administração e Economia; Algoritmos e Programação;
Ciência dos Materiais; Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística. Expressão Gráfica; Fenômenos de Transporte; Física; Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos;
Metodologia Científica e Tecnológica; e Química.
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Figura 2.1: Grau das dificuldades em responder às questões do Enade, apontadas pelos alunos de Ciência da Computação da Unicamp
em relação às dificuldades dos alunos do resto do Brasil – 2011, 2014 e 2017 [56, 58, 60]
.
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do Enade, é possível realizar uma breve análise do desempenho na resolução das questões
do Exame, a partir dos Relatórios do Inep3 . Este é o objeto da Subseção 2.2.1.

2.2.1

Avaliação das habilidades dos alunos ao final dos cursos de
Ciência da Computação e de Engenharia de Computação
da Unicamp

A relevância do Enade não pode ser descartada enquanto possibilidade de avaliação dos
cursos, na perspetiva do resultado dos processos de ensino e aprendizagem, na relação dos
acertos às questões específicas e, em especial por permitir que os alunos apresentem qual
foi o grau de dificuldade na elaboração das respostas, atuando como sistema de avaliação
dos próprios enunciados.
Com relação à Unicamp, os alunos de Ciência da Computação participam do Exame
desde 2011, com 151 concluintes, no Enade de 2011, com nota média 35,6 para o Componente de Formação Geral e 30,9 para o Componente de Conhecimento Específico, enquanto
no país as notas foram, respectivamente, 49,9 e 27, para cada componente. Quanto ao
Enade de 2014, dos 42 concluintes de Ciência da Computação, a nota média para o
Componente de Formação Geral foi 60,9 e 54,9 para o Componente de Conhecimento
Específico, enquanto no país as notas foram, respectivamente, 59,8 e 39,3, para cada componente. No Enade de 2017, participaram 45 concluintes da Unicamp, com nota média
64,5 para o componente Formação Geral e 58,6 para o Componente de Conhecimento
Específico, enquanto no restante do país as notas foram, respectivamente, 54,1 e 39,6,
para cada componente.
Verifica-se o crescimento do desempenho dos alunos no Componente Específico a cada
triênio (notas 30,9, 54,9 e 58,6).
Já para os alunos de Engenharia de Computação, sua participação no Enade
iniciou-se em 2014, apresentando os seguintes resultados em Formação Geral e Conhecimentos Específicos: no Enade de 2014 houve a participação de 75 concluintes, com nota
média 66,4 para o componente Formação Geral e 56,6 para o Componente de Conhecimento Específico, enquanto no restante do país as notas foram, respectivamente, 62,3 e
40,5, para cada componente. Quanto ao Enade de 2017, participaram 91 concluintes
da Unicamp, com nota média 61,9 para o componente Formação Geral e 53,8 para o
Componente de Conhecimento Específico, enquanto no restante do país as notas foram,
respectivamente, 58,6 e 41,0, para cada componente.
Nos dois exames, os estudantes da Unicamp mantiveram desempenho acima de 53,0
no Componente de Conhecimento Específico, ou seja, sempre melhor em relação ao resto
do país.

3

http://www.portal.inep.gov.br/enade
As informações detalhadas sobre o cálculo do Conceito ENADE podem ser encontradas nas Notas
Técnicas do MEC [58].
3
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2.3

Avaliar as habilidades de programação

Há trabalhos que mensuram o desempenho médio dos estudantes em diferentes conteúdos
da Computação, como no levantamento realizado por Porter (Tabela 2.5), cujos dados
sugerem baixos percentuais de desempenho, demonstrando a necessidade de constante
dedicação docente e de pesquisadores acerca do processo de ensino aprendizagem.
Tabela 2.5: Desempenho Médio - Porter (2014)
Autor
Bayman and Mayer, 1983
Chen, T. et al, 2007
Lister, R. et al, 2004
McCracken, M. et al., 2001
Tew et al, 2005
Herman, G. et al, 2010
Tew and Guzdial, 2011

Conteúdo
Programação Básica
Ordenação de números e dados
Compreensão de código
Escrita de um programa de calculadora
Introdução aos conceitos fundamentais
Lógica Digital
Linguagem independente para CS1

Desemp.
31%
59%
60%
21%
42%
55%
34%

Como dito anteriormente, o desempenho dos alunos pode ser mensurado de várias
formas e uma delas pode avaliar o ganho de aprendizagem resultante de um período de
aulas, com a aplicação de um pré-teste e um pós-teste, segundo Hake (1998).
Porter et al, no trabalho publicado em 2014 [79], reuniu estudos de outros pesquisadores que retratam o desempenho discente em percentuais, demonstrando que ainda que
passadas décadas desde o início desses estudos, as dificuldades dos alunos se repetem a
cada novo grupo de ingressantes.
Nos últimos anos, tem-se discutido, tanto no meio acadêmico como profissional, acerca
da necessidade de aprender a codificar. Da mesma forma como muitas das habilidades
básicas de computação se tornaram habilidades naturalmente encorporadas às vidas das
pessoas, como o ato de saber ler. Annette Vee (2017) é uma estudiosa que argumenta o
surgimento de uma nova mentalidade computacional e que, apesar da codificação ainda
constituir uma habilidade especializada. Para Vee, “programação de computadores se
torna parte de um conjunto de habilidades de comunicação importantes na vida cotidiana,
e a alfabetização, aumentada pela programação, se torna mais ampla”.[97].
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3.1

Escolha dos descritores e resultados das buscas

Para a busca por publicações, utilizamos uma string composta pelas palavras chave e pelos
operadores lógicos (AND) e (OR): concept inventory, misconceptions, CS1, programming
novices, computer science education.
Os critérios de inclusão e exclusão dos textos encontram-se na Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Critérios de inclusão e exclusão na seleção dos textos aplicáveis ao estudo
Inclusão
Textos publicados no período de 2000
a 2019
Textos sobre inventários conceituais de
outras áreas do conhecimento que não
a computação
Textos sobre o ensino introdutório de
programação

Exclusão
Textos que não se refiram ao ensino
Textos em formato de resumo, poster e
comunicação oral
Textos que não apresentam resultados,
avaliações ou validações

As bases de buscas dos descritores foram:
• ACM - Association for Computing Machinery [1]
• SigCSE - Special Interest Group on Computer Science Education [4]
• TOCE - Transactions on Computing Education [5]
• ITiCSE - Innovation and Technology n Computer Science Education [2]
• IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers [3]
Ainda que o estudo não tenha a pretensão de realizar uma revisão sistemática de
toda a literatura acerca do tema, adotamos os critérios de Kitchenham [65] na busca da
qualidade dos estudos selecionados, tendo como sinônimo de qualidade as bases de buscas.
O maior percentual de retornos para os descritores misconceptions, programming novices, computer science education, concept inventory, CS1 foi levantado junto à biblioteca
digital da ACM.
No Brasil, dentre os trabalhos acadêmicos abordando computer science education, foram selecionados quatro: o de Morais (2015) [75] que apresentou o ensino de programação
introdutória, por meio de uma abordagem personalizada que promove a melhoria da assimilação dos conceitos da própria disciplina e daquelas correlatas. No estudo de Santana
(2015) [88], a identificação célere das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem
proporcionava intervenções pedagógicas. Caceffo (2015) [27] avaliou o modelo de aprendizado ativo e em que medida viabilizava-se a maior participação, motivação e colaboração
entre os estudantes. Santana (2018) [87] elaborou um quadro com impactos positivos e
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negativos presentes na motivação dos estudantes e o quanto se favorecia o aprendizado de
loops, funções, vetores e matrizes.
Os Inventários Conceituais reúnem os principais tópicos sobre determinado assunto;
neles, o objetivo é mensurar o correto entendimento dos conceitos adquiridos pelos estudantes. O conjunto de alternativas de um IC apresenta apenas uma correta, enquanto as
demais se referem a misconceptions identificados previamente junto aos alunos [28]. A
aplicação de um CI pode atender a diferentes objetivos, como a exemplo de uma análise
diagnóstica do ensino aprendizagem realizada em dois momentos distintos, no início do
período letivo e ao seu final, como sugerido por Hake [50], aplicando-se o mesmo instrumento.
Na literatura, o IC mais disseminado foi criado na década de 1990 para o curso de
Física, denominado Force Concept Inventory (FCI) [52, 53], com 29 questões de múltipla
escolha, com itens criados de forma a que os estudantes pudessem identificar conceitos
newtonianos de força dentre alternativas de senso comum.
O questionário de múltipla escolha mais utilizado continua sendo o FCI [53] da Física,
portanto, é possível verificar por sua relevância como ferramenta de avaliação internacionalmente reconhecida e replicada, a exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais,
onde Fernandes [44] realizou pesquisa traduzindo e aplicando o questionário FCI de [52]
para os alunos dos três anos do ensino médio.
Enquanto a Física consolidou seu IC para os conceitos newtonianos, a Computação
trabalha para consolidar seus principais temas e conceitos necessários à compreensão
da Introdução à Computação, e os alunos ingressantes visualizam a disciplina como um
terreno árido, fato que é apontado por estudos internacionais, a exemplo do que reportam
Histrova [55] e Sorva [93].
No Brasil, além do interesse docente na replicação do Inventário de Física em escolas
de ensino médio, relevante estudo vem sendo desenvolvido no Instituto de Computação da
Unicamp, onde o Pesquisador Ricardo Caceffo está criando IC para programação básica.
O questionário exploratório foi aplicado na Universty of British Columbia (UBC ), em
Vancouver-Canadá, durante seu estágio pós-doutoral (2016). Trata-se de pesquisa multinstitucional e nela está inserido este projeto de mestrado, seguindo-se a metodologia de
criação de IC proposta no Fluxograma de Almstrum et al [9].
Nesse processo de busca pela identificação e compreensão das dificuldades dos estudantes, pesquisadores das várias áreas do conhecimento têm apresentado diferentes propostas
e uma delas consiste numa formação mais ampla, a partir de um movimento que se origina nos Estados Unidos, intitulado educação geral [91], de acordo com os estudos de
Santos Filho, da Faculdade de Educação da Unicamp. Assim, na seção 3.2 se perceberá
a motivação para a inclusão da educação geral no presente estudo.
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3.2

A educação geral na Computação

No século XX, por volta da década de 1940, as três universidades mais expressivas, Columbia, Chicago e Harvard, adotaram uma educação geral com os seguintes objetivos:
retirar o estudante do provincianismo e conduzi-lo à autodescoberta; confrontá-lo com
questões de moral e de política e proporcionar compreensão entre os conhecimentos [37].
A conexão do presente estudo com a educação geral ocorre a partir do estudo de Eckert
e Henschel [42]. Nele é abordada a perspectiva na qual o estudante pode encontrar sua
identidade, por meio de sete princípios de aprendizado:
• A aprendizagem é fundamentalmente social.
• O conhecimento é integrado na vida das comunidades.
• Aprender é um ato de adesão.
• Saber é compromisso na prática.
• O envolvimento é inseparável do empoderamento.
• Não aprender é um resultado comum de exclusão da participação.
• Nós já somos uma sociedade de aprendentes ao longo da vida.
Tais princípios encontram-se presentes no currículo de computação que, segundo Walker e Kelemen (2010) [100], mereceu um conjunto de recomendações do Comitê de Ciência
da Computação da ACM, a partir de 1968 [92], com atualizações nos anos de 1978 [10],
1991 [46] e 2001 [36]. A ciência da computação se insere num ambiente interdisciplinar,
reunindo três processos fundamentais: teoria, abstração e design:
Um currículo de graduação para ciência da computação enfatiza abordagens
para resolução de problemas, algoritmos e estruturas de dados, questões sociais e éticas do uso de computadores e uma consideração dos limites teóricos e
práticos da solução de problemas algorítmicos. Embora um currículo de ciência da computação possa incluir hardware, linguagens específicas e aplicações
para ilustrar conceitos, a ciência da computação se concentra em princípios,
propriedades formais e metodologias de solução de problemas.
As bases para uma formação interdisciplinar estão presentes na educação, desde a
criação das universidades medievais da Europa, com os programas de artes liberais que,
no Brasil, são mais conhecidos como educação geral e que, em 2007, mereceu destaque
na proposta de Modelo Curricular aplicado à ciência da computação [35]:
Os programas de artes liberais na ciência da computação geralmente enfatizam
múltiplas perspectivas de resolução de problemas (da ciência da computação
e de outras disciplinas), resultados teóricos e suas aplicações, amplitude de
estudo e habilidades em comunicação. Além do conteúdo teórico da ciência
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da computação, a abordagem algorítmica é um método geral e poderoso de
organizar, sintetizar e analisar informações. Três capacidades que estão entre
as fundamentais para uma educação em artes liberais são a capacidade de
organizar e sincronizar ideias, a capacidade de raciocinar de maneira lógica e
de resolver problemas, e a capacidade de comunicar ideias a outras pessoas.
O design, a expressão e a análise de algoritmos e estruturas de dados utilizam
e contribuem significativamente para o desenvolvimento dessas habilidades.
A descrição desse Modelo de Currículo [Liberal Arts Computer Science Consortium
2007 ] se assemelha às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia,
no Brasil e o primeiro contato dos estudantes com a disciplina CS1 pode ser decisiva no
futuro desempenho acadêmico.
O ensino de CS1 e o desempenho dos estudantes são a linha mestra deste estudo e,
como são reunidos em uma mesma turma, alunos das diferentes engenharias, justificase um estudo que acompanhe a elaboração, aplicação e validação de um Questionário
Exploratório que objetiva a consolidação das questões sobre tópicos específicos e comuns
a todos os cursos, até a configuração de um Inventário Conceitual (IC).
Não é recente a relevância atribuída à formação mais ampla, tanto que no século I a.C.,
estabeleceu-se uma divisão curricular [90, 101], em duas etapas. Essa formação, conhecida
como as sete artes liberais [91] introduzia os estudantes no Trivium com conteúdos da
Gramática, da Lógica e da Retórica e, na etapa seguinte, Quadrivium, eram desenvolvidos
os conhecimentos da Aritmética, da Geometria, da Música e da Astronomia.
É possível constatar a valorização da aritmética, lógica e geometria; mas também a
importância do saber se expressar por meio da gramática e retórica, sem se afastar das
artes e da ciência espacial (com a música e a astronomia); havia, portanto, um importante foco na integração de saberes, como representado pela ideia de linguagem simbólica
(Figura 1.1). A valorização desses conteúdos é encontrada nas matrizes curriculares dos
cursos de engenharia até a atualidade. A formação mais ampla deve integrar o processo
de ensino aprendizagem que tem na tarefa de aprender a aprender uma de suas mais
complexas tarefas [74] e, nesse processo, avaliar é uma das mais importantes ferramentas
que o professor possui para aprimorar a sua própria prática [7].
Quando questões apresentam elementos do cotidiano do estudante, possibilitam sua
interpretação e resolução. Trilhar os caminhos até chegar ao ponto central do processo
de ensino e aprendizagem consiste na principal motivação dos professores, dos grupos de
pesquisa e também dos alunos ao redor do mundo.
Dentre as inúmeras ferramentas utilizadas para alcançar tal objetivo, pode-se destacar
o Inventário Conceitual que será abordado na Seção 3.3.
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3.3

O Inventário Conceitual

Esta seção está organizada da seguinte forma: Definição de Misconceptions (3.3.1); Propostas de Inventários Conceituais (3.3.2); Inventários Conceituais aplicados a áreas do
conhecimento que não a área da computação (3.3.3); Inventários Conceituais na área da
Computação (3.3.4) e Projeto de Inventário Conceitual no Instituto de Computação da
Unicamp e sua trajetória (3.3.5).
O Inventário Conceitual (IC) é um instrumento de múltipla escolha projetado para
avaliar a compreensão conceitual dos alunos sobre um tópico e identificar misconceptions.
Neste trabalho, como o Inventário será referido em português, será empregada a sigla IC.
Os IC apresentam inúmeras vantagens como instrumentos de coleta de dados de um
grande número de participantes, são adequados para explorar as ideias dos respondentes
sobre vários conceitos e, como os distratores1 são baseados em conceitos errados conhecidos, eles podem ser usados para avaliar a prevalência de equívocos (misconceptions).
Pode ser uma ferramenta de avaliação padronizada para medir a compreensão dos conceitos básicos de um determinado tópico [48] ou o ganho de aprendizado [6, 51, 53]. Um
IC permite comparar os resultados de aprendizagem dos estudantes de determinadas instituições, entre diferentes currículos e práticas pedagógicas.

3.3.1

Definição de Misconceptions

A partir de revisão de literatura realizada por Qian e Lehman (2017) [81], as dificuldades
de estudantes novatos em Introdução à Programação são apontadas como relevante tema
a merecer a atenção de professores e pesquisadores, desde a década de 1980.
No campo das ciências naturais, em razão de alguns pesquisadores atribuírem uma
conotação negativa ao termo misconception, a literatura utiliza a expressão alternative
conceptions quando se refere às ideias de senso comum conflitantes com os conceitos
científicos.
No campo da ciência da computação, muitos são os termos utilizados para definir as
dificuldades apresentadas por estudantes ingressantes. Para Sorva [93], toda e qualquer
dificuldade apresentada por estudantes é um misconception, ou seja, são “[...] entendimentos deficientes ou inadequados aos contextos de prática de programação”. Para Qian e
Lehman, a melhor definição seria a de que misconceptions são “[...] erros na compreensão
conceitual, como entender mal a construção do loop [...]”.
Dentre as várias definições apresentadas na literatura, neste trabalho, foi adotada a
de Qian e Lehman [81], por seu direcionamento à compreensão conceitual.
Distratores estão relacionados a um conceito intuitivo previamente estabelecido a partir de uma
pesquisa anterior.
1
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3.3.2

Propostas de Inventários Conceituais

Nesta subseção, são apresentados estudos que identificaram os erros mais comuns em CS1
e algumas das propostas metodológcas para criação de um IC: Richardson [82], Adams &
Wieman [6], Hollingsworth & Sitaraman [54], Jarret et al [62] e Almstrum et al [9].
A confecção de um Inventário Conceitual, segundo Richardson [82], deve apresentar
uma sequência de cinco atividades:
• Determinar os conceitos;
• Acompanhar o processo de estudo desses conceitos;
• Elaborar os itens de múltipla escolha;
• Aplicar a versão beta para validação do Inventário Conceitual;
• Revisar o Inventário Conceitual.
De acordo com [82], os conceitos devem ser identificados a partir de questionários
elaborados por pesquisadores e enviados àqueles que possuem expertise na área. Como
um dos objetivos de um IC é o de ser realizado em até 30 minutos, o ideal é que aborde
um pequeno número de conceitos.
Com relação ao acompanhamento dos estudantes e à forma como se processam os conceitos selecionados, a recomendação de [82] é que essa observação pode incluir entrevistas
individuais e grupos focais.
Na etapa de construção dos itens para as questões de múltipla escolha, duas etapas de
desenvolvimento são sugeridas [82]. A primeira apresenta questões cujas respostas sejam
discursivas, com o objetivo de identificar as respostas incorretas, de forma a evidenciar
os misconceptions mais comuns e recorrentes. A segunda, realizar entrevistas com os
respondentes para que eles digam porque responderam daquela forma, possibilitando a
complementação da técnica e, assim, os misconceptions encontrados serão usados como
base dos distratores para os itens de múltipla escolha.
Richardson chama de versão beta a aplicação do IC a um grande número de estudantes, de forma a proporcionar um banco de dados hábil a mensurar o instrumento,
revisando e aprimorando os seus itens. É importante que, ao aplicar o instrumento mais
de uma vez, os alunos respondam coerentemente, de forma a assegurar a consistência do
IC.
A última fase da metodologia de [82] é considerada uma das mais complexas e envolve
um conjunto de atividades, tais como a análise estatística das respostas do IC, bem como
a comparação dos escores obtidos com outras medidas de habilidades do aluno, de forma
a estabelecer a validade do IC.
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Adams & Wieman [6] propuseram um Inventário aplicável à área das ciências, cuja
metodologia é sugerida para a criação de IC em outras áreas do conhecimento. Os autores
sugerem seis passos:
• Estabelecer tópicos junto ao corpo docente ou especialistas;
• Identificar o pensamento dos alunos;
• Criar perguntas abertas;
• Criar um teste (a partir do passo anterior) com no máximo 30 perguntas;
• Validar as perguntas do teste por meio de entrevistas;
• Administrar e analisar estatisticamente os dados.
Hollingsworth e Sitaraman [54] elaboraram uma metodologia a partir de adaptações dos modelos de Richardson [82] e de Adams & Weiman [6], originando cinco tópicos
de um Reasoning Concept Inventory - RCI :
• Lógica Booleana;
• Estruturas Discretas;
• Especificações precisas;
• Raciocínio modular;
• Exatidão das provas.
Esses 5 tópicos foram distribuídos por Hollingsworth e Sitaraman [54] em 20 questões
divididas em duas partes, cada uma contendo 10 questões, de forma a proporcionar um
volume factível de ser respondido pelos estudantes, para não tornar cansativa sua realização (Tabela 3.2). O ponto a destacar no experimento [54] foi a utilização de duas
metodologias. A primeira consistiu na resolução das questões de forma colaborativa entre
os próprios estudantes, com o emprego da metodologia peer instruction [102]; a segunda,
contou com a intervenção de um instrutor circulando entre os grupos para levantar os
distratores, denominada metodologia de observação [69].
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Tabela 3.2: RCI de Hollingsworth e Sitaraman - 2015
Partes
Parte 1

Parte 2

Número de
Questões
3

Tópicos

5
2

Papel dos contratos de especificação em desenvolvimento de software modular e raciocínio.
Enfatizando as provas básicas.

4

Especificação e aspectos de raciocínio modular.

6

Elementos para estabelecer provas de exatidão (loops e
invariantes).

Compreensão precisa da especificação.

Jarrett, Ferry & Takacs [62] desenvolveram e validaram uma metodologia para a
área da ciência das mudanças climáticas, cuja sequência de etapas pode ser aplicada em
outras áreas do conhecimento [62].
• Identificar a finalidade e o propósito de uso do Inventário Conceitual;
• Selecionar uma lista de conceitos;
• Desenvolver os itens iniciais;
• Realizar os primeiros ensaios de campo;
• Analisar os dados;
• Revisar o Inventário Conceitual.
A metologia desses autores [62] pode ser aplicada a outras áreas do conhecimento,
como se verá a seguir. Os pesquisadores sugerem que, para o primeiro estágio é necessário
questionar pesquisadores sobre quais são os conceitos subjacentes às mudanças climáticas
conhecidos pelos alunos, ou seja, o que os alunos “sabem implicitamente” sobre os conceitos. Para a seleção de conceitos da listagem, os pesquisadores sugerem que, além da
revisão da literatura, sejam reunidas as opiniões de experts, por meio do método Delphi,
assim como sugerido também por Richardson [82]. Os itens são desenvolvidos a partir
da observação de grupos focais que respondem às questões abertas formuladas no estágio
1, de maneira a que sejam identificados misconceptions. Essa terceira fase pode ser uma
das mais longas porque nela são desenvolvidos os distratores, baseados tanto na literatura
como nos grupos focais e, se necessário, as questões são revisadas por Delphi, com o objetivo de aplicação do protocolo think aloud nos grupos focais. Nos ensaios de campo [62]
adotaram como tamanho de amostra aceitável a que reunisse de 5 a 10 vezes mais sujeitos
do que o número de itens testados, de acordo com [77], o que atende critérios estatísticos,
segundo este último.
Na quinta etapa (análise de dados), os autores [62] apresentam os testes estatísticos
mais utilizados para a performance de um IC e recomendam três: a) dificuldade de item,
por possibilitar a análise de uma série de dificuldades [13]; b) discriminação de itens, por
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avaliar como os itens distinguem alunos fortes e fracos [40]; e c) ponto coeficiente biserial,
para a consistência de itens individuais como um todo do teste [40].
A sexta e última etapa é apresentada por [62] como revisão e desenvolvimento da
versão beta, a partir das respostas dadas por grupos focais às questões revisadas.
Almstrum et al [9] encontra-se ilustrado tal e qual apresentado em seu trabalho
original (Figura 3.2), com o objetivo de se proporcionar uma visão de sua metodologia em
detalhes. Como ainda não há uma metodologia consolidada para a criação de um Inventário Conceitual em computação e, considerando os estudos desenvolvidos por Caceffo,
nos quais se inclui o presente trabalho, após buscas na literatura, foi mantida a metodologia de Almstrum [9] de acordo com adaptação de Caceffo [28]. É possível observar que
Almstrum desenvolveu uma metodologia que pode ter os caminhos trilhados por mais de
uma vez, até que se obtenha uma versão mais atualizada de Inventário Conceitual.
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Figura 3.2: Modelo de criação de Inventário Conceitual de Almstrum [9]
O estudo de Almstrum dedicou-se à matemática em razão de sua inclusão como um dos
componentes do currículo de computação e da dificuldade de criar ítens de múltipla escolha
para a elaboração de um IC, mas a partir de seu estudo, já visualizava a possibilidade de
criação de outros IC para outros tópicos da computação.
O objetivo para a criação de um IC é o de validar um instrumento que possa ser
aplicado pelos professores na busca do como e porquê os alunos respondem correta e
incorretamente a determinados itens. O pesquisador recomenda a criação de vários IC,
cada um com foco num pequeno conjunto de conceitos e, preferencialmente em diversos
estilos. O tamanho do IC é importante para ser completado em aproximadamente 30
minutos. Quanto aos distratores, Almstrum sugere duas características relevantes: cada
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distrator deve representar um único misconception; e cada distrator deve ser forte, de
forma a que o aluno o escolha, caso tenha o equívoco associado a ele.
O processo de criação de um IC deve ser iterativo, com loops e subsequentes incorporação de feedbacks, logo, esse processo iterativo, além de aprimorar o instrumento,
possibilitará documentar como estudantes entendem os conceitos.
De forma sintetizada, o modelo de Almstrum (Figura 3.2) pode ser assim aplicado: a
etapa da desenvolvimento dos itens para a primeira aplicação do IC, a partir de questões
abertas, possibilita aos respondentes usarem suas próprias palavras, favorecendo a identificação de misconceptions, apesar de resultar em processo mais trabalhoso de análise;
quanto às questões de múltipla escolha, Almstrum reconhece a facilidade de sua análise,
por meio da estatística, mas ressalta a necessidade da prévia criação de distratores. O
presente estudo está seguindo três das etapas do processo de Almstrum: Student-Based
Investigation; Students and Instructors; and Analysis.
Para a etapa preliminar, o pesquisador recomenda a obtenção de aprovação do Comitê
de Ética junto à instituição na qual será realizada a aplicação do instrumento; sugere o
uso de técnicas como think aloud, entrevistas individuais e entrevistas em grupos focais
e, para a aplicação de qualquer uma das técnicas, se possa contar com a colaboração
de estudantes de mestrado e doutorado. Também destaca a necessidade de se repetir a
aplicação com diferentes estudantes e em diferentes momentos.
Quanto à etapa de análise, segundo Almstrum, é importante mensurar a frequência da
ocorrência dos misconceptions, como objetivo de identificar a lógica por meio da qual os
estudantes respondem. Nas demais etapas, o pesquisador deve buscar o formato que dará
ao instrumento, se aleatória, se da mais complexa para a menos complexa e vice versa;
ou se vai aplicar um algoritmo para distribuir as questões.
A partir dos resultados estatísticos, será necessário avaliar a necessidade de se repetir
algumas das etapas anteriores, até se obter um instrumento validado.

3.3.3

Inventários Conceituais aplicados a áreas do conhecimento
que não a área de computação

O Inventário Conceitual de Hestens (1998), mais conhecido como FCI, consolidou-se na
área da Física e passou a despertar o interesse de pesquisadores no desenvolvimento e
aplicação de inventários conceituais como instrumentos de suporte educacionais em STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) e em muitos outros campos do saber
(Tabela 3.3).
Na Tabela 3.3, os estudos foram identificados quanto ao seu objeto, portanto, há trabalhos
que identificaram misconceptions e alguns que criaram Inventários Conceituais, a exemplo
de [41, 94].
Drachova et al. [41], em seu Reasoning Concept Inventory (RCI), defendem a necessidade de ensinar princípios matemáticos que perpassem todo o currículo de curso.
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Tabela 3.3: Inventários Conceituais de outras áreas
Referência
Gomez-Zwiep [49]
Steif el al [94]
Kuhle et al [64]
LoPresto [70]
Drachova et al [41]
Psycharis [80]

Área
MS
Educação
X
Estática
Psicologia
X
Astronomia
X
Matemática
Matemática
X
Legenda:
MS = Misconceptions
IC = Inventário Conceitual

IC
X

X

Para entender novos conceitos, as dúvidas deveriam ser dissipadas logo no início do curso
[15, 71].
A preocupação com quão enraizados são alguns misconceptions desperta a atenção dos
pesquisadores não só para as diferentes áreas das ciências, como também para a formação
docente, para o uso de diferentes metodologias de ensino aprendizagem e tecnologias na
educação, em pesquisas realizadas desde a educação elementar [49], a exemplo da aplicação
de entrevistas semiestruturadas aos professores, desde os anos iniciais de ensino.
Dentre as iniciativas dessas outras áreas, destaque-se o da Astronomia, onde os tópicos
da área foram agrupados em três categorias [70]:
• major misconceptions;
• minor misconceptions;
• not misconceptions.
Nesse experimento de astronomia foram aplicadas questões de múltipla escolha para assinalar Verdadeiro (V) ou Falso (F), de forma a identificar a prevalência de cada categoria
de misconceptions. Os estudantes usaram clickers na primeira aplicação do IC e, depois
de discutirem os temas, foram submetidos a uma segunda rodada do IC, cujos dados
apresentaram uma elevação da taxa de acertos.
Percebe-se que, em algumas áreas do conhecimento, existem trabalhos que visam a
identificação de misconceptions de forma a proporcionar a ampliação de material para
a criação de Inventários Conceituais, mas já são observadas iniciativas na área da Computação. Como o objetivo deste trabalho é acompanhar a criação e validação de um
Inventário Conceitual para a Computação, algumas dessas iniciativas serão apresentadas
na Subseção 3.3.4.
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3.3.4

Inventários Conceituais na área da Computação

Na área da Computação, há mais de três décadas, pesquisas sugerem que estudantes de
graduação precisam aprimorar o aprendizado em programar e em interpretar códigos das
disciplinas introdutórias. Hristova et al [55] listaram os erros mais comuns cometidos
por alunos. Já Sorva [93] realizou trabalho no qual identificou os conceitos mais complexos para os estudantes: variables, assignment, references and pointers, classes, objects,
constructors and recursion, como ilustrado na Tabela 3.4.
Tabela 3.4: Misconceptions em Introdução à Computação, segundo Sorva-2012 [93]
Tópico
General
VarAssign
Control
Calls
Rec
Refs
ObjClass
ObjState
Methods
OtherOOp
Misc

Descrição
The overall nature of programs and program execution
Variables, assignment and expression, evaluation
Flow of control, selection and interation
Subprograma invocations and parameter passing
Recursion
References and pointers, reference assignment and object identify
The object-class relationship and instantiation
Object state and atributes
Issues specif to methods and methods call
Other topics specific to object-oriented programming
None of the above

No estudo de Kaczmarczyk [63], foram identificadas necessidades cognitivas a partir
de roteiro semiestruturado de entrevista com metodologia Think Aloud [14]. A gravação
de áudio seguida de transcrição foi objeto de análises qualitativas [67, 99]. Os conceitos
abordados em 18 problemas foram: memory model, references, and pointers; primitive
and reference type variables; controw flow; iteration and loops I; Types; Conditionals;
Assignment Statements; Arrays I; Iteration ad Loops II; Operator Precedence.
As entrevistas realizadas com estudantes apresentavam dois propósitos:
• destacar os principais misconceptions no elenco elaborado pelos experts [48];
• validar as conclusões dos experts.
A partir desses e de outros estudos, Caceffo [28] iniciou suas pesquisas baseando-se na
metodologia de Almstrum, como se verá a partir da Subseção 3.3.5.
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Na Etapa 1 (Conceitos Básicos), Caceffo (2016) analisou provas dos alunos e
entrevistou professores (Figura 3.4) para identificar misconceptions que foram utilizados
na criação de questões de analogia, questões abertas e de múltipla escolha (Figura 3.6),
com o objetivo de identificar novos misconceptions e contribuir na elaboração de outras
questões de múltipla escolha.

Identify
Fundamental
Concepts

Exam
Analysis
Misconceptions
and Distractors
Instructor
Interviews

Figura 3.4: Metodologia adaptada de Almstrun 2006 [9] segundo Caceffo 2016 [28] - Etapa
1 - Conceitos Básicos.
Na Etapa 2 (Questionário Exploratório), a partir dos 19 misconceptions identificados, foi criado o Questionário Exploratório (Figura 3.5), com objetivo de identificar
novos misconceptions.

Misconceptions
and Distractors

Openended
questions
CI
multiplechoice
questions

Figura 3.5: Metodologia adaptada de Almstrun 2006 [9] segundo Caceffo 2016 [28] - Etapa
2 - Questionário Exploratório.
Para cada tópico (Figura 3.6), foram elaboradas três questões; e cada questão de múltipla escolha apresentava quatro alternativas: uma correta e três diferentes misconceptions.
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Para o desenvolvimento da Etapa 5 (Análises), estão sendo estudados os elementos
obtidos a partir da etapa 4, de maneira a alcançar a consistência do Questionário e, a
partir de seus resultados, criar a segunda versão do Inventário Conceitual.
Como a Etapa 6 (Segunda Versão do Inventário Conceitual) só pode ser
alcançada a partir de análises da Etapa 5, nesta última etapa pretende-se criar a segunda
versão do Inventário Conceitual.
Como o presente estudo integra o estudo principal de Caceffo, seguiu-se, no desenvolvimento da Metodologia, a mesma representação da Figura 3.3, mas com a descrição das
etapas agregadas.
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Capítulo 4
Dados Estatísticos do Desempenho dos
Alunos na disciplina MC102
Este capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 4.1 explicita como os dados
quantitativos foram obtidos e organizados. A Seção 4.2 apresenta as seguintes subseções:
o modelo de regressão logística do estudo (subseção 4.2.1); a clusterização dos cursos
(subseção 4.2.2); o número médio de vezes cursadas por disciplinas (subseção 4.2.3); proporção de aprovação ao cursar disciplinas (subseção 4.2.4); desempenho cursando MC102
pela primeira vez (subseção 4.2.5); desempenho no vestibular em relação ao desempenho
por disciplinas e em relação ao tipo de ensino médio (subseção 4.2.6); o desempenho dos
alunos integrantes ou não do PAAIS (subseção 4.2.7). A seção 4.3 traz o desempenho
na disciplina MC102, com o desempenho anual dos alunos por cursos (subseção 4.3.1),
relativo aos períodos coordenados e não coordenados.

4.1

A busca por dados quantitativos

Durante a aplicação do pré-teste do Questionário Exploratório, com questões da disciplina
MC102 - Algoritmos e Programação de Computadores, alguns questionamentos foram
surgindo, tais como: conhecer as possíveis razões entre o desempenho dos estudantes
no vestibular e as disciplinas iniciais; identificar o número de vezes em que o aluno se
matriculou até obter aprovação em MC102; confrontar o tipo de curso no ensino médio e
o desempenho em MC102; identificar a retenção do aprendizado daqueles que cursaram
MC102 há vários semestres; verificar se os resultados do ENADE refletem o desempenho
dos alunos da IES estudada.
O banco de dados foi solicitado à Comissão de Vestibulares da IES que, em parceria
com a Diretoria Acadêmica, anonimizou os 13.330 estudantes de graduação que ingressaram nos anos 2006 a 2017, em 15 cursos (Tabela 4.1) e seu desempenho em 8 componentes
curriculares (Tabela 4.2). Dentre os oito componentes curriculares selecionados inicialmente, optou-se pela manutenção de: Física 1, Cálculo 1 e Algoritmos e Programação
de Computadores, destacadas em azul (Tabela 4.2), por serem disciplinas cursadas no
início da graduação e possuírem conceitos introdutórios importantes para a formação dos
alunos.
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Tabela 4.1: Cursos de graduação selecionados para aplicação do Questionário Exploratório
Código
2
8
9
10
11
12
13
34
39
40
41
42
43
49
51

Curso
Estatística integral
Engenharia Agrícola integral
Engenharia Química integral
Engenharia Mecânica integral
Engenharia Elétrica integral
Engenharia Civil integral
Engenharia de Alimentos integral
Engenharia da Computação integral
Engenharia Química noturno
Licenciatura Física noturno
Engenharia Elétrica noturno
Ciência da Computação noturno
Engenharia de Alimentos noturno
Engenharia Controle e Automação noturno
Curso 51 (Engenharia Física Integral, Física
Integral, Física: Física Médica e Biomédica
Integral, Matemática Aplicada)

Tabela 4.2: Componentes Curriculares selecionados no Banco de Dados Comvest e DAC
Código
F128
F228
F328
MA111
MA211
MA311
MC102
MC202

Componente Curricular
Física 1
Física 2
Física 3
Cálculo 1
Cálculo 2
Cálculo 3
Algoritmos e Programação de Computadores
Estrutura de Dados

O estudo objetiva entender a relação entre o desempenho dos alunos no vestibular e nas
primeiras disciplinas cursadas na Unicamp e, em especial, em relação ao desempenho na
disciplina MC102 Algoritmos e Programação de Computadores. A Diretoria Acadêmica
(DAC) forneceu o banco de dados sobre 13300 alunos que ingressaram na Unicamp entre
2006 e 2017, de 15 cursos e seu desempenho em 8 disciplinas, reunindo 26 variáveis.
As variáveis dos alunos do estudo foram assim organizadas:

48
• Tipo de Escola no Ensino Médio: 8 variáveis (Em branco, Só Particular, Só Público,
Mais Público, Mais Particular, Particular e Público, No Exterior, Outro) organizadas em 3 variáveis (Em branco e Outro, Particular, Público);
• Tipo de Curso no Ensino Médio: 9 variáveis (Técnico, Comum.Vest., Magistério,
Comum, Em branco, Outro, No Exterior, Supletivo, ENEM) organizadas em 4
variáveis (Comum, Comum.Vest., Em branco e Outro, Técnico);
• Período de Estudo no Ensino Médio: 9 variáveis (Em branco, Diurno e manhã,
Diurno e tarde, Noturno, Mais Diurno, Mais Noturno, Integral, Outro, Só manhã e
tarde) organizadas em 4 variáveis (mais Diurno, mais Noturno, Em branco e Outro,
Integral);
• Realização de Curso Pré-Vestibular: 7 variáveis (Em branco, Sim, Não, 6 meses, 1
ano, 2 anos, mais de 2 anos) organizadas em 3 variáveis (Em branco, Não, Sim);
• Tipo de Curso Pré Vestibular: 3 níveis: Em branco, Comum, Alternativo e Comunitário;
• Paais: 3 níveis: Nenhum, EP (Escola Pública), EP e PPI (Escola pública e Preto,
Pardo ou Indígena);
• Notas no Vestibular.
Os dados encontram-se ilustrados pelas figuras a seguir apresentadas (Figuras 4.1, 4.2,
4.3, 4.4).

Figura 4.1: Número de alunos por cursos – 2006 a 2017
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a) Tipo de escola

b) Período na escola
Figura 4.2: Ensino médio cursado

a) Cursou pré-vestibular

b) Tipo de pré-vestibular

Figura 4.3: Alunos e o pré-vestibular
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Figura 4.4: Número de alunos por uso do Paais para ingresso na Universidade

4.2

A organização do banco de dados COMVEST e
DAC

Os dados da COMVEST e DAC foram reunidos e contamos com a colaboração de estudantes do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, sob
supervisão do Professor Rafael Maia, na disciplina Consultoria Estatística.1

4.2.1

O modelo de Regressão Logística do estudo

Foram ajustados modelos de Regressão Logística para os dados, sendo a variável resposta
de interesse a variável SituacaoCat que recebe o valor 1 se o aluno dos cursos 34 ou 42 foi
aprovado, na primeira vez que cursa a disciplina MC102, e 0 para o caso contrário.
No modelo 1, adotando-se uma análise comparativa dos critérios de informações de
Akaike (AIC), numa primeria etapa do estudo, foi ajustado um modelo com todas as
variáveis do banco de dados e, como muitas dessas variáveis não foram significativas e a
estatística AIC para tal modelo foi AIC = 6863.9, foram retiradas as variáveis que não
eram significativas, já que o resultado inicial foi considerado muito elevado.
Assim, chegou-se ao modelo final (Figura 4.5), que tem como variáveis explicativas o
CursoEMR e f2.MAtP, ou seja, o tipo de Ensino Médio que o aluno cursou (Comum, Técnico, Comum/Pré-Vestibular, Outro) e a Nota de Matemática Padronizada desse aluno
no vestibular.

1
Nossos agradecimentos aos alunos que colaboraram com esta etapa dos estudos: Isabelle Cristina
Idalgo, Jennifer Agg de Souza, Luiza Blota Ramos, Natalia Ocaso Seraphim e Rafael Antônio Ricardi
Branco.
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Figura 4.11: Agrupamento dos cursos de acordo com a proporção de aprovações na primeira vez cursando MC102
A partir da clusterização, verifica-se que o melhor desempenho foi o do cluster 3, que
reúne os seguintes cursos: Engenharia Elétrica Integral, Engenharia Elétrica Noturno,
Engenharia Civil Integral, Engenharia de Computação Integral, Ciência da Computação
Noturno, Engenharia de Controle e Automação Noturno, Engenharia Química Integral.
Após clusterizar os cursos, buscou-se identificar qual seria a proporção de aprovados
em fase e fora de fase de cada cluster (Figura 4.12). A aprovação em fase é a que ocorre
no semestre no qual o aluno cursa MC102 e, fora de fase é a aprovação que ocorre após o
semestre no qual o estudante deveria cursar MC102.

55

Figura 4.12: Proporções de aprovados em fase e fora de fase, por cluster
Os cursos e a aprovação dos alunos em fase e fora de fase encontram-se ilustrados na
Figura 4.13.

Figura 4.13: Proporções de aprovados em fase e fora de fase, por curso
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4.2.3

Número médio de vezes cursadas por disciplina

Quando analisado o número médio de vezes que o aluno cursou as disciplinas Física I
(F118), Física II (F228), Física III (F328), Cálculo I (MA111), Cálculo II (MA211),
Cálculo III (MA311), Algoritmo e Programação de Computadores I (MC102) e Estrutura
de Dados (MC202) (Figura 4.14), observa-se que, até obter aprovação, há alunos que as
cursaram mais que uma vez, quer em razão de reprovação por nota ou frequência quer
por desistência.

Figura 4.14: Número médio de vezes que cada disciplina foi cursada
Legenda - F118: Física I, F228: Física II, F338: Física III,
MA111: Cálculo I, MA211: Cálculo II, MA311: Cálculo III
MC102: Algoritmos e Programação de Computadores I, MC202: Estrutura de Dados
É possível verificar que MC102 e MC202 não se diferenciam das demais disciplinas,
assim, também interessou conhecer a proporção de aprovação ao cursar as disciplinas
selecionadas nesse estudo.
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4.2.4

Proporção de aprovação ao cursar disciplinas

Com relação à proporção de aprovações dos alunos que cursaram cada disciplina em
cada semestre, as figuras ilustram em vermelho o primeiro semestre e em azul o segundo
semestre, seguindo a legenda: F118: Física I (Figura 4.15), F228: Física II (Figura 4.16),
F338: Física III (Figura 4.17), MA111: Cálculo I (Figura 4.18), MA211: Cálculo II
(Figura 4.19), MA311: Cálculo III (Figura 4.20), MC102: Algoritmos e Programação de
Computadores I (Figura 4.21), MC202: Estrutura de Dados (Figura 4.22).

Figura 4.15: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina F128–Física 1

Figura 4.16: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina F228–Física 2
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Figura 4.17: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina F328–Física 3

Figura 4.18: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina MA111-Cálculo 1

Figura 4.19: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina MA211-Cálculo 2
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Figura 4.20: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina MA311-Cálculo 3

Figura 4.21: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina MC102-Algorítimos e Programação de Computadores

Figura 4.22: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina MC202–Estruturas de Dados

60
Observam-se dois padrões nesses gráficos: disciplinas nas quais a aprovação no primeiro semestre é maior do que no segundo semestre e em outras disciplinas, o oposto
também ocorre. Na disciplina F128-Física 1, é mais frequente a aprovação dos alunos
já no primeiro semestre de cada ano letivo e, somente no ano de 2010, a aprovação foi
maior no segundo semestre. Quanto à disciplina MA111-Cálculo 1, todos os anos letivos
dessa linha do tempo apresentaram maior aprovação no primeiro semestre letivo. Com
relação à disciplina MC102-Algoritmos e Programação de Computadores, os percentuais
de aprovação foram elevados nos dois semestres de cada ano letivo. Importante destacar
que essas três disciplinas, em geral, são cursadas no primeiro ou segundo semestres dos
cursos e, na maioria das vezes, os estudantes cursam as três disciplinas simultaneamente.
Quanto às demais disciplinas (Figuras 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.22), como elas são cursadas
nos semestres subsequentes ao ingresso na graduação, suas aprovações semestrais ilustram
o estudo, pois as disciplinas de interesse do estudo foram selecionadas como sendo Física
1, Cálculo 1 e Algoritmos e Programação de Computadores.

4.2.5

Desempenho cursando MC102 pela primeira vez

Quando analisamos o desempenho dos estudantes de todos os cursos ao cursarem pela
primeira vez a disciplina MC102, a partir da proporção acima de 0,75, é possível verificar maior proporção de aprovações nos seguintes cursos em ordem de sua numeração:
Engenharia Química (curso 9), com 633 alunos, o que corresponde à proporção de 0,886;
Engenharia Mecânica (curso 10), com 1458 alunos, correspondendo à proporção de 0,761;
Engenharia Elétrica (curso 11), com 738 alunos, correspondendo à proporção de 0,802;
Engenharia Civil (curso 12), com 926 alunos, correspondendo à proporção de 0,826; Engenharia da Computação (curso 34), com 1029 alunos, correspondendo à proporção de
0,842; Engenharia Química noturno (curso 39), com 396 alunos, correspondendo à proporção de 0,768; Engenharia Elétrica noturno (curso 41), com 288 alunos, correspondendo à
proporção de 0,812; Ciência da Computação (curso 42), com 552 alunos, correspondendo
à proporção de 0,868; e Engenharia de Controle e Automação (curso 49), com 526 alunos,
correspondendo à proporção de 0,878 (Figura 4.23).
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Figura 4.23: Proporção de alunos por curso aprovados na primeira vez em que cursaram
MC102

4.2.6

Desempenho no vestibular em relação ao desempenho por
disciplinas e em relação ao tipo de ensino médio

O desempenho no vestibular pode apresentar indicativos de análises comparativas às disciplinas cursadas e, para tanto, torna-se relevante conhecer notas do vestibular em conhecimentos gerais (Figura 4.24), redação (Figura 4.25) e matemática (Figura 4.26) e suas
correlações com o desempenho nas disciplinas: F128 - Física 1, F228 - Física 2, F328 Física 3, MA111 - Cálculo 1, MA211 - Cálculo 2, MA311 - Cálculo 3, MC102 - Algoritmos
e Programação de Computadores, MC202 - Estrutura de Dados.
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Figura 4.24: Nota obtida na prova de conhecimentos gerais no vestibular em relação às
disciplinas
Legenda das disciplinas: F128 - Física 1, F228 - Física 2, F328 - Física 3, MA111 Cálculo 1, MA211 - Cálculo 2, MA311 - Cálculo 3, MC102 - Algoritmos e Programação
de Computadores, MC202 - Estrutura de Dados.

63

Figura 4.25: Nota obtida na prova de redação no vestibular em relação às disciplinas
Legenda das disciplinas: F128 - Física 1, F228 - Física 2, F328 - Física 3, MA111 Cálculo 1, MA211 - Cálculo 2, MA311 - Cálculo 3, MC102 - Algoritmos e Programação
de Computadores, MC202 - Estrutura de Dados.
Observou-se que os alunos que obtiveram mais de 500 pontos em matemática, no
vestibular, apresentaram maior proporção de aprovação na disciplina MC102 (0,78) e, para
os alunos que obtiveram menos de 500 pontos em matemática, a proporção de aprovação
em MC102 foi menor (0,478).
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Figura 4.26: Nota obtida na prova de matemática no vestibular em relação às disciplinas
Legenda das disciplinas: F128 - Física 1, F228 - Física 2, F328 - Física 3, MA111 Cálculo 1, MA211 - Cálculo 2, MA311 - Cálculo 3, MC102 - Algoritmos e Programação
de Computadores, MC202 - Estrutura de Dados.
Outra variável objeto deste estudo é a do tipo de ensino médio cursado pelo aluno
ingressante e como este ensino se reflete no desempenho das disciplinas. A legenda da
figura identifica o tipo de curso médio cursado pelos alunos, atribuindo cor e numeral.
Assim, a cor 1 (vermelho) se refere ao ensino médio comum; a cor 2 (verde) se refere ao
ensino comum e curso pré-vestibular concomitantes; a cor 3 (azul) se refere a outro tipo
de curso somado aos em branco; a cor 4 (lilás) se refere ao ensino médio em escola técnica.
Verifica-se que a proporção de alunos por tipo de curso de ensino médio aprovados na
primeira vez em que cursam a disciplina é expressiva para alunos de cursos técnicos no
ensino médio nas disciplinas de MC102 e MA111 (Figura 4.27).
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Figura 4.27: Tipo de ensino médio cursado em relação à proporção de aprovação nas
disciplinas
O curso pré-vestibular também pode ser um fator influenciador no desempenho dos
alunos. A legenda com cor e numeral identifica na cor 1 (vermelho) os respondentes que
não informaram se cursaram ou não algum tipo de curso pré-vestibular; a cor 2 (verde)
se refere àqueles que não cursaram algum tipo de curso pré-vestibular; a cor 3 (azul) se
refere aos alunos que estudaram em curso pré-vestibular.
Quando analisada a variável de curso pré-vestibular (Figura 4.28), observa-se que, na
aprovação pela primeira vez em que cada uma das disciplinas foi cursada, a variável do
pré-vestibular não reflete o desempenho da aprovação.
Alunos com melhores notas no vestibular e que cursaram ensino médio em escola técnica apresentaram melhor desempenho em disciplinas como Física 1, Cálculo 1 e Algoritmos e Programação de Computadores que são cursadas no primeiro semestre, anualmente.
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Figura 4.28: Tipo de pré-vestibular cursado em relação à proporção de aprovação nas
disciplinas

4.2.7

O desempenho dos alunos integrantes ou não do PAAIS

Os alunos, ao se inscreverem no vestibular da Unicamp, podem informar sua adesão ao
Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social - PAAIS que, na Unicamp, foi adotado a
partir do vestibular de 2005 [66]. O programa é baseado no acréscimo de pontos adicionais
à nota final do vestibular dos alunos que estudaram na rede pública de ensino. Ao optarem
pelo PAAIS e autodeclararem-se preto, pardo ou índio (EPPPI), os candidatos recebem
mais uma pontuação na nota, em razão da etnia.
A Mesa Redonda realizada em 2006, intitulada Vestibular, como é hoje e perspectivas futuras [66] apresentou o primeiro panorama do PAAIS na Unicamp, a partir
de dados levantados pela Comissão Executiva do Vestibular Unicamp (Comvest). Na
avaliação das provas, as notas brutas eram transformadas em notas padronizadas e, de
acordo com o informado no Manual do Vestibular (2007), por meio de transformação estatística, as notas padronizadas de uma prova passa a corresponder à média de 500 pontos,
com desvio padrão igual a 100 pontos. Naquela ocasião, foram apresentados dados com
números de inscritos e de matriculados, originados da rede pública, no período de 1987 a
2007 (Figura 4.29).
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Tabela 4.3: Proporção de aprovação ao cursar a disciplina pela primeira vez, de acordo
com a adesão ao PAAIS
Disciplina
F128
F228
F328
MA111
MA211
MA311
MC102
MC202
Geral

Nenhum
0,809 (7647)
0,695 (3364)
0,653 (5882)
0,792 (8195)
0,768 (7350)
0,694 (6182)
0,742 (7842)
0,697 (1755)
0,736 (48656)

EP
0,737
0,670
0,624
0,727
0,779
0,671
0,742
0,721
0,709

(2521)
(1008)
(1487)
(2779)
(2140)
(1770)
(2450)
(617)
(14946)

EPPPI
0,638 (639)
0,615 (283)
0,583 (372)
0,648 (705)
0,705 (593)
0,614 (482)
0,670 (672)
0,669 (163)
0,641 (3948)

Geral
0,782 (10858)
0,684 (4683)
0,643 (7778)
0,767 (11732)
0,766 (10131)
0,683 (8478)
0,736 (11016)
0,701 (2546)
0,731 (67222)

Figura 4.30: Aprovação de alunos originários do PAAIS em relação às disciplinas cursadas
na primeira vez
Legenda das disciplinas: F128 - Física 1, F228 - Física 2, F328 - Física 3, MA111 Cálculo 1, MA211 - Cálculo 2, MA311 - Cálculo 3, MC102 - Algoritmos e Programação
de Computadores, MC202 - Estrutura de Dados.
Na Figura 4.30 é possível verificar-se que, quando analisado o desempenho dos alunos do PAAIS (cores vermelha e verde), os resultados demonstram que os alunos são
aprovados, em maior proporção, na primeira vez em que cursam Física 1 (F128) Cálculo 1 (MA 111) e Algoritmos e Programação de Computadores (MC102), alcançando
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ou ultrapassando o terceiro quartil. Os números observados na Figura 4.30 consistem
na representação gráfica da Tabela 4.3 e a proporção de alunos aprovados na primeira
vez em que cursam as disciplinas foi comparada aos totais de alunos informados na referida tabela. Os dados de desempenho em Algoritmos e Programação de Computadores
(MC102), reúnem todos os cursos, como se verifica na Seção 4.3.

4.3

Desempenho na disciplina MC102

Como a avaliação do desempenho dos alunos da Unicamp é um dos temas frequentes de
análises por pesquisadores, nas análises estatísticas desta etapa do trabalho utilizou-se a
abordagem proposta por Maia et al [1] que propuseram uma metodologia de avaliação do
desempenho dos alunos da Unicamp, baseados em testes de homogeneidade para avaliar
se existe diferença no desempenho entre alunos segundo alguns agrupamentos.
A amostra deste estudo é composta pelos ingressantes dos cursos de graduação da
Unicamp: Estatística integral, Engenharia Agrícola integral, Engenharia Química integral, Engenharia Mecânica integral, Engenharia Elétrica integral, Engenharia Civil integral, Engenharia de Alimentos integral, Engenharia de Computação integral, Engenharia
Química noturno, Licenciatura Física noturno, Engenharia Elétrica noturno, Ciência da
Computação noturno, Engenharia de Alimentos noturno, Engenharia Controle e Automação noturno, e Curso 51 (que reúne Engenharia Física, Física, Física Médica Biomedicina,
Matemática, Matemática Aplicada e Computacional)2 , nos anos de 2007 até 2018.
O conjunto de dados foi fornecido pela COMVEST e DAC da Unicamp e a situação
acadêmica desses alunos (Figura 4.31) foi classificada com cores atribuídas à legenda
da DAC: aprovados por nota/frequência (verde), desistentes (azul claro), reprovados por
frequência (amarelo), reprovados por nota (laranja). Segundo estes critérios, o aluno
desistente é aquele que formalizou seu desligamento da disciplina.
Observa-se a manutenção do número de ingressantes matriculados em MC102 – Algoritmos e Programação de Computadores, em patamar superior a 1200 alunos por ano,
com aumento de 2017 (1354 alunos) para 2018 (1645 alunos), quando o crescimento foi
de 21,5% de alunos matriculados.

2
Os cursos de graduação selecionados para o estudo estão elencados com os respectivos códigos, de
acordo com o Catálogo da Unicamp: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 49 e 51. https:
//www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2019/cursos.html
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No ano de 2018, o percentual de reprovações diminuiu para 12,0% (Figura 4.32),
enquanto nos anos anteriores o percentual de alunos reprovados por nota (cor vermelha –
Figura 4.32) oscilou entre 12,1% (em 2007) a 19,9% (em 2013), com elevação de percentual
nos anos de 2014 (23,2%) e 2017 (29,1%).
Quanto aos percentuais de desistência, verifica-se diminuição para 5,2% em 2018 (Figura 4.32), enquanto nos anos anteriores esse percentual (cor amarela - Figura 4.32) oscilou
entre 9,9% (em 2007) a 19,1% (em 2013), com elevação de percentual em 2017 (21,0%).
Ao longo do período analisado, alguns fatores podem ter contribuído para os movimentos dos gráficos (Figuras 4.31 e 4.32), em especial quando se observa a redução das taxas
de reprovação. Por exemplo, entre os anos de 2007 e 2017 (inclusive), a linguagem de
programação utilizada foi C, sendo substituída pela linguagem Python, a partir de 2018 e
que, supostamente pode ser considerada uma causa para redução nas taxas de reprovação
em 2018. Aliás, os benefícios de Python foram apontados em estudo realizado no Brasil,
em 2014, por Barbosa et al [12], no qual verificou-se uma diminuição dessa taxa de 48%
para 40%.
No segundo semestre de 2015 e no segundo semestre de 2016, Wainer e Xavier [99]
realizaram um experimento com 194 e 197 estudantes, respectivamente e distribuídos
em seis turmas, na Unicamp, visando comparar o desempenho entre as duas linguagens
(Python e C ). A conclusão do experimento de [99] evidenciou efeitos positivos no desempenho dos alunos em linguagem Python e uma observação que merece destaque nesse
experimento é o fato de que contou com a participação de alunos dos cursos de Física,
Matemática, Estatística e Engenharia de Alimentos, ou seja, são cursos que integram os
cursos coordenados.
Os cursos coordenados começaram em 2011, organizados da seguinte forma: todos
os alunos dos cursos nos quais a disciplina MC102 é ministrada são reunidos em turmas, exceto os de Engenharia da Computação e Ciência da Computação, cujas aulas são
ministradas de forma autônoma por cada docente. A coordenação mantém uma certa padronização, havendo um professor responsável, auxiliado por um estagiário do Programa
de Estágio Docente (PED) que pode ser um aluno de mestrado ou doutorado. Há também
monitores que são estudantes de graduação que cursaram a disciplina. O Coordenador
de Curso é o responsável pela criação dos laboratórios e das avaliações, promovendo a
integração com os docentes, estagiários e monitores de MC102.
As próprias mudanças de coordenação podem representar um outro fator de interferência, já que coordenar é, antes de tudo, uma atividade gestora e, por conta disso,
pode apresentar formas diferentes de organização da disciplina, tanto nas aulas teóricas
como nas aulas de laboratório. Portanto, outro fator que pode ter influenciado a oscilação
dessas taxas é a questão de a disciplina ser ou não coordenada.
Com relação aos alunos desistentes, como eles formalizam seu pedido de desligamento
junto à DAC no prazo fixado, eles não integram os dados estatísticos como reprovados,
mas constituem relevante número a ser analisado, por alcançarem a média de uma centena
a cada ano (Figura 4.31).
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Ao longo do período analisado (2007 a 2018), verifica-se o início do período no qual a
disciplina MC102 passou a ser coordenada (a partir de 2011), bem como a substituição da
linguagem para Phyton (2018) e metodologias implementadas também em 2018, além de
experimentos pontuais como o dos professores Jacques e Eduardo, com algumas turmas.
Foi possível constatar que a redução das aprovações em alguns cursos coincidiu com o
início da coordenação da disciplina e também no segundo ano de cada coordenador, fato
que é relevante pois indica não ser apenas coincidência.
Quando analisados os dados, considerando-se os períodos de cada Coordenador, algumas alterações dos percentuais de aprovação podem ser verificadas. No primeiro ano do
Coordenador 1 (2011), os cursos que apresentaram maiores percentuais de reprovação foram: Estatística Integral (52,7%), Engenharia Elétrica Integral (14,3%), Engenharia Civil
Integral (9,0%), Engenharia de Alimentos (21,8%), Engenharia Elétrica Noturno (15,0%),
Engenharia de Alimentos Noturno (27,7%), Curso 51 (40,5%).
No período dos Coordenadores 3 e 4 (2013), os cursos que apresentaram maiores percentuais de reprovação foram: Estatística Integral (41,7%), Engenharia Química Integral
(9,2%), Engenharia Mecânica Integral (20,9%), Engenharia Civil Integral (14,0%), Engenharia Química Noturno (11,3%), Licenciatura Física Noturno (38,2%), Engenharia
Elétrica Noturno (61,0%).
No período do Coordenador 6 (2015 e 2016), os cursos com maiores percentuais de
reprovação foram: Estatística Integral (25,5%) e Engenharia Química Integral (19,1%).
No período do Coordenador 7 (2017), os cursos com maiores percentuais de reprovação
foram: Estatística Integral (38,9%), Engenharia Química Integral (28,0%), Engenharia
Mecânica Integral (37,1%), Engenharia Elétrica Integral (33,3%), Engenharia Civil Integral (22,0%), Engenharia de Alimentos Integral (21,3%), Engenharia Química Noturno
(22,8%), Licenciatura Física Noturno (56,8%), Engenharia Elétrica Noturno (28,6%), Engenharia Controle e Automação Noturno (20,6%).
No ano de 2018, os cursos foram afetados instantaneamente, no primeiro ano da gestão
do Coordenador 8, com elevação das aprovações: Estatística Integral (89,5%), Engenharia
Agrícola Integral (62,0%), Engenharia Química Integral (85,5%), Engenharia Mecânica
Integral (82,7%), Engenharia Elétrica Integral (91,1%), Engenharia Civil Integral (86,0%),
Engenharia de Alimentos Integral (81,0%), Engenharia Química Noturno (82,7%), Licenciatura Física Noturno (61,1%), Engenharia Elétrica Noturno (79,5%), Engenharia de
Alimentos Noturno (80,2%), Engenharia de Controle de Automação Noturno (93,1%) e
Curso 51 (79,3%).
Quanto ao represamento de alunos a cada semestre/ano em que a disciplina é oferecida
pode indicar a necessidade futura de oferecimento de um número maior de vagas para
atender a demanda.
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Tabela 5.1: Roteiro semiestruturado para entrevistas com docentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tópicos
Formação e atuação docente
Parâmetros da função, uso e escopo; e equívocos mais frequentes.
Variáveis, identificadores e escopo; e equívocos mais frequentes
Recursão e equívocos mais frequentes.
Iteração e equívocos mais frequentes.
Estruturas e equívocos mais frequentes.
Ponteiros e equívocos mais frequentes.
Expressões Booleanas e equívocos mais frequentes.
Outros tópicos estudados durante o semestre.
Metodologias e avaliação.
Sugestões para aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos.

Obj1 Obj2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Como a disciplina é coordenada por um docente a cada dois anos, também foi entrevistada a Coordenadora do período 2016-2017 além dos professores aqui identificados
como P1...P6.
Na seleção das falas docentes, adotou-se a técnica da análise de conteúdo na produção
das categorias, sem deixar de reconhecer a presença das teorias pessoais intuitivas da
pesquisadora (Campos, 2004). A análise de conteúdo é uma análise qualitativa [99] e que
alcança qualidade quando há triangulação, como ressalta Pope[73]:
Triangulation compares the results from either two or more different methods
of data collection (for example, interviews and observation) or, more simply,
two or more data sources (for example, interviews with members of different
interest groups).

5.1

Categorização das falas dos docentes

As percepções dos docentes que lecionam a disciplina coordenada possibilitam o contraste
com as respostas dos alunos ao questionário exploratório, num segundo momento do
estudo. Nesta seção, os sete tópicos identificados por Caceffo são referidos nas entrevistas
com os docentes.
As falas foram selecionadas de forma a buscar fundamentar os dados obtidos a partir
das respostas ao Questionário Exploratório, seguindo uma metodologia de triangulação.
Para cada um dos tópicos, foi selecionada uma resposta dada pelo aluno.
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5.1.1

Parâmetros de Função

Nessa categoria, as falas destacadas foram:
[...] o aluno faz uma função, recebe um parâmetro e, na primeira linha da
função ele põe scanf, ele não acredita que vem um parâmetro. (P5)
[...] é como se o aluno não acreditasse que o parâmetro tem valor, então, na
primeira linha ele coloca scanf. (P3)
Acontece com bastante frequência de eles esquecerem os parâmetros, mesmo
eu falando para eles não esquecerem. (P2)
[...] 30% das provas vêm com esse problema, isso é absolutamente claro, na
verdade acho que é uma coisa que se estende um pouco à leitura de dados em
geral, que é de onde vêm esses dados, por exemplo, para eles, ler dados não é
exatamente a entrada do programa, é uma coisa que leva um tempo para eles
assimilarem que leitura é igual a entrada. (P4)

5.1.2

Variáveis

Os docentes enumeram os equívocos mais frequentes, com os seguintes destaques:
[...] se você pegar duas variáveis do tipo int e fizer uma divisão, ele vai retornar
só o inteiro da divisão, então existe muita confusão nisso de conversão de tipo,
esse entendimento do tipo de variável, do quanto de espaço ocupa na memória.
(P1)
[...] em relação às globais, o aluno usa dentro de uma função, por exemplo,
mas ele acha que é local, então ele tem uma variável global idade, tem uma
função que mexe na variável idade, ele acha que é só lá dentro, então outra
função que vai mexer com a variável idade vai pegar o valor anterior, ele acha
que a variável local dentro da função. (P2)
[...] variável global eu falo que eles estão proibidos de usar, mas a questão de
visibilidade, escopo de variável é uma coisa que eu trabalho muito em sala de
aula, especialmente quando eu entro em funções, porque no momento, para
eles o único conceito que existe é o de variável global, quando eles começam,
ela não é global. (P5)

5.1.3

Recursão

Quanto aos equívocos mais frequentes em Recursão, os docentes apontaram:
A grande dificuldade é, por exemplo, se você está explicando recursão, onde
você tem uma chamada recursiva, então você tem o cálculo vetorial, quando
parte para um problema onde tem duas chamadas recursivas na função, o
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[...] é um erro muito clássico. (P5).
[...] tem duas structs do mesmo tipo e ele tem que comparar se uma é igual à
outra, então ao invés de colocar a.nome==b.nome, ele coloca a==b. (P5)

5.1.6

Ponteiros

Equívocos mais frequentes e apontados pelos docentes:
[...] existe um tempo depois de alguns exercícios que os alunos conseguem
realmente entender alguns operadores como & e *, principalmente o * que
você usa para declarar, mas também usa para cessar o conteúdo, então é mais
difícil e a confusão é generalizada. (P1)
[...] eles têm dificuldade de entender quando é o pontinho e a setinha. Acho
que também vem da dificuldade com ponteiros. (P3)
[...] confusão entre & e *, não sabem quando usar um e quando usar o outro.
(P2)
[...] tem um ponteiro e quer acessar o valor apontado por este ponteiro, ele
deveria colocar * e não põe, coloca só o nome da variável, então ele está
alterando, na verdade, o endereço dessa variável, ele não referencia, por outro
lado acontece de ele colocar valores errados, inválidos no ponteiro. (P2)

5.1.7

Expressões Booleanas

Quanto aos equívocos com expressões booleanas, os docentes destacaram;
[...] é muito comum, medo de usar os conectores lógicos, eles põem vários if
aninhados, ao invés de usar um conector lógico. (P1)
[...] eles montam a expressão errada, parênteses errados, resultado da expressão vai ser incorreto. (P1)
[...] linguagem C tem o problema do operador == e do operado de atribuição,
não é uma coisa que eu vejo muito, mas ainda acontece de colocar o operador
de atribuição no lugar do do operador de comparação, então coloca = ao invés
de ==, e faz uma atribuição ao invés de uma comparação. (P1)
[...] fazer uma expressão booleana A e B, A e C, A e D, ou alguma coisa assim,
ele sabe que vai ser como se fosse uma iteração do A com vários, tenta colocar
isso dentro de um while e não vai funcionar. (P5)
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[...] você pede para o aluno resolver um problema, alguma coisa que ele deveria
usar a expressão, parece que ele tem medo de fazer a expressão, então ele faz
uma sequência de if e else. (P3)
[...] eles tentam fazer a expressão, só que eles inserem a precedência errada, ou
não colocam os parênteses corretos, eles vão montar, mas fica confuso. (P3)
[...] se ele quer comparar, por exemplo, A com 2 e A com 5, aí ele faz: A= =2
e 5, ao invés de A= =2 e A= =5, ele corta a variável. (P3)
[...] a parte da construção, quando tem que fazer uma negação da sua expressão
eles se confundem. E eu noto que eles trabalham bem com uma expressão,
mas se a expressão for crescendo, ou colocar algumas restrições, eles perdem
um pouco a noção. (P2)

5.2

Metodologias de Ensino

Como se trata de disciplina coordenada, ocorre a integração da metodologia das aulas
teóricas com os laboratórios, em todas as turmas. A partir das entrevistas, surgiram as
seguintes falas:
[...] minha metodologia depende do lugar, tem lugar que você dá aula que é
100% laboratório, aqui, a estrutura na sala de aula é para slides, mas a ideia era
sempre ver exemplos, então fazia os alunos escreverem código, muito exercício
e exemplo; eu sou muito dessa ideia de que não se aprende programação vendo
outra pessoa fazer, tem que sentar e fazer. (P1)

[...] os meus slides, que estão lá na página, cada um usa o material que quer, o
que eu faço é um planejamento de aulas que tem alguns pontos; essa questão
eu acho muito séria, o professor tem que dar o material que ele se sente mais
confortável. (P5).

[...] eu peço para usar um editor simples, porque eu preciso que eles façam
o processo de conscientização daquele aprendizado, então qualquer coisa que
facilite, na hora de compilar, compile na linha de comando, veja os erros,
porque eu preciso que o processo de aprendizado seja consciente, toda vez que
você transforma uma coisa e ela passa automaticamente, você não internaliza.
(P5).
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Os docentes entrevistados lecionam ou lecionaram a disciplina MC102 e foram convidados por e-mail, para participarem no horário de sua disponibilidade.
A partir das análises das entrevistas com docentes, é possível constatar que as dúvidas apresentadas por eles se refletem nas respostas dadas pelos alunos ao Questionário
Exploratório.
É possível observar que os tópicos apresentados pelos docentes como mais críticos no
processo de ensino e aprendizagem são aqueles identificados nas respostas ao IC, como se
verificará no Capítulo 6.

5.3

Falas e análises das entrevistas com discentes

Ao final do Questionário Exploratório, foi disponibilizado espaço para as falas espontâneas
dos alunos. Esses alunos são aqueles que cursaram a disciplina MC102, no período entre
2007 e 2018, aos quais foi encaminhado convite de participação por e-mail institucional
fornecido pela coordenação do curso. Os alunos receberem ID e algumas dessas falas
foram selecionadas e integram esta seção:
• O questionário poderia ser só de alternativas, ficou ruim para quem respondeu pelos
dispositivos móveis. (E35).
• Gostei bastante dos testes a serem implementados, porém consome um certo tempo.
Como efetuei durante meus intervalos entre uma aula e outra, precisei de mais de
um dia pra poder responder... (E61).
• As de alternativa incentivam mais fazer a questão. Faz tempo desde que fiz a
disciplina então muita coisa esqueci. (E104).
• Acho muito legal estas questões de MC102, mas ao convidar para um questionário,
eu esperava umas 15 20 questões múltipla escolha. De qualquer forma, gostaria
bastante de saber o resultado das minhas questões, vi que o link é rastreado, então
vocês já tem meu contato :) (E127).
• Foi muito bom relembrar algumas coisas de MC102, eu não lembrava exatamente
minha turma, mas foi com o professor Zanoni. (E139).
• Achei o questionário bastante legal. As questões foram bem feitas e com um bom
nível de dificuldade. (E151).
• Interessante e bem formulado, com exceção da questão sobre a caneta de leitura de
displays, que não entendi. (E199).
• Adequado para avaliar o conhecimento básico de MC102. (E217).
• É complicado para quem fez MC no primeiro semestre. (E235).
• Achei muito interessante, fiquei surpreso pensando que fosse mais uma avaliação
genérica que fazemos de vez em quando; gostei! (E306).
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• Achei importante a iniciativa. Foi bom rever um pouco de programação depois de
tantos anos que fiz o curso. (E342).
• A ideia do questionário parece ótima. (E359).
• Achei um questionário interessante e me fez recordar um pouco de programação.
(E394).
• Legal c: (E434).
• Achei muito interessante e que verifica sua aprendizagem na disciplina. (E456).
• Interessante para revisar a matéria e bem intuitivo. (E467).
• Deveria ter mais questões teóricas discursivas. (E470).
• Gostei do questionário! Seria legal se depois da avaliação eu soubesse o que errei
para poder melhorar e o que acertei. (E483).
• As questões são boas para avaliar o aprendizado de MC102. (E487).
• Boas questões. (E489).
• Foi legal, pois me fez exercitar o que eu consegui aprender durante o semestre, pois
a matéria para mim tem sido "puxada", entretanto gostei dela. (E492).
• O questionário possui boas atividades, porém a disciplina em si, está muito difícil
de ser aprendida. O nível cobrado está alto, em vista da pouca quantidade de PEDs
e PADs que estão disponíveis para dúvidas, em vista da dificuldade dos laboratórios
semanais, e da quantidade de tempo que isso ocupa e também da pouca conversação
do professor com os alunos. (E498).
• Abrangente, mas que não toma muito tempo. (E502).
• Parabéns a todos pela iniciativa, e espero que atinjam os objetivos do estudo.
(E535).
• Muito bom para inferir se os alunos de MC102 aprenderam os conceitos básicos.
(E537).
• Bom questionário, explora o conteúdo da disciplina. (E538).
As falas sugerem que os alunos gostariam de uma maior integração e feedback dos
professores. Quanto ao desempenho, é possível alinhar tais falas aos tópicos nos quais
possuem mais dúvidas e se equivocaram ao responder ao Questionário, como se verifica
nos dados obtidos a partir das respostas dos Grupos A e B, respectivamente nas Subseções
6.3.1 e 6.3.2. Quando perguntamos aos alunos do Grupo A onde haviam cursado o ensino
médio, verificamos que a escola particular técnica foi a mais indicada pelos estudantes
dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Estatística , Física e Matemática
(Figura A.1). Quanto aos respondentes do Grupo B, encontramos os estudantes dos cursos
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de Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de
Alimentos, Engenharia Mecânica, Estatística e Física (Figura A.2).
Ao compararmos o dado do ensino médio cursado com o desempenho nos tópicos
respondidos no Questionário (Figuras 6.4, 6.5), verificamos que o Grupo A obteve maior
desempenho nas questões versando sobre Funções, Variáveis, Estruturas e Expressões
Booleanas, enquanto o Grupo B apresentou melhor desempenho nos tópicos referentes a
Funções, Variáveis, Recursão, Iteração e Ponteiros. Esta correlação entre o ensino médio
e o melhor desempenho ao responder o Questionário sugere que o maior número de alunos
que cursaram a escola técnica (Grupo B) pode estar associado ao melhor desempenho dos
alunos.
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Capítulo 6
Aplicação do Questionário Exploratório
na Unicamp
Neste Capítulo, são apresentadas as seções sobre o percurso da tradução e da adaptação
do Questionário Exploratório (Seção 6.1); População e Amostra do Estudo (Seção 6.2);
Questões aplicadas aos Grupos A e B (Seção 6.3) que reúne as Questões e Respostas do
Grupo A (subseção 6.3.1) e as Questões e Respostas do Grupo B (subseção 6.3.2); e as
Questões e Respostas dadas pelos alunos de cada curso (Seção 6.4), com duas subseções:
Respostas do Grupo A - de acordo com o curso do aluno (subseção 6.4.1) e Respostas do
Grupo B - de acordo com o curso do aluno (subseção 6.4.2).

6.1

O Questionário Exploratório

Como o Questionário Exploratório foi desenvolvido para aplicação na UBC, uma das
etapas de pesquisa neste estudo foi sua tradução e validação, segundo Cohen et al (2007)
[23]. No Brasil, a tradução do Questionário Exploratório (Apêndice B) foi realizada
enquanto a versão original era aplicada no Canadá [28], seguindo um processo de duas
etapas:
• tradução por pesquisadores (Cohen et al, 2007), considerando o contexto linguístico
brasileiro, mas preservando o valor do instrumento original;
• validação da tradução por alunos dos cursos de engenharia que já haviam cursado
a disciplina MC102.
Os tradutores foram professores com experiência em educação superior: dois pesquisadores da área (orientador e coorientador do trabalho) e a mestranda/autora do trabalho
que é Pedagoga e Doutora em Educação.
Quanto à segunda etapa, foi incluída uma questão sobre o entendimento dos enunciados e possíveis sugestões dos alunos. Nessa etapa do processo de validação da tradução
do Questionário, observou-se a frequência das alternativas assinaladas, o grau de dificuldade das questões e a qualidade da tradução, analisando-se as respostas às questões de
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6.3

As questões aplicadas aos Grupos A e B

Como dito na Seção 6.2, o IC foi dividido para aplicação a dois grupos de alunos. Nesta
Seção, as respostas dos Grupos A (Subseção 6.3.1) e B (Subseção 6.3.2) são apresentadas,
reunindo-se alunos de todos os cursos. Os respondentes cursaram a disciplina MC102 no
período compreendido entre 2007 a 2018 (Figura 6.2). O Grupo A reúne 229 estudantes
(60 respondentes da primeira e 169 da segunda aplicação) do Questionário Exploratório,
no Apêndice A (Tabela A.1). O Grupo B reúne 329 estudantes (54 respondentes da
primeira e 275 da segunda aplicação) do Questionário Exploratório no Apêndice A.
Conforme explicado em Trabalhos Correlatos (Seção 3), com intuito de responder à
questão de pesquisa sobre a possibilidade de estudantes poderem responder questões de
analogia, decidimos mantê-las neste estudo, apesar de não integrarem a versão atualizada
do Inventário conceitual de Caceffo et al. As questões receberam ID, identificando Tópico
e número, como no exemplo A-Q2 (tópico A, questão 2), de acordo com a Figura 6.3.
Concept Inventory (versão 03-18-2016)

2. Q2 (Analogia)
Suponhamos que você tenha um irmão 5 anos mais novo que você e uma irmã que tem o dobro
da idade do seu irmão. Você construiu uma máquina que pode calcular a idade da sua irmã
baseada na sua idade. A máquina consiste de:
a) um cartão de papel, com o símbolo n = estampado e;
b) um scanner, que pode ler números em cartões de papel e criar e manipular variáveis
matemáticas e;
c) uma impressora que pode imprimir qualquer variável dentro do scanner.
A máquina executa os seguintes passos:
a) O usuário (você) escreve sua idade no cartão de papel em branco após o n = , e insere o
cartão no scanner.
b) O scanner lê o valor n no cartão e faz os cálculos
c) O usuário remove o cartão
d) A impressora imprime o resultado final do cálculo
A figura abaixo mostra um exemplo onde o usuário escreve no cartão sua idade atual (20), faz
um SCAN do cartão de papel e a impressora imprime sua idade (30).

Estes comandos podem ser executados com os seguintes passos:
-

escreva idade no cartão: Usuário(a) escreve sua idade no cartão
scan do cartão: Scanner faz o scan do número escrito no cartão.
insert card: Usuário insere cartão no scanner.
remove card: Usuário remove cartão do scanner.
print: Impressora imprime o que estiver disponível no scanner.

A partir das informações acima, selecione a opção que melhor descreve uma sequência de
comandos para calcular a idade de sua irmã com base na sua idade:

3

Figura 6.3: Questão 2 do Tópico A - Parâmetro de Função
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Os 7 tópicos encontram-se assim organizados:
• Tópico A = Parâmetro da Função
• Tópico B = Variáveis
• Tópico C = Recursão
• Tópico D = Iteração
• Tópico E = Estruturas
• Tópico F = Ponteiros
• Tópico G = Expressões Booleanas

6.3.1

Questões e Respostas do Grupo A

Nesta subseção, as questões aplicadas ao Grupo A (Tabela 6.1) apresentam o início de seu
enunciado e sua numeração de acordo com o Questionário Exploratório (Apêndice B).
Q.
A-Q2

Tópico

B-Q1

Variáveis

A partir do código acima, responda os itens a) e b) a) Liste todas as variáveis
locais e globais que puder identificar. Nomeie as variáveis locais, usando o nome
da função à qual elas pertencem.b) Determine o valor que será impresso na tela.

C-Q1
D-Q1

Recursão

Escreva apenas a função int sum (int n) no espaço abaixo.

Iteração

Crie um programa que solicita ao usuário um número e usa a função xIsDivisibleByN para determinar se esse número é primo, ou seja, se é divisível somente
por ele mesmo e 1. Assuma que o usuário fornecerá um inteiro maior ou igual a
2.

E-Q1

Estruturas

Crie uma função com o seguinte protótipo: int verificarFuncionario(Funcionario
e1, Funcionario e2); A função tem de obedecer as seguintes regras: • R1: retorna
-1 se o cargo de e1 for menor que o cargo de e2 e o salário de e1 também for menor
que o salário de e2. • R2: retorna 0 se e1 e e2 tiverem o mesmo cargo e salário.
• R3: retorna 1 se o cargo de e1for maior que o cargo de e2 e o salário de e1 for
maior que o salário de e2.• R4: retorna 2 se nenhuma das regras anteriores for
verdadeira

E-Q3

Estruturas

Qual é a melhor declaração if para verificar se 2 variáveis do tipo Date (dateA e
dateB) são exatamente a mesma data?

G-Q1

Expressões
Booleanas

Escreva o código que deve ser inserido na linha 9 e linhas subsequentes para que
o programa retorne se João irá ou não para o Havaí este ano.

G-Q3

Expressões
Booleanas

O calendário Juliano revisado adiciona um dia a mais ao mês de Fevereiro em anos
múltiplos de 4, exceto para anos que são múltiplos de 100 que não apresentam resto
de 200 ou 600 quando divididos por 900. Um ano com 1 dia adicionado a Fevereiro
é chamado de ano bissexto. Considere y como sendo um int representando um
ano. A melhor alternativa que identifica se y é um ano bissexto é:

Enunciado

Parâmetros A partir das informações acima, selecione a opção que melhor descreve uma
da função
sequência de comandos, para calcular a idade de sua irmã, com base na sua idade:

Tabela 6.1: Questões enviadas ao Grupo A
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6.3.2

Questões e Respostas do Grupo B

Nesta seção, as questões são identificadas de acordo com sua numeração nos enunciados do
Apêndice B. Neste Grupo, os alunos responderam ao bloco maior de questões, em razão
do número ímpar de perguntas divididas entre os dois grupos de respondentes. Por conta
do número de questões e de seus subitens, as respostas do Grupo B foram organizadas
em quatro tabelas reunidas na Seção A.5 do Apêndice A. As questões aplicadas ao Grupo
B (Tabela 6.2) apresentam o início de seu enunciado e sua numeração de acordo com o
Apêndice B.

Quest. Tópico
Início do enunciado
A-Q1 Parâmetros Escreva um programa em
da função

C que solicita ao usuário entrar com 2 números, a e b.
Então, se a for igual ou maior que b, calcule e retorne a-b. Caso contrário, calcule e
retorne b-a.

A-Q3

Parâmetros O código a seguir inclui uma função que soma 5 a um número. Isso é denominado o
da função
x da função principal.O código correto a ser inserido na linha 3 é:

B-Q2

Variáveis

Um circuito elétrico especial (SEC) é composto de placa principal e placas locais (L1,
L2 e L3). A placa principal está conectada a cada uma das placas locais através de
fios.

B-Q3
C-Q3

Variáveis

Qual será o valor impresso?

Recursão

Considere o seguinte código: Os códigos corretos a serem inseridos nas linhas 15 e 17
são:

D-Q3

Iteração

Qual dos seguintes códigos retorna corretamente a soma de todos os números inteiros
entre 0 a 9?

F-Q1

Ponteiros

Para alcançar este objetivo: a) crie uma função chamada changeValues seguindo as
regras abaixo: - O retorno da função é void. - A função pode ter quaisquer parâmetros,
de qualquer tipo.
b) Escreva o código de chamada para a função changeValues a ser inserido na linha 3

F-Q3

Ponteiros

Considere a seguinte função: Qual código deve ser inserido na linha: // Add code
here para permitir que a função retorne a soma correta de 2 valores int?

G-Q2

Expressões
Booleanas

Complete as sentenças indicando os critérios usados para selecionar um aluno como
PED:

Tabela 6.2: Questões enviadas ao Grupo B
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6.4

Respostas dadas pelos alunos de cada curso

Nesta Seção, encontram-se as respostas às questões do IC, identificando os cursos, aos
quais foram atribuídos IDs, de acordo com a Figura 6.1.
Para adequação das análises, as questões também foram divididas em Grupo A e B.

6.4.1

Respostas do Grupo A - de acordo com o curso do aluno

Nesta subseção, as respostas ao IC encontram-se na Tabelas A.7, A.8, A.9, A.10, A.11,
A.12, A.13, A.14 e A.15. Todas estas tabelas integram a Seção A.6 do apêndice A.
Para as análises de desempenho por curso, foi considerado número mínimo de cinco
respondentes. Os percentuais considerados relevantes encontram-se destacados na cor
verde nas Tabelas de respostas.
Considerando que a questão tenha sido respondida por pelo menos 5 alunos por curso,
tal critério foi utilizado para a análise do desempenho nas questões do Grupo A. Dentre os
alunos que responderam à questão 2 do Tópico A (TA-Q2) que versou sobre Parâmetros
de Função houve 72,5% de respostas certas (Tabela A.7), no item A.6.1, do apêndice A.
A questão 1 do Tópico C (TC-Q1) versou sobre Recursão e foi respondida por menor
número de alunos, destacando-se o curso de Ciência da Computação com 75,0% de acertos
(Tabela A.8), no apêndice A.
Quanto ao tópico relativo à Iteração, na questão 1 do Tópico D (TD-Q1), apesar de um
pequeno número de alunos ter respondido, não houve acertos (Tabela A.9), no apêndice
A.
Já na questão 1 do tópico E (TE-Q1), referente ao Tópico Estruturas, o número de
respondentes por curso ficou abaixo de cinco (Tabela A.10), no apêndice A; entretanto, a
questão 3 do tópico E (TE-Q3) que também se referiu a Estruturas, apresentou acertos
no curso de Engenharia de Alimentos (40.0%) e do Cursão (100,0%), como se verifica na
Tabela A.11, no apêndice A.
Duas questões sobre o tópico Expressões Booleanas (TG-Q1 e TG-Q3) apresentaram
maiores percentuais de acertos apenas nos cursos de Engenharia Elétrica (100.0%) e no
Cursão (80.0%), como se verifica nas Tabelas A.12 e A.13, ambas no apêndice A para
a questão 3, já que não houve número relevante de acertos para a questão 1 do mesmo
tópico.

6.4.2

Respostas do Grupo B - de acordo com curso do aluno

Nesta subseção, as respostas ao IC encontram-se nas Tabelas A.16, A.17, A.18, A.19, A.20,
A.21, A.22, A.23, A.24 e A.25. Todas estas tabelas integram a Seção A.7 do apêndice A.
Adotando-se o mesmo critério de o mínimo de 5 respondentes por questão, nas questões respondidas pelo Grupo B, por cursos, observou-se que os maiores percentuais de
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acertos à questão 3 do Tópico A (TA-Q3) que versou sobre Parâmetros de Função, ocorreram em Engenharia de Computação e Ciências da Computação, ambos com 100,0% de
acertos (Tabela A.17). A questão sobre este tópico, também obteve melhor desempenho
dos alunos dos cursos de Engenharia Mecânica Integral, Engenharia Elétrica Integral e
Engenharia elétrica Noturno, todos com 100,0%. O maior desempenho também se verificou se verificou para o curso de Engenharia de Computação na questão 3 do tópico B
(TB-Q3), no tópico de Variáveis com 85,7% de acertos (Tabela A.18).
Quanto ao tópico Recursão, da questão 3 do tópico C (TC-Q3), os alunos de Engenharia de Computação tiveram 100,0% de acerto (Tabela A.19), tendência que continuou
na questão 3 do tópico D (TD-Q3) sobre Iteração, com 85,7% de acertos em Engenharia
da Computação (Tabela A.20).
No tópico Ponteiros, das questões TF-Q1 e TF-Q3, verificou-se que na primeira questão
não obteve número de acertos (Tabela A.21), o que pode ser um indicativo de maior
dificuldade de compreensão deste tópico pelos alunos; mas, na segunda questão houve
91,7% de acertos pelo curso de Engenharia de Computação (Tabela A.22) e, no curso de
Engenharia Mecânica Integral, o desempenho foi de 10,0%.
A questão do tópico G (Expressões Booleanas) foi dividido em dois itens (Tabelas
A.23 e A.24 . Verifica-se que o item A foi respondido pelos alunos do curso de Engenharia
de Computação, com 100,0% de acertos e do curso de Engenharia de Alimentos (83,3% e
66,7%) conforme Tabela A.23. Quanto ao item B, o nível de acertos se manteve para o
curso de Engenharia de Computação (75,0%).
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Capítulo 7
Conclusões
A primeira etapa deste trabalho foi colaborar com uma versão traduzida do Questionário
Exploratório para a área introdutória de programação de computadores. A aplicação
das questões na coleta de dados proporcionou análises e adequações para sua validação e
confiabilidade, tanto que foi possível reproduzir resultados como os obtidos por Caceffo
em seu estudo realizado simultaneamente no Canadá.
As questões de analogia tiveram melhor aceitação pelos alunos brasileiros e este dado
sugere que o fato de as questões terem sido elaboradas por nativo em português pode ter
contribuído para melhor entendimento no Brasil.
As entrevistas com os docentes que ministram ou ministraram a disciplina promoveram
uma análise qualitativa e apresentaram importantes falas que podem contribuir para uma
reflexão acerca da aplicação de diferentes metodologias de ensino, pois as dificuldades
relatadas foram as mesmas apontadas nas respostas do questionário dos estudantes. O
espaço reservado aos alunos para sua manifestação espontânea ao final do questionário
e o convite aceito por alguns deles para participarem de entrevista, em triangulação de
dados com as entrevistas dos docentes da disciplina, aliados ao desempenho ao longo do
curso, ampliaram essa análise qualitativa, reunindo os dados dos capítulos 4, 5 e 6.
No início desta pesquisa foram propostas quatro questões de estudo e, após a coleta e
análise dos dados, chegamos às seguintes considerações finais:
• O que o ENADE diz sobre o desempenho dos alunos?
Acerca das avaliações externas e de suas contribuições para mensurar o desempenho
dos alunos, a exemplo do ENADE, buscou-se conhecer o resultado de suas notas
no Exame (Subseção 2.2.1) e também saber como os próprios alunos percebem as
questões às quais respondem, trienalmente, como relatado nas Figuras 2.1 e 2.2.
O Enade apresenta o desempenho dos alunos concluintes do curso de graduação,
por meio da média ponderada das notas padronizadas em Formação Geral (25%) e
Conhecimentos Específicos (75%) do curso. Na Unicamp, é possível verificar que o
ranking de desempenho de seus alunos se mantém mais elevado quando os resultados
são comparados com outras instituições de ensino no país. O principal objetivo do
Enade é o de acompanhar e analisar o processo de aprendizagem acadêmica, por meio
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de questões que envolvem aspectos de ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade
social. Assim, os dados do Enade sugerem que o processo de ensino e aprendizagem
da Unicamp promove um melhor desempenho de seus alunos.
• Como os alunos da Unicamp se posicionaram em relação aos alunos da UBC, na
aplicação do Questionário Exploratório?
Os alunos da Unicamp apresentaram desempenho mais efetivo ao responderem às
perguntas do Questionário Exploratório, conforme Subseções 6.3.1 e 6.3.2, em particular, seu desempenho foi mais elevado nas questões de analogia. Ao fazer a correção
das respostas, verificou-se que os mesmos misconceptions identificados no estudo de
Caceffo, na UBC, também estão presentes na Unicamp. Assim, foram validados 33
misconceptions: Tópico A - Parâmetro da Função: O valor do parâmetro deve
ser definido por uma fonte externa; Parâmetros passados como se por referência; Parâmetros acessíveis fora de seu escopo; Ordem incorreta dos parâmetros da função;
Não captura o valor de retorno de uma função; Erro lógico relacionado aos parâmetros ao chamar uma função; Tópico B - Variáveis: Variáveis locais acessadas
fora de seu escopo; Variáveis globais consideradas locais no escopo atual; Confusão
de parâmetro com variável de mesmo nome fora da função; Variáveis globais não
acessíveis dentro de uma função; Tópico C - Recursão: Expressão errada usada
para calcular o valor de retorno de uma função recursiva; A função recursiva nunca
chama a si mesma; A função não termina no caso base; Tópico D - Iteração:
Atualização inadequada de um contador de loop; Uso do resultado do loop antes da
conclusão do loop; Inicialização inadequada do contador de loop; Fluxo de controle
errado em um loop; Sem loop, apenas uma iteração simples; A construção do loop
não considera a lógica ou sua conexão com outras partes do código; Tópico E Estruturas: Nenhum campo especificado na comparação das estruturas; O campo
de uma estrutura é comparado ao identificador de outra; A variável de estrutura é
considerada e acessada como um ponteiro; Campo Struct acessado como um índice
de array; Nome da variável de estrutura precedido por tipo de estrutura após declaração; Tópico F - Ponteiros: Uso de & em vez de * para cancelar a referência
do ponteiro; Não desreferenciar uma variável de ponteiro para obter o valor apontado; Atribuição de endereço inválido a uma variável de ponteiro; A função void
retorna o valor; Os parâmetros são passados como se por referência; Tópico G
- Expressões Booleanas: Precedência incorreta para operadores booleanos; Instruções if aninhadas em vez de uma expressão booleana; Expressão aritmética em
vez de expressão booleana; Tentativa de avaliar uma expressão booleana por meio
de iterações de loop. É importante considerar o Questionário Exploratório como
um instrumento de avaliação no processo de ensino e aprendizagem, em particular
no conteúdo de CS1, portanto, a criação de um Inventário Conceitual que abranja
tópicos da disciplina pode ser tida como uma atividade importante a ser realizada
semestralmente para conferir feedback docente e discente. Os resultados sugerem
que é possível validar a possibilidade de avaliar conceitos sem o uso de linguagem
de programação, em particular quando as perguntas são aplicadas aos alunos ingressantes. Quanto ao melhor desempenho dos alunos da Unicamp, nessas questões
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de analogia, este dado sugere que o fato de as questões terem sido elaboradas por
nativo em português, quando da criação do Questionário Exploratório em inglês,
pode ter contribuído para seu melhor entendimento pelos estudantes da Unicamp.
• Quais elementos influenciam o desempenho na disciplina MC102 ?
Quanto aos possíveis elementos a influenciarem no desempenho de MC102 nos cursos onde ela é disciplina obrigatória, verificou-se que cursar o ensino médio em escola
técnica pode ser um elemento positivo para os alunos, como se verifica da análise da
proporção de alunos por curso aprovados na primeira vez em que cursaram MC102,
cujos dados apontam maior proporção nos cursos de Engenharia de Computação,
Ciência da Computação e Engenharia Elétrica (Figura 4.23). As notas do vestibular em Conhecimentos Gerais (Figura 4.24), Redação (Figura 4.25) e Matemática
(Figura 4.26), foram organizados gráficos para cada uma das oito disciplinas e, ao
analisarmos o desempenho dos alunos que cursaram MC102, verificamos que as notas
foram maiores que a mediana, ou seja, é possível constatar que o bom desempenho
em MC102 pode estar associado às notas obtidas no vestibular, principalmente as
notas em matemática.
• Quantos tópicos podem compor um IC, de forma a que ele alcance seu objetivo
pedagógico ?
Em relação ao número de tópicos que podem compor um Inventário Conceitual,
de forma a que possa alcançar seu objetivo pedagógico, foi possível verificar que a
divisão das questões em dois blocos não propiciou uma distribuição homogênea de
tópicos e de número de perguntas. Assim, o volume de questões apresentadas ao
aluno pode ter sido um dificultador na obtenção de um maior número de respostas
completas às questões, tanto que foi possível verificar um maior número de não
respondentes em relação aos respondentes de cada questão ou item de questão,
quando das análises das respostas dos Grupos A e B, como visto no Capítulo 6. Os
próprios alunos consideraram adequado um conjunto entre 7 e 9 questões, como as
que responderam e esta informação se encontra dentre as suas falas. Verificou-se
que os alunos responderam a este número de questões no intervalo de 30 minutos a
uma hora. Portanto, é possível concluir que uma sequência em torno de 10 questões
seria um número adequado, de forma a que as respostas pudessem ser analisadas,
na sequência adaptada de Almstrum et al [9].
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Na continuidade do presente estudo, será importante renovar os bancos de dados,
atualizando-os a cada semestre para que se possa acompanhar o desempenho dos alunos
em MC102, com a aplicação do IC e comparando desempenhos.
Portanto, em estudos futuros, se poderá contribuir para a adequação do IC, assim
como à análise de como dividir os tópicos, talvez em três blocos, de forma a que sejam
aplicados a todos os alunos em datas diferentes e, como a metodologia de Almstrun pode
ser interpretada como um fluxo contínuo que não se exaure, nos estudos futuros será
possível analisar e avaliar as alterações propostas ao Inventário Conceitual.
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A.3

Respostas - Grupo A

Tabela A.1: Grupo A
Resposta
Responderam
Respostas
Certas
Respostas
Erradas
Não Sabiam

A-Q2-AN-MC
91
66
72,5%
25
27,5%
0
0,0%

B-Q1-LD-OE
A
B
60
16
26,7%
42
70,0%
2
3,3%

59
30
50,8%
27
45,8%
2
3,4%

C-Q1-LD-OE

D-Q1-LD-OE

E-Q1-LD-OE

E-Q3-LD-MC

G-Q1-LD-OE

G-Q3-LD-MC

47
1
2,1%
45
95,7%
1
2,1%

30
0
0,0%
30
100,0%
0
0,0%

22
2
9,1%
20
90,9%
0
0,0%

30
23
76,7%
7
23,3%
0
0,0%

25
1
4,0%
23
92,0%
1
4,0%

30
19
63,3%
9
30,0%
2
6,7%

Legenda da Tabela: A: Tópico A - Parâmetros da função; B: Tópico B – Variáveis; C: Tópico C – Recursão; D: Tópico D – Iteração;
E: Tópico E – Estruturas; G: Tópico G – Expressão Booleanas; AN: Analogia; LD: Linguagem dependente; MC: Múltipla escolha; OE:
Questão aberta.
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A.4

Respostas - Grupo B

Tabela A.2: Grupo B
Resposta
Responderam
Respostas
Certas
Respostas
Erradas
Não
Sabiam

A-Q1-LD-OE

A-Q3-LD-MC

B-Q3-LD-MC

C-Q3-LD-MC

D-Q3-LD-MC

F-Q1-LD-OE

F-Q3-LD-MC

74
0
0,0%
72
97,3%
2
2,7%

87
79
90,8%
6
6,9%
2
2,3%

44
36
81,8%
4
9,1%
4
9,1%

43
37
86,0%
1
2,3%
5
11,6%

44
33
75,0%
9
20,5%
2
4,5%

32
0
0,0%
31
96,9%
1
3,1%

39
32
82,1%
6
15,4%
1
2,6%

Legenda da Tabela: A: Tópico A - Parâmetros da função; B: Tópico B – Variáveis; C: Tópico C – Recursão; D: Tópico D – Iteração; F:
Tópico F – Ponteiros; AN: Analogia; LD: Linguagem dependente; MC: Múltipla escolha; OE: Questão aberta.
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A.5

Respostas - Grupos B1, B2, B3

Tabela A.3: Grupo B1
Resposta

Responderam
Respostas Certas
Respostas Erradas
Não Sabiam

B2Q2-AN-OE
B

A

C

MB

L1

L2

L3

MB

L1

L2

L3

MB

L1

L2

L3

28
8
28,6%
18
64,3%
2
7,1%

33
8
24,2%
23
69,7%
2
6,1%

28
11
39,3%
15
53,6%
2
7,1%

27
12
44,4%
13
48,1%
2
7,4%

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
6
40,0%
7
46,7%
2
13,3%

15
13
86,7%
0
0,0%
2
13,3%

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
12
80,0%
1
6,7%
2
13,3%

Legenda da Tabela: A: Tópico A - Parâmetros da função; B: Tópico B – Variáveis; C: Tópico C – Recursão; D: Tópico D – Iteração; E:
Tópico E – Estruturas; F: Tópico F – Ponteiros; G: Tópico G – Expressão Booleanas; AN: Analogia; LD: Linguagem dependente; MC:
Múltipla escolha; OE: Questão aberta.
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Tabela A.4: Grupo B2
B2Q2-AN-OE
Resposta

Responderam
Respostas
Certas
Respostas
Erradas
Não
Sabiam

D

E

MB

L1

L2

L3

MB

L1

L2

L3

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
8
53,3%
5
33,3%
2
13,3%

15
7
46,7%
6
40,0%
2
13,3%

15
11
73,3%
2
13,3%
2
13,3%

15
7
46,7%
6
40,0%
2
13,3%

15
6
40,0%
7
46,7%
2
13,3%

15
7
46,7%
6
40,0%
2
13,3%

15
10
66,7%
3
20,0%
2
13,3%

Legenda da Tabela: A: Tópico A - Parâmetros da função; B: Tópico B – Variáveis; C: Tópico C – Recursão; D: Tópico D – Iteração; E:
Tópico E – Estruturas; F: Tópico F – Ponteiros; G: Tópico G – Expressão Booleana; AN: Analogia; LD: Linguagem dependente; MC:
Múltipla escolha; OE: Questão aberta.
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Tabela A.5: Grupo B3

C

G2Q2-AN-OE
A
D

26
25
96,2%
1
7,7%
0
0,0%

26
24
92,3%
2
7,7%
0
0,0%

Resposta

Responderam
Respostas
Certas
Respostas
Erradas
Não
Sabiam

B
25
16
64,0%
9
36,0%
0
0,0%

Legenda da Tabela: G: Tópico G – Expressão Booleanas; AN: Analogia; LD: Linguagem
dependente; MC: Múltipla escolha; OE: Questão aberta.

Tabela A.6: Grupo B3 - continuação
Resposta
Responderam

L2

L3

L4

L5

L6

L7

26

26

25

26

26

26

G2Q2-AN-OE
L8
L9
L10
26

26

26

L11

L12

L13

L14

L15

26

26

26

26

26

Respostas

25

26

25

26

25

23

25

24

26

24

26

24

25

26

Certas

96,2%

100,0%

96,2%

100,0%

96,2%

88,5%

96,2%

92,3%

100,0%

92,3%

100,0%

92,3%

96,2%

100,0%

Respostas

1

0

1

0

1

3

1

2

0

2

0

2

1

0

Erradas

3,8%

0,0%

3,8%

0,0%

3,8%

11,5%

3,8%

7,7%

0,0%

7,7%

0,0%

7,7%

3,8%

0,0%

Não

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sabiam

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Legenda da Tabela: G: Tópico G – Expressão Booleanas; AN: Analogia; LD: Linguagem dependente; MC: Múltipla escolha; OE: Questão
aberta.
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A.6
A.6.1

Grupo A - Respostas às questões
Respostas à questão TA-Q2
Tabela A.7: Grupo A - Respostas à questão 2 do tópico A (TA-Q2)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
8
10
5
3
13
4
10
14
6
5
1
11
1
91

Respostas Certas
5 (62,5%)
7 (70,0%)
4 (80,0%)
2 (66,7%)
8 (61,5%)
4 (100,0%)
8 (80,0%)
11 (78,6%)
2 (33,3%)
4 (80,0%)
1 (100,0%)
9 (81,8%)
1 (100,0%)
66 (72,5%)

Respostas Erradas
3 (37,5%)
3 (30,0%)
1 (20,0%)
1 (33,3%)
1 (33,3%)
0 (0%)
2(20,0%)
3 (21,4%)
4 (66,7%)
1 (20,0%)
0 (0%)
2 (18,2%)
0 (0%)
25 (27,5%)

Não sabiam
0 (O%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.6.2

Respostas à questão TC-Q1
Tabela A.8: Grupo A - Respostas à questão 1 do tópico C (TC-Q1)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
2
4
2
0
6
3
5
10
2
4
1
7
0
46

Respostas Certas
0 (0%)
1 (25,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (75,0%)
0 (0%)
0 (0%)
(0%)
4 (8,7%)

Respostas Erradas
2 (100,0%)
3 (75,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
6 (100,0%)
3 (100,0%)
5 (100,0%)
10 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (25,0%)
1 (100,0%)
7 (100,0%)
(0%)
42 (91,3%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.6.3

Respostas à questão TD-Q1
Tabela A.9: Grupo A - Respostas à questão 1 do tópico D (TD-Q1)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
2
1
0
4
3
4
5
1
3
1
5
0
30

Respostas Certas
0 (0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Respostas Erradas
1 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
4 (100,0%)
3 (100,0%)
4 (100,0%)
5 (100,0%)
1 (100,0%)
3 (100,0%)
1 (100,0%)
5 (100,0%)
0 (0%)
30 (100,0%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.6.4

Respostas à questão TE-Q1
Tabela A.10: Grupo A - Respostas à questão 1 do tópico E (TE-Q1)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
0
1
0
3
3
3
0
1
2
1
4
0
22

Respostas Certas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (33,3%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (25,0%)
0 (0%)
2 (13,6%)

Respostas Erradas
1 (100,0%)
0 (0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
3 (100,0%)
2 (66,7%)
2 (66,7%)
3 (100,0%)
1 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
3 (75,0%)
0 (0%)
19 (86,4%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.6.5

Respostas à questão TE-Q3
Tabela A.11: Grupo A - Respostas à questão 3 do tópico E (TE-Q3)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
3
3
0
3
3
5
3
1
2
1
5
0
30

Respostas Certas
1 (100,0%)
2 (66,7%)
2 (66,7%)
0 (0%)
3 (100,0%)
3 (100,0%)
2 (40,0%)
1 (33,3%)
1 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
5 (100,0%)
0 (0%)
23 (76,7%)

Respostas Erradas
0 (0%)
1 (33,3%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (60,0%)
2 (66,7%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
7 (23,3%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.6.6

Respostas à questão TG-Q1
Tabela A.12: Grupo A - Respostas à questão 1 do tópico G (TG-Q1)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
1
1
0
3
2
4
4
1
2
1
4
0
24

Respostas Certas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (25,0%)
0 (0%)
1 (4,2%)

Respostas Erradas
1 (100,0%)
1 (100,0%)
1 (100,0%)
(0%)
3 (100,0%)
2 (100,0%)
4 (100,0%)
4 (100,0%)
1 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
3 (75,0%)
0 (0%)
23 (95,8%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.6.7

Respostas à questão TG-Q3
Tabela A.13: Grupo A - Respostas à questão 3 do tópico G (TG-Q3)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
2
3
0
4
2
5
4
1
2
1
5
0
30

Respostas Certas
0 (0%)
2 (100,0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
4 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (20,0%)
1 (25,0%)
1 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
4(80,0%)
0 (0%)
19 (63,3%)

Respostas Erradas
1 (100,0%)
0 (0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (60,0%)
3 (75,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
9 (30,0%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (6,7%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.

143

A.6.8

Respostas à questão TB-Q1

Tabela A.14: Grupo A - Respostas à questão 1 do tópico B (TB-Q1) - Item A
Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
2
5
3
1
9
4
7
12
2
4
1
8
0
58

Respostas Certas
1 (50,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (22,2%)
1 (25,0%)
2 (28,6%)
3 (25,0%)
1 (50,0%)
3 (75,0%)
1 (100,0%)
2 (25,0%)
0 (0%)
16 (27,6%)

Respostas Erradas
1 (50,0%)
5 (100,0%)
3 (100,0%)
1 (100,0%
7 (77,8%)
3 (75,0%)
5 (71,4%)
9 (75,0%)
1 (50,0%)
1 (25,0%)
0 (100,0%)
6 (75,0%)
0 (0%)
42 (72,4%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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Tabela A.15: Grupo A - Respostas à questão 1 do tópico B (TB-Q1) - Item B
Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
2
5
3
1
9
4
6
12
2
4
1
8
0
57

Respostas Certas
1 (50,0%)
2 (40,0%)
2 (66,7%)
0 (0%)
5 (55,6%)
2 (50,0%)
3 (50,0%)
7 (58,3%)
0 (0%)
4 (100,0%)
1 (100,0%)
4 (50,0%)
0 (0%)
31 (54,4%)

Respostas Erradas
1 (50,0%)
3 (50,0%)
1 (33,3%)
1 (100,0%)
4 (44,4%)
2 (50,0%)
3 (50,0%)
5 (41,7%)
2 (100,0%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (50,0%)
0 (0%)
26 (45,6%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7

Grupo B - Respostas às questões

A.7.1

Respostas à questão TA-Q1
Tabela A.16: Grupo B - Respostas à questão 1 do tópico A (TA-Q1)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
2
2
1
7
4
2
8
24
4
13
2
3
0
72

Respostas Certas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Respostas Erradas
2 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
7 (100,0%)
4 (100,0%)
2 (100,0%)
8 (100,0%)
24 (100,0%)
4 (100,0%)
13 (100,0%)
2 (100,0%)
3 (100,0%)
0 (0%)
72 (100,0%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.2

Respostas à questão TA-Q3
Tabela A.17: Grupo B - Respostas à questão 3 do tópico A (TA-Q3)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
5
5
2
7
6
3
9
24
5
13
2
5
1
87

Respostas Certas
4 (80,0%)
3 (60,0%)
1 (50,0%)
7 (100,0%)
6 (100,0%)
3 (100,0%)
7 (77,8%)
24 (100,0%)
4 (80,0%)
13 (100,0%)
2 (100,0%)
4 (80,0%)
1 (100,0%)
79 (90,8%)

Respostas Erradas
0 (0%)
2 (40,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (22,2%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
6 (5,9%)

Não sabiam
1 (20,0%)
0 (0%)
1 (50,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (2,3%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.3

Respostas à questão TB-Q3
Tabela A.18: Grupo B - Respostas à questão 3 do tópico B (TB-Q3)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
4
0
5
2
1
8
14
2
3
2
2
0
44

Respostas Certas
1 (100,0%)
2 (50,0%)
0 (0%)
3 (60,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
6 (75,0%)
12 (85,7%)
2 (100,0%)
3 (100,0%)
2 (100,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
36 (81,8%)

Respostas Erradas
0 (0%)
2 (50,0%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (7,1%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (9,1%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (25,0%)
1 (7,1%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (9,1%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.4

Respostas à questão TC-Q3
Tabela A.19: Grupo B - Respostas à questão 3 do tópico C (TC-Q3)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
0
4
0
5
2
1
8
14
2
3
2
2
0
43

Respostas Certas
0 (0%)
2 (50,0%)
0 (0%)
5 (100,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
5 (62,5%)
14 (100,0%)
2 (100,0%)
3 (100,0%)
2 (100,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
37 (86,0%)

Respostas Erradas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (12,5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2,3%)

Não sabiam
0 (0%)
2 (50,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100,0%)
2 (25,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (11,6%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.5

Respostas à questão TD-Q3
Tabela A.20: Grupo B - Respostas à questão 3 do tópico D (TD-Q3)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
4
0
5
2
1
8
14
2
3
2
2
0
44

Respostas Certas
1 (100,0%)
2 (50,0%)
0 (0%)
4 (80,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
5 (62,5%)
12 (85,7%)
1 (50,0%)
2 (66,7%)
2 (100,0%)
1 (50,0%)
0 (0%)
33 (75,0%)

Respostas Erradas
0 (0%)
1 (25,0%)
0 (0%)
1 (20,0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (25,0%)
2 (14,3%)
1 (50,0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
1 (50,0%)
0 (0%)
9 (20,5%)

Não sabiam
0 (0%)
1 (25,0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (12,5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (4,5%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.6

Respostas à questão TF-Q1
Tabela A.21: Grupo B - Respostas à questão 1 do tópico F (TF-Q1)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
0
0
0
5
2
0
5
11
2
3
2
1
0
31

Respostas Certas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%0
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Respostas Erradas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (100,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
5 (100,0%)
11 (100,0%)
2 (100,0%)
3 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
31 (100,0%)

Não sabiam
0 (0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.7

Respostas à questão TA-Q2
Tabela A.22: Grupo B - Respostas à questão 2 do tópico A (TA-Q2)

Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
1
3
0
5
2
1
7
12
2
3
2
1
0
39

Respostas Certas
1 (100,0%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (100,0%)
1 (50,0%)
1 (100,0%)
6 (85,7%)
11 (91,7%)
2 (100,0%)
2 (66,7%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
32 (82,1%)

Respostas Erradas
0 (0%)
2 (66,7%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (50,0%)
0 (0%)
1 (14,3%)
1 (8,3%)
0 (0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
6 (15,4%)

Não sabiam
0 (0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2,6%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.8

Respostas à questão TG-Q2-A

Tabela A.23: Grupo B - Respostas à questão 2 do tópico G (TG-Q2-A) - Item C
Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
0
1
0
3
2
0
6
8
2
2
1
1
0
26

Respostas Certas
0 (0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
3 (100,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
5 (83,3%)
8 (100,0%)
2 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
25 (95,2%)

Respostas Erradas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (16,7%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3,8%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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Tabela A.24: Grupo B - Respostas à questão 2 do tópico G (TG-Q2-A) - Item D
Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
0
1
0
2
2
0
6
9
2
2
1
1
0
26

Respostas Certas
0 (0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
2 (100,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
4 (66,7%)
9 (100,0%)
2 (100,0%)
2 (100,0%)
1 (100,0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
24 (92,3%)

Respostas Erradas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (7,7%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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A.7.9

Respostas à questão TG-Q2-B

Tabela A.25: Grupo B - Respostas à questão 2 do tópico G item B (TG-Q2-B)
Cursos
2
8
9-39
10
11-41
12
13-43
34
40
42
49
51
00
Total

Responderam
0
1
0
3
2
0
5
8
2
2
1
1
0
25

Respostas Certas
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (66,7%)
2 (100,0%)
0 (0%)
2 (40,0%)
6 (75,0%)
1 (50,0%)
2 (100,0%)
0 (0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
16 (64,0%)

Respostas Erradas
0 (0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (60,0%)
2 (25,0%)
1 (50,0%)
0 (0%)
1 (100,0%)
0 (0%)
0 (0%)
9 (36,0%)

Não sabiam
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Legenda de cursos: 2 = Estatística integral, 8 = Engenharia Agrícola integral, 9 = Engenharia Química integral, 10 = Engenharia Mecânica integral, 11 = Engenharia Elétrica
integral, 12 = Engenharia Civil integral, 13 = Engenharia de Alimentos integral, 34 =
Engenharia da Computação integral, 39 = Engenharia Química noturno, 40 = Licenciatura Física noturno, 41 = Engenharia Elétrica noturno, 42 = Ciência da Computação
noturno, 43 = Engenharia de Alimentos noturno, 49 = Engenharia de Controle e Automação noturno, 51 = Curso, 00 = curso não informado.
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COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA DA UNICAMP CAMPUS CAMPINAS
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: A construção e avaliação de um inventário conceitual para os componentes
curriculares introdutórios em Ciência da Computação
Pesquisador: Tania Alencar de Caldas
Área Temática:
Versão: 5
CAAE: 56574216.2.0000.5404
Instituição Proponente: Instituto de Computação
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.655.262

Apresentação do Projeto:
Introdução: “Pesquisa realizada por Hristova (2003) listou os erros mais comuns cometidos por alunos que
programam em JAVA. O processo de ensino e aprendizagem guiou trabalhos (Hestenes, 1992) que
identificaram as dificuldades de alunos de Física, dando origem ao "Force Concept Inventory" e
consolidando sua aplicação nessa área do conhecimento, além de despertar o interesse em outras áreas.
Há mais de três décadas, pesquisas têm comprovado que estudantes de graduação não estão aprendendo
a programar e nem mesmo sabem interpretar códigos na disciplina introdutória de Ciência da Computação,
pois os conceitos fundamentais não são compreendidos pelos estudantes. Atualmente, o impacto dos
métodos pedagógicos pode ser mensurado por "concept inventories" utilizados em diferentes disciplinas da
Ciência da Computação (Porter, 2014).No Brasil, dentre as pesquisas da área, Fernandes (2011)
apresentou tese intitulada “Um estudo sobre a consistência de modelos mentais sobre mecânica de
estudantes de ensino médio”, quando traduziu o questionário Force concept Inventory (FCI) aplicando-o
para os alunos dos três anos do ensino médio. O Ministério da Educação por meio do Conselho Nacional de
Educação é responsável pela homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação e, desde 1999, a proposta das DCNs para os cursos de Computação, aprovando o Parecer
CNE/CES n. 136/2012, em 09/03/2012, aguardando-se sua homologação.

Endereço: Rua Tessália Vieira de Camargo, 126
Bairro: Barão Geraldo
CEP: 13.083-887
UF: SP
Município: CAMPINAS
Fax: (19)3521-7187
Telefone: (19)3521-8936
E-mail: cep@fcm.unicamp.br
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COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA DA UNICAMP CAMPUS CAMPINAS
Continuação do Parecer: 1.655.262

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_706575.pdf
Outros
ATENDE_PARECER_CEP_UNICAMP_
25_7_16.pdf
TCLE / Termos de
TCLE_TaniaAlencardeCaldas_25_7_16.
Assentimento /
pdf
Justificativa de
Ausência
Cronograma
Cronograma_TaniaAlencardeCaldas_16
_07_16.pdf
Projeto Detalhado / PROJETO_TaniaAlencardeCaldas_16_7
Brochura
_16.pdf
Investigador
Outros
ATENDE_PARECER_CEP_UNICAMP_
16_7_16.pdf
Outros
ATENDE_PARECER_CEP_UNICAMP_
05_07_16.pdf
Outros
ATENDE_PARECER_CEP_UNICAMP_
30_6_16.pdf
Outros
HistoricoEscolar_TaniaAlencardeCaldas.
pdf
Declaração de
AtestadoMatricula_TaniaAlencardeCalda
Pesquisadores
s.pdf
Outros
Concept_Inventory_traduzido.pdf
Folha de Rosto
Orçamento

Folha_de_rosto_TaniaAlencardeCaldas.
pdf
Orcamento_TaniaAlencardeCaldas.pdf

Postagem

Autor

Situação

25/07/2016
12:08:58
25/07/2016
12:07:26
25/07/2016
12:06:48

Aceito
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas

Aceito

16/07/2016
18:05:43
16/07/2016
18:05:08

Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas

Aceito

16/07/2016
18:04:24
05/07/2016
23:53:20
30/06/2016
14:25:32
13/05/2016
11:13:27
13/05/2016
11:12:53
10/05/2016
14:46:28
10/05/2016
14:37:33
10/05/2016
13:05:45

Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas
Tania Alencar de
Caldas

Aceito

Aceito

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
CAMPINAS, 31 de Julho de 2016

Assinado por:
Maria Fernanda Ribeiro Bittar
(Coordenador)

Endereço: Rua Tessália Vieira de Camargo, 126
Bairro: Barão Geraldo
CEP: 13.083-887
UF: SP
Município: CAMPINAS
Fax: (19)3521-7187
Telefone: (19)3521-8936
E-mail: cep@fcm.unicamp.br
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SINAES

13

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

2011
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Novembro / 2011

COMPUTAÇÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1 - Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das
respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de
percepção da prova.
2 - Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas de formação geral
e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da prova, assim distribuídas:
Número das
questões

Partes
Formação Geral/Objetivas

1a8
Discursiva 1
e Discursiva 2
9 a 30
Discursiva 3
a Discursiva 5

Formação Geral/Discursivas
Componente Específico Comum/Objetivas
Componente Específico Comum/Discursivas

Componente Específico/Objetivas

Licenciatura

31 a 35

Ciência da Computação

36 a 40

Engenharia de
Computação

41 a 45

Sistemas de Informação

46 a 50

Questionário de percepção da Prova

Peso das
Peso dos
questões componentes
60%
40%

25%

Objetivas
85%
75%
Discursivas
15%

1a9

-

-

3 - Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário,
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de
Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.
4 - Observe as instruções expressas no Caderno de Respostas sobre a marcação das respostas às questões
de múltipla escolha (apenas uma resposta por questão).
5 - Use caneta esferográfica de tinta preta tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para
escrever as respostas das questões discursivas.
6 - Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles; não
consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
7 - Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de
percepção da prova.
8 - Quando terminar, entregue ao Aplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.
9 - Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início do Exame.

Ministério
da Educação

*A1320111*
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2011

FORMAÇÃO GERAL

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 1
Retrato de uma princesa desconhecida
Para que ela tivesse um pescoço tão fino
Para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule
Para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos
Para que a sua espinha fosse tão direita
E ela usasse a cabeça tão erguida
Com uma tão simples claridade sobre a testa
Foram necessárias sucessivas gerações de escravos
De corpo dobrado e grossas mãos pacientes
Servindo sucessivas gerações de príncipes
Ainda um pouco toscos e grosseiros
Ávidos cruéis e fraudulentos
Foi um imenso desperdiçar de gente
Para que ela fosse aquela perfeição
Solitária exilada sem destino
No poema, a autora sugere que
A
B
C
D
E

ANDRESEN, S. M. B. Dual. Lisboa: Caminho, 2004. p. 73.

os príncipes e as princesas são naturalmente belos.
os príncipes generosos cultivavam a beleza da princesa.
a beleza da princesa é desperdiçada pela miscigenação racial.
o trabalho compulsório de escravos proporcionou privilégios aos príncipes.
o exílio e a solidão são os responsáveis pela manutenção do corpo esbelto da princesa.

QUESTÃO 2
Exclusão digital é um conceito que diz respeito às extensas camadas sociais que ficaram à margem do fenômeno da
sociedade da informação e da extensão das redes digitais. O problema da exclusão digital se apresenta como um dos
maiores desafios dos dias de hoje, com implicações diretas e indiretas sobre os mais variados aspectos da sociedade
contemporânea.
Nessa nova sociedade, o conhecimento é essencial para aumentar a produtividade e a competição global. É fundamental
para a invenção, para a inovação e para a geração de riqueza. As tecnologias de informação e comunicação (TICs)
proveem uma fundação para a construção e aplicação do conhecimento nos setores públicos e privados. É nesse
contexto que se aplica o termo exclusão digital, referente à falta de acesso às vantagens e aos benefícios trazidos por
essas novas tecnologias, por motivos sociais, econômicos, políticos ou culturais.
Considerando as ideias do texto acima, avalie as afirmações a seguir.
I.

Um mapeamento da exclusão digital no Brasil permite aos gestores de políticas públicas escolherem o públicoalvo de possíveis ações de inclusão digital.
II. O uso das TICs pode cumprir um papel social, ao prover informações àqueles que tiveram esse direito negado
ou negligenciado e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica.
III. O direito à informação diferencia-se dos direitos sociais, uma vez que esses estão focados nas relações entre
os indivíduos e, aqueles, na relação entre o indivíduo e o conhecimento.
IV. O maior problema de acesso digital no Brasil está na deficitária tecnologia existente em território nacional, muito
aquém da disponível na maior parte dos países do primeiro mundo.
É correto apenas o que se afirma em
A
B
C
D
E

I e II.
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

A cibercultura pode ser vista como herdeira legítima

Com o advento da República, a discussão sobre a questão

(embora distante) do projeto progressista dos filósofos

educacional torna-se pauta significativa nas esferas dos

do século XVII. De fato, ela valoriza a participação das

Poderes Executivo e Legislativo, tanto no âmbito Federal
quanto no Estadual. Já na Primeira República, a expansão

pessoas em comunidades de debate e argumentação.

da demanda social se propaga com o movimento da escola-

Na linha reta das morais da igualdade, ela incentiva uma

novista; no período getulista, encontram-se as reformas

forma de reciprocidade essencial nas relações humanas.

de Francisco Campos e Gustavo Capanema; no momento

Desenvolveu-se a partir de uma prática assídua de trocas

de crítica e balanço do pós-1946, ocorre a promulgação

de informações e conhecimentos, coisa que os filósofos

da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação

do Iluminismo viam como principal motor do progresso.

Nacional, em 1961. É somente com a Constituição de

(...) A cibercultura não seria pós-moderna, mas estaria

1988, no entanto, que os brasileiros têm assegurada a

inserida perfeitamente na continuidade dos ideais

educação de forma universal, como um direito de todos,

revolucionários e republicanos de liberdade, igualdade e

tendo em vista o pleno desenvolvimento da pessoa no que

fraternidade. A diferença é apenas que, na cibercultura,

se refere a sua preparação para o exercício da cidadania

esses “valores” se encarnam em dispositivos técnicos

e sua qualificação para o trabalho. O artigo 208 do texto

concretos. Na era das mídias eletrônicas, a igualdade se

constitucional prevê como dever do Estado a oferta da

concretiza na possibilidade de cada um transmitir a todos;

educação tanto a crianças como àqueles que não tiveram

a liberdade toma forma nos softwares de codificação e no

acesso ao ensino em idade própria à escolarização cabida.

acesso a múltiplas comunidades virtuais, atravessando

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação

fronteiras, enquanto a fraternidade, finalmente, se traduz

proposta entre elas.

em interconexão mundial.

A relação entre educação e cidadania se estabelece na

LEVY, P. Revolução virtual. Folha de S. Paulo.
Caderno Mais, 16 ago. 1998, p.3 (adaptado).

busca da universalização da educação como uma das
condições necessárias para a consolidação da democracia

O desenvolvimento de redes de relacionamento por meio

no Brasil.

de computadores e a expansão da Internet abriram novas

PORQUE

perspectivas para a cultura, a comunicação e a educação.

Por meio da atuação de seus representantes nos Poderes
Executivos e Legislativo, no decorrer do século XX,
passou a ser garantido no Brasil o direito de acesso à
educação, inclusive aos jovens e adultos que já estavam
fora da idade escolar.

De acordo com as ideias do texto acima, a cibercultura
A representa uma modalidade de cultura pós-moderna
de liberdade de comunicação e ação.
B constituiu

negação

dos

valores

progressistas

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

defendidos pelos filósofos do Iluminismo.

A As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é
uma justificativa correta da primeira.

C banalizou a ciência ao disseminar o conhecimento nas

B As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda
não é uma justificativa correta da primeira.

redes sociais.
D valorizou o isolamento dos indivíduos pela produção

C A primeira é uma proposição verdadeira, e a segunda, falsa.

de softwares de codificação.

D A primeira é uma proposição falsa, e a segunda, verdadeira.

E incorpora valores do Iluminismo ao favorecer o

E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.

compartilhamento de informações e conhecimentos.
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QUESTÃO 5

Desmatamento na Amazônia Legal. Disponível em: <www.imazon.org.br/mapas/desmatamento-mensal-2011>. Acesso em: 20 ago. 2011.

O ritmo de desmatamento na Amazônia Legal diminuiu no mês de junho de 2011, segundo levantamento feito pela
organização ambiental brasileira Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). O relatório elaborado
pela ONG, a partir de imagens de satélite, apontou desmatamento de 99 km² no bioma em junho de 2011, uma redução
de 42% no comparativo com junho de 2010. No acumulado entre agosto de 2010 e junho de 2011, o desmatamento foi
de 1 534 km², aumento de 15% em relação a agosto de 2009 e junho de 2010. O estado de Mato Grosso foi responsável
por derrubar 38% desse total e é líder no ranking do desmatamento, seguido do Pará (25%) e de Rondônia (21%).
Disponível em: <http://www.imazon.org.br/imprensa/imazon-na-midia>. Acesso em: 20 ago. 2011(com adaptações).

De acordo com as informações do mapa e do texto,
A
B
C
D
E

foram desmatados 1 534 km² na Amazônia Legal nos últimos dois anos.
não houve aumento do desmatamento no último ano na Amazônia Legal.
três estados brasileiros responderam por 84% do desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2010 e junho de 2011.
o estado do Amapá apresenta alta taxa de desmatamento em comparação aos demais estados da Amazônia Legal.
o desmatamento na Amazônia Legal, em junho de 2010, foi de 140 km2, comparando-se o índice de junho de 2011
ao índice de junho de 2010.
4
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 6

A definição de desenvolvimento

A educação é o Xis da questão

usualmente
Desemprego

Aqui se vê que os salários
aumentam conforme os
anos de estudo (em reais)

crescente de paradigmas estabelecidos na economia e
também na cultura política. A crise ambiental no planeta,

18 500

quando traduzida na mudança climática, é uma ameaça real

Salário de
quem tem
doutorado
ou MBA

7,91%
12 a 14 anos
de estudo

é a que procura atender às

gerações futuras. O mundo assiste a um questionamento

13,05%

Até 10 anos
de estudo

mais

necessidades atuais sem comprometer a capacidade das

Salário

Aqui se vê que a taxa de
desemprego é menor para
quem fica mais tempo
na escola

utilizada

sustentável

ao pleno desenvolvimento das potencialidades dos países.
O Brasil está em uma posição privilegiada para enfrentar

8 600
Salário de
quem tem curso
superior e fala
uma língua
estrangeira

1 800
Salário de
quem conclui
o ensino
médio

os enormes desafios que se acumulam. Abriga elementos

3,83%

fundamentais para o desenvolvimento: parte significativa

15 a 17 anos
de estudo

da biodiversidade e da água doce existentes no planeta;

2,66%

grande extensão de terras cultiváveis; diversidade étnica e

Mais de
17 anos
de estudo

cultural e rica variedade de reservas naturais.
O campo do desenvolvimento sustentável pode ser

Fontes: Manager Assessoria
em Recursos Humanos e IBGE

conceitualmente
Disponível em: <http://ead.uepb.edu.br/noticias,82>. Acesso em: 24 ago. 2011.

dividido

em

três

componentes:

sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e
sustentabilidade sociopolítica.

A expressão “o Xis da questão” usada no título do
infográfico diz respeito

Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável pressupõe

A à quantidade de anos de estudos necessários para
garantir um emprego estável com salário digno.
B às oportunidades de melhoria salarial que surgem à medida
que aumenta o nível de escolaridade dos indivíduos.
C à influência que o ensino de língua estrangeira nas
escolas tem exercido na vida profissional dos indivíduos.
D aos questionamentos que são feitos acerca da
quantidade mínima de anos de estudo que os
indivíduos precisam para ter boa educação.
E à redução da taxa de desemprego em razão da política
atual de controle da evasão escolar e de aprovação
automática de ano de acordo com a idade.

A a preservação do equilíbrio global e do valor das
reservas de capital natural, o que não

justifica a

desaceleração do desenvolvimento econômico e
político de uma sociedade.
B a

redefinição

de

critérios

e

instrumentos

de

avaliação de custo-benefício que reflitam os efeitos
socioeconômicos e os valores reais do consumo e da
preservação.
C o reconhecimento de que, apesar de os recursos
naturais serem ilimitados, deve ser traçado um

ÁREA LIVRE

novo modelo de desenvolvimento econômico para a
humanidade.
D a redução do consumo das reservas naturais com
a consequente estagnação do desenvolvimento
econômico e tecnológico.
E a distribuição homogênea das reservas naturais entre
as nações e as regiões em nível global e regional.
5
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QUESTÃO 8
Em reportagem, Owen Jones, autor do livro Chavs: a difamação da classe trabalhadora, publicado no Reino
Unido, comenta as recentes manifestações de rua em Londres e em outras principais cidades inglesas.
Jones prefere chamar atenção para as camadas sociais mais desfavorecidas do país, que desde o início dos
distúrbios, ficaram conhecidas no mundo todo pelo apelido chavs, usado pelos britânicos para escarnecer dos hábitos
de consumo da classe trabalhadora. Jones denuncia um sistemático abandono governamental dessa parcela da
população: “Os políticos insistem em culpar os indivíduos pela desigualdade”, diz. (...) “você não vai ver alguém assumir
ser um chav, pois se trata de um insulto criado como forma de generalizar o comportamento das classes mais baixas.
Meu medo não é o preconceito e, sim, a cortina de fumaça que ele oferece. Os distúrbios estão servindo como o
argumento ideal para que se faça valer a ideologia de que os problemas sociais são resultados de defeitos individuais,
não de falhas maiores. Trata-se de uma filosofia que tomou conta da sociedade britânica com a chegada de Margaret
Thatcher ao poder, em 1979, e que basicamente funciona assim: você é culpado pela falta de oportunidades. (...) Os
políticos insistem em culpar os indivíduos pela desigualdade”.
Suplemento Prosa & Verso, O Globo, Rio de Janeiro, 20 ago. 2011, p. 6 (adaptado).

Considerando as ideias do texto, avalie as afirmações a seguir.
I.

Chavs é um apelido que exalta hábitos de consumo de parcela da população britânica.

II. Os distúrbios ocorridos na Inglaterra serviram para atribuir deslizes de comportamento individual como causas
de problemas sociais.
III. Indivíduos da classe trabalhadora britânica são responsabilizados pela falta de oportunidades decorrente da
ausência de políticas públicas.
IV. As manifestações de rua na Inglaterra reivindicavam formas de inclusão nos padrões de consumo vigente.
É correto apenas o que se afirma em
A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO DISCURSIVA 1
A Educação a Distância (EaD) é a modalidade de ensino que permite que a
comunicação e a construção do conhecimento entre os usuários envolvidos
possam acontecer em locais e tempos distintos. São necessárias tecnologias
cada vez mais sofisticadas para essa modalidade de ensino não presencial, com
vistas à crescente necessidade de uma pedagogia que se desenvolva por meio
de novas relações de ensino-aprendizagem.
O Censo da Educação Superior de 2009, realizado pelo MEC/INEP, aponta
para o aumento expressivo do número de matrículas nessa modalidade. Entre
2004 e 2009, a participação da EaD na Educação Superior passou de 1,4%
para 14,1%, totalizando 838 mil matrículas, das quais 50% em cursos de
licenciatura. Levantamentos apontam ainda que 37% dos estudantes de EaD
estão na pós-graduação e que 42% estão fora do seu estado de origem.

Considerando as informações acima, enumere três vantagens de um curso a distância, justificando brevemente cada
uma delas. (valor: 10,0 pontos)

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
COMPUTAÇÃO

*A1320117*

211

2011
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO DISCURSIVA 2
A Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2010) utiliza-se
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
para apresentar sucinta análise das condições de vida no
Brasil. Quanto ao analfabetismo, a SIS 2010 mostra que
os maiores índices se concentram na população idosa, em
camadas de menores rendimentos e predominantemente
na região Nordeste, conforme dados do texto a seguir.

População analfabeta com idade superior a 15 anos

A taxa de analfabetismo referente a pessoas de 15 anos
ou mais de idade baixou de 13,3% em 1999 para 9,7%
em 2009. Em números absolutos, o contingente era de
14,1 milhões de pessoas analfabetas. Dessas, 42,6%
tinham mais de 60 anos, 52,2% residiam no Nordeste
e 16,4% viviam com ½ salário-mínimo de renda familiar
per capita. Os maiores decréscimos no analfabetismo
por grupos etários entre 1999 a 2009 ocorreram na faixa
dos 15 a 24 anos. Nesse grupo, as mulheres eram mais
alfabetizadas, mas a população masculina apresentou
queda um pouco mais acentuada dos índices de
analfabetismo, que passou de 13,5% para 6,3%, contra
6,9% para 3,0% para as mulheres.
SIS 2010: Mulheres mais escolarizadas são mães mais tarde e têm menos filhos.
Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias>.
Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado).

ano

porcentagem

2000

13,6

2001

12,4

2002

11,8

2003

11,6

2004

11,2

2005

10,7

2006

10,2

2007

9,9

2008

10,0

2009

9,7

Fonte: IBGE

Com base nos dados apresentados, redija um texto dissertativo acerca da importância de políticas e programas
educacionais para a erradicação do analfabetismo e para a empregabilidade, considerando as disparidades
sociais e as dificuldades de obtenção de emprego provocadas pelo analfabetismo. Em seu texto, apresente uma
proposta para a superação do analfabetismo e para o aumento da empregabilidade. (valor: 10,0 pontos)
RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 10

Seja A um conjunto e seja ~ uma relação entre pares de
elementos de A.

Em determinado período letivo, cada estudante de um
curso universitário tem aulas com um de três professores,
esses identificados pelas letras X, Y e Z. As quantidades
de estudantes (homens e mulheres) que têm aulas com
cada professor é apresentada na tabela de contingência
abaixo.

Diz-se que ~ é uma relação de equivalência entre pares
de elementos de A se as seguintes propriedades são
verificadas, para quaisquer elementos a, a’ e a’’ de A:
(i)

a ~ a;

(ii) se a ~ a’, então a’ ~ a;
(iii) se a ~ a’ e a’ ~ a’’, então a ~ a’’.
Uma classe de equivalência do elemento a de A com
respeito à relação ~ é o conjunto

Professor X

Professor Y

Professor Z

Estudantes
homens

45

5

32

Estudantes
mulheres

67

2

4

A partir do grupo de estudantes desse curso universitário,
escolhe-se um estudante ao acaso. Qual é a probabilidade
de que esse estudante seja mulher, dado que ele tem
aulas apenas com o professor X?

O conjunto quociente de A pela relação de
equivalência ~ é o conjunto de todas as classes de
equivalência relativamente à relação ~, definido e
denotado como a seguir:

A
A função

é chamada projeção canônica e é

definida como

B

Considerando as definições acima, analise as afirmações
a seguir.

C

I.

61
73
61
155
67
155

A relação de equivalência ~ no conjunto A
particiona o conjunto A em subconjuntos disjuntos:
as classes de equivalência.

D

II. A união das classes de equivalência da relação de
equivalência ~ no conjunto A resulta no conjunto
das partes de A.

E

III. As três relações seguintes

ÁREA LIVRE

22
112
67
112

são relações de equivalência no conjunto dos
números inteiros .
IV. Qualquer relação de equivalência no conjunto A é
proveniente de sua projeção canônica.
É correto apenas o que se afirma em
A II.
B III.
C I e III.
D I e IV.
E II e IV.
9
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

O problema da parada para máquinas de Turing, ou
simplesmente problema da parada, pode ser assim
descrito: determinar, para quaisquer máquina de Turing M
e palavra w, se M irá eventualmente parar com entrada w.

O problema do escalonamento de intervalos tem como
entrada um conjunto de intervalos numéricos (usualmente
interpretados como início e fim de atividades), e o objetivo
é escolher, desse conjunto, o maior número possível
de intervalos disjuntos dois a dois. Há vários problemas
práticos que podem ser modelados dessa forma, como,
por exemplo, a seleção de tarefas com horário marcado.

Mais informalmente, o mesmo problema também pode
ser assim descrito: dados um algoritmo e uma entrada
finita, decidir se o algoritmo termina ou se executará
indefinidamente.
Para o problema da parada,

O problema do escalonamento de intervalos pode ser
resolvido com o algoritmo descrito a seguir. O conjunto
de intervalos dados inicialmente é R e o conjunto de
intervalos escolhidos, A, começa vazio.

A existe algoritmo exato de tempo de execução
polinomial para solucioná-lo.
B existe algoritmo exato de tempo de execução
exponencial para solucioná-lo.
C não existe algoritmo que o solucione, não importa
quanto tempo seja disponibilizado.
D não existe algoritmo exato, mas existe algoritmo de
aproximação de tempo de execução polinomial que o
soluciona, fornecendo respostas aproximadas.
E não existe algoritmo exato, mas existe algoritmo de
aproximação de tempo de execução exponencial que
o soluciona, fornecendo respostas aproximadas.

enquanto R não estiver vazio,
seja x o intervalo de R com menor tempo
de término, e que não tenha interseção com
algum intervalo em A
retire x de R e adicione ao conjunto A
retorne A
A respeito desse algoritmo, analise as seguintes asserções.
Para checar se o algoritmo está correto, basta verificar
que o primeiro intervalo adicionado ao conjunto A
necessariamente faz parte de uma solução ótima.

QUESTÃO 12
Considere a gramática a seguir, em que
,
e
são símbolos não terminais, e são terminais e é a
cadeia vazia.

PORQUE
Pode-se mostrar, por indução no número máximo de
intervalos calculados (ou seja, no número de vezes que
o laço “enquanto” é executado), que, embora possa haver
soluções tão boas quanto A, nenhuma delas é estritamente
melhor que A. O conjunto com um único intervalo é a base
de indução.

A respeito dessa gramática, analise as afirmações a seguir.
I. Nas cadeias geradas por essa gramática, o último
símbolo é .

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

II. O número de zeros consecutivos nas cadeias
geradas pela gramática é, no máximo, dois.
III. O número de uns em cada cadeia gerada pela
gramática é maior que o número de zeros.
IV. Nas cadeias geradas por essa gramática, todos os
uns estão à esquerda de todos os zeros.
É correto apenas o que se afirma em
A
B
C
D
E

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a
segunda, uma proposição falsa.

I.
II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

D A segunda asserção é uma proposição falsa e a
segunda, uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.
10
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 14

Suponha que seja necessário desenvolver uma ferramenta
que apresente o endereço IP dos múltiplos roteadores,
salto a salto, que compõem o caminho do hospedeiro em
que a ferramenta é executada até um determinado destino
(segundo seu endereço IP), assim como o round-trip time
até cada roteador. Tal ferramenta precisa funcionar na
Internet atual, sem demandar mudanças em roteadores
nem a introdução de novos protocolos.

Observe o diagrama de Venn a seguir.

Considerando o problema acima, qual dos seguintes
protocolos representaria a melhor (mais simples e
eficiente) solução?
A IP: Internet Protocol.
B UDP: User Datagram Protocol.
C TCP: Transmission Control Protocol.
D ICMP: Internet Control Message Protocol.
E DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.
QUESTÃO 16
A função representada em azul no diagrama também

Um navegador Web executa em um hospedeiro A, em
uma rede de uma organização, e acessa uma página
localizada de um servidor Web em um hospedeiro B,
situado em outra rede na Internet. A rede em que A se
situa conta com um servidor DNS local. Um profissional
deseja fazer uma lista com a sequência de protocolos
empregados e comparar com o resultado apresentado
por uma ferramenta de monitoramento executada no
hospedeiro A. A lista assume que

poderia ser expressa pela função lógica
A

.

B

.

C

.

D

.

E

.

i)

ÁREA LIVRE

todas as tabelas com informações temporárias e
caches estão vazias;

ii) o hospedeiro cliente está configurado com o
endereço IP do servidor DNS local.
Qual das sequências a seguir representa a ordem em que
mensagens, segmentos e pacotes serão observados em
um meio físico ao serem enviados pelo hospedeiro A?
A ARP, DNS/UDP/IP, TCP/IP e HTTP/TCP/IP.
B ARP, DNS/UDP/IP, HTTP/TCP/IP e TCP/IP.
C DNS/UDP/IP, ARP, HTTP/TCP/IP e TCP/IP.
D DNS/UDP/IP, ARP, TCP/IP e HTTP/TCP/IP.
E HTTP/TCP/IP, TCP/IP, DNS/UDP/IP e ARP.
11
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QUESTÃO 17
A tabela a seguir apresenta a relação de mintermos e maxtermos para três variáveis.

Analise o circuito de quatro variáveis a seguir.

Considerando esse circuito, as funções f e g são, respectivamente,
A

∑m(0,1,2,3,6,7,8,9) e ∑m(2,3,6,7,10,14).

B

∑m(4,5,10,11,12,13,14,15) e ∑m(0,1,4,5,8,9,11,12,13,15).

C

∏M(0,1,2,3,6,7,8,9) e ∏M(0,1,4,5,8,9,11,12,13,15).

D

∏M(4,5,10,11,12,13,14,15) e ∑m(2,3,6,7,10,14).

E

∏M(4,5,10,11,12,13,14,15) e ∏M(2,3,6,7,10,14).
12
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

de usá-lo em sua loja. Segundo o seu amigo, o referido

Considere que G é um grafo qualquer e que V e E são os
conjuntos de vértices e de arestas de G, respectivamente.
Considere também que grau (v) é o grau de um vértice
v pertencente ao conjunto V. Nesse contexto, analise as
seguintes asserções.

programa foi compilado em seu sistema computacional

Em G, a quantidade de vértices com grau ímpar é ímpar.

Um vendedor de artigos de pesca obteve com um amigo
o código executável (já compilado) de um programa que
gerencia vendas e faz o controle de estoque, com o intuito

pessoal (sistema A) e funciona corretamente. O vendedor

PORQUE

constatou que o programa excecutável também funciona

Para G, vale a identidade dada pela expressão

corretamente no sistema computacional de sua loja
(sistema B). Considerando a situação relatada, analise as
afirmações a seguir.
I.

Os computadores poderiam ter quantidades

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

diferentes de núcleos (cores).

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a
segunda uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.

II. As chamadas ao sistema (system call) do sistema
operacional no sistema A devem ser compatíveis
com as do sistema B.
III. O conjunto de instruções do sistema A poderia ser
diferente do conjunto de instruções do sistema B.
IV. Se os registradores do sistema A forem de 64 bits, os
registradores do sistema B poderiam ser de 32 bits.
É correto o que se afirma em

QUESTÃO 21

A III, apenas.

No desenvolvimento de um software que analisa bases de
DNA, representadas pelas letras A, C, G, T, utilizou-se as
estruturas de dados: pilha e fila. Considere que, se uma
sequência representa uma pilha, o topo é o elemento mais
à esquerda; e se uma sequência representa uma fila, a
sua frente é o elemento mais à esquerda.

B I e II, apenas.
C III e IV, apenas.
D I, II e IV, apenas.
E I, II, III e IV.

Analise o seguinte cenário: “a sequência inicial ficou
armazenada na primeira estrutura de dados na seguinte
ordem: (A,G,T,C,A,G,T,T). Cada elemento foi retirado
da primeira estrutura de dados e inserido na segunda
estrutura de dados, e a sequência ficou armazenada na
seguinte ordem: (T,T,G,A,C,T,G,A). Finalmente, cada
elemento foi retirado da segunda estrutura de dados e
inserido na terceira estrutura de dados e a sequência ficou
armazenada na seguinte ordem: (T,T,G,A,C,T,G,A)”.

QUESTÃO 19
Uma equipe está realizando testes com base nos
códigos-fonte de um sistema. Os testes envolvem a
verificação de diversos componentes individualmente,
bem como das interfaces entre os componentes.
No contexto apresentado, essa equipe está realizando
testes em nível de

Qual a única sequência de estruturas de dados
apresentadas a seguir pode ter sido usada no cenário
descrito acima?

A unidade.
B aceitação.

A
B
C
D
E

C sistema e aceitação.
D integração e sistema.
E unidade e integração.

Fila - Pilha - Fila.
Fila - Fila - Pilha.
Fila - Pilha - Pilha.
Pilha - Fila - Pilha.
Pilha - Pilha - Pilha.

13
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QUESTÃO 22
Considere a seguinte tabela verdade, na qual estão
definidas quatro entradas – A, B, C e D – e uma saída S.
A

B

C

D

S

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

QUESTÃO 23
Autômatos finitos possuem diversas aplicações práticas,
como na detecção de sequências de caracteres em
um texto. A figura abaixo apresenta um autômato que
reconhece sequências sobre o alfabeto
e
uma gramática livre de contexto que gera um subconjunto
, em que
representa o string vazio.
de

Analisando a gramática e o autômato acima,
conclui-se que
A a linguagem gerada pela gramática é inerentemente
ambígua.
B a gramática é regular e gera uma linguagem livre de
contexto.
C a linguagem reconhecida pelo autômato é a mesma
gerada pela gramática.
D o autômato reconhece a linguagem sobre
em que
os strings possuem o prefixo ababc.
E a linguagem reconhecida pelo autômato é a

A menor expressão de chaveamento representada por
uma soma de produtos correspondente à saída S é
A AB’(D+C’)+A’D’+ABC.
B AD + A’BD’+A’BC+A’B’C’.
C A’D’ + AB’D+AB’C’+ABC.
D (A’+D)(A+B+C’)(A+B’+C+D’).
E

mesma que a representada pela expressão regular

(A+D’)(A’+B’+C)(A’+B+C’+D).

.

ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
Um Padrão de Projeto nomeia, abstrai e identifica
os aspectos-chave de uma estrutura de projeto comum
para torná-la útil para a criação de um projeto orientado a
objetos reutilizáveis.

As filas de prioridades (heaps) são estruturas de dados
importantes no projeto de algoritmos. Em especial, heaps
podem ser utilizados na recuperação de informação

GAMMA, E., HELM, R., JOHNSON, R., VLISSIDES, J. Padrões de Projeto-Soluções
Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

em grandes bases de dados constituídos por textos.

Em relação a Padrões de Projeto, analise as afirmações
a seguir.

Basicamente, para se exibir o resultado de uma consulta,
os documentos recuperados são ordenados de acordo

I. Prototype é um tipo de padrão estrutural.
II. Singleton tem por objetivos garantir que uma
classe tenha ao menos uma instância e fornecer
um ponto global de acesso para ela.
III. Template Method tem por objetivo definir o
esqueleto de um algoritmo em uma operação,
postergando a definição de alguns passos para
subclasses.
IV. Iterator fornece uma maneira de acessar
sequencialmente os elementos de um objeto
agregado sem expor sua representação
subjacente.
É correto apenas o que se afirma em

com a relevância presumida para o usuário. Uma consulta
pode recuperar milhões de documentos que certamente
não serão todos examinados. Na verdade, o usuário
examina os primeiros m documentos dos n recuperados,
em que m é da ordem de algumas dezenas.
Considerando as características dos heaps e sua
aplicação no problema descrito acima, avalie as
seguintes afirmações.
I.

Uma vez que o heap é implementado como

A
B
C
D
E

uma árvore binária de pesquisa essencialmente
completa, o custo computacional para sua
construção é O(n log n).
II. A implementação de heaps utilizando-se vetores
é eficiente em tempo de execução e em espaço

I.
II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 26

de armazenamento, pois o pai de um elemento
armazenado na posição i se encontra armazenado
na posição 2i+1.
III. O custo computacional para se recuperar
de forma ordenada os m documentos mais
relevantes armazenados em um heap de

Está correto apenas o que se afirma em

Um baralho tem 52 cartas, organizadas em 4 naipes,
com 13 valores diferentes para cada naipe.
Os valores possíveis são: Ás, 2, 3, ..., 10, J, Q, K.
No jogo de poker, uma das combinações de 5 cartas
mais valiosas é o full house, que é formado por
três cartas de mesmo valor e outras duas cartas de
mesmo valor. São exemplos de full houses: i) três
cartas K e duas 10 (como visto na figura) ou ii) três
cartas 4 e duas Ás.

A I e II.

Quantas possibilidades para full house existem em um
baralho de 52 cartas?

tamanho n é O(m log n).
IV. Determinar o documento com maior valor de
relevância armazenado em um heap tem custo
computacional O(1).

B II e III.

A
B
C
D
E

C III e IV.
D I, II e IV.
E I, III e IV.

156.
624.
1872.
3744.
7488.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 27
Um dos problemas clássicos da computação científica é a
multiplicação de matrizes. Assuma que foram declaradas
e inicializadas três matrizes quadradas de ponto flutuante,
a, b e c, cujos índices variam entre 0 e n - 1. O seguinte
trecho de código pode ser usado para multiplicar matrizes
de forma sequencial:

Algoritmos criados para resolver um mesmo problema

1. for [i = 0 to n - 1] {
2. for [j = 0 to n - 1] {
3.
c[i, j] = 0.0;
4.
for [k = 0 to n - 1]
5.
c[i, j] = c[i, j] + a[i, k] * b[k, j];
6. }
7. }

determinado algoritmo chega à solução desejada.

podem diferir de forma drástica quanto a sua eficiência.
Para evitar este fato, são utilizadas técnicas algorítmicas,
isto é, conjunto de técnicas que compreendem os métodos
de codificação de algoritmos de forma a salientar sua
complexidade, levando-se em conta a forma pela qual
Considerando os diferentes paradigmas e técnicas de
projeto de algoritmos, analise as afirmações abaixo.
I.

uma solução ótima global.
II. A técnica de divisão e conquista pode ser dividida

O objetivo é paralelizar esse código para que o tempo de
execução seja reduzido em uma máquina com múltiplos
processadores e memória compartilhada. Suponha que
o comando “co” seja usado para definição de comandos
concorrentes, da seguinte forma: “co [i = 0 to n - 1] { x; y; z;}”
cria n processos concorrentes, cada um executando
sequencialmente uma instância dos comandos x, y, z
contidos no bloco.

em três etapas: dividir a instância do problema
em duas ou mais instâncias menores; resolver
as instâncias menores recursivamente; obter a
solução para as instâncias originais (maiores) por
meio da combinação dessas soluções.
III. A

de

programação

dinâmica

subtarefas parciais que devem ser exploradas

Esse problema é exemplo do que se chama
“embaraçosamente paralelo”, porque pode
ser decomposto em um conjunto de várias
operações menores que podem ser executadas
independentemente.

exaustivamente.
IV. O uso de heurísticas (ou algoritmos aproximados)
é caracterizado pela ação de um procedimento
chamar a si próprio, direta ou indiretamente.
É correto apenas o que se afirma em

II. O programa produziria resultados corretos e em
tempo menor do que o sequencial, trocando-se o
“for” na linha 1 por um “co”.

A I.
B II.

III. O programa produziria resultados corretos e em
tempo menor do que o sequencial, trocando-se o
“for” na linha 2 por um “co”.

C I e IV.
D II e III.

IV. O programa produziria resultados corretos e em
tempo menor do que o sequencial, trocando-se
ambos “for”, nas linhas 1 e 2, por “co”.

E III e IV.
ÁREA LIVRE

É correto o que se afirma em
A I, II e III, apenas.
B I, II e IV, apenas.
C I, III e IV, apenas.
D II, III e IV, apenas.
E I, II, III, IV.
16
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
Suponha que se queira pesquisar a chave 287 em uma
árvore binária de pesquisa com chaves entre 1 e 1 000.
Durante uma pesquisa como essa, uma sequência de
chaves é examinada. Cada sequência abaixo é uma
suposta sequência de chaves examinadas em uma busca
da chave 287.

Uma antiga empresa de desenvolvimento de software
resolveu atualizar toda sua infraestrutura computacional
adquirindo

um

sistema

operacional

multitarefa,

processadores multi-core (múltiplos núcleos) e o uso de
uma linguagem de programação com suporte a threads.

I. 7, 342, 199, 201, 310, 258, 287
II. 110, 132, 133, 156, 289, 288, 287
III. 252, 266, 271, 294, 295, 289, 287
IV. 715, 112, 530, 249, 406, 234, 287
É válido apenas o que se apresenta em

O sistema operacional multitarefa de um computador
é capaz de executar vários processos (programas) em
paralelo. Considerando esses processos implementados
com mais de uma thread (multi-threads), analise as
afirmações abaixo.
I.

A
B
C
D

Os ciclos de vida de processos e threads são idênticos.

II. Threads de diferentes processos compartilham
memória.
III. Somente processadores multi-core são capazes

I.
III.
I e II.
II e IV.

E III e IV.

de executar programas multi-threads.
IV. Em sistemas operacionais multitarefa, threads

ÁREA LIVRE

podem migrar de um processo para outro.
É correto apenas o que se afirma em
A
B
C
D
E

I.
II.
I e III.
I e IV.
II e IV.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO DISCURSIVA 3

Os números de Fibonacci correspondem à uma sequência infinita na
qual os dois primeiros termos são 0 e 1. Cada termo da sequência,
à exceção dos dois primeiros, é igual à soma dos dois anteriores,
conforme a relação de recorrência abaixo.

Desenvolva dois algoritmos, um iterativo e outro recursivo, que, dado um número natural n > 0, retorna o n-ésimo termo
da sequência de Fibonacci. Apresente as vantagens e desvantagens de cada algoritmo. (valor: 10,0 pontos)
RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO DISCURSIVA 4
Listas ordenadas implementadas com vetores são estruturas
de dados adequadas para a busca binária, mas possuem o
inconveniente de exigirem custo computacional de ordem linear
para a inserção de novos elementos. Se as operações de inserção
ou remoção de elementos forem frequentes, uma alternativa é
transformar a lista em uma árvore binária de pesquisa balanceada,
que permitirá a execução dessas operações com custo logarítmico.
Considerando essas informações, escreva um algoritmo recursivo que construa uma árvore binária de pesquisa
completa, implementada por estruturas auto-referenciadas ou apontadores, a partir de um vetor ordenado, v, de n
inteiros, em que n = 2m - 1, m > 0. O algoritmo deve construir a árvore em tempo linear, sem precisar fazer qualquer
comparação entre os elementos do vetor, uma vez que este já está ordenado. Para isso,
a) descreva a estrutura de dados utilizada para a implementação da árvore (valor = 2,0 pontos)
b) escreva o algoritmo para a construção da árvore. A chamada principal à função recursiva deve passar, como
parâmetros, o vetor, índice do primeiro e último elementos, retornando a referência ou apontador para a raiz da
árvore criada (valor: 8,0 pontos).
Observação: Qualquer notação em português estruturado, de forma imperativa ou orientada a objetos deve ser
considerada, assim como em uma linguagem de alto nível, como o Pascal, C e Java.
RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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QUESTÃO DISCURSIVA 5
As memórias cache são usadas para diminuir o tempo de acesso à memória principal,
mantendo cópias de seus dados. Uma função de mapeamento é usada para determinar
em que parte da memória cache um dado da memória principal será mapeado. Em certos
casos, é necessário usar um algoritmo de substituição para determinar qual parte da cache
será substituída.
Suponha uma arquitetura hipotética com as seguintes características:
•

A memória principal possui 4 Gbytes, em que cada byte é diretamente endereçável
com um endereço 32 bits.

•

A memória cache possui 512 Kbytes, organizados em 128 K linhas de 4 bytes.

•

Os dados são transferidos entre as duas memórias em blocos de 4 bytes.

Considerando os mapeamentos direto, totalmente associativo e associativo por conjuntos (em 4 vias), redija um
texto que contemple as organizações dessas memórias, demonstrando como são calculados os endereços das
palavras, linhas (blocos), rótulos (tags) e conjunto na memória cache em cada um dos três casos. Cite as vantagens
e desvantagens de cada função de mapeamento, bem como a necessidade de algoritmos de substituição em cada
uma delas. (valor: 10,0 pontos)
RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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ATENÇÃO!
Prezado(a) estudante,
1 - A seguir serão apresentadas questões de múltipla escolha (objetivas) relativas ao Componente
Específico dos cursos da área de Computação, assim distribuídas:
Cursos

Número das questões

Licenciatura
Ciência da Computação
Engenharia de Computação
Sistemas de Informação

31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50

2 - Você deverá responder APENAS às questões referentes ao curso no qual você está inscrito,
conforme consta no Caderno de Respostas.
3 - Observe atentamente os números das questões de múltipla escolha correspondentes ao curso
no qual você está inscrito para assinalar corretamente no Caderno de Respostas.
QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
O fazer docente pressupõe a realização de um
conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São
o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e
a avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas ou
funções didáticas, mas que convergem para a realização
do ensino propriamente dito.

Na Sociologia da Educação, o currículo é considerado
um mecanismo por meio do qual a escola define o
plano educativo para a consecução do projeto global
de educação de uma sociedade, realizando, assim, sua
função social. Considerando o currículo na perspectiva
crítica da Educação, avalie as afirmações a seguir.
I.

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004, p. 72.

Considerando que, para desenvolver cada operação
didática inerente ao ato de planejar, executar e avaliar,
o professor precisa dominar certos conhecimentos
didáticos, avalie quais afirmações abaixo se referem a
conhecimentos e domínios esperados do professor.

O currículo é um fenômeno escolar que se
desdobra em uma prática pedagógica expressa
por determinações do contexto da escola.

II. O currículo reflete uma proposta educacional que
inclui o estabelecimento da relação entre o ensino
e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento
profissional docente.

I.

Conhecimento dos conteúdos da disciplina que
leciona, bem como capacidade de abordá-los de
modo contextualizado.
II. Domínio das técnicas de elaboração de provas
objetivas, por se configurarem instrumentos
quantitativos precisos e fidedignos.
III. Domínio de diferentes métodos e procedimentos
de ensino e capacidade de escolhê-los conforme
a natureza dos temas a serem tratados e as
características dos estudantes.
IV. Domínio do conteúdo do livro didático adotado,
que deve conter todos os conteúdos a serem
trabalhados durante o ano letivo.
É correto apenas o que se afirma em

III. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza
intervenções, uma vez que o conteúdo é condição
lógica do ensino.
IV. O currículo é a expressão da harmonia de valores
dominantes inerentes ao processo educativo.
É correto apenas o que se afirma em
A I.

A
B
C
D
E

B II.
C I e III.
D II e IV.
E III e IV.

I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.
III e IV.
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QUESTÃO 33

Figura. Brasil: Pirâmide Etária Absoluta (2010-2040)
Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm>. Acesso em: 23 ago. 2011.

Com base na projeção da população brasileira para o período 2010-2040 apresentada nos gráficos, avalie as
seguintes asserções.
Constata-se a necessidade de construção, em larga escala, em nível nacional, de escolas
especializadas na Educação de Jovens e Adultos, ao longo dos próximos 30 anos.
PORQUE
Haverá, nos próximos 30 anos, aumento populacional na faixa etária de 20 a 60 anos e
decréscimo da população com idade entre 0 e 20 anos.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.
22
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QUESTÃO 34
Na escola em que João é professor, existe um laboratório de informática, que é utilizado para os estudantes trabalharem
conteúdos em diferentes disciplinas. Considere que João quer utilizar o laboratório para favorecer o processo ensinoaprendizagem, fazendo uso da abordagem da Pedagogia de Projetos. Nesse caso, seu planejamento deve
A ter como eixo temático uma problemática significativa para os estudantes, considerando as possibilidades
tecnológicas existentes no laboratório.
B relacionar os conteúdos previamente instituídos no início do período letivo e os que estão no banco de dados
disponível nos computadores do laboratório de informática.
C definir os conteúdos a serem trabalhados, utilizando a relação dos temas instituídos no Projeto Pedagógico da
escola e o banco de dados disponível nos computadores do laboratório.
D listar os conteúdos que deverão ser ministrados durante o semestre, considerando a sequência apresentada no
livro didático e os programas disponíveis nos computadores do laboratório.
E propor o estudo dos projetos que foram desenvolvidos pelo governo quanto ao uso de laboratórios de informática,
relacionando o que consta no livro didático com as tecnologias existentes no laboratório.
QUESTÃO 35

QUINO. Toda a Mafalda. Trad. Andréa Stahel M. da Silva et al. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 71.

Muitas vezes, os próprios educadores, por incrível que pareça, também vítimas de uma formação alienante, não
sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo que ensinam e quando interrogados dão respostas
evasivas: “é pré-requisito para as séries seguintes”, “cai no vestibular”, “hoje você não entende, mas daqui a dez anos
vai entender”. Muitos alunos acabam acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para entender mesmo,
que só entenderão quando forem adultos, ou seja, acabam se conformando com o ensino desprovido de sentido.
VASCONCELLOS, C. S. Construção do conhecimento em sala de aula. 13ª ed. São Paulo: Libertad, 2002, p. 27-8.

Correlacionando a tirinha de Mafalda e o texto de Vasconcellos, avalie as afirmações a seguir.
I.

O processo de conhecimento deve ser refletido e encaminhado a partir da perspectiva de uma prática social.

II. Saber qual conhecimento deve ser ensinado nas escolas continua sendo uma questão nuclear para o processo
pedagógico.
III. O processo de conhecimento deve possibilitar compreender, usufruir e transformar a realidade.
IV. A escola deve ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular, mesmo que sejam desprovidos de significado
e sentido para professores e alunos.
V. Os projetos curriculares devem desconsiderar a influência do currículo oculto que ocorre na escola com caráter
informal e sem planejamento.
É correto apenas o que se afirma em
A I e III.

B I e IV.

C II e IV.

D I, II e III.

E II, III e IV.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
Escopo dinâmico: para as linguagens com escopo
dinâmico, a vinculação das variáveis ao escopo é realizada
em tempo de execução. (...) Se uma variável é local ao
bloco, então o uso da dada variável no bloco será sempre
vinculado àquela local. Contudo, se a variável for nãolocal, a sua vinculação depende da ordem de execução,
a última vinculada na execução. A consequência disso é
que, em um mesmo bloco de comandos, um identificador
pode ter significados diferentes, e o programador precisa
ter a ideia precisa de qual variável está sendo usada.

O problema P versus NP é um problema ainda não
resolvido e um dos mais estudados em Computação.
Em linhas gerais, deseja-se saber se todo problema
cuja solução pode ser eficientemente verificada por um
computador, também pode ser eficientemente obtida
por um computador. Por “eficientemente” ou “eficiente”
significa “em tempo polinomial”.
A classe dos problemas cujas soluções podem ser
eficientemente obtidas por um computador é chamada de
classe P. Os algoritmos que solucionam os problemas
dessa classe têm complexidade de pior caso polinomial
no tamanho das suas entradas.

de MELO, A. C. V.; da SILVA, F. S. C. Princípios de Linguagens de
Programação. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. p.65.

Suponha que uma linguagem de programação tenha sido
projetada com vinculação e verificação estáticas para tipos
de variáveis, além de passagem de parâmetros por valor.
Também é exigido pela especificação da linguagem que
programas sejam compilados integralmente e que não é
permitido compilar bibliotecas separadamente. Durante
uma revisão da especificação da linguagem, alguém
propôs que seja adicionado um mecanismo para suporte
a variáveis com escopo dinâmico.

Para alguns problemas computacionais, não se conhece
solução eficiente, isto é, não se conhece algoritmo eficiente
para resolvê-los. No entanto, se para uma dada solução
de um problema é possível verificá-la eficientemente,
então o problema é dito estar em NP. Dessa forma, a
classe de problemas para os quais suas soluções podem
ser eficientemente verificadas é chamada de classe NP.

A respeito da proposta de modificação da linguagem,
analise as seguintes afirmações.

Um problema é dito ser NP-completo se pertence à
classe NP e, além disso, se qualquer outro problema na
classe NP pode ser eficientemente transformado nesse
problema. Essa transformação eficiente envolve as
entradas e saídas dos problemas.

I.

Considerando as noções de complexidade computacional
apresentadas acima, analise as afirmações que se seguem.
I.

As variáveis com escopo dinâmico podem ser
tratadas como se fossem parâmetros para
os subprogramas que as utilizam, sem que o
programador tenha que especificá-las ou declarar
seu tipo (o compilador fará isso). Assim, eliminase a necessidade de polimorfismo e é possível
verificar tipos em tempo de compilação.

II. Como diferentes subprogramas podem declarar
variáveis com o mesmo nome mas com tipos
diferentes, se as variáveis com escopo dinâmico
não forem declaradas no escopo onde são
referenciadas, será necessário que a linguagem
suporte polimorfismo de tipos.

Existem problemas na classe P que não estão na
classe NP.

II. Se o problema A pode ser eficientemente
transformado no problema B e B está na classe P,
então A está na classe P.

III. Se as variáveis dinâmicas forem declaradas
tanto nos escopos onde são criadas como
nos subprogramas em que são referenciadas,
marcadas como tendo escopo dinâmico, será
possível identificar todos os erros de tipo em
tempo de compilação.

III. Se P = NP, então um problema NP-completo pode
ser solucionado eficientemente.
IV. Se P é diferente de NP, então existem problemas
na classe P que são NP-completos.
É correto apenas o que se afirma em

É correto apenas o que se afirma em

A I.

A I.

B IV.

B II.

C I e III.

C I e III.

D II e III.

D II e III.

E II e IV.

E I, II e III.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

É comum que linguagens de programação permitam
a descrição textual de constantes em hexadecimal,
além de descrições na base dez. O compilador para
uma linguagem que suporte constantes inteiras em
hexadecimal precisa diferenciar inteiros em base dez dos
números hexadecimais que não usam os dígitos de
a
. Por exemplo, a sequência de caracteres pode ser
interpretada como doze em base dez ou como dezoito em
hexadecimal. Uma maneira de resolver esse problema
é exigindo que as constantes em hexadecimal terminem
com o caracter “ ”. Assim, não há ambiguidade, por
exemplo, no tratamento das sequências
e
.

O conceito de Tipo de Dados Abstrato (TDA) é popular em
linguagens de programação. Nesse contexto, analise as
afirmativas a seguir.
I.

A especificação de um TDA é composta das
operações aplicáveis a ele, da sua representação
interna, e das implementações das operações.
II. Dois mecanismos utilizáveis na implementação de
um TDA em programas orientados a objetos são a
composição e a herança.
III. Se S é um subtipo de outro T, então entidades do
tipo S em um programa podem ser substituídas
por entidades do tipo T, sem alterar a corretude
desse programa.
IV. O encapsulamento em linguagens de programação
orientadas a objetos é um efeito positivo do uso
de TDA.

A gramática a seguir descreve números inteiros,
possivelmente com o símbolo “ ” após os dígitos. Os não
terminais são
, , e os terminais são e , em que
d representa um dígito.
M→E
M→ N
E→ N
N → Nd
N→d
Durante a construção de um autômato LR para essa
gramática, os seguintes estados são definidos:

É correto apenas o que se afirma em
A I.

B II.

C I e III.

D II e IV. E III e IV.

QUESTÃO 40

e0:
M´ → ·M
M → ·E
M → ·N
E → ·N
N → ·Nd
N → ·d

Considere que a figura abaixo corresponde ao cenário de
um jogo de computador. Esse cenário é dividido em 24
quadrados e a movimentação de um personagem entre
cada quadrado tem custo 1, sendo permitida apenas na
horizontal ou na vertical. Os quadrados marcados em preto
correspondem a regiões para as quais os personagens
não podem se mover.

e1(e0, N):
M→ N·
M→ N·
M → N ·d
A respeito dessa gramática, analise as seguintes
asserções e a relação proposta entre elas.
A gramática descrita é do tipo LR(0).
PORQUE
É possível construir um autômato LR(0), determinístico,
cujos estados incluem e acima descritos.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

Nesse cenário, o algoritmo A* vai ser usado para determinar
o caminho de custo mínimo pelo qual um personagem
deve se mover desde o quadrado verde até o quadrado
vermelho. Considere que, no A*, o custo f(x) = g(x) + h(x)
de determinado nó x é computado somando-se o custo
real g(x) ao custo da função heurística h(x) e que a função
heurística utilizada é a distância de Manhattan (soma das
distâncias horizontal e vertical de x até o objetivo). Desse
modo, o custo f(x) do quadrado verde é igual a

A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a
segunda, uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda, uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.

A 2.

B 3.

C 5.

D 7.

E 9.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

A figura abaixo ilustra a tentativa de se utilizar um filtro

Sabendo que a principal tarefa de um sistema será de

digital no domínio da frequência, para suavizar o sinal

classificação em domínios complexos, um gerente de

bidimensional de entrada que está no domínio do espaço.

projetos precisa decidir como vai incorporar essa capacidade em um sistema computacional a fim de torná-lo
inteligente. Existem diversas técnicas de inteligência
computacional / artificial que possibilitam isso.
Nesse contexto, a técnica de inteligência artificial mais
indicada para o gerente é
A lógica nebulosa.

A partir do resultado obtido no processo de filtragem,

B árvores de decisão.

analise as seguintes asserções e a relação proposta

C redes neurais artificiais.

entre elas.

D ACO (do inglês, Ant-Colony Optimization).

O sinal de saída possui as características de um sinal

E PSO (do inglês, Particle Swarm Optimization).

processado por um filtro passa-baixa ideal.

ÁREA LIVRE

PORQUE
Embora suavizado, o sinal de saída evidencia a presença
do efeito de ringing, que é típico de um sinal convolucionado
pela função sinc no domínio do espaço.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.
A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas
a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
C A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda, uma proposição falsa.
D A primeira asserção é uma proposição falsa e a
segunda, uma proposição verdadeira.
E Tanto a primeira quanto a segunda asserções são
proposições falsas.
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QUESTÃO 43
O razor é uma arquitetura para desempenho better-than-worst-case que usa um
registrador especializado, mostrado na figura, que mede e avalia os erros.

O registrador do sistema mantém o valor chaveado e é comandado por um
clock de sistema better-than-worst-case. Um registrador adicional é comandado
separadamente por um clock ligeiramente atrasado com relação ao do sistema. Se os
resultados armazenados nos dois registradores são diferentes, então um erro ocorreu,
provavelmente devido à temporização. A porta XOR detecta o erro e faz com que este
valor seja substituído por aquele no registrador do sistema.
Wolf, W. High-performance embedded computing: architectures, applications, and methodologies. Morgan Kaufmann, 2007

Considerando essas informações, analise as afirmações a seguir.
I.

Sistemas digitais são tradicionalmente concebidos como sistemas assíncronos regidos por um clock.

II. Better-than-worst-case é um estilo de projeto alternativo em que a lógica detecta e se recupera de erros,
permitindo que o circuito possa operar com uma frequência maior.
III. Nos sistemas digitais, o período de clock é determinado por uma análise cuidadosa para que os valores sejam
armazenados corretamente nos registradores, com o período de clock alargado para abranger o atraso de pior
caso.
É correto o que se afirma em
A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.
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QUESTÃO 44
A utilização dos somadores completos em cascata no projeto de Unidades Lógicas Aritméticas pode comprometer o seu
desempenho, uma vez que o sinal de vai-um final deve propagar por todos os somadores, desde as entradas dos bits menos
significativos. Esse caminho crítico insere um atraso no sistema que compromete o projeto de ULAs rápidas. Para reduzir
esse atraso, mecanismos de predição de vai-um podem ser usados. Um esquema bem simples de predição de vai-um para
um somador de 8 bits é apresentado na figura a seguir.

Os 4 bits mais significativos são somados de forma redundante, considerando o vem-um 0 no primeiro somador e vem-um
igual a 1 no segundo somador. A saída dos somadores é selecionada a partir de um multiplexador, que é acionado pelo
vai-um resultado da soma dos 4 bits menos significativos. Como os 3 somadores podem realizar as operações ao mesmo
tempo, o multiplexador pode entregar o resultado mais rapidamente.
Considere as seguintes equações dos somadores:
e
Considere, ainda, a equação dos multiplexadores a seguir:
Suponha que o somador de 8 bits tem predição de vai-um baseada na duplicação da soma dos 4 bits mais significativos
e que 7 ns é o tempo de atraso de propagação por nível de porta AND, OR e XOR. Desconsiderando os inversores,
o aumento do número de portas e a redução do tempo de propagação podem ser expressos, em porcentagem, como
aumento de
A 26 portas, representando 65% de acréscimo no número de portas e redução de 112 ns para 70 ns, redução de 47%
do tempo para a execução da soma.
B 20 portas, representando 50% de acréscimo no número de portas e redução de 112 ns para 70 ns, redução de 47%
do tempo para a execução da soma.
C 26 portas, representando 65% de acréscimo no número de portas e redução de 112 ns para 56 ns, redução de 50%
do tempo para a execução da soma.
D 20 portas, representando 50% de acréscimo no número de portas e redução de 112 ns para 56 ns, redução de 50%
do tempo para a execução da soma.
E 26 portas, representando 65% de acréscimo no número de portas. Não há redução no tempo de atraso de
propagação para a execução da soma.
28

*A13201128*

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

232

2011
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 45
Os amplificadores operacionais, como ilustra a figura a seguir, são componentes úteis em diversas aplicações.

Considerando que o amplificador operacional do circuito é ideal, avalie as seguintes afirmativas.
I. A corrente i1 é idealmente nula.
II. A corrente i2 é idealmente nula.
III. O circuito exemplifica um seguidor de tensão.
IV. A diferença de potencial entre o ponto v1 e o ponto terra do circuito é idealmente nula.
V. A diferença de potencial entre o ponto v2 e o ponto terra do circuito é de +3,6 V.
É correto apenas o que se afirma em
A
B
C
D
E

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e V.
II, IV e V.
III, IV e V.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

Em um modelo de dados que descreve a publicação
acadêmica de pesquisadores de diferentes instituições
em eventos acadêmicos, considere as tabelas abaixo.

Uma empresa de natureza estritamente operacional
deseja implantar um setor de suporte ao processo
de tomada de decisão, já que os resultados que vem
apresentando demonstram contínua queda da margem
de lucro e aumento do custo operacional. Para isso, os
executivos de alto escalão da empresa decidiram investir
na aquisição de uma ferramenta OLAP acoplada a uma
data warehouse.

DEPARTAMENTO (#CodDepartamento,
NomeDepartamento)
EMPREGADO (#CodEmpregado, NomeEmpregado,
CodDepartamento, Salario)
Na linguagem SQL, o comando mais simples para
recuperar os códigos dos departamentos cuja média
salarial seja maior que 2000 é
A

I.

SELECT CodDepartamento
FROM EMPREGADO
GROUP BY CodDepartamento
HAVING AVG (Salario) > 2000

No que tange ao tipo de suporte propiciado, os
sistemas OLAP podem ser classificados como
sistemas de trabalhadores do conhecimento.

II. Ferramentas OLAP apresentam foco orientado a
assunto, em contraposição a sistemas OLTP, que
são orientados a aplicação.
III. Tendo em vista que data marts são construídos
utilizando-se os sistemas legados da empresa,
sem a utilização de dados externos, o processo
de extração, transformação e carga envolve a
integração de dados, suprimindo-se a tarefa de
limpeza.

B

SELECT CodDepartamento
FROM EMPREGADO
WHERE AVG (Salario) > 2000
GROUP BY CodDepartamento

C

SELECT CodDepartamento
FROM EMPREGADO
WHERE AVG (Salario) > 2000

D

SELECT CodDepartamento, AVG (Salario) > 2000
FROM EMPREGADO
GROUP BY CodDepartamento

E

Nessa situação, avalie as afirmações a seguir.

IV. O projeto de um data warehouse define a forma
com que a base de dados será construída. Uma
das opções é a abordagem data mart, em que os
diversos data marts são integrados, até que se
obtenha, ao final do processo, um data warehouse
da empresa.
É correto o que se afirma em
A I e III, apenas.

SELECT CodDepartamento
FROM EMPREGADO
GROUP BY CodDepartamento
ORDER BY AVG (Salario) > 2000

B I e IV, apenas.
C II e III, apenas.
D II e IV, apenas.
E I, II, III e IV.
ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

No desenvolvimento de um software para um sistema
de venda de produtos nacionais e importados, o analista
gerou o diagrama de casos de uso a seguir.

Uma empresa vem desenvolvendo um programa de
melhoria de seus processos de software utilizando o
modelo de qualidade CMMI. O programa envolveu a
definição de todos os processos padrão da organização,
implementação de técnicas de controle estatístico de
processos e métodos de melhoria contínua. Após a
avaliação SCAMPI, classe A, foi detectado que a área
de processo de PP - Project Planning (Planejamento de
Projeto) não estava aderente ao modelo.
Nesse contexto, considerando a representação por
estágios do CMMI, a empresa seria classificada em que
nível de maturidade?
A Nível 1.

Da análise do diagrama, conclui-se que

B Nível 2.

A a execução do caso de uso ‘Consultar estoque’ incorpora
opcionalmente o caso de uso ‘Liberar desconto’.

C Nível 3.

B a execução do caso de uso ‘Liberar desconto’ incorpora
opcionalmente o caso de uso ‘Realizar venda’.

D Nível 4.
E Nível 5.

C a execução do caso de uso ‘Realizar venda’ incorpora
obrigatoriamente o caso de uso ‘Consultar estoque’.
D a execução do caso de uso ‘Realizar venda de
produto nacional’ incorpora obrigatoriamente o caso
de uso ‘Liberar desconto’.

ÁREA LIVRE

E um Gerente pode interagir com o caso de uso
‘Realizar venda’, pois ele é um Usuário.
QUESTÃO 49
Considerando o conceito de sistema, trazido
pela Teoria Geral de Sistemas, um projeto de
desenvolvimento de software poderia ser considerado
como um sistema aberto.
Nessa perspectiva, solicitações de mudanças originadas
de um stakeholder externo e que afetam o projeto podem
ser consideradas como
A ambiente.
B entrada.
C feedback.
D processos.
E saída.
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
AsAsquestões
questõesabaixo
abaixovisam
visamlevantar
levantarsua
suaopinião
opiniãosobre
sobrea aqualidade
qualidadee ea aadequação
adequaçãodadaprova
prova
que você acabou de realizar. Assinale as alternativas correspondentes à sua opinião nos
espaços apropriados do Caderno de Respostas.
Agradecemos sua colaboração.
QUESTÃO 1

QUESTÃO 6

Qual
Qualo ograu
graudededificuldade
dificuldadedesta
destaprova
provananaparte
partedede
Formação
FormaçãoGeral?
Geral?

AsAsinformações/instruções
informações/instruçõesfornecidas
fornecidaspara
paraa aresolução
resolução
das
dasquestões
questõesforam
foramsuficientes
suficientespara
pararesolvê-las?
resolvê-las?

A Muito fácil.
BFácil.
Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

AASim,
Sim,até
atéexcessivas.
excessivas.
BBSim,
Sim,em
emtodas
todaselas.
elas.
CCSim,
Sim,nanamaioria
maioriadelas.
delas.
DDSim,
Sim,somente
somenteem
emalgumas.
algumas.
EENão,
Não,em
emnenhuma
nenhumadelas.
delas.

QUESTÃO 2
Qual
Qualo ograu
graudededificuldade
dificuldadedesta
destaprova
provananaparte
partedede
Componente
ComponenteEspecífico?
Específico?

QUESTÃO 7
Você
Vocêsesedeparou
deparoucom
comalguma
algumadificuldade
dificuldadeaoaoresponder
responder
à àprova.
prova.Qual?
Qual?

A Muito fácil.
BFácil.
Fácil.
C Médio.
D Difícil.
E Muito difícil.

AADesconhecimento
Desconhecimentododoconteúdo.
conteúdo.
BBForma
Formadiferente
diferentededeabordagem
abordagemdodoconteúdo.
conteúdo.
CCEspaço
Espaçoinsuficiente
insuficientepara
pararesponder
responderàsàsquestões.
questões.
DDFalta
Faltadedemotivação
motivaçãopara
parafazer
fazera aprova.
prova.
EENão
Nãotive
tivequalquer
qualquertipo
tipodededificuldade
dificuldadepara
pararesponder
responder
à àprova.
prova.

QUESTÃO 3
Considerando
Considerandoa aextensão
extensãodadaprova,
prova,em
emrelação
relaçãoaoao
tempo total, você considera que a prova foi
A
B
C
D
E

muito longa.
longa.
adequada.
curta.
muito curta.

QUESTÃO 8
Considerando
Considerandoapenas
apenasasasquestões
questõesobjetivas
objetivasdadaprova,
prova,
você
vocêpercebeu
percebeuque
que
AAnão
nãoestudou
estudouainda
aindaa amaioria
maioriadesses
dessesconteúdos.
conteúdos.
BBestudou
estudoualguns
algunsdesses
dessesconteúdos,
conteúdos,mas
masnão
nãoosos
aprendeu.
aprendeu.
CCestudou
estudoua amaioria
maioriadesses
dessesconteúdos,
conteúdos,mas
masnão
nãoosos
aprendeu.
aprendeu.
DDestudou
estudoue eaprendeu
aprendeumuitos
muitosdesses
dessesconteúdos.
conteúdos.
EEestudou
estudoue eaprendeu
aprendeutodos
todosesses
essesconteúdos.
conteúdos.

QUESTÃO 4
Os enunciados das questões da prova na parte de
Formação
FormaçãoGeral
Geralestavam
estavamclaros
clarose eobjetivos?
objetivos?
A
B
C
D
E

Sim, todos.
Sim, a maioria.
Apenas cerca da metade.
Poucos.
Não, nenhum.

QUESTÃO 5

QUESTÃO 9
Qual
Qualfoifoio otempo
tempogasto
gastopor
porvocê
vocêpara
paraconcluir
concluira aprova?
prova?

Os enunciados das questões da prova na parte de
Componente
ComponenteEspecífico
Específicoestavam
estavamclaros
clarose eobjetivos?
objetivos?
A
B
C
D
E

AAMenos
Menosdedeuma
umahora.
hora.
BBEntre
Entreuma
umae eduas
duashoras.
horas.
CCEntre
Entreduas
duase etrês
trêshoras.
horas.
DDEntre
Entretrês
trêse equatro
quatrohoras.
horas.
EEQuatro
Quatrohoras,
horas,e enão
nãoconsegui
conseguiterminar.
terminar.

Sim, todos.
Sim, a maioria.
Apenas cerca da metade.
Poucos.
Não, nenhum.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
ϭ͘sĞƌŝĮƋƵĞ ƐĞ͕ ĂůĠŵ ĚĞƐƚĞ ĐĂĚĞƌŶŽ͕ ǀŽĐġ ƌĞĐĞďĞƵ Ž ĂĚĞƌŶŽ ĚĞ ZĞƐƉŽƐƚĂƐ͕ ĚĞƐƟŶĂĚŽ ă ƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĞ ŵƷůƟƉůĂ ĞƐĐŽůŚĂ ;ŽďũĞƟǀĂƐͿ͕ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ Ğ ĚŽ ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
Ϯ͘ŽŶĮƌĂƐĞĞƐƚĞĐĂĚĞƌŶŽĐŽŶƚĠŵĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐĞĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ;ŽďũĞƟǀĂƐͿ͕ĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŐĞƌĂůĞĚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĂĄƌĞĂ͕ĞĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƵĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘ƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞƐƚĆŽ
ĂƐƐŝŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͗

Número das
questões

Peso das
questões no
componente

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬKďũĞƟǀĂƐ

ϭĞϮ
ϭĂϴ
ϯĂϱ
ϵĂϯϱ

40%
60%
15%
ϴϱй

YƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞWĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂWƌŽǀĂ

ϭĂϵ

-

Partes
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůͬŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůͬKďũĞƟǀĂƐ

Peso dos
componentes no
cálculo da nota
25%
75%

-

ϯ͘sĞƌŝĮƋƵĞƐĞĂƉƌŽǀĂĞƐƚĄĐŽŵƉůĞƚĂĞƐĞŽƐĞƵŶŽŵĞĞƐƚĄĐŽƌƌĞƚŽŶŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĂǀŝƐĞŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƵŵĚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘sŽĐġĚĞǀĞĂƐƐŝŶĂƌŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ
ŶŽĞƐƉĂĕŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĐŽŵĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂƉƌĞƚĂ͘
ϰ͘KďƐĞƌǀĞĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŵĂƌĐĂĕĆŽĚĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ;ĂƉĞŶĂƐƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂ
ƉŽƌƋƵĞƐƚĆŽͿ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂƐŶŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘
ϱ͘hƐĞĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂƉƌĞƚĂ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂŵĂƌĐĂƌĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐŽďũĞƟǀĂƐƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂ
ĞƐĐƌĞǀĞƌĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ͘
ϲ͘ZĞƐƉŽŶĚĂ ĐĂĚĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ Ğŵ͕ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ϭϱ ůŝŶŚĂƐ͘ YƵĂůƋƵĞƌ ƚĞǆƚŽ ƋƵĞ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ Ž ĞƐƉĂĕŽ
ĚĞƐƟŶĂĚŽăƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞƌĄĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘
ϳ͘EĆŽƵƐĞĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͖ŶĆŽƐĞĐŽŵƵŶŝƋƵĞĐŽŵŽƐĚĞŵĂŝƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐŶĞŵƚƌŽƋƵĞŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵĞůĞƐ͖
ŶĆŽĐŽŶƐƵůƚĞŵĂƚĞƌŝĂůďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽ͕ĐĂĚĞƌŶŽƐŽƵĂŶŽƚĂĕƁĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĠĐŝĞ͘
ϴ͘sŽĐġƚĞƌĄƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂĞĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐĞĂŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
ϵ͘YƵĂŶĚŽƚĞƌŵŝŶĂƌ͕ĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽƉůŝĐĂĚŽƌŽƵ&ŝƐĐĂůŽƐĞƵĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘
10. Atenção!sŽĐġĚĞǀĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƉŽƌƵŵĂŚŽƌĂ͕ŶĂƐĂůĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĞƐſƉŽĚĞƌĄ
ůĞǀĂƌĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽĚĞWƌŽǀĂĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚĂƐƚƌġƐŚŽƌĂƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽǆĂŵĞ͘
Ministério
da Educação
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FORMAÇÃO GERAL
QUESTÃO DISCURSIVA 1
KƐĚĞƐĂĨŝŽƐĚĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂĂƐƐŽĐŝĂŵͲƐĞăŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘
KEhĚĞĮŶĞĞƐƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŵŽĂƋƵĞůĞƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͕ŝŶĐůƵşĚŽƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐŽĐŝĂŝƐĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ǀŝĚĂĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐ͘
KĞƐƉĂĕŽƵƌďĂŶŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĠŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌŝŶƷŵĞƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐĞƉŽƌǀĄƌŝĂƐĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͘hŵĂĚĂƐ
ŐƌĂŶĚĞƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞŵĚĞďĂƚĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽŵŽŵĞŶƚŽĠĚĞŵŽƚŽƌŝǌĂĕĆŽ
ĚŽƐĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽůĞƟǀŽĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞŽƐĚĂĚŽƐĚŽƐĞŐƵŝŶƚĞƋƵĂĚƌŽ͘
Mobilidade urbana em cidade com mais de 500 mil habitantes
Modalidade
Tipologia
Porcentagem (%)
ƉĠ
ϭϱ͕ϵ
EĆŽŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽ
ŝĐŝĐůĞƚĂ
Ϯ͕ϳ
NŶŝďƵƐŵƵŶŝĐŝƉĂů
ϮϮ͕Ϯ
DŽƚŽƌŝǌĂĚŽĐŽůĞƟǀŽ
NŶŝďƵƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ϰ͕ϱ
DĞƚƌŽĨĞƌƌŽǀŝĄƌŝŽ
Ϯϱ͕ϭ
ƵƚŽŵſǀĞů
Ϯϳ͕ϱ
DŽƚŽƌŝǌĂĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
DŽƚŽĐŝĐůĞƚĂ
Ϯ͕ϭ

dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ž ƚĞǆƚŽ Ğ Ž ƋƵĂĚƌŽ ĚĞ ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƵƌďĂŶĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ ƌĞĚŝũĂ Ƶŵ ƚĞǆƚŽ ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽ͕
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ĂͿ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ͕ƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕ĚŽƵƐŽŵĂŝƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽ͖
;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ ĚƵĂƐĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĂŵƉĂƌĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĂŽƵƐŽ
ĚĞďŝĐŝĐůĞƚĂŶĂĐŝĚĂĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲƐĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15
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QUESTÃO DISCURSIVA 2
dƌġƐũŽǀĞŶƐĚĞϭϵĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ͕ŵŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞƌƵĂ͕ĨŽƌĂŵƉƌĞƐŽƐĞŵŇĂŐƌĂŶƚĞ͕ŶĞƐƚĂƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ƉŽƌƚĞƌĞŵ
ĂƚĞĂĚŽĨŽŐŽĞŵƵŵũŽǀĞŵĚĞϭϳĂŶŽƐ͕ŐƵĂƌĚĂĚŽƌĚĞĐĂƌƌŽƐ͘KŵŽƟǀŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂϭϰ͘aW͕ĨŽŝƵŵĂ͚͛ďƌŝŐĂƉŽƌ
ƉŽŶƚŽ͛͛͘hŵŵŽƚŽƌŝƐƚĂĚĞƵ͚͛ƵŵƚƌŽĐĂĚŽ͛͛ĂŽŵĞŶŽƌ͕ŽƋƵĞŝƌƌŝƚŽƵŽƐƚƌġƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞƌƵĂ͕ƋƵĞƚĂŵďĠŵ
ŐƵĂƌĚĂǀĂŵĐĂƌƌŽƐŶŽůŽĐĂů͘KŵĞŶŽƌĨŽŝůĞǀĂĚŽĂŽ,ŽƐƉŝƚĂůĚĂƐůşŶŝĐĂƐ;,ͿƉŽƌWDƐƋƵĞƉĂƐƐĂǀĂŵƉĞůŽ
ůŽĐĂů͘^ĞŐƵŶĚŽŽ,͕ĞůĞƚĞǀĞƋƵĞŝŵĂĚƵƌĂƐůĞǀĞƐŶŽŽŵďƌŽĞƐƋƵĞƌĚŽ͕ĨŽŝŵĞĚŝĐĂĚŽĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ůŝďĞƌĂĚŽ͘
KƐŝŶĚŝĐŝĂĚŽƐƉŽĚĞŵƉĞŐĂƌĚĞϭϮĂϯϬĂŶŽƐĚĞƉƌŝƐĆŽ͕ƐĞĮĐĂƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƋƵĞĂŝŶƚĞŶĕĆŽĞƌĂŵĂƚĂƌŽŵĞŶŽƌ͘
ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂϭϰ͘aW͕ŽƐƚƌġƐƉŽĚĞƌĆŽƉĞŐĂƌĚĞƵŵĂƚƌġƐĂŶŽƐĚĞĐĂĚĞŝĂ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŽůŚĂ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũƵů͘ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽŶĂƌƌĂĚĂ͕ĞůĂďŽƌĞƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽƐŽďƌĞǀŝŽůġŶĐŝĂƵƌďĂŶĂ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͗
ĂͿĂŶĄůŝƐĞĚĞĚƵĂƐĐĂƵƐĂƐĚŽƟƉŽĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽƚĞǆƚŽ͖;ǀĂůŽƌ͗ϳ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿĚŽŝƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŝĂŵƉĂƌĂƐĞĞǀŝƚĂƌŽĨĂƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂŶŽơĐŝĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϯ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
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ϯ
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QUESTÃO 01
KƚƌĞĐŚŽĚĂŵƷƐŝĐĂ͞EŽƐĂŝůĞƐĚĂsŝĚĂ͕͟ĚĞDŝůƚŽŶEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕͞ƚŽĚŽĂƌƟƐƚĂƚĞŵĚĞŝƌĂŽŶĚĞŽƉŽǀŽĞƐƚĄ͕͟ĠĂŶƟŐŽ͕
ĞĂŵƷƐŝĐĂ͕ĚĞƚĆŽƚŽĐĂĚĂ͕ĂĐĂďŽƵƉŽƌƐĞƚŽƌŶĂƌƵŵĞƐƚĞƌĞſƟƉŽĚĞƚŽĐĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝŽůƁĞƐĞĚĞƌŽĚĂƐĚĞĂŵŝŐŽƐĞŵ
sŝƐĐŽŶĚĞĚĞDĂƵĄ͕ŶŽƐĂŶŽƐϭϵϳϬ͘ŵƚĞŵƉŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ƉŽƌĠŵ͕ĞůĂĮĐŽƵŵĂŝƐĂƚƵĂůĚŽƋƵĞŶƵŶĐĂ͘ĨĄĐŝůĞŶƚĞŶĚĞƌ
ŽƉŽƌƋƵġ͗ĂŶƟŐĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǀĂĞŵĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͕ǀĞşĐƵůŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕
ĞĚŝƚŽƌĂƐ͕ŵƵƐĞƵƐĞŐƌĂǀĂĚŽƌĂƐ͕ĞƌĂƉƌĞĐŝƐŽƉĂƐƐĂƌƉŽƌƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƵŵ
ĂƌƟŐŽŽƵůŝǀƌŽ͕ĂŐƌĂǀĂĕĆŽĚĞƵŵĚŝƐĐŽŽƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƵŵĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͘KŵĞƐŵŽĨƵŶŝů͕ƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂƐĞƌŝŶũƵƐƚŽĞ
ĚĞŝǆĂƌŐƌĂŶĚĞƐƚĂůĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌĂ͕ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞŶĆŽƟŶŚĂŵĂĐĞƐƐŽăƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ͕ăƐƉĞƐƐŽĂƐŽƵăƐĨŽŶƚĞƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƚĂŵďĠŵƐĞƌǀŝĂĐŽŵŽĮůƚƌŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘dŽĐĂƌǀŝŽůĆŽŽƵĞŶĐĞŶĂƌƵŵĂƉĞĕĂĚĞƚĞĂƚƌŽĞŵƵŵŐƌĂŶĚĞ
ĂƵĚŝƚſƌŝŽ ĐŽƐƚƵŵĂǀĂ ƚĞƌ Ƶŵ ƉĞƐŽ ŵƵŝƚŽ ŵĂŝŽƌ ĚŽ ƋƵĞ ĨĂǌġͲůŽ Ğŵ Ƶŵ ďĂƌ͕ Ƶŵ ĐĞŶƚƌŽ ĐƵůƚƵƌĂů ŽƵ ƵŵĂ ĐĂůĕĂĚĂ͘
EĂƐƌĂƌĂƐŽĐĂƐŝƁĞƐĞŵƋƵĞĞƐƐĞǀĂůŽƌƐĞŝŶǀĞƌƟĂ͕ĞƌĂũƵƐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞ͕ƉĂƌĂƵƐŽĚŽĞƐƉĂĕŽ͞ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ͕͟ŚĂǀŝĂ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƐĞůĞĕĆŽƚĆŽŽƵŵĂŝƐƌşŐŝĚŽƐƋƵĞŽƐĚŽĞƐƉĂĕŽŽĮĐŝĂů͘
Z&,ZZ͕>͘dŽĚŽĂƌƟƐƚĂƚĞŵĚĞŝƌĂŽŶĚĞŽƉŽǀŽĞƐƚĄ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŶŽǀŽ͘ŝƚĂƵĐƵůƚƵƌĂů͘ŽƌŐ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϵũƵů͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚŽƚĞǆƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
I. KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞǀŽůƵĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŽďƌĂƐ
ĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƋƵĞŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽƟŶŚĂŵŶŽƐĂŶŽƐϭϵϳϬ͘
PORQUE
II. ƐŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵƋƵĞĂƌƟƐƚĂƐƐĞũĂŵŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ŵŽŶƚĞŵƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĞŵƐĞƵƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƉůĞƐ͕ƉĂƌĂƵŵŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͘
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
QUESTÃO 02
ŽŵĂŐůŽďĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐŶĆŽŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ƐƵƌŐŝƵƵŵĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ
ĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞƐƵĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐĞƉĕĆŽũƵŶƚŽăƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞĚĞƐƵĂƐƉƌĄƟĐĂƐ͘
ĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĐŽŵďŝŶĂƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐƋƵĞƉƌŝŽƌŝǌĂŵŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚĞĞĐŽŵƉĞƟǀŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽĞƐĨŽƌĕŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƚŽƌĞƐĂƚƌĂƐĂĚŽƐ͕ŵĂŝƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƵŶƉĂŶϭ͘ƵŶ͘ŽƌŐх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϰĂŐŽ͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. K ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƐĞƚŽƌ Ġ ƵŵĂ ŵŝƐƚƵƌĂ ĚŽƐ ĚŽŝƐ ƐĞƚŽƌĞƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ĐůĄƐƐŝĐŽƐ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͗ Ž ƉƷďůŝĐŽ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƐƚĂĚŽ͕ĞŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽĞŵŐĞƌĂů͘
II. ŽƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞƚŽƌƋƵĞǀŝĂďŝůŝǌĂŽĂĐĞƐƐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞăĞĚƵĐĂĕĆŽĞĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƉŽůşƟĐĂƐĞĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘
III. ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůƚĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƌĮůĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕
ƋƵĞƚġŵƌĞĨŽƌŵƵůĂĚŽĂĐƵůƚƵƌĂĞĂĮůŽƐŽĮĂƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂŵĂƐĂĕƁĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͘
ƐƚĄĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B //͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 03
WeŐĂĚĂ ĞĐŽůſŐŝĐĂ Ġ Ƶŵ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ ĞƐƟŵĂ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ŽƵ Ă ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ŚƵŵĂŶĂ ƐŽďƌĞ Ž ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞŽŶşǀĞůĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂŽƉĂĚƌĆŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĂƚƵĂů;ĐŽŵĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƚƵĂůͿ͕͘ĚĞ
ĐĞƌƚĂĨŽƌŵĂ͕ƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞŵĞĚŝƌŽŇƵǆŽĚĞĂƟǀŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĚĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵŽƐƉĂƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂƌŶŽƐƐŽƉĂĚƌĆŽ
ĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘ƐƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĠŵĞĚŝĚŽĞŵŚĞĐƚĂƌĞŐůŽďĂů͕ŵĞĚŝĚĂĚĞĄƌĞĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϭϬϬϬϬŵϸ͘EĂŵĞĚŝĚĂ
ŚĞĐƚĂƌĞŐůŽďĂů͕ƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƉĞŶĂƐĂƐĄƌĞĂƐƉƌŽĚƵƟǀĂƐĚŽƉůĂŶĞƚĂ͘ďŝŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ƋƵĞƌĞŇĞƚĞĂƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽ;ŶĂƚƵƌĂůͿĚŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĠŵĞĚŝĚĂƚĂŵďĠŵĞŵŚĞĐƚĂƌĞŐůŽďĂů͘hŵĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞ
ƉĞŐĂĚĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞďŝŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂŝŐƵĂůĂϭŝŶĚŝĐĂƋƵĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂŚƵŵĂŶĂƐŽďƌĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ
ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĠƌĞƉŽƐƚĂŶĂƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞƉĞůŽƉůĂŶĞƚĂ͕ĚĞǀŝĚŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽ͘^ĞĨŽƌ
ŵĂŝŽƌƋƵĞϭ͕ĂƌĂǌĆŽŝŶĚŝĐĂƋƵĞĂĚĞŵĂŶĚĂŚƵŵĂŶĂĠƐƵƉĞƌŝŽƌăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂĚĞƐĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ͕ƐĞĨŽƌ
ŵĞŶŽƌƋƵĞϭ͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƉůĂŶĞƚĂƐĞƌĞĐƵƉĞƌĂŵĂŝƐƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘

Razão entre a pegada ecológica
e a biocapacidade do planeta
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ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĨŝŶĂŶĐĂƐĨĂĐĞŝƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬĂŐŽ͘ϮϬϭϰ͘

KĂƵŵĞŶƚŽĚĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞƉĞŐĂĚĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞďŝŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽŐƌĄĨŝĐŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂ
A ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞƉůĂŶƚŝŽĚŽƉůĂŶĞƚĂƉĂƌĂǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭϬϬϬϬŵ2ĚĞǀŝĚŽĂŽƉĂĚƌĆŽĂƚƵĂů
ĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
B ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂĚƵĂůĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉůĂŶĞƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͘
C ƌĞƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐƉĞůŽƉůĂŶĞƚĂĞŵƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĨƌĞŶƚĞăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͘
D ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽŶĂƚƵƌĂůĚŽƉůĂŶĞƚĂĂŽůŽŶŐŽĚŽƉĞƌşŽĚŽϭϵϲϭͲϮϬϬϴ͘
E ƚĞŶĚġŶĐŝĂĂĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽŐƌĂĚƵĂůĞĐŽŶƚşŶƵŽĚĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂ͘
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QUESTÃO 04
IŵƉŽƌƚĂŶƚĞ website ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐĂŵŝŶŚĂ ƉĂƌĂ
ϳϬϬŵŝůŚƁĞƐĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐ͘KƵƚƌŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĚĞ
microbloggingĂĐƵŵƵůĂϭϰϬŵŝůŚƁĞƐĚĞŵĞŶƐĂŐĞŶƐĂŽ
ĚŝĂ͘ĐŽŵŽƐĞϳϱйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂƉŽƐƚĂƐƐĞƵŵ
ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĂĐĂĚĂϮϰŚŽƌĂƐ͘ŽŵĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĚŝĂĂĚŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ĠŝŶĞǀŝƚĄǀĞů
ƋƵĞ ŵƵŝƚĂ ŐĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞ ŶĞůĂƐ ƵŵĂ ŵĂŶĞŝƌĂ ĨĄĐŝů͕
ƌĄƉŝĚĂĞĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚĞƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ͘
hŵĂƌĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĞƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽƌĞǀĞůŽƵƋƵĞϵϮй
ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐ ũĄ ƵƐĂƌĂŵ ŽƵ ƉůĂŶĞũĂŵ
ƵƐĂƌ ĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘
ĞƐƚĂƐ͕ ϲϬй ĂƐƐƵŵĞŵ ƋƵĞ ďŝƐďŝůŚŽƚĂŵ Ă ǀŝĚĂ ĚŽƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŵwebsitesĚĞƌĞĚĞƐŽĐŝĂů͘

QUESTÃO 05
hŵĂ ŝĚĞŝĂ Ğ Ƶŵ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƐŝŵƉůĞƐ ĚĞǀĞŵ͕ Ğŵ ďƌĞǀĞ͕
ĂũƵĚĂƌĂƐĂůǀĂƌǀŝĚĂƐĚĞƌĞĐĠŵͲŶĂƐĐŝĚŽƐ͘/ĚĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽ
ŵĞĐąŶŝĐŽĂƌŐĞŶƟŶŽ:ŽƌŐĞKĚſŶ͕ŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƋƵĞůĞǀĂƐĞƵ
ƐŽďƌĞŶŽŵĞĚĞƐĞŶƚĂůĂƵŵďĞďġƉƌĞƐŽŶŽĐĂŶĂůǀĂŐŝŶĂůͷ
Ğ͕ƉŽƌŵĂŝƐŝŶƵƐŝƚĂĚŽƋƵĞƉĂƌĞĕĂ͕ĨŽŝĐƌŝĂĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵ
ƚĠĐŶŝĐĂƵƐĂĚĂƉĂƌĂƌĞŵŽǀĞƌƌŽůŚĂƐĚĞĚĞŶƚƌŽĚĞŐĂƌƌĂĨĂƐ͘
KĂƉĂƌĞůŚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƵŵĂďŽůƐĂƉůĄƐƟĐĂŝŶƐĞƌŝĚĂĞŵ
ƵŵĂƉƌŽƚĞĕĆŽĨĞŝƚĂĚŽŵĞƐŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƋƵĞĞŶǀŽůǀĞĂ
ĐĂďĞĕĂ ĚĂ ĐƌŝĂŶĕĂ͘ ƐƚĂŶĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽ͕ĂďŽůƐĂĠŝŶŇĂĚĂƉĂƌĂĂĚĞƌŝƌăĐĂďĞĕĂĚŽ
ďĞďġĞƐĞƌƉƵǆĂĚĂĂŽƐƉŽƵĐŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂŶĆŽŵĂĐŚƵĐĄͲ
ůŽ͘KŵĠƚŽĚŽĚĞKĚſŶĚĞǀĞƐƵďƐƟƚƵŝƌŽƵƚƌŽƐũĄĂƌĐĂŝĐŽƐ͕
ĐŽŵŽŽĚĞĨſƌĐĞƉƐĞŽĚĞƚƵďŽƐĚĞƐƵĐĕĆŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐ͕ƐĞ
ƵƐĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĆŽƐ ŵĂůƚƌĞŝŶĂĚĂƐ͕ ƉŽĚĞŵ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ
ĂǀŝĚĂĚŽďĞďġ͕ŽƋƵĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕ŶĆŽĚĞǀĞ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƌĐŽŵŽŶŽǀŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘

ZĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ĂŐġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƵŵĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĐŽŵ Ϯ ϱϬϬ ĞǆĞĐƵƟǀŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ ŵŽƐƚƌŽƵ
ƋƵĞϰϰйĚĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƌŝĂŵ͕ŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞůĞĕĆŽ͕Ƶŵ ^ĞŐƵŶĚŽŽdŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕ĂŝĚĞŝĂƌĞĐĞďĞƵĂƉŽŝŽ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉŽƌƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞŵƵŵĂƌĞĚĞƐŽĐŝĂů͘ ĚĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;KD^ͿĞũĄĨŽŝĂƚĠ
DƵŝƚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ũĄ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌĂŵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉŽƌ ůŝĐĞŶĐŝĂĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŶŽƌƚĞͲĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ
ĐĂƵƐĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ online͕ ƚĂŶƚŽ ŶŽ ĐĂŵƉŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŵĠĚŝĐĂ͘EĆŽƐĞƐĂďĞƋƵĂŶĚŽŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƐƐŽĂů ƋƵĂŶƚŽ ŶŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘ ůŐƵŵĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵĞĕĂƌĄĂƐĞƌƉƌŽĚƵǌŝĚŽŶĞŵŽƉƌĞĕŽĂƐĞƌĐŽďƌĂĚŽ͕
Ğ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ũĄ ĂĚŽƚĂƌĂŵ ĐĂƌƟůŚĂƐ ĚĞ ŵĂƐ ƉƌĞƐƵŵĞͲƐĞ ƋƵĞ ĞůĞ ŶĆŽ ƉĂƐƐĂƌĄ ĚĞ ϱϬ ĚſůĂƌĞƐ͕
ĐŽŵƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĞŵƉĂşƐĞƐŵĂŝƐƉŽďƌĞƐ͘
ĐŽŶĚƵƚĂĞŵƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
'h^DK͕'͘ƉĂƌĞůŚŽĚĞǀĞĨĂĐŝůŝƚĂƌƉĂƌƚŽƐĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞ
emergência͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĞǆĂŵĞ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴŶŽǀ͘ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

WK>KE/͕'͘KůĂĚŽƉĞƌŝŐŽƐŽĚĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘ZĞǀŝƐƚĂ/E&K͕
Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůŚŽϮϬϭϭ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƚĞǆƚŽ͕
A ŵĂŝƐĚĂŵĞƚĂĚĞĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐĞǀŝƚĂ
ĂĐĞƐƐĂƌwebsites ĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ ĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
ĂĞŵƉƌĞŐŽ͘
B ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ğ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĞƐƚĆŽ ĂƚĞŶƚĂƐ ĂŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ Ğŵ websites
ĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
C Ă ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƌĂƐƚƌĞŝŽ Ğ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ƐŽĐŝĂů ŝŵƉĞĚĞ ƋƵĞ
ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽ ƉĞƌĮů ĚĞ ƐĞƵƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘
D ĂƐ ĐĂƌƟůŚĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵƚĂ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉƌŽşďĞŵŽƵƐŽĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐƉĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕Ğŵ
ǀĞǌĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘
E Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĞǆĞĐƵƟǀŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ ƵƟůŝǌĂƌŝĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďƟĚĂƐ Ğŵ websites ĚĞ ƌĞĚĞƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ Ƶŵ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ğŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞůĞĕĆŽ͘

*R0420146*

ŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞǆƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I.  ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ KĚſŶ ƉŽĚĞƌĄ
ƌĞĚƵǌŝƌĂƚĂǆĂĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĂŽ
ŶĂƐĐĞƌ͕ŵĞƐŵŽĞŵƉĂşƐĞƐƉŽďƌĞƐ͘
II. WŽƌ ƐĞƌ ƵŵĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞ ƐƵĐĕĆŽ͕ Ž
ĂƉĂƌĞůŚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉŽƌKĚſŶĠƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞ
ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƌƚŽ͘
III. WŽƌƐĞƵƵƐŽƐŝŵƉůĞƐ͕ŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĞMĚŽŶƚĞŵ
ŐƌĂŶĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞƐĞƌƵƐĂĚŽĞŵƉĂşƐĞƐŽŶĚĞ
ŽƉĂƌƚŽĠƵƐƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞŝƌĂƐ͘
IV.  ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ͕ Ğŵ ƉĂşƐĞƐ ŵĂŝƐ ƉŽďƌĞƐ͕
ƌĞĚƵǌŝƌͲƐĞ Ž ƉƌĞĕŽ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ŝĚĞĂůŝǌĂĚŽ
ƉŽƌ KĚſŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĐŽŵ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D /͕///Ğ/s͘
E //͕///Ğ/s͘
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QUESTÃO 06
ƐŵƵůŚĞƌĞƐĨƌĞƋƵĞŶƚĂŵŵĂŝƐŽƐďĂŶĐŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ĚŝǀŝĚĞŵƐĞƵƚĞŵƉŽĞŶƚƌĞŽƚƌĂďĂůŚŽĞŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĐŽŵĂĐĂƐĂ͕ŐĞƌĂŵƌĞŶĚĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ƉŽƌĠŵĐŽŶƟŶƵĂŵŐĂŶŚĂŶĚŽŵĞŶŽƐĞƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŵĂŝƐƋƵĞŽƐ
ŚŽŵĞŶƐ͘
ƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂƐĞŵĨĂĐŝůŝƚĂƌĂǀŝĚĂĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝĂƐƋƵĞ
ƚġŵĐƌŝĂŶĕĂƉĞƋƵĞŶĂĞŵĐĂƐĂũĄĞƐƚĆŽĐŚĞŐĂŶĚŽĂŽƌĂƐŝů͘ĐŽƌĚŽƐĚĞŚŽƌĄƌŝŽƐŇĞǆşǀĞŝƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵŽ
ĂƵǆşůŝŽͲĐƌĞĐŚĞ͕ĂƵǆşůŝŽͲďĂďĄĞĂƵǆşůŝŽͲĂŵĂŵĞŶƚĂĕĆŽƐĆŽĂůŐƵŶƐĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŽůŚĂ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϬũƵů͘ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

JORNADA MÉDIA TOTAL DE TRABALHO POR
SEMANA NO BRASIL - (EM HORAS)

25,9

mãe com filhos

15,5

pai com filhos
mulher chefe de casal
com filhos

41,4

30,3

homem chefe de casal
com filhos
mulher cônjuge em
casal com filhos

36,8

36,5

10,1

44,4

31,7
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tempo médio por semana dedicado aos afazeres domésticos
tempo médio por semana dedicado ao trabalho remunerado

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŝƉĞĂ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϬũƵů͘ϮϬϭϯ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƚĞǆƚŽĞŽŐƌĄĮĐŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KƐŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂĚŽƉĞůĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĂŽƐĂĨĂǌĞƌĞƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐĞĂŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ
ĠƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽĚĞĚŝĐĂĚŽƉĞůŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽĨŽƌŵĂƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͘
II. KĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞƚĞǆƚŽĞŽƐĚĂĚŽƐĚŽŐƌĄĮĐŽĂƉŽŶƚĂŵƉĂƌĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐƋƵĞ
ƉƌŽŵŽǀĂŵĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĞŶƚƌĞŽƐŐġŶĞƌŽƐŶŽƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƚĞŵƉŽŵĠĚŝŽĚĞĚŝĐĂĚŽ
ĂŽƚƌĂďĂůŚŽĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂ͘
III. EŽ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƉŽƌƚĂŐĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ ƌĞƐƐĂůƚĂͲƐĞ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞĚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ
ŵƵůŚĞƌĞƐĞŚŽŵĞŶƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ͕ƐĞŵĂůƵƐĆŽĂŽƐĂĨĂǌĞƌĞƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘
7
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

K ƋƵĂĚƌŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ;йͿ ŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ŶŽƐ ŵĞŝŽƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ŐĂƐƚŽ ŶŽ ƌƵƌĂůĞƵƌďĂŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƐĠĐƵůŽyy͘ŽŵŽĂĚǀĞŶƚŽ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ͕ ŶŽ ƌĂƐŝů Ğ Ğŵ ƚƌġƐ ĚĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŚŽƵǀĞŵƵĚĂŶĕĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŶŽ
ĐŝĚĂĚĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͘
ŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ĞŵƐĞƵƐƉĂĚƌƁĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕
ǀĂůŽƌĞƐ Ğ ƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͘ K ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
Tempo de
Rio de
São
Brasil
ƵƌŝƟďĂ
deslocamento
Janeiro Paulo
ƉƌŽǀŽĐŽƵ͕ ƚĂŶƚŽ ŶĂ ǌŽŶĂ ƵƌďĂŶĂ ƋƵĂŶƚŽ ŶĂ ƌƵƌĂů͕
ƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŵŽĞǆƉůŽƐĆŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ͕ƉƌĞũƵşǌŽŶĂƐ
Até cinco minutos ϭϮ͕ϳϬ
ϱ͕ϴϬ
ϱ͕ϭϬ
ϳ͕ϴϬ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞǀŝŽůġŶĐŝĂ͘
De seis minutos
até meia hora
Mais de meia hora
até uma hora
Mais de uma hora
até duas horas
Mais de duas
horas

ϱϮ͕ϮϬ

ϯϮ͕ϭϬ

ϯϭ͕ϲϬ

ϰϱ͕ϴϬ

/ŶŝĐŝĂƌĂŵͲƐĞ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕
ĐƌŝĂŶĚŽͲƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂŽďũĞƚŽƐĂƚĠĞŶƚĆŽƐĞŵƵƟůŝĚĂĚĞ
Ϯϯ͕ϲϬ ϯϯ͕ϱϬ ϯϰ͕ϲϬ
ϯϮ͕ϰϬ
ƉĂƌĂ Ž ŚŽŵĞŵ͘ /ƐƐŽ Ɛſ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ
ϵ͕ϴϬ
Ϯϯ͕ϮϬ Ϯϯ͕ϯϬ
ϭϮ͕ϵϬ
ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞďƵƐĐĂĚĞƉƌŽƐƉĞƌŝĚĂĚĞ͕Ž
ϭ͕ϴϬ
ϱ͕ϱϬ
ϱ͕ϯϬ
ϭ͕ϮϬ
ƋƵĞĨĂǌĚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽƵŵŵĠƚŽĚŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ
E^KϮϬϭϬͬ/';ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵďĞŶĞİĐŝŽƉƌſƉƌŝŽ͘
Žŵ ďĂƐĞ ŶŽƐ ĚĂĚŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă
^EdK^͕D͘DĞƚĂŵŽƌĨŽƐĞƐĚŽĞƐƉĂĕŽŚĂďŝƚĂĚŽ.
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĂ ŶĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ Ğ
^ĆŽWĂƵůŽ͗,ƵĐŝƚĞĐ͕ϭϵϴϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
ĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂƐăŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂ͕
ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I.  ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽƌ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ƉĂƌƟƌĚĂƐŝĚĞŝĂƐĞǆƉƌĞƐƐĂƐŶŽƚĞǆƚŽĂĐŝŵĂ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞ
ĚĞ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ ƋƵĞ͕ŶŽƌĂƐŝůĚŽƐĠĐƵůŽyy͕
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽĠƉƌſǆŝŵĂăƋƵĞ
ƐĞǀĞƌŝĮĐĂĞŵ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŵĂƐŶĆŽĞŵƵƌŝƟďĂĞ A Ă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ ŽĐŽƌƌĞƵ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚŽġǆŽĚŽƌƵƌĂůĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘
ŶĂŵĠĚŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘
II. EĂƐŵĞƚƌſƉŽůĞƐ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƉŽƐƚŽƐ B ŽġǆŽĚŽƌƵƌĂůƉĂƌĂĂƐĐŝĚĂĚĞƐŶĆŽƉƌĞũƵĚŝĐŽƵĂƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĞƐƚĄ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ƵƌďĂŶĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐŶĞŵŽŵĞŝŽƌƵƌĂůƉŽƌƋƵĞ
ĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ĞĂƐƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞďĂŝǆĂ
ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ŚĂǀŝĂŵ ƐŝĚŽ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂƐ
ƌĞŶĚĂ ĞƐƚĆŽ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂƐ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ
ŶŽĐĂŵƉŽ͘
ŽƵŶĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂ͕ŽƋƵĞĂƵŵĞŶƚĂŽƚĞŵƉŽŐĂƐƚŽƉŽƌ
ĞƐƚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŶŽĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽĞ C ŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐĂĚǀŝŶĚŽƐĚŽĐĂŵƉŽĚĞŝǆĂƌĂŵ
ŽĐƵƐƚŽĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ƐƵĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ ƐĞ ĂĚĂƉƚĂƌĂŵ Ă ŽƵƚƌĂ͕ ĐŝƚĂĚŝŶĂ͕
III. Ɛ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĞŽƉŽƐƚĂĂŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐ͘
ƵƌďĂŶŽƐ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ŝůŚĞƚĞ jŶŝĐŽ
Ğ sĞşĐƵůŽ >ĞǀĞ ƐŽďƌĞ dƌŝůŚŽƐ ;s>dͿ͕ ĂŽ ƐĞƌĞŵ D ƚĂŶƚŽ Ž ĞƐƉĂĕŽ ƵƌďĂŶŽ ƋƵĂŶƚŽ Ž ƌƵƌĂů ƐŽĨƌĞƌĂŵ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƚĞŵƉŽ ŐĂƐƚŽ ŶŽ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ Ğ
ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ăƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ Ğ
ĚŽĐƵƐƚŽĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
E ŽƐ ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ĐŚĞŐĂƌĂŵ ăƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐŝĚĂĚĞƐ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ƚƌĂǌĞŶĚŽ ĐŽŶƐŝŐŽ ǀĂůŽƌĞƐ Ğ ƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͕ ƋƵĞ ůŚĞƐ
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂŵ ŵĂŶƚĞƌ ŝŶƚĂĐƚĂ ƐƵĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ƚĂů
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ĐŽŵŽƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǀĂŶĂƐƉĞƋƵĞŶĂƐĐŝĚĂĚĞƐĞŶŽ
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ŵĞŝŽƌƵƌĂů͘
E /͕//Ğ///͘
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COMPONENTE ESPECÍFICO
QUESTÃO DISCURSIVA 3
KũŽŐŽ^ƵĚŽŬƵĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƵŵĂŵĂƚƌŝǌϵǆϵĚŝǀŝĚŝĚĂĞŵϵƐƵďͲŵĂƚƌŝǌĞƐϯǆϯ͕ĐŽŵŽŵŽƐƚƌĂĚŽŶĂĮŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌ͘

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŶͲǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵůϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŵĂƚƌŝǌĞƐƚĄƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞĞŶĐŚŝĚĂĐŽŵŶƷŵĞƌŽƐĚĞϭĂϵ͕ĞŽŽďũĞƟǀŽĚŽũŽŐŽĠĐŽŵƉůĞƚĂƌĂŵĂƚƌŝǌ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞĐĂĚĂůŝŶŚĂ͕ĐŽůƵŶĂĞƐƵďͲŵĂƚƌŝǌĐŽŶƚĞŶŚĂŵƚŽĚŽƐŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞϭĂϵ͘
 ƉĂƌƟƌ ĚĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ĞƐĐƌĞǀĂ Ƶŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ƌĞĐƵƌƐŝǀŽ ďĂƐĞĂĚŽ Ğŵ ƌĞƚƌŽĐĞƐƐŽ ;backtrackingͿ ƉĂƌĂ
ƌĞƐŽůǀĞƌŽũŽŐŽ͘ŵĂƚƌŝǌĨŽŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂĞŵƵŵǀĞƚŽƌVĚĞϴϭƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽǌĞƌŽƐŶĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐƋƵĞ
ĨĂůƚĂŵƉĂƌĂƐĞƌĞŵƉƌĞĞŶĐŚŝĚĂƐ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŵ ĚƵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘  ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĨƵŶĕĆŽ͕ NaoHaViolacao(x,i,V)͕
ƌĞƚŽƌŶĂ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽ ƐĞ Ă ŝŶƐĞƌĕĆŽ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽ x ŶĂ ƉŽƐŝĕĆŽ i ĚŽ ǀĞƚŽƌ V ŶĆŽ ĐĂƵƐĂ ǀŝŽůĂĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐ
ĚŽũŽŐŽ;ŶƷŵĞƌŽƌĞƉĞƟĚŽĞŵůŝŶŚĂ͕ĐŽůƵŶĂŽƵƐƵďͲŵĂƚƌŝǌͿ͘ƐĞŐƵŶĚĂĨƵŶĕĆŽ͕ Imprime(V),ƌĞĂůŝǌĂĂ
ŝŵƉƌĞƐƐĆŽĚŽǀĞƚŽƌV.
ŽŶƐŝĚĞƌĞ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ƋƵĞ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞǀĞ ŝŵƉƌŝŵŝƌ Ž ǀĞƚŽƌ V ĐŽŵ Ă ƐŽůƵĕĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ͕ ƐĞ ĞƐƚĂ ĞǆŝƐƟƌ͘
;ǀĂůŽƌ͗ϭϬ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗YƵĂůƋƵĞƌŶŽƚĂĕĆŽĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŵƉĞƌĂƟǀĂŽƵŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂŽďũĞƚŽƐƉŽĚĞ
ƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĞŵƵŵĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞĂůƚŽŶşǀĞů͕ĐŽŵŽWĂƐĐĂů͕ŽƵ:ĂǀĂ͘
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QUESTÃO DISCURSIVA 4
ĞĚƵĐĂĕĆŽŶĆŽƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĂƉĞŶĂƐƉĞůĂƐƉƌĄƟĐĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽĂƋƵĞůĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ŵĂƐĂďƌĂŶŐĞƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƚŽĚĂƚƌŽĐĂĚĞƐĂďĞƌĞƐ
ƐĞĐŽŶƐƟƚƵŝĐŽŵŽƵŵĂƉƌĄƟĐĂĞĚƵĐĂƟǀĂĞƉŽĚĞƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŶŽƐŵĂŝƐǀĂƌŝĂĚŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
ZEK͕͘&͘ƐƚƌƵƚƵƌĂĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĞŶƐŝŶŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ǀĞƌĐĂŵƉ͕ϮϬϬϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

 ĚƵĐĂĕĆŽ WŽƉƵůĂƌ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ ŶĂ ƚĞŽƌŝĂ ĚĞ WĂƵůŽ &ƌĞŝƌĞ͕ ďƵƐĐĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ Ğ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ĚŽƐƐƵũĞŝƚŽƐŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂĐŽŵĂĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽĞ
ƉŽůŝƟǌĂĕĆŽĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽĐŽŵŽŵĞŝŽĞŵƋƵĞǀŝǀĞĐŽŵŽƐƵũĞŝƚŽĂƟǀŽĐĂƉĂǌĚĞƌĞŇĞƟƌĞĂŐŝƌƐŽďƌĞĞůĞ͘EĞƐƐĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ŽĂƚŽĚĞĞĚƵĐĂƌĚĞǀĞĞƐƚĂƌŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂŵĞŶƚĞĂƐƐŽĐŝĂĚŽăƌĞĂůŝĚĂĚĞǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂƉĞůŽƐĞĚƵĐĂŶĚŽƐĐŽŵŽ
ŵŽĚŽĚĞƚŽƌŶĂƌĂƉƌĄƟĐĂĞĚƵĐĂƟǀĂƵŵĂƚŽƌĞƉůĞƚŽĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐƐƵũĞŝƚŽƐƋƵĞŶĞůĞĞƐƚĆŽĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͘
&Z/Z͕W͘Pedagogia do Oprimido͘ϭϬĞĚ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗WĂǌĞdĞƌƌĂ͕ϭϵϴϭ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

EĂĞĚƵĐĂĕĆŽŶĆŽͲĨŽƌŵĂůĞǆŝƐƚĞĂŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂƌŽƵďƵƐĐĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƋƵĂůŝĚĂĚĞƐĞͬŽƵŽďũĞƟǀŽƐ
ĞŵĞƐƉĂĕŽƐŶĆŽĞƐĐŽůĂƌĞƐĂƚƵĂŶĚŽĞŵǀĄƌŝĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐƋƵĞǀŝƐĂŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽŝŶĚŝǀşĚƵŽŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞ
ƉŽůŝƟǌĂƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐĚĞƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŶƋƵĂŶƚŽĐŝĚĂĚĆŽƐ͕ĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂƌŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞͬŽƵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
Ğ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ƉƌĄƟĐĂƐ ƋƵĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŵ ŽƐ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ Ă ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞŵ ĐŽŵ ŽďũĞƟǀŽƐ ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ ĐŽŵŽ
ƚĂŵďĠŵ͕ŽĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĂĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĕĆŽĨŽƌŵĂů͘
'K,E͕D͘'͘D͘ĚƵĐĂĕĆŽŶĆŽĨŽƌŵĂůĞĐƵůƚƵƌĂƉŽůşƟĐĂ͗ŝŵƉĂĐƚŽƐĚŽĂƐƐŽĐŝĂƟǀŝƐŵŽŶŽdĞƌĐĞŝƌŽ^ĞƚŽƌ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ŽƌƚĞǌ͕ϭϵϵϵ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂͿ ŽŵŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽĂŵďŝĞŶƚĞŽŶĚĞĠĂƉůŝĐĂĚĂ͍;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ ŽŵŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉŽƉƵůĂƌĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽŶĆŽͲĨŽƌŵĂůƉŽĚĞŵƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ͍;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
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QUESTÃO DISCURSIVA 5
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŝŐŝƚĂůƚĞŵƐŝĚŽǀŝƐƚĂĐŽŵŽƵŵĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂŽƐŝƐƚĞŵĂĞƐĐŽůĂƌ͘ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŝŐŝƚĂů
ƉŽĚĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͬĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ŝŶƚĞƌĂƟǀŽƐ͕ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğ ƉůƵƌĂŝƐ͕
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƌƟĐƵůĂĚĂ ĐŽŵ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƐƵũĞŝƚŽƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƚŽƌŶĂͲƐĞ ŝŶĞǀŝƚĄǀĞů ĂůŐƵŶƐ
ƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĆŽƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌũƵŶƚŽăĞƐĨĞƌĂĚŝŐŝƚĂů͍
&ZZ/Z͕D͘,͘D͖͘&Z͕/͘͘͘^͘dĞĐŶŽůŽŐŝĂƐŝŐŝƚĂŝƐсdĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͍WƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐƉĂƌĂƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵĨƉĞ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϮũƵů͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚŽƚĞǆƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĞůĂďŽƌĞƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽƐŽďƌĞŽƚĞŵĂĂƐĞŐƵŝƌ͘
dĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚŝŐŝƚĂůĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ŵƐĞƵƚĞǆƚŽ͕ĂďŽƌĚĞŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ĂͿ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ƐƵƉĞƌĂĚĂƐ ŶŽ ƵƐŽ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĚŝŐŝƚĂů Ğŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͖;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ ƚƌġƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ĞůĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͲ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
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QUESTÃO 09
ĮŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚƵĂƐƚĞůĂƐĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞŶĚĂĚĞƉĂƐƐĂŐĞŶƐĂĠƌĞĂƐĚĞƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂ͘EĂƚĞůĂϭ͕
ŽƵƐƵĄƌŝŽƐĞůĞĐŝŽŶŽƵƐƵĂŽƌŝŐĞŵ͕ƐĞƵĚĞƐƟŶŽ͕Ğ͕ůŽŐŽĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ƐƵĂĚĂƚĂĚĞŝĚĂ͘ŽŵƵĚĂƌŽĨŽĐŽƉĂƌĂŽ
ĐĂŵƉŽĚĞƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂĚĂƚĂĚĞƌĞƚŽƌŶŽ͕ĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞĂ
ĚĂƚĂĚŽĚŝĂĚĂĐŽŵƉƌĂ;ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϰͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞǆŝďŝĚŽŶĂƚĞůĂϮ͘

Žŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ƚĞůĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ Ğ Ğŵ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕
ƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞĞƌƌŽƐ͕ĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽĞƐĂƟƐĨĂĕĆŽƐƵďũĞƟǀĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KďŽƚĆŽ͞/ƌ͟ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŵĞƚĄĨŽƌĂĂĚĞƋƵĂĚĂĐŽŵŽŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘
II. EĂƚĞůĂϭ͕ŽƵƐŽĚŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĐůŝĐĄǀĞůŶĆŽĂƵǆŝůŝĂŶĂƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞĞƌƌŽƐ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞĚĂƚĂƐ
ƉŽĚĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
III. EĂƚĞůĂϮ͕ŽĨĂƚŽĚĞŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽƐĞůĞĐŝŽŶĂƌĂĚĂƚĂĚĂĐŽŵƉƌĂƉƌĞũƵĚŝĐĂĂĞĮĐŝġŶĐŝĂĚĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͕ũĄ
ƋƵĞĂĚĂƚĂƉƌĞĞŶĐŚŝĚĂĠĂŶƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚĞŝĚĂ͘
IV. ŵĞŵŽƌŝǌĂĕĆŽĠƉƌĞũƵĚŝĐĂĚĂƉŽŝƐĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĞŵĞŶƚŽƐŐƌĄĮĐŽƐĞŵĚĞŵĂƐŝĂ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

I e II.
I e III.
II e IV.
/͕///Ğ/s͘
//͕///Ğ/s͘

*R04201412*

12
KDWhdK
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

K ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽũĞƚŽ ŝŶĐůƵŝ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
ĚĞĮŶŝĚŽƐ ŶŽ ƐĞƵ ĞƐĐŽƉŽ ƐĞũĂŵ ĞŶƚƌĞŐƵĞƐ ŶŽ ƉƌĂǌŽ
ĞƐƟŵĂĚŽ͘ EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă
ƐĞŐƵŝƌ͘
I. dĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵŽWZdĞWDƐĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂ
ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ ĚĞ ĞƐĨŽƌĕŽ Ğ ĐŽŵŽ
ĂƉŽŝŽƉĂƌĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
II. ^ĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂŽďƚĞƌ
ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ ĚĞ ĞƐĨŽƌĕŽ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞ Ƶŵ ŶŽǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ůĞǀĂŵ ă ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ
ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚŽ ĚŽŵşŶŝŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ
ĚĞƌĂŵŽƌŝŐĞŵăƐƐĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͘
III. EŽĐĂƐŽĚĞĂƚƌĂƐŽŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͕
Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĚŽƌĞƐ
ĂƐƐĞŐƵƌĂ ƋƵĞ Ž ƉƌŽĚƵƚŽ ƐĞƌĄ ĞŶƚƌĞŐƵĞ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĞƵŵĞƐƋƵĞŵĂĚĞŐĞƌġŶĐŝĂĚĞŵĞŵſƌŝĂƉŽƌ
ƉĂŐŝŶĂĕĆŽƐŝŵƉůĞƐ͕ŽŶĚĞĂŵĞŵſƌŝĂİƐŝĐĂĠĚŝǀŝĚŝĚĂ
Ğŵ ƋƵĂĚƌŽƐ ;framesͿ ĚĞ ϭ <ďǇƚĞ Ğ ĞŶĚĞƌĞĕĂĚĂ ƉŽƌ
ďǇƚĞ͘ KƐ ĞƐƉĂĕŽƐ ĚĞ ĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ƐĆŽ ŵƷůƟƉůŽƐ ĚĞϭ<ďǇƚĞ͘ ƚĂďĞůĂ ĚĞƉĄŐŝŶĂƐ ƉĂƌĂ
ƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽWĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͕
Ğŵ ƋƵĞ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ďŝƚ ;sͿ ŵŽƐƚƌĂ ƐĞ Ă ƉĄŐŝŶĂ Ġ
ǀĄůŝĚĂ;ϭͿŽƵŝŶǀĄůŝĚĂ;ϬͿ͘
0
1
2
ϯ
4
5
6
7

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

ÁREA LIVRE

YƵĂĚƌŽ;frameͿ
0010
0100
0001
0111
0000
1101
1111
0110

ŽŵďĂƐĞŶĂƚĂďĞůĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐ
ĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KĞŶĚĞƌĞĕŽİƐŝĐŽĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌϭϯďŝƚƐ͘
II. K ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ŐĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞĚƵǌĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂĕĆŽĞǆƚĞƌŶĂ͘
III.  ƚƌĂĚƵĕĆŽ ĚŽ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ůſŐŝĐŽ
ϬϭϭϬϬϬϬϬϬϬϭϭϬ ƉĂƌĂ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ĨşƐŝĐŽ
ĐĂƵƐĂĞǆĐĞĕĆŽ͘

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

BV
1
1
1
1
1
1
0
0

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

ÁREA LIVRE

ϭϯ
KDWhdK

*R04201413*
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QUESTÃO 12
ŶĂůŝƐĞŽĐƵƐƚŽĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĚŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ƋƵĞĐĂůĐƵůĂŵŽǀĂůŽƌĚĞƵŵƉŽůŝŶƀŵŝŽĚĞŐƌĂƵ n, ĚĂ
ĨŽƌŵĂ͗ P(x) = anxn + aŶоϭxŶоϭ + . . . + aϭx + a0͕ŽŶĚĞŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƐĆŽŶƷŵĞƌŽƐĚĞƉŽŶƚŽŇƵƚƵĂŶƚĞĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ
ŶŽǀĞƚŽƌa[0..n],ĞŽǀĂůŽƌĚĞn ĠŵĂŝŽƌƋƵĞǌĞƌŽ͘dŽĚŽƐŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐƉŽĚĞŵĂƐƐƵŵŝƌƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌ͕ĞǆĐĞƚŽ
ŽĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞanƋƵĞĠĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞǌĞƌŽ.
Algoritmo 1:
soma = a[0]
Repita para i = 1 até n
Se

a[i]  0.0 então
potência = x
Repita para j = 2 até i
potência = potência * x
Fim repita
soma = soma + a[i] * potencia

Fim se
Fim repita
Imprima(soma)
Algoritmo 2:
soma = a[n]
Repita para i = n-1 até 0 passo -1
soma = soma * x + a[i]
Fim repita
Imprima(soma)
ŽŵďĂƐĞŶŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐϭĞϮ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
I. KƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐƉŽƐƐƵĞŵĂŵĞƐŵĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĂƐƐŝŶƚſƟĐĂ͘
PORQUE
II. WĂƌĂŽŵĞůŚŽƌĐĂƐŽ͕ĂŵďŽƐŽƐĂůŐŽƌŝƚŵŽƐƉŽƐƐƵĞŵĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞO(n).
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘

*R04201414*

14
KDWhdK
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

 ĮŐƵƌĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ĄƌǀŽƌĞ ďŝŶĄƌŝĂ ĚĞ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ƋƵĞ ŵĂŶƚĠŵ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͗ Ž ǀĂůŽƌ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ ă ƌĂŝǌ Ġ ƐĞŵƉƌĞ
ŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞŽǀĂůŽƌĚĞƚŽĚŽƐŽƐŶſƐĚĂƐƵďĄƌǀŽƌĞ
ăĚŝƌĞŝƚĂĞƐĞŵƉƌĞŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŽǀĂůŽƌĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ŶſƐĚĂƐƵďĄƌǀŽƌĞăĞƐƋƵĞƌĚĂ͘

^ĞũĂŽƵŶŝǀĞƌƐŽhсϭϬ͕ϮϬ͕ϯϬ͕ϰϬĞŽĐŽŶũƵŶƚŽĚŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ E͘ Žŵ ďĂƐĞ ŶŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƐŽďƌĞ Ă ůſŐŝĐĂ ĚĞ ƉƌĞĚŝĐĂĚŽƐ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ
ĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. ,с;ǆאEͿ;ǇאhͿ;ǆфǇͿĠǀĄůŝĚĂ͘
II. ,с;ǆאEͿ;ǇאEͿ;ǇфǆͿĠǀĄůŝĚĂ͘
III. ,с;ǆאhͿ;ǇאhͿ;ǆхǇͿĠŝŶǀĄůŝĚĂ͕ƐĞŶĚŽ
ǆсϭϬƵŵĐŽŶƚƌĂͲĞǆĞŵƉůŽ͘

15

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

20

10
7

13

17
14

25

A
B
C
D

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘

E /͕//Ğ///͘

QUESTÃO 15
ŵƌĞůĂĕĆŽăĄƌǀŽƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĮŐƵƌĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐ
ŽŶƐŝĚĞƌĞ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĐƵũŽ
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂůĨĂďĞƚŽĠĂ͕ď͘
I.  ĄƌǀŽƌĞ ƉŽƐƐƵŝ Ă ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă
ZϭсĂ;ĂhďͿΎ
ďƵƐĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽ
ZϮсď;ĂhďͿΎ
ĂďƵƐĐĂďŝŶĄƌŝĂĞŵƵŵǀĞƚŽƌ͘
II. ĄƌǀŽƌĞĞƐƚĄĚĞƐďĂůĂŶĐĞĂĚĂ͕ƉŽŝƐĂƐƵďĄƌǀŽƌĞ ^Ğ >;ZͿ Ġ Ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă ƵŵĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ
ĚĂĞƐƋƵĞƌĚĂƉŽƐƐƵŝƵŵŶƷŵĞƌŽĚĞŶſƐŵĂŝŽƌ ƌĞŐƵůĂƌZ͕ĠĐŽƌƌĞƚŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞ
ĚŽƋƵĞĂƐƵďĄƌǀŽƌĞĚĂĚŝƌĞŝƚĂ͘
A >;ZϭͿс>;ZϮͿ͘
III. YƵĂŶĚŽ Ă ĄƌǀŽƌĞ Ġ ƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ B >;ZϮͿсǁͮǁƚĞƌŵŝŶĂĐŽŵď͘
Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ƉſƐͲŽƌĚĞŵ͕
C ĞǆŝƐƚĞ Ƶŵ ĂƵƚƀŵĂƚŽ ĮŶŝƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƟĐŽ ĐƵũĂ
ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƐĆŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ Ğŵ ŽƌĚĞŵ
ůŝŶŐƵĂŐĞŵĠŝŐƵĂůĂ>;ZϭͿh>;ZϮͿ͘
ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͘
D ƐĞ Zϯ Ġ ƵŵĂ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽ ƌĞŐƵůĂƌ ƚĂů ƋƵĞ
IV. K ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ
> ; Z ϯ Ϳ с > ; Z ϭ Ϳ ŀ > ; Z Ϯ Ϳ ͕ Ğ ŶƚĆ Ž > ; Z ϯ Ϳ Ġ Ƶ ŵ Ă
ĨƵŶĕĆŽĚŽŶƷŵĞƌŽŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĂĄƌǀŽƌĞ
ůŝŶŐƵĂŐĞŵŝŶĨŝŶŝƚĂ͘
ĞŵƵŵĂďƵƐĐĂďŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽ
E Ƶŵ ĂƵƚƀŵĂƚŽ ĮŶŝƚŽ ŶĆŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƟĐŽ ƋƵĞ
ĠK;ůŽŐŶͿ͘
ƌĞĐŽŶŚĞĕĂ>;ZϭͿh>;ZϮͿƚĞŵ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ƋƵĂƚƌŽ
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

I e III.
I e IV.
II e III.
/͕//Ğ/s͘
//͕///Ğ/s͘

ĞƐƚĂĚŽƐ͘
ÁREA LIVRE

15
KDWhdK

*R04201415*

252

KƉƌŽŐƌĂŵĂĂƐĞŐƵŝƌƵƟůŝǌĂƵŵĂƉŝůŚĂ͘

QUESTÃO 16

hŵĂƉŝůŚĂĠƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĚĂĚŽƐƋƵĞĂƌŵĂǌĞŶĂ int main() {
ƵŵĂ ĐŽůĞĕĆŽ ĚĞ ŝƚĞŶƐ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ğ ƋƵĞ
pilha *
ŐĂƌĂŶƚĞŽƐĞŐƵŝŶƚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͗ŽƷůƟŵŽĞůĞŵĞŶƚŽ
push(p,
ĂƐĞƌŝŶƐĞƌŝĚŽĠŽƉƌŝŵĞŝƌŽĂƐĞƌƌĞŵŽǀŝĚŽ͘ĐŽŵƵŵ
push(p,
ŶĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ƵƟůŝǌĂƌ ŽƐ ŶŽŵĞƐ push e pop ƉĂƌĂ ĂƐ
push(p,
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶƐĞƌĕĆŽ Ğ ƌĞŵŽĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĞůĞŵĞŶƚŽ
pop(p);
Ğŵ ƵŵĂ ƉŝůŚĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ K ƐĞŐƵŝŶƚĞ ƚƌĞĐŚŽ
push(p,
ĚĞĐſĚŝŐŽĞŵůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞĮŶĞƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞ
ĚĂĚŽƐ ƉŝůŚĂ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ƶŵ ǀĞƚŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞŝƌŽƐ͕ ďĞŵ
int a =
ĐŽŵŽĂůŐƵŵĂƐĨƵŶĕƁĞƐƉĂƌĂƐƵĂŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ͘
push(p,

p = cria_pilha();
2);
3);
4);

2);
pop(p) + pop(p);
a);

#include <stdlib.h>

a += pop(p);

#include <stdio.h>

printf(“%d”, a);

typedef struct {

return 0;

int elementos[100];

}

int topo;

ĞƐƐĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

}pilha;

I.  ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂŵďĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐpush e popĠK;ϭͿ͘

pilha * cria_pilha() {
pilha * p =malloc(sizeof(pilha));

II. KǀĂůŽƌĞǆŝďŝĚŽƉĞůŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƌŝĂŽŵĞƐŵŽ

p->topo = -1;

ĐĂƐŽ Ă ŝŶƐƚƌƵĕĆŽ a

return pilha;

+=

pop(p)͖ ĨŽƐƐĞ

ƚƌŽĐĂĚĂƉŽƌa += a͖

}

III. ŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ǀĂǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ
;memory leakͿ͕ Ġ ŽƉĐŝŽŶĂů ĐŚĂŵĂƌ Ă ĨƵŶĕĆŽ

void push(pilha *p, int elemento) {

free(p)͕ ƉŽŝƐ Ž ǀĞƚŽƌ ƵƐĂĚŽ ƉĞůĂ ƉŝůŚĂ Ġ

if (p->topo >= 99)

ĂůŽĐĂĚŽĞƐƚĂƟĐĂŵĞŶƚĞ͘

return;
p->elementos[++p->topo] = elemento;
}

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘

int pop(pilha *p) {
int a = p->elementos[p->topo];

B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘

p->topo--;

C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘

return a;

D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘

}

*R04201416*

E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 17
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽŐĞƌĞŶƚĞĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĠŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĚĞĮŶŝƌŽƐŵĞŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞŽďƚĞƌƵŵ
ƉƌŽĚƵƚŽĐŽŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĞũĂĚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽƉŽƌĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂĂĨĞƌŝƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͕
ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KƵƐŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐ͕ƐĞŵĂĚĂƉƚĂĕƁĞƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽƟƉŽĚĞ
ƐŽŌǁĂƌĞĂƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂƋƵĞŽƉƌŽĚƵƚŽƚĞƌĄĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĞũĂĚĂ͘
II. KĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƉŽĚĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞǀŝƐƁĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŝŶƐƉĞĕƁĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĞĚĞĂƌƚĞĨĂƚŽƐĚĞƉƌŽũĞƚŽ͘
III. &ĂƚŽƌĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞƐƚĆŽ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ĂƚƌŝďƵƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ
ƐŽŌǁĂƌĞ.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

QUESTÃO 18
ŵƌĞůĂĕĆŽăĂƉůŝĐĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ/ŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂƌƟĮĐŝĂů͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. /ŶĚƵĕĆŽĞŵƌǀŽƌĞĚĞĞĐŝƐĆŽĠƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚĞĨƌĂƵĚĞƐĞŵĐĂƌƚƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘
II. ZĞĚĞƐ EĞƵƌĂŝƐ ƌƟĮĐŝĂŝƐ ƐĆŽ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƌŝƐĐŽ Ğŵ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
III. ^ŝƐƚĞŵĂƐ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ďĂƐĞĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞŐƌĂƐ ƐĆŽ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞĨĂůŚĂƐĞŵhardware.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

ÁREA LIVRE

17
KDWhdK
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

KĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐŶĂ
ŽŵƉƵƚĂĕĆŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ďĞŵ ƉůĂŶĞũĂĚŽ͕ ƉŽŝƐ ĂůĠŵ
ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ Ğŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ƟƉŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů͕ ĞǆŝƐƚĞ Ă ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ
ĂďĂƌĐĂƌ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ Ğ ĚŝĚĄƟĐŽƐ ĚĞ
ĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘ ƐƐŝŵ͕ ŶŽ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ƚĂŝƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ
Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ă ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ ƋƵĞ
ŶŽƌƚĞŝĂŵ

K ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ƶŵ ŐƌĂŶĚĞ
ĂůŝĂĚŽ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĐŽŐŶŝƟǀŽ ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ͕
Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ WŽƌ ŝƐƐŽ͕ ŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ Ž
ƐŽŌǁĂƌĞ Ğŵ Ɛŝ͕ Ġ Ž ŵŽĚŽ ĐŽŵŽ ĞůĞ ƐĞƌĄ ƵƟůŝǌĂĚŽ͘
ƐƐŝŵ͕ Ž ƉĂƉĞů ĚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞůŶĂĞƐĐŽůŚĂĚŽƐŽŌǁĂƌĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͘

A ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƵƐĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĞƋƵŝƉĞ ĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶŽ ƋƵĂů ĞƐƚĆŽ
ĚĞĮŶŝĚŽƐ ĚĞƚĂůŚĞƐ͕ Ğŵ Ƶŵ ŶşǀĞů ŵĂŝƐ ƚĠĐŶŝĐŽ͕
ĂĐĞƌĐĂ ĚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ğ ƐƵĂ
ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͘
B Ă ĞƐĐŽůŚĂ Ğ Ž ŵŽĚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ ƉŽƌ Ƶŵ ůĂĚŽ͕ Ă
ŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽĂƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽĞ͕ƉŽƌ
ŽƵƚƌŽ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂŵĞƐŵĂ͘
C ŽƐŐĂƐƚŽƐƉĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽƵƟůŝǌĂƌĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕Ă
ƌĞůĂĕĆŽĐƵƐƚŽďĞŶĞİĐŝŽĞŽƐƟƉŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞƵƐŽ͘
D ĂƐ ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ĂĐĞŝƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ
ĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĞƐŽĐŝĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
E Ă ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĚŽ ƵƐƵĄƌŝŽ͕ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͕
ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͘
ÁREA LIVRE

E/>>͕͖͘^NE/͕D͘^͘͘ƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞ^ŽŌǁĂƌĞƐ
Educacionais͘/yEW^h>ʹ^ĞŵŝŶĄƌŝŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞŵĚƵĐĂĕĆŽĚĂ
ZĞŐŝĆŽ^Ƶů͕ϮϬϭϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵĐƐ͘ďƌх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϱũƵů͘ϮϬϭϰ͘

Žŵ ďĂƐĞ ŶŽ ƚĞǆƚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ğ ŶŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐŽŌǁĂƌĞƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕
ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I.  ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ĚĞǀĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ž ƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ Ğ Ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚĂ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚŽƐŽŌǁĂƌĞĞŵƌĞůĂĕĆŽăĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĞŵƋƵĞƐĞƌĄƵƟůŝǌĂĚŽ͘
II.  ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞǀĞ
ƐĞƌ ĞůĂďŽƌĂĚĂ ŽƵ ĂůƚĞƌĂĚĂ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ
ĚĞĂƚĞŶĚĞƌŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽ
ƐŽŌǁĂƌĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽůŚŝĚŽ͘
III.  ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ĚĞǀĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ă ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞƐƚĞ ĐŽŵŽ
ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͲ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ Ğ ŶĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŵŽ Ƶŵ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĂƌĞĨĂƐ͘
IV.  ĞƐĐŽůŚĂ ĚŽ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ĚĞǀĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵŝŶŚŽƐ
ƉĂƌĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ĐŽŶƚĞƷĚŽ Ğ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ
ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞĞĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e II.
B II e III.
C III e IV.
D /͕//Ğ/s͘
E /͕///Ğ/s͘

*R04201418*

ϭϴ
KDWhdK
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƐŽŌǁĂƌĞ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů Ġ ƵŵĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ ĐŽŵƉůĞǆĂ͕ Ğŵ ƋƵĞ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉŽĚĞŵ ŽĐŽƌƌĞƌ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ĂŝŶƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ă ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƵƐƵĄƌŝŽ ƵƟůŝǌĂƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ͘ ,Ą
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŶĞĐĞŵ ĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ƋƵĞ ƚŽĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂ
ƉŽƐƐƵŝƌƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŵĂďŽĂƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͘

ƐŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ ŶŽǀŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐ ĚĞ
ĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘KƐŽďũĞƚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ƐĆŽĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƋƵĞƉŽĚĞŵĨĂǌĞƌƉĂƌƚĞĞ
ĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌƵŵƉƌŽũĞƚŽĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘

EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KƐ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ƉŽĚĞŵ
ƐĞƌ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
Ğ Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ǀŝƌƚƵĂŝƐ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘
II. KƐ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ŝŶƚĞƌĂƟǀŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ ƋƵĞ
ŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚŝĂůŽŐƵĞŵĐŽŵŽƐŵĞƐŵŽƐ͘
III. KƐŽďũĞƚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƐĆŽŝƚĞŶƐĂƐĞƌĞŵ
ƵƟůŝǌĂĚŽƐĞŵĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ũĄƋƵĞĠ
ĚŝİĐŝůƐƵĂƌĞƵƟůŝǌĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐ͘
IV. KƐ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ƐĆŽ ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕
ŝŶƐƚąŶĐŝĂƐŽƵƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌ
ƵƟůŝǌĂĚŽƐŶŽĞŶƐŝŶŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ĂĚŝƐƚąŶĐŝĂŽƵ
ŚşďƌŝĚŽ͘

I. Design ĐĞŶƚƌĂĚŽ ŶŽ ƵƐƵĄƌŝŽ Ġ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞ ƉƌŽũĞƚĂƌ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ŝŶƚĞƌĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĕĂŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
II. Ɛ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ďĂƐĞŝĂŵͲƐĞ Ğŵ
ŽďũĞƟǀŽƐ ĚĞ ƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĐŽŵŽ ĞĮĐĄĐŝĂ͕
ĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ƵƟůŝĚĂĚĞ͕ ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĞůĞŵďƌĂƌ͘
III. KƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉŽĚĞŵ ŽĨĞƌĞĐĞƌ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ
ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͕ ƉŽƌĠŵ ĞůĞƐ ŶĆŽ
ĐŽďƌĞŵ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚŽ
ƵƐƵĄƌŝŽ͕ƋƵĞĠŵĞůŚŽƌĂŶĂůŝƐĂĚĂƉĞůĂƐŵĞƚĂƐ ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e II.
ĚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
B I e III.
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
C III e IV͘
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D /͕//Ğ/s͘
B //͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E //͕///Ğ/s͘
C /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 23
ĮŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƵƐĂŶĚŽŽƐŵĠƚŽĚŽƐŶƐŝŶŽƐŽďDĞĚŝĚĂ ;ƐDͿ
Ğ/ŶƐƚƌƵĕĆŽƉĞůŽƐŽůĞŐĂƐ;/ƉͿ͕ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽŽŇƵǆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐ
ĂŶƚĞƐĞĚƵƌĂŶƚĞĂĂƵůĂ͘

Zh:K͕/͘^͖͘DhZ͕͘/ŶƐƚƌƵĕĆŽƉĞůŽƐĐŽůĞŐĂƐĞĞŶƐŝŶŽƐŽďŵĞĚŝĚĂ͗ ƵŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĂƌĂŽĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽĚŽƐĂůƵŶŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͲ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĞ&şƐŝĐĂ͘ĂĚĞƌŶŽƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞŶƐŝŶŽĚĞ&şƐŝĐĂ͘&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͘ǀ͘ϯϬ͕Ŷ͘Ϯ͕ϮϬϭϯ͕Ɖ͘ϯϲϮͲϯϴϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂĮŐƵƌĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. KƐĂŵďŝĞŶƚĞƐǀŝƌƚƵĂŝƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƉŽĚĞŵƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽƐƵƉŽƌƚĞĂŽƐŵĠƚŽĚŽƐŶƐŝŶŽƐŽď
DĞĚŝĚĂ;ƐDͿĞ/ŶƐƚƌƵĕĆŽƉĞůŽƐŽůĞŐĂƐ;/ƉͿ͘
II. KƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƉƌĠǀŝŽ ĚŽ ĂůƵŶŽ Ğ ĨĂǀŽƌĞĐĞŵ ŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ
ǀŽůƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘
III. KƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞǀĞůŝŵŝƚĂƌĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͕ƉŽŝƐĞůĂƐƚƌĂǌĞŵƉƌĞũƵşǌŽĂŽƐĂůƵŶŽƐũĄ
ƋƵĞĞƐƟŵƵůĂŵĂĐſƉŝĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘

E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 24
QUESTÃO 25
K ĞŶƐŝŶŽ ĚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ Ġ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞůŝĐĂĚŽ ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉƌŽũĞƚŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞĞƐƉĂĕŽƐ
Ğ ĐŽŵƉůĞǆŽ͕ Ğ ƐĞƵ ƐƵĐĞƐƐŽ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĨĂƚŽƌĞƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͗ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĂůƵŶŽ Ğŵ ĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂ͘
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ Ğ ůſŐŝĐĂ͕ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ A  ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ĚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ ƵƐŽ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ ĚĞ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ͕
ƌĞƐƚƌŝƚĂ͕ ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ ƚĂů ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŶĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĚĞ ĮǆĂĕĆŽ
ĨĂƚŽƐ ƌĞĂŝƐ Ğ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕ ĂƉĞŶĂƐ ƵŵĂ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ
Ğ ƉƌĄƟĐĂƐ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐ͕ ĂƉŽŝŽ ĞǆƚƌĂͲĐůĂƐƐĞ ŶĂ
ǀŝƌƚƵĂůĚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͘
ƐŽůƵĕĆŽĚĞĚƷǀŝĚĂƐ͕ƚƌĂďĂůŚŽƐĞŵŐƌƵƉŽ͕ĚĞĚŝĐĂĕĆŽ
ĚŽ ĂůƵŶŽ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘  ĞƐĐŽůŚĂ ĚĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ B Ɛ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ
ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ƚĂŵďĠŵ ŵĞƌĞĐĞ ĂƚĞŶĕĆŽ͘ hŶƐ
ĚĞǀĞŵ ƉĞƌŵŝƟƌ Ă ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ŝƌƌĞƐƚƌŝƚĂ ĚĞ
ĚĞĨĞŶĚĞŵŽƵƐŽĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŶƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂŽďũĞƚŽƐ͕
ƐŽŌǁĂƌĞƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂ
ƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞĂůƚŽ
ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞĞĚĂďƵƐĐĂƉĞůŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘
ŶşǀĞů Ğ ĨĂĐŝůŝƚĂŵ Ă ǀŝĚĂ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĚŽƌ͘ KƵƚƌŽƐ
ĚĞĨĞŶĚĞŵ Ž ƵƐŽ ĚĞ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ŵĂŝƐ ďĄƐŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ C KƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚŝŐŝƚĂů ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ĨŽƌĕĂŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĚŽƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŵƵŝƚĂƐĚĂƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞĨƵŶĕƁĞƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂ͘
ăƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ Ž ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ăƐ
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂİƐŝĐŽ͘
I. K ƵƐŽ ĚĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ D ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ
WĂƐĐĂů Ġ ĂĚĞƋƵĂĚŽ ĂŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͲ
;Ϳ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ůŝŵŝƚĂĚĂ͕ ƉĂƌĂ ŶĆŽ ĐŽůŽĐĂƌ Ğŵ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐƉŽƌƋƵĞ͕ĞŶƚƌĞ
ƌŝƐĐŽĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶŽƐ
ŽƵƚƌŽƐŵŽƟǀŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞĂŽĂůƵŶŽĞŶƚĞŶĚĞƌ
ĐƵƌƐŽƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐƉĞůĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
ŵĞůŚŽƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĚĂĚŽƐ͕ƉŽŝƐĞůĂ
ǀĞƌŝĮĐĂŽƐƟƉŽƐĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽ E KƐĞƐƉĂĕŽƐŶĆŽĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĨŽƌĂĚŽƐůŝŵŝƚĞƐİƐŝĐŽƐ
ĚĂ ĐŽŵƉŝůĂĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ƵŵĂ
ĚŽƐcampi ĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŶĆŽĨĂǌĞŵ
ůŝŶŐƵĂŐĞŵĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƟƉŝĮĐĂĚĂ͘
ƉĂƌƚĞĚŽĞƐĐŽƉŽĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĞůŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ
II. K ƵƐŽ ĚĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ 
ƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘
ƉĂĚƌĆŽĠĂĚĞƋƵĂĚŽĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͲ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐƉŽƌƋƵĞ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌŽƐŵŽƟǀŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞĂŽĂůƵŶŽĞŶƚĞŶĚĞƌ ÁREA LIVRE
ŵĞůŚŽƌ ƐŽďƌĞ ĂůŽĐĂĕĆŽ Ğ ĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽ
ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ ƉĂƌĂ ĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ ƉŽŝƐ ĞƐƐĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŽƵƐŽĚĞƉŽŶƚĞŝƌŽƐ͘
III. K ƵƐŽ ĚĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ
WǇƚŚŽŶ Ġ ĂĚĞƋƵĂĚŽ ĂŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ
ƉŽƌƋƵĞ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ ŵŽƚŝǀŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ
ĂŽ ĂůƵŶŽ ĐŽŶŚĞĐĞƌ ĂƐ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚĞ
ĚĂĚŽƐ Ğ ĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ͕ ƐĞŵ
ƉƌĞĐŝƐĂƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĄͲůĂƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ Ž
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŵĂŝƐ
ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ŵĞƐŵŽƉŽƌĂůƵŶŽƐĐŽŵƉŽƵĐŽ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

 ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ Ğ Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĚŝĚĄƟĐŽ ŝŶƚĞƌĂƟǀŽ Ġ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă ŵŽƟǀĂĕĆŽ
ĚŽ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞ͘ K ŵĂƚĞƌŝĂů ƉŽĚĞ ƚĞƌ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽĂƐĞƌĂďŽƌĚĂĚŽ
ĞŵĨŽƌŵĂƚŽĚĞƚſƉŝĐŽƐŽƵĂƵůĂƐ͘ŶƚƌĞŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ƚġŵͲƐĞ͗ĂƐĄƵĚŝŽͲĂƵůĂƐ͕
ĐĂƉƚƵƌĂĚĞƚĞůĂ͕ǀşĚĞŽͲĂƵůĂƐĞŽƋƵĂĚƌŽĚŝŐŝƚĂů͘

KďũĞƚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ƉŽƌ
ƵŵĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ Ğŵ ĨŽƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂů ŽƵ ŶĆŽ ĚŝŐŝƚĂů͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ƐĞƌ ƵƟůŝǌĂĚĂ Ğ
ƌĞƵƟůŝǌĂĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͘ dĂŝƐ ŽďũĞƚŽƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽͲƐĞĂƉĞŶĂƐŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐ͘

EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĂƐĞƌĞŵ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽƐ
ĂĚŽƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ǀşĚĞŽͲĂƵůĂ͕ Ž ĐŽŶĐĞŝƚŽƐƐŽďƌĞŽďũĞƚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĂǀĂůŝĞĂƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞǀĞ
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
A ƵƟůŝǌĂƌ ǀşĚĞŽƐ ĐŽŵ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ƚĞŵĄƟĐŽƐ
I. ƵƚŽƌĞƐŶĆŽƉŽĚĞŵĐŽŵďŝŶĂƌŽďũĞƚŽƐĂŶƟŐŽƐ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽƐ Ğ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
Ğ ŶŽǀŽƐ ƉĂƌĂ ƐĂƟƐĨĂǌĞƌ ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŽƐĐŽŵŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞ
ƐƵĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞŶĆŽƐĆŽƉĞƌŵŝƟĚĂƐ
ƵŵĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ ŶŽ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ ŽƵ ŶŽ ĐĂŵƉŽ͕ Ƶŵ
ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŵƵŵŽďũĞƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵũĄ
ĚĞƉŽŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ŽƵ ƵŵĂ ĐŽŶǀĞƌƐĂ ĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ͘
ƵŵŐƌƵƉŽ͘
II. KďũĞƚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƐĆŽƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
B ƵƐĂƌ ƵŵĂ ůŽƵƐĂ ĐŽŵ ƐĞŶƐŽƌ ĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ƋƵĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ Ğ
ĂŵƉůŝĂĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ e
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĂƐ͕
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƵƐĂƌƵŵĂĞƐƉĠĐŝĞĚĞƟŶƚĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘
ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌ ĐŽŵ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ĞǆŝďŝĚŽ ƉŽƌ ƵŵĂ
III. K ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ƉƌŽũĞĕĆŽ͘
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ƉŽƌƐŝƐſ͕ƉŽĚĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
C ƵƐĂƌ Ƶŵ ƐŽŌǁĂƌĞ ƉĂƌĂ ĐĂƉƚƵƌĂƌ Ğŵ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘
ǀşĚĞŽƚƵĚŽŽƋƵĞĠĨĞŝƚŽŶĂƚĞůĂĚŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕
ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ġ ŐƌĂǀĂĚĂ Ă ƐƵĂ ǀŽǌ ĂŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ  ƵŵĂ
ƚĂƌĞĨĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘
D ƉƌĞƉĂƌĂƌƵŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĞŵĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƉĂƌĂ
ĐƌŝĂĕĆŽĚĞslides͕ĂƋƵĂůƌĞĐĞďĞƌĄƵŵĂŶĂƌƌĂĕĆŽĞ͕
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞǆƉŽƌƚĂƌƉĂƌĂƵŵĨŽƌŵĂƚŽĐŽŵƉĂơǀĞů͘
E ƉƌĞƉĂƌĂƌ ƵŵĂ ƐŝŵƵůĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŽƵ
ƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞĞǆŝũĂĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚŽĞƐƚƵĚĂŶƚĞ͘

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ

ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE

*R04201422*

A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 28
ƵƌƐŽƐonlineďĞƌƚŽƐĞDĂƐƐŝǀŽƐ;Massive Online Open CoursesͲDKKͿƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞŶşǀĞů
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ ůŝǀƌĞ Ğŵ ŐƌĂŶĚĞ ĞƐĐĂůĂ͘ hŵĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĞǀĂŶƚĂĚĂ ƐŽďƌĞ DKKƐ Ġ ƋƵĞ͕
ĞŵďŽƌĂŵŝůŚĂƌĞƐƉŽƐƐĂŵƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌƉĂƌĂŽƐĐƵƌƐŽƐ͕ƵŵĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽŵƵŝƚŽƉĞƋƵĞŶĂƌĞĂůŵĞŶƚĞŽĐŽŶĐůƵŝ͕
ĐŽŵŽĠƉŽƐƐşǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌŶĂĮŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƟƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĞĂƚĂǆĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĂĐĂĚĂ
ƐĞŵĂŶĂĞŵDKKƐ͘

,/>>͕W͘ŵĞƌŐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƉĂƩĞƌŶƐŝŶŵŽŽĐƐ͗ Ă;ƌĞǀŝƐĞĚͿŐƌĂƉŚŝĐĂůǀŝĞǁ͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŵĨĞůĚƐƚĞŝŶ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲĂŐŽ͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I. ĞǀĂƐĆŽĚĞĂůƵŶŽƐŶŽƐDKKƐĂƵŵĞŶƚĂĂĐĂĚĂƐĞŵĂŶĂ͘
II. ŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶĐůƵĞŵŽƐĐƵƌƐŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŵĂƟǀĂŽƵƉĂƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
III. KƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐ͕ƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĂƉĞŶĂƐĂƐƐŝƐƚĞŵƐĞŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ͕ŶƵŶĐĂĐŽŶĐůƵĞŵ
ŽƐĐƵƌƐŽƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
Ϯϯ
KDWhdK
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

ƐƉĞƐƋƵŝƐĂƐŵŽƐƚƌĂŵƋƵĞĚŽƐŵŝůŚĂƌĞƐĚĞŝŶƐĐƌŝƚŽƐ
ŶŽƐ DKKƐ ;Massive Online Open CoursesͿ ĂƉĞŶĂƐ
ƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƉĂƌĐĞůĂĐŽŶĐůƵŝŽĐƵƌƐŽ͘ĂĚŽƐƌĞĐĞŶƚĞƐ
ŝŶĚŝĐĂŵ ƋƵĞ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ŵĂƚƌşĐƵůĂƐ ĞƐƚĄ
ĐƌĞƐĐĞŶĚŽ͕ ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ
ƋƵĞ ƚĞƌŵŝŶĂŵ ŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ŶĆŽ Ġ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů Ă ƚĂů
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͘hŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐƐĞƐĚĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂƋƵĞĂ
ĞǀĂƐĆŽƐĞĚĞǀĞ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĨĂƚŽƌĞƐ͕ăƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ
ŶĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐ͘

K ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ƉƌŽũĞƚŽ ŶĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ;Ϳ ĞǆŝŐĞ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ Ğ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ŵŝŶƵĐŝŽƐŽ ĚĂƐ
ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ Ğŵ ĐƵƌƐŽƐ͕
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐŽƵƵŶŝĚĂĚĞƐĂƐĞƌĞŵŽĨĞƌƚĂĚĂƐ͘ ůŐƵŵĂƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ Ğŵ Ƶŵ ƉƌŽũĞƚŽ
ĚĞ ͕ Ğ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ĞƐƚĆŽ ŵĂƌĐĂĚĂƐ ƉŽƌ
ĂůŐƵŵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ ĐŽŵŽ Ă
EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽ ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ĂǀŝƌƚƵĂůŝĚĂĚĞĞŽĂƐƐŝŶĐƌŽŶŝƐŵŽ͘
ƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ğ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
I.  ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĂƉƌŝŵŽƌĂƌ Ž ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂů ĂǀĂůŝĂĕĆŽŶĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽƐ DKKƐ ƉĂƌĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ Ž ĂƵŵĞŶƚŽ ŶĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ƌĞƚĞŶĕĆŽ
ĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͘
PORQUE
II. KƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐŶĞŵƐĞŵƉƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵŽƐƉƌĠͲ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ͘
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘

I.  ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ŽƵ ƉƌŽũĞƚŽƐ
ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽƐ Ġ ƵŵĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽŶĂ͘
II. KƌĞĐƵƌƐŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽĨſƌƵŵĚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽ
ŶĆŽĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ŽƵĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽŶĂ͘
III. ƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ
ĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐƐĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂƐ
ĞŵƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞ͘
IV. Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŶĂ  ĚĞǀĞŵ
ƐĞƌ ƉůĂŶĞũĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐŽŶƚĞĐĞƌ Ğŵ ŝŶƐƚĂŶƚĞƐ
ŽƵ ƉĞƌşŽĚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƐŝŵƵůƚąŶĞĂĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞĂůƵŶŽƐ͘

A ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ
//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B Ɛ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ / Ğ // ƐĆŽ ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//Ġ
ƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂ
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
A I e III.
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
B I e IV.
ÁREA LIVRE
C II e IV.
D /͕//Ğ///͘
E //͕///Ğ/s͘
ÁREA LIVRE

*R04201424*

24
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QUESTÃO 31

tdZ^KE͕͘Haroldo e seus amigos͕ϭϵϴϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŐĞƐƚĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƉŽĚĞƐĞƌĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵŽƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƉŽůşƟĐŽŶŽƋƵĂůĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂĞƐŽďƌĞ
ĂĞƐĐŽůĂŝĚĞŶƟĮĐĂŵƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĚŝƐĐƵƚĞŵ͕ĚĞůŝďĞƌĂŵ͕ƉůĂŶĞũĂŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵ͕ĐŽŶƚƌŽůĂŵĞ
ĂǀĂůŝĂŵŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐǀŽůƚĂĚĂƐĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌſƉƌŝĂĞƐĐŽůĂ͕ŶĂďƵƐĐĂĚĂƐŽůƵĕĆŽĚĂƋƵĞůĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƐƵƐƚĞŶƚĂĚŽŶŽĚŝĄůŽŐŽ͕ŶĂĂůƚĞƌŝĚĂĚĞĞŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶĂ ĞƐĐŽůĂ͕ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĞĨĞƟǀĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ŽƌĞƐƉĞŝƚŽăƐŶŽƌŵĂƐĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐƉĂƌĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞ
ƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĞĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞĂŵƉůŽĂĐĞƐƐŽăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂŽƐƐƵũĞŝƚŽƐĚĂĞƐĐŽůĂ͘
^Kh͕͘Z͘ǆƉůŽƌĂŶĚŽĞĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽƵŵĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͘ĚƵĐĂĕĆŽĞŵZĞǀŝƐƚĂ͕
ĞůŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ǀ͘Ϯϱ͕Ŷ͘Ϭϯ͕ĚĞǌ͘ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϭϮϱͲϭϮϲ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŵďĂƐĞŶŽƐƚĞǆƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞĂŐĞƐƚĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
I. ŝŵƉůŝĐĂĐŽůŽĐĂƌĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĂƐĞƌǀŝĕŽĚĂĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵĂůŝĮĐĂĚĂĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͕ƚĞŶĚŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂĐŽƟĚŝĂŶĂĚĞƚŽĚŽƐŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͘
II. ƉƌŽƉŝĐŝĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐƵůƚƵƌĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐƌşƟĐŽͲƌĞŇĞǆŝǀĂ͕ĐƵũŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐƚĞŶŚĂŵĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵŽƵŶĆŽƉĂƌĂƚŽŵĂƌĞŵĚĞĐŝƐƁĞƐƐĞŵƉƌĞĐŽůĞƟǀĂƐ͘
III. ƉƌĞƐƐƵƉƁĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůşĚĞƌĞƐĐĂƉĂǌĞƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂƌƉĞƐƐŽĂƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞ
ǀŝƐĞŵĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞŽďũĞƟǀŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůĞƐ͘
IV. ĞĨĞƟǀĂͲƐĞƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽůĞƟǀĂĚŽƉƌŽũĞƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĞĚĞƐĞƵĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A I e II.
B I e III.
C III e IV.
D /͕//Ğ/s͘
E //͕///Ğ/s͘
25
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QUESTÃO 32
KWůĂŶŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ;WEͿŝŶĐůƵŝϮϬŵĞƚĂƐĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƚƌĂĕĂĚĂƐƉĂƌĂŽƐĞƚŽƌŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϬ
ĂŶŽƐ͘ŶƚƌĞĂƐŵĞƚĂƐ͕ĞƐƚĄĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϭϬйĚŽWƌŽĚƵƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƌƵƚŽ;W/ͿŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƉƷďůŝĐĂ͕ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽăĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟůƉĂƌĂĐƌŝĂŶĕĂƐĚĞƋƵĂƚƌŽĂĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕
ĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͘ƐƐĞƉůĂŶŽƚĂŵďĠŵƉƌĞǀġĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞŵĂŝƐǀĂŐĂƐŶŽĞŶƐŝŶŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŵĂŝŽƌĞƐĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂĞŵƚĞŵƉŽŝŶƚĞŐƌĂůĞĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĂůĠŵĚĂ
ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽŵĂŐŝƐƚĠriŽ͘
Z^/>͘Conheça as 20 meƚĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĞůŽWE͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĂƐŝů͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϰũƵů͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

>ĞŝŶ͘Σϭϯ͘ϬϬϱ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϰ͕ƋƵĞĂƉƌŽǀĂŽWE͕ƉƌĞǀġŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗
ƌƚ͘ϱŽĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽWEĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐŵĞƚĂƐƐĞƌĆŽŽďũĞƚŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶơŶƵŽĞĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ͘
ƌƚ͘ ϭϬ K ƉůĂŶŽ ƉůƵƌŝĂŶƵĂů͕ĂƐ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ Ğ ŽƐ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂŶƵĂŝƐ ĚĂhŶŝĆŽ͕ĚŽƐ ƐƚĂĚŽƐ͕ĚŽ
ŝƐƚƌŝƚŽ &ĞĚĞƌĂů Ğ ĚŽƐ DƵŶŝĐşƉŝŽƐ ƐĞƌĆŽ ĨŽƌŵƵůĂĚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ Ă ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ă ĐŽŶƐŝŐŶĂĕĆŽ ĚĞ ĚŽƚĂĕƁĞƐ
ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐĐŽŵƉĂơǀĞŝƐĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ͕ŵĞƚĂƐĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƐƚĞWEĞĐŽŵŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉůĂŶŽƐĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂĮŵĚĞǀŝĂďŝůŝǌĂƌƐƵĂƉůĞŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͘
ƌƚ͘ ϭϭK^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƉĞůĂhŶŝĆŽ͕ĞŵĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐ
ƐƚĂĚŽƐ͕ŽŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂůĞŽƐDƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƌĄĨŽŶƚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉĂƌĂĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂĞƉĂƌĂĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞƐƐĞŶşǀĞůĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
ƌƚ͘ ϭϯKƉŽĚĞƌƉƷďůŝĐŽĚĞǀĞƌĄŝŶƐƟƚƵŝƌ͕ĞŵůĞŝĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂ>Ğŝ͕
Ž^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ͕ŵĞƚĂƐĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚŽWůĂŶŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐŝŵĂ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞŽWE
A ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ĂŽ ƉĂşƐ ŝŶŝĐŝĂƌ ƐĞƵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ ƉŽŝƐ ƉƌĞǀġ ĂƵŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂů ĚĞ ϭϬй ŶŽƐ
ƉĂƚĂŵĂƌĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽW/ĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕
Ž^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĂƐĞƌŝŶƐƟƚƵşĚŽŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĚŽŝƐĂŶŽƐ͘
B ƉƌĞǀġ ŵĞƚĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ϭϬй ĚŽ W/ Ğŵ ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ ƐŝŶĂůŝǌĂŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ƚĞƌĆŽ ϭϬ
ǀĞǌĞƐŵĂŝƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂƟŶŐŝƌƉĂƚĂŵĂƌĞƐŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϬĂŶŽƐ͕ƉŽŝƐ
ǀŝŶĐƵůĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐŽŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĂŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂşƐ͕ĂĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽW/͘
C ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂͶƵŶŝǀĞƌƐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽăĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů͕ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞ ǀĂŐĂƐ ŶŽ ĞŶƐŝŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŵĂŝŽƌ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ğŵ ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ŝŶƚĞŐƌĂů Ğ Ğŵ ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͶĞǀŝĚĞŶĐŝĂĂďĂƐĞƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ƉŽŝƐŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĠŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽW/ĂƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
D ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƉĂƌĂŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϭϬйĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚŽW/ĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽ͕
ĂŽĂŶŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϬĂŶŽƐĞƵŵ^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂƐ
ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŵĞƚĂƐĚŝƐƉŽƐƚĂƐŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽWůĂŶŽ͘
E ƉĞƌŵŝƚĞ ƉůĂŶĞũĂƌ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ŽƐ ƉƌſǆŝŵŽƐ ϭϬ ĂŶŽƐ Ğ ŝŶƐƟƚƵŝ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƚĂŶƚŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽWůĂŶŽĐŽŵŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
ŵĞƚĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŽĂůĐĂŶĐĞĚĞƐƐĂƐŵĞƚĂƐ͘
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

KƐ ĐƵƌƌşĐƵůŽƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂƐ͕
ǀĂůŽƌĞƐĞĂƌƚĞƐĂƋƵĞƚŽĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽ͘
ƐƐŝŵ͕ Ž ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĂŶĂůŝƐĂĚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƐ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ǀŝǀŝĚĂƐ ƉĞůŽƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͕ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞ
ĂƌƟĐƵůĂŵŽƐƐĂďĞƌĞƐ͕ĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐƉŽƌĞůĞƐŶĂǀŝǀġŶĐŝĂ
Ğ ŶĂ ĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂ Ğŵ ƐƵĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ ĐŽŵ ŽƐ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽƐ ƋƵĞ Ă ĞƐĐŽůĂ ĚĞǀĞ
ůŚĞƐƚŽƌŶĂƌĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ͘

K WƌŽũĞƚŽ WŽůşƟĐŽͲWĞĚĂŐſŐŝĐŽ ;WWWͿ ƌĞůĂĐŝŽŶĂͲƐĞ ă
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ͕
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƵŵĂĚŝƌĞĕĆŽ͕ĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĚŽŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ƚĞſƌŝĐŽͲŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ͕ ŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ Ž ƟƉŽ ĚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ Ğ ĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂ͘

ZZKzK͕D͘'͘ĚƵĐĂŶĚŽƐĞĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͗ƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͘
In͗ZZKzK͕D͘'͘/ŶĚĂŐĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͗ĞĚƵĐĂŶĚŽƐĞĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͗
ƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͘ƌĂƐşůŝĂ͗DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϲϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

 ƉĂƌƟƌ ĚĂ ĚĞĮŶŝĕĆŽ ĚĞ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĂďŽƌĚĂĚĂ ƉĞůŽ
ĂƵƚŽƌ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
I.  ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĐŽŶƐƟƚƵŝ Ƶŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƐĞůĞĕĆŽ ĐƵůƚƵƌĂů͕ Ž ƋƵĞ ƉŽĚĞ
ĐŽůŽĐĂƌ Ğŵ ĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘
II. K ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĐŽŶĨĞƌĞ ĂŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ
ĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞ ƵŵĂ ŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚĞ
ĚĞ ƌĞůĂĕƁĞƐ͕ ƌĂǌĆŽ ƉĞůĂ ƋƵĂů ĞƐƚĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƉƌĄǆŝƐ Ğ ƐƵĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌăĨŽƌŵĂĐŽŵŽĨŽŝŝĚĞĂůŝǌĂĚŽ͘

s/'͕/͘W͖͘͘Z^E͕>͘D͘'͘;KƌŐ͘Ϳ͘Escola͗ĞƐƉĂĕŽĚŽWƌŽũĞƚŽ
WŽůşƟĐŽͲWĞĚĂŐſŐŝĐŽ͘ϰ͘ĞĚ͘ĂŵƉŝŶĂƐͲ^W͗WĂƉŝƌƵƐ͕ϭϵϵϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽ WWW͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐ͘
I. KWWWĐŽŶƐƟƚƵŝͲƐĞĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ
ĚĞ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ƋƵĞ
ĚĞƐǀĞůĞ ŽƐ ĐŽŶŇŝƚŽƐ Ğ ĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ ŶŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌĚĂĞƐĐŽůĂ͘
II. ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚŽWWWĞǆŝŐĞƵŵĂƌĞŇĞǆĆŽĂĐĞƌĐĂ
ĚĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐƵĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵ
ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞĂĞƐĐŽůĂ͕ŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƌĞŇĞƟƌ
ƐŽďƌĞŽŚŽŵĞŵĂƐĞƌĨŽƌŵĂĚŽ͘
III. ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽWWWƌĞƋƵĞƌŽĐŽŶǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ ĚĂ ĞƋƵŝƉĞ ĞƐĐŽůĂƌ Ğ ĚŽƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵ Ğŵ ƉƌŽů ĚŽ
ƉůĂŶŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĞůĂŐĞƐƚĆŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͘

ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
III. ƐƚĞŽƌŝĂƐĐƌşƟĐĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ƉŽĚĞƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐĚŝůƵşĚŽƐŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ĐŽŶĨĞƌŝŶĚŽĂŽĐƵƌƌşĐƵůŽĂĨƵŶĕĆŽĚĞĂƚƵĂƌĞŵ
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐƉĂƌĂĂŝŶĐůƵƐĆŽĞƐĐŽůĂƌ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
IV.  ĚĞƐĂĮŽ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ ŝŶĐůƵŝƌ ŶŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐ͕ƋƵĞŶĆŽ E /͕//Ğ///͘
ƌĞƉƌŽĚƵǌĂŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĚĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂůĞŵƐƵĂƐ ÁREA LIVRE
ĂƐƐŝŵĞƚƌŝĂƐĞĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C //Ğ/s͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D /͕///Ğ/s͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//͕///Ğ/s͘
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QUESTÃO 35
ĂǀŝƐĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐŚƵŵĂŶŽƐĞĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĐŝĚĂĚĂŶŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ĞŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐƐƵũĞŝƚŽƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞƵŵĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŚŝĞƌĂƌƋƵŝǌĂĕĆŽƋƵĞ
ŽƉĞƌĂŵŶĂƌĞŐƵůĂĕĆŽĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ͘ƐƐĂƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂĕĆŽĞǆƉůŝĐŝƚĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐ
ĚĞ ĚŝƐƟŶĕĆŽ ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂŝƐ͕ İƐŝĐĂƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ ůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐ͕
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶƚĞƐĚŽŵŽĚĞůŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐĐŽůĂƌ͘
Z^/>͕D͘WŽůşƟĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůŶĂWĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĐůƵƐŝǀĂ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϲ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƐƋƵĞƐƚƁĞƐƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐŶŽƚĞǆƚŽƌĂƟĮĐĂŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŶŽǀĂƐƉŽƐƚƵƌĂƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂĂƚĞŶĚĞƌĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŚƵŵĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂĞƐĐŽůĂ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ŶŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂƐĞƵĨĂǌĞƌĚŽĐĞŶƚĞĨƌĞŶƚĞĂŽƐ
ĂůƵŶŽƐ͕ŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞǀĞ
I. ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞǀĂůŽƌŝǌĞŵŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞĞ
ĂƉůŝĐĂƌĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂƐĐŽŵŽĮŵĚĞĂĨĞƌŝƌ͕ĞŵĐŽŶĐĞŝƚŽƐŽƵŶŽƚĂƐ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
II. ŝŶƐƟŐĂƌŽƵĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĂďƵƐĐĂƉĞůŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĞƟǀĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĞƌĞůĂĕƁĞƐƌĞƐƉĞŝƚŽƐĂƐĂĐĞƌĐĂĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽŽĂĐĞƐƐŽăƐ
ŝŶŽǀĂĕƁĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
III. ƉůĂŶĞũĂƌ ĂĕƁĞƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ ĞǆƚƌĂĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ĂŽ ĐŽŶǀşǀŝŽ ĐŽŵ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͖ ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ Ğ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ĂĮŵĚĞĞǀŝƚĂƌĐŽŶŇŝƚŽƐ͘
IV. ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉƌĄƟĐĂƐ ĂǀĂůŝĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĞŵ ĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ğ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ͕ ŝŶƐƟŐĂŶĚŽ
ĞƐĨŽƌĕŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐƉĂƌĂƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐĂŵĞůŚŽƌĂƌŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌ͘
V. ƵƟůŝǌĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽƐ͕ƋƵĞďƵƐƋƵĞŵĂƚĞŶĚĞƌĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƚŽĚŽƐĞĚĞĐĂĚĂƵŵ
ĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽŽƌĞƐƉĞŝƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽůĞƟǀŽ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

I e III.
II e V.
//͕///Ğ/s͘
/͕//͕/sĞs͘
/͕///͕/sĞs͘
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
ƐƋƵĞƐƚƁĞƐĂďĂŝǆŽǀŝƐĂŵůĞǀĂŶƚĂƌƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂƋƵĞǀŽĐġĂĐĂďŽƵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ͘
ƐƐŝŶĂůĞĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐĚŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘
QUESTÃO 1
YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂů͍
ADƵŝƚŽĨĄĐŝů͘
B&ĄĐŝů͘
CDĠĚŝŽ͘
DŝİĐŝů͘
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘

QUESTÃO 6
Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐͬŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞƐŽůƵĕĆŽ
ĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĨŽƌĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀġͲůĂƐ͍
A^ŝŵ͕ĂƚĠĞǆĐĞƐƐŝǀĂƐ͘
B^ŝŵ͕ĞŵƚŽĚĂƐĞůĂƐ͘
C^ŝŵ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞůĂƐ͘
D^ŝŵ͕ƐŽŵĞŶƚĞĞŵĂůŐƵŵĂƐ͘
EEĆŽ͕ĞŵŶĞŶŚƵŵĂĚĞůĂƐ͘

QUESTÃO 2
YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽ͍
ADƵŝƚŽĨĄĐŝů͘
B&ĄĐŝů͘
CDĠĚŝŽ͘
DŝİĐŝů͘
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘

QUESTÃO 7
sŽĐġƐĞĚĞƉĂƌŽƵĐŽŵĂůŐƵŵĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĂŽƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ăƉƌŽǀĂ͘YƵĂů͍
AĞƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽ͘
B&ŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞĂďŽƌĚĂŐĞŵĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽ͘
CƐƉĂĕŽŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͘
D&ĂůƚĂĚĞŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌĂƉƌŽǀĂ͘
EEĆŽƟǀĞƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ăƉƌŽǀĂ͘

QUESTÃO 3
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĞǆƚĞŶƐĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞŵƉŽ
ƚŽƚĂů͕ǀŽĐġĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂƉƌŽǀĂĨŽŝ
AŵƵŝƚŽůŽŶŐĂ͘
BůŽŶŐĂ͘
CĂĚĞƋƵĂĚĂ͘
DĐƵƌƚĂ͘
EŵƵŝƚŽĐƵƌƚĂ͘
QUESTÃO 4
KƐ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A^ŝŵ͕ƚŽĚŽƐ͘
B^ŝŵ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂ͘
CƉĞŶĂƐĐĞƌĐĂĚĂŵĞƚĂĚĞ͘
DWŽƵĐŽƐ͘
EEĆŽ͕ŶĞŶŚƵŵ͘

QUESTÃO 8
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ͕
ǀŽĐġƉĞƌĐĞďĞƵƋƵĞ
AŶĆŽĞƐƚƵĚŽƵĂŝŶĚĂĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
BĞƐƚƵĚŽƵĂůŐƵŶƐĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ŵĂƐŶĆŽŽƐĂƉƌĞŶĚĞƵ͘
CĞƐƚƵĚŽƵĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ŵĂƐŶĆŽŽƐĂƉƌĞŶĚĞƵ͘
DĞƐƚƵĚŽƵĞĂƉƌĞŶĚĞƵŵƵŝƚŽƐĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
EĞƐƚƵĚŽƵĞĂƉƌĞŶĚĞƵƚŽĚŽƐĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
QUESTÃO 9
YƵĂůĨŽŝŽƚĞŵƉŽŐĂƐƚŽƉŽƌǀŽĐġƉĂƌĂĐŽŶĐůƵŝƌĂƉƌŽǀĂ͍
ADĞŶŽƐĚĞƵŵĂŚŽƌĂ͘
BŶƚƌĞƵŵĂĞĚƵĂƐŚŽƌĂƐ͘
CŶƚƌĞĚƵĂƐĞƚƌġƐŚŽƌĂƐ͘
DŶƚƌĞƚƌġƐĞƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐ͘
EYƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐ͕ĞŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚĞƌŵŝŶĂƌ͘

QUESTÃO 5
KƐ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A^ŝŵ͕ƚŽĚŽƐ͘
B^ŝŵ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂ͘
CƉĞŶĂƐĐĞƌĐĂĚĂŵĞƚĂĚĞ͘
DWŽƵĐŽƐ͘
EEĆŽ͕ŶĞŶŚƵŵ͘
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
ϭ͘sĞƌŝĮƋƵĞ ƐĞ͕ ĂůĠŵ ĚĞƐƚĞ ĐĂĚĞƌŶŽ͕ ǀŽĐġ ƌĞĐĞďĞƵ Ž ĂĚĞƌŶŽ ĚĞ ZĞƐƉŽƐƚĂƐ͕ ĚĞƐƟŶĂĚŽ ă ƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽ ĚĂƐ
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĞ ŵƷůƟƉůĂ ĞƐĐŽůŚĂ ;ŽďũĞƟǀĂƐͿ͕ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ Ğ ĚŽ ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ ĚĞ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
Ϯ͘ŽŶĮƌĂƐĞĞƐƚĞĐĂĚĞƌŶŽĐŽŶƚĠŵĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐĞĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ;ŽďũĞƟǀĂƐͿ͕ĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŐĞƌĂůĞĚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĂĄƌĞĂ͕ĞĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƵĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘ƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞƐƚĆŽ
ĂƐƐŝŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͗

Partes
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůͬŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůͬKďũĞƟǀĂƐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽͬKďũĞƟǀĂƐ
EƷĐůĞŽĚĞŽŶƚĞƷĚŽƐĄƐŝĐŽƐ
EƷĐůĞŽĚĞŽŶƚĞƷĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŝǌĂŶƚĞƐ

YƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞWĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂWƌŽǀĂ

Número das
questões

Peso das
questões no
componente

ϭĞϮ
ϭĂϴ
ϯĂϱ

40%
60%
15%

ϵĂϭϴ
ϭϵĂϯϱ

ϴϱй

75%

ϭĂϵ

-

-

Peso dos
componentes no
cálculo da nota
25%

ϯ͘sĞƌŝĮƋƵĞƐĞĂƉƌŽǀĂĞƐƚĄĐŽŵƉůĞƚĂĞƐĞŽƐĞƵŶŽŵĞĞƐƚĄĐŽƌƌĞƚŽŶŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĂǀŝƐĞŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƵŵĚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘sŽĐġĚĞǀĞĂƐƐŝŶĂƌŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ
ŶŽĞƐƉĂĕŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĐŽŵĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂƉƌĞƚĂ͘
ϰ͘KďƐĞƌǀĞĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŵĂƌĐĂĕĆŽĚĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ;ĂƉĞŶĂƐƵŵĂƌĞƐƉŽƐƚĂ
ƉŽƌƋƵĞƐƚĆŽͿ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂƐŶŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘
ϱ͘hƐĞĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂƉƌĞƚĂ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂŵĂƌĐĂƌĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐŽďũĞƟǀĂƐƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂ
ĞƐĐƌĞǀĞƌĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ͘
ϲ͘ZĞƐƉŽŶĚĂ ĐĂĚĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ Ğŵ͕ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ϭϱ ůŝŶŚĂƐ͘ YƵĂůƋƵĞƌ ƚĞǆƚŽ ƋƵĞ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌ Ž ĞƐƉĂĕŽ
ĚĞƐƟŶĂĚŽăƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞƌĄĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘
ϳ͘EĆŽƵƐĞĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͖ŶĆŽƐĞĐŽŵƵŶŝƋƵĞĐŽŵŽƐĚĞŵĂŝƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐŶĞŵƚƌŽƋƵĞŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵĞůĞƐ͖
ŶĆŽĐŽŶƐƵůƚĞŵĂƚĞƌŝĂůďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽ͕ĐĂĚĞƌŶŽƐŽƵĂŶŽƚĂĕƁĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĠĐŝĞ͘
ϴ͘sŽĐġƚĞƌĄƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂĞĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐĞĂŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
ϵ͘YƵĂŶĚŽƚĞƌŵŝŶĂƌ͕ĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽƉůŝĐĂĚŽƌŽƵ&ŝƐĐĂůŽƐĞƵĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘
10. Atenção!sŽĐġĚĞǀĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƉŽƌƵŵĂŚŽƌĂ͕ŶĂƐĂůĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĞƐſƉŽĚĞƌĄ
ůĞǀĂƌĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽĚĞWƌŽǀĂĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚĂƐƚƌġƐŚŽƌĂƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽǆĂŵĞ͘
Ministério
da Educação
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FORMAÇÃO GERAL
QUESTÃO DISCURSIVA 1
KƐĚĞƐĂĨŝŽƐĚĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂĂƐƐŽĐŝĂŵͲƐĞăŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘
KEhĚĞĮŶĞĞƐƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŵŽĂƋƵĞůĞƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂ͕ŝŶĐůƵşĚŽƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͕ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐŽĐŝĂŝƐĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ
ǀŝĚĂĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐ͘
KĞƐƉĂĕŽƵƌďĂŶŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĠŵĂƌĐĂĚŽƉŽƌŝŶƷŵĞƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐĞƉŽƌǀĄƌŝĂƐĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͘hŵĂĚĂƐ
ŐƌĂŶĚĞƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞŵĚĞďĂƚĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽŵŽŵĞŶƚŽĠĚĞŵŽƚŽƌŝǌĂĕĆŽ
ĚŽƐĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽůĞƟǀŽĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞŽƐĚĂĚŽƐĚŽƐĞŐƵŝŶƚĞƋƵĂĚƌŽ͘
Mobilidade urbana em cidade com mais de 500 mil habitantes
Modalidade
Tipologia
Porcentagem (%)
ƉĠ
ϭϱ͕ϵ
EĆŽŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽ
ŝĐŝĐůĞƚĂ
Ϯ͕ϳ
NŶŝďƵƐŵƵŶŝĐŝƉĂů
ϮϮ͕Ϯ
DŽƚŽƌŝǌĂĚŽĐŽůĞƟǀŽ
NŶŝďƵƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ϰ͕ϱ
DĞƚƌŽĨĞƌƌŽǀŝĄƌŝŽ
Ϯϱ͕ϭ
ƵƚŽŵſǀĞů
Ϯϳ͕ϱ
DŽƚŽƌŝǌĂĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
DŽƚŽĐŝĐůĞƚĂ
Ϯ͕ϭ

dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ž ƚĞǆƚŽ Ğ Ž ƋƵĂĚƌŽ ĚĞ ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƵƌďĂŶĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ ƌĞĚŝũĂ Ƶŵ ƚĞǆƚŽ ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽ͕
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ĂͿ ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ͕ƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕ĚŽƵƐŽŵĂŝƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵŽƚŽƌŝǌĂĚŽ͖
;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ ĚƵĂƐĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĂŵƉĂƌĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĂŽƵƐŽ
ĚĞďŝĐŝĐůĞƚĂŶĂĐŝĚĂĚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲƐĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15
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QUESTÃO DISCURSIVA 2
dƌġƐũŽǀĞŶƐĚĞϭϵĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ͕ŵŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞƌƵĂ͕ĨŽƌĂŵƉƌĞƐŽƐĞŵŇĂŐƌĂŶƚĞ͕ŶĞƐƚĂƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ƉŽƌƚĞƌĞŵ
ĂƚĞĂĚŽĨŽŐŽĞŵƵŵũŽǀĞŵĚĞϭϳĂŶŽƐ͕ŐƵĂƌĚĂĚŽƌĚĞĐĂƌƌŽƐ͘KŵŽƟǀŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂϭϰ͘aW͕ĨŽŝƵŵĂ͚͛ďƌŝŐĂƉŽƌ
ƉŽŶƚŽ͛͛͘hŵŵŽƚŽƌŝƐƚĂĚĞƵ͚͛ƵŵƚƌŽĐĂĚŽ͛͛ĂŽŵĞŶŽƌ͕ŽƋƵĞŝƌƌŝƚŽƵŽƐƚƌġƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞƌƵĂ͕ƋƵĞƚĂŵďĠŵ
ŐƵĂƌĚĂǀĂŵĐĂƌƌŽƐŶŽůŽĐĂů͘KŵĞŶŽƌĨŽŝůĞǀĂĚŽĂŽ,ŽƐƉŝƚĂůĚĂƐůşŶŝĐĂƐ;,ͿƉŽƌWDƐƋƵĞƉĂƐƐĂǀĂŵƉĞůŽ
ůŽĐĂů͘^ĞŐƵŶĚŽŽ,͕ĞůĞƚĞǀĞƋƵĞŝŵĂĚƵƌĂƐůĞǀĞƐŶŽŽŵďƌŽĞƐƋƵĞƌĚŽ͕ĨŽŝŵĞĚŝĐĂĚŽĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ůŝďĞƌĂĚŽ͘
KƐŝŶĚŝĐŝĂĚŽƐƉŽĚĞŵƉĞŐĂƌĚĞϭϮĂϯϬĂŶŽƐĚĞƉƌŝƐĆŽ͕ƐĞĮĐĂƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƋƵĞĂŝŶƚĞŶĕĆŽĞƌĂŵĂƚĂƌŽŵĞŶŽƌ͘
ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂϭϰ͘aW͕ŽƐƚƌġƐƉŽĚĞƌĆŽƉĞŐĂƌĚĞƵŵĂƚƌġƐĂŶŽƐĚĞĐĂĚĞŝĂ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŽůŚĂ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũƵů͘ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽŶĂƌƌĂĚĂ͕ĞůĂďŽƌĞƵŵƚĞǆƚŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀŽƐŽďƌĞǀŝŽůġŶĐŝĂƵƌďĂŶĂ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͗
ĂͿĂŶĄůŝƐĞĚĞĚƵĂƐĐĂƵƐĂƐĚŽƟƉŽĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽƚĞǆƚŽ͖;ǀĂůŽƌ͗ϳ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿĚŽŝƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŝĂŵƉĂƌĂƐĞĞǀŝƚĂƌŽĨĂƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂŶŽơĐŝĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϯ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
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14
15

ϯ
E'E,Z/KDWhdK

*R1420143*

272

QUESTÃO 01
KƚƌĞĐŚŽĚĂŵƷƐŝĐĂ͞EŽƐĂŝůĞƐĚĂsŝĚĂ͕͟ĚĞDŝůƚŽŶEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕͞ƚŽĚŽĂƌƟƐƚĂƚĞŵĚĞŝƌĂŽŶĚĞŽƉŽǀŽĞƐƚĄ͕͟ĠĂŶƟŐŽ͕
ĞĂŵƷƐŝĐĂ͕ĚĞƚĆŽƚŽĐĂĚĂ͕ĂĐĂďŽƵƉŽƌƐĞƚŽƌŶĂƌƵŵĞƐƚĞƌĞſƟƉŽĚĞƚŽĐĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝŽůƁĞƐĞĚĞƌŽĚĂƐĚĞĂŵŝŐŽƐĞŵ
sŝƐĐŽŶĚĞĚĞDĂƵĄ͕ŶŽƐĂŶŽƐϭϵϳϬ͘ŵƚĞŵƉŽƐĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ƉŽƌĠŵ͕ĞůĂĮĐŽƵŵĂŝƐĂƚƵĂůĚŽƋƵĞŶƵŶĐĂ͘ĨĄĐŝůĞŶƚĞŶĚĞƌ
ŽƉŽƌƋƵġ͗ĂŶƟŐĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǀĂĞŵĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͕ǀĞşĐƵůŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕
ĞĚŝƚŽƌĂƐ͕ŵƵƐĞƵƐĞŐƌĂǀĂĚŽƌĂƐ͕ĞƌĂƉƌĞĐŝƐŽƉĂƐƐĂƌƉŽƌƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƵŵ
ĂƌƟŐŽŽƵůŝǀƌŽ͕ĂŐƌĂǀĂĕĆŽĚĞƵŵĚŝƐĐŽŽƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƵŵĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽ͘KŵĞƐŵŽĨƵŶŝů͕ƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂƐĞƌŝŶũƵƐƚŽĞ
ĚĞŝǆĂƌŐƌĂŶĚĞƐƚĂůĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌĂ͕ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞŶĆŽƟŶŚĂŵĂĐĞƐƐŽăƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ͕ăƐƉĞƐƐŽĂƐŽƵăƐĨŽŶƚĞƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƚĂŵďĠŵƐĞƌǀŝĂĐŽŵŽĮůƚƌŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘dŽĐĂƌǀŝŽůĆŽŽƵĞŶĐĞŶĂƌƵŵĂƉĞĕĂĚĞƚĞĂƚƌŽĞŵƵŵŐƌĂŶĚĞ
ĂƵĚŝƚſƌŝŽ ĐŽƐƚƵŵĂǀĂ ƚĞƌ Ƶŵ ƉĞƐŽ ŵƵŝƚŽ ŵĂŝŽƌ ĚŽ ƋƵĞ ĨĂǌġͲůŽ Ğŵ Ƶŵ ďĂƌ͕ Ƶŵ ĐĞŶƚƌŽ ĐƵůƚƵƌĂů ŽƵ ƵŵĂ ĐĂůĕĂĚĂ͘
EĂƐƌĂƌĂƐŽĐĂƐŝƁĞƐĞŵƋƵĞĞƐƐĞǀĂůŽƌƐĞŝŶǀĞƌƟĂ͕ĞƌĂũƵƐƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌƋƵĞ͕ƉĂƌĂƵƐŽĚŽĞƐƉĂĕŽ͞ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ͕͟ŚĂǀŝĂ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƐĞůĞĕĆŽƚĆŽŽƵŵĂŝƐƌşŐŝĚŽƐƋƵĞŽƐĚŽĞƐƉĂĕŽŽĮĐŝĂů͘
Z&,ZZ͕>͘dŽĚŽĂƌƟƐƚĂƚĞŵĚĞŝƌĂŽŶĚĞŽƉŽǀŽĞƐƚĄ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŶŽǀŽ͘ŝƚĂƵĐƵůƚƵƌĂů͘ŽƌŐ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϵũƵů͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚŽƚĞǆƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
/͘ KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞǀŽůƵĕĆŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŽďƌĂƐ
ĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƋƵĞŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽƟŶŚĂŵŶŽƐĂŶŽƐϭϵϳϬ͘
PORQUE
//͘ ƐŶŽǀĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵƋƵĞĂƌƟƐƚĂƐƐĞũĂŵŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ŵŽŶƚĞŵƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĞŵƐĞƵƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƉůĞƐ͕ƉĂƌĂƵŵŐƌĂŶĚĞŶƷŵĞƌŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͘
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
QUESTÃO 02
ŽŵĂŐůŽďĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐŶĆŽŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ƐƵƌŐŝƵƵŵĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ
ĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞƐƵĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐĞƉĕĆŽũƵŶƚŽăƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞĚĞƐƵĂƐƉƌĄƟĐĂƐ͘
ĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĐŽŵďŝŶĂƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐƋƵĞƉƌŝŽƌŝǌĂŵŵŽĚĞƌŶŝĚĂĚĞĞĐŽŵƉĞƟǀŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽĞƐĨŽƌĕŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƚŽƌĞƐĂƚƌĂƐĂĚŽƐ͕ŵĂŝƐŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬƵŶƉĂŶϭ͘ƵŶ͘ŽƌŐх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϰĂŐŽ͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ K ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƐĞƚŽƌ Ġ ƵŵĂ ŵŝƐƚƵƌĂ ĚŽƐ ĚŽŝƐ ƐĞƚŽƌĞƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ĐůĄƐƐŝĐŽƐ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͗ Ž ƉƷďůŝĐŽ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƐƚĂĚŽ͕ĞŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽĞŵŐĞƌĂů͘
//͘ ŽƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞƚŽƌƋƵĞǀŝĂďŝůŝǌĂŽĂĐĞƐƐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞăĞĚƵĐĂĕĆŽĞĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƉŽůşƟĐĂƐĞĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘
///͘ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůƚĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƌĮůĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕
ƋƵĞƚġŵƌĞĨŽƌŵƵůĂĚŽĂĐƵůƚƵƌĂĞĂĮůŽƐŽĮĂƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂŵĂƐĂĕƁĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͘
ƐƚĄĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B //͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 03
WeŐĂĚĂ ĞĐŽůſŐŝĐĂ Ġ Ƶŵ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ ĞƐƟŵĂ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ŽƵ Ă ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ŚƵŵĂŶĂ ƐŽďƌĞ Ž ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞŽŶşǀĞůĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂŽƉĂĚƌĆŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĂƚƵĂů;ĐŽŵĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƚƵĂůͿ͕͘ĚĞ
ĐĞƌƚĂĨŽƌŵĂ͕ƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞŵĞĚŝƌŽŇƵǆŽĚĞĂƟǀŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĚĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵŽƐƉĂƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂƌŶŽƐƐŽƉĂĚƌĆŽ
ĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘ƐƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĠŵĞĚŝĚŽĞŵŚĞĐƚĂƌĞŐůŽďĂů͕ŵĞĚŝĚĂĚĞĄƌĞĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϭϬϬϬϬŵϸ͘EĂŵĞĚŝĚĂ
ŚĞĐƚĂƌĞŐůŽďĂů͕ƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƉĞŶĂƐĂƐĄƌĞĂƐƉƌŽĚƵƟǀĂƐĚŽƉůĂŶĞƚĂ͘ďŝŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ƋƵĞƌĞŇĞƚĞĂƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽ;ŶĂƚƵƌĂůͿĚŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĠŵĞĚŝĚĂƚĂŵďĠŵĞŵŚĞĐƚĂƌĞŐůŽďĂů͘hŵĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞ
ƉĞŐĂĚĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞďŝŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂŝŐƵĂůĂϭŝŶĚŝĐĂƋƵĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂŚƵŵĂŶĂƐŽďƌĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ
ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĠƌĞƉŽƐƚĂŶĂƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞƉĞůŽƉůĂŶĞƚĂ͕ĚĞǀŝĚŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽ͘^ĞĨŽƌ
ŵĂŝŽƌƋƵĞϭ͕ĂƌĂǌĆŽŝŶĚŝĐĂƋƵĞĂĚĞŵĂŶĚĂŚƵŵĂŶĂĠƐƵƉĞƌŝŽƌăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂĚĞƐĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ͕ƐĞĨŽƌ
ŵĞŶŽƌƋƵĞϭ͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƉůĂŶĞƚĂƐĞƌĞĐƵƉĞƌĂŵĂŝƐƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘

Razão entre a pegada ecológica
e a biocapacidade do planeta
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ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĨŝŶĂŶĐĂƐĨĂĐĞŝƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬĂŐŽ͘ϮϬϭϰ͘

KĂƵŵĞŶƚŽĚĂƌĂǌĆŽĞŶƚƌĞƉĞŐĂĚĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞďŝŽĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽŐƌĄĨŝĐŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂ
A ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞƉůĂŶƚŝŽĚŽƉůĂŶĞƚĂƉĂƌĂǀĂůŽƌĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭϬϬϬϬŵ2ĚĞǀŝĚŽĂŽƉĂĚƌĆŽĂƚƵĂů
ĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
B ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂĚƵĂůĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉůĂŶĞƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͘
C ƌĞƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐƉĞůŽƉůĂŶĞƚĂĞŵƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĨƌĞŶƚĞăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͘
D ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽŶĂƚƵƌĂůĚŽƉůĂŶĞƚĂĂŽůŽŶŐŽĚŽƉĞƌşŽĚŽϭϵϲϭͲϮϬϬϴ͘
E ƚĞŶĚġŶĐŝĂĂĚĞƐĞƋƵŝůşďƌŝŽŐƌĂĚƵĂůĞĐŽŶƚşŶƵŽĚĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƉůĂŶĞƚĂ͘
5
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QUESTÃO 04
/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞ website ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐĂŵŝŶŚĂ ƉĂƌĂ
ϳϬϬŵŝůŚƁĞƐĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐ͘KƵƚƌŽĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĚĞ
microbloggingĂĐƵŵƵůĂϭϰϬŵŝůŚƁĞƐĚĞŵĞŶƐĂŐĞŶƐĂŽ
ĚŝĂ͘ĐŽŵŽƐĞϳϱйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂƉŽƐƚĂƐƐĞƵŵ
ĐŽŵĞŶƚĄƌŝŽĂĐĂĚĂϮϰŚŽƌĂƐ͘ŽŵĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĚŝĂĂĚŝĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ĠŝŶĞǀŝƚĄǀĞů
ƋƵĞ ŵƵŝƚĂ ŐĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞ ŶĞůĂƐ ƵŵĂ ŵĂŶĞŝƌĂ ĨĄĐŝů͕
ƌĄƉŝĚĂĞĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚĞƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ͘
hŵĂƌĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĞƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽƌĞǀĞůŽƵƋƵĞϵϮй
ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐ ũĄ ƵƐĂƌĂŵ ŽƵ ƉůĂŶĞũĂŵ
ƵƐĂƌ ĂƐ ƌĞĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘
ĞƐƚĂƐ͕ ϲϬй ĂƐƐƵŵĞŵ ƋƵĞ ďŝƐďŝůŚŽƚĂŵ Ă ǀŝĚĂ ĚŽƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŵwebsitesĚĞƌĞĚĞƐŽĐŝĂů͘

QUESTÃO 05
hŵĂ ŝĚĞŝĂ Ğ Ƶŵ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƐŝŵƉůĞƐ ĚĞǀĞŵ͕ Ğŵ ďƌĞǀĞ͕
ĂũƵĚĂƌĂƐĂůǀĂƌǀŝĚĂƐĚĞƌĞĐĠŵͲŶĂƐĐŝĚŽƐ͘/ĚĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽ
ŵĞĐąŶŝĐŽĂƌŐĞŶƟŶŽ:ŽƌŐĞKĚſŶ͕ŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƋƵĞůĞǀĂƐĞƵ
ƐŽďƌĞŶŽŵĞĚĞƐĞŶƚĂůĂƵŵďĞďġƉƌĞƐŽŶŽĐĂŶĂůǀĂŐŝŶĂůͷ
Ğ͕ƉŽƌŵĂŝƐŝŶƵƐŝƚĂĚŽƋƵĞƉĂƌĞĕĂ͕ĨŽŝĐƌŝĂĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵ
ƚĠĐŶŝĐĂƵƐĂĚĂƉĂƌĂƌĞŵŽǀĞƌƌŽůŚĂƐĚĞĚĞŶƚƌŽĚĞŐĂƌƌĂĨĂƐ͘
KĂƉĂƌĞůŚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƵŵĂďŽůƐĂƉůĄƐƟĐĂŝŶƐĞƌŝĚĂĞŵ
ƵŵĂƉƌŽƚĞĕĆŽĨĞŝƚĂĚŽŵĞƐŵŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƋƵĞĞŶǀŽůǀĞĂ
ĐĂďĞĕĂ ĚĂ ĐƌŝĂŶĕĂ͘ ƐƚĂŶĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽ͕ĂďŽůƐĂĠŝŶŇĂĚĂƉĂƌĂĂĚĞƌŝƌăĐĂďĞĕĂĚŽ
ďĞďġĞƐĞƌƉƵǆĂĚĂĂŽƐƉŽƵĐŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂŶĆŽŵĂĐŚƵĐĄͲ
ůŽ͘KŵĠƚŽĚŽĚĞKĚſŶĚĞǀĞƐƵďƐƟƚƵŝƌŽƵƚƌŽƐũĄĂƌĐĂŝĐŽƐ͕
ĐŽŵŽŽĚĞĨſƌĐĞƉƐĞŽĚĞƚƵďŽƐĚĞƐƵĐĕĆŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐ͕ƐĞ
ƵƐĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĆŽƐ ŵĂůƚƌĞŝŶĂĚĂƐ͕ ƉŽĚĞŵ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ
ĂǀŝĚĂĚŽďĞďġ͕ŽƋƵĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕ŶĆŽĚĞǀĞ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƌĐŽŵŽŶŽǀŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ͘

ZĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ĂŐġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƵŵĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĐŽŵ Ϯ ϱϬϬ ĞǆĞĐƵƟǀŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ ŵŽƐƚƌŽƵ
ƋƵĞϰϰйĚĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƌŝĂŵ͕ŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞůĞĕĆŽ͕Ƶŵ ^ĞŐƵŶĚŽŽdŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕ĂŝĚĞŝĂƌĞĐĞďĞƵĂƉŽŝŽ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉŽƌƐĞƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞŵƵŵĂƌĞĚĞƐŽĐŝĂů͘ ĚĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;KD^ͿĞũĄĨŽŝĂƚĠ
DƵŝƚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ũĄ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌĂŵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉŽƌ ůŝĐĞŶĐŝĂĚĂ ƉŽƌ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŶŽƌƚĞͲĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞ
ĐĂƵƐĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ online͕ ƚĂŶƚŽ ŶŽ ĐĂŵƉŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂŵĠĚŝĐĂ͘EĆŽƐĞƐĂďĞƋƵĂŶĚŽŽĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƐƐŽĂů ƋƵĂŶƚŽ ŶŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘ ůŐƵŵĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵĞĕĂƌĄĂƐĞƌƉƌŽĚƵǌŝĚŽŶĞŵŽƉƌĞĕŽĂƐĞƌĐŽďƌĂĚŽ͕
Ğ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ũĄ ĂĚŽƚĂƌĂŵ ĐĂƌƟůŚĂƐ ĚĞ ŵĂƐ ƉƌĞƐƵŵĞͲƐĞ ƋƵĞ ĞůĞ ŶĆŽ ƉĂƐƐĂƌĄ ĚĞ ϱϬ ĚſůĂƌĞƐ͕
ĐŽŵƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĞŵƉĂşƐĞƐŵĂŝƐƉŽďƌĞƐ͘
ĐŽŶĚƵƚĂĞŵƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
WK>KE/͕'͘KůĂĚŽƉĞƌŝŐŽƐŽĚĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘ZĞǀŝƐƚĂ/E&K͕
Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůŚŽϮϬϭϭ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƚĞǆƚŽ͕
A ŵĂŝƐĚĂŵĞƚĂĚĞĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐĞǀŝƚĂ
ĂĐĞƐƐĂƌwebsites ĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ ĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
ĂĞŵƉƌĞŐŽ͘
B ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ğ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĞƐƚĆŽ ĂƚĞŶƚĂƐ ĂŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ Ğŵ websites
ĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
C Ă ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƌĂƐƚƌĞŝŽ Ğ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ƐŽĐŝĂů ŝŵƉĞĚĞ ƋƵĞ
ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƚĞŶŚĂŵ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽ ƉĞƌĮů ĚĞ ƐĞƵƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘
D ĂƐ ĐĂƌƟůŚĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵƚĂ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉƌŽşďĞŵŽƵƐŽĚĞƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐƉĞůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕Ğŵ
ǀĞǌĚĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘
E Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ĞǆĞĐƵƟǀŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ ƵƟůŝǌĂƌŝĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďƟĚĂƐ Ğŵ websites ĚĞ ƌĞĚĞƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ Ƶŵ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ğŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞůĞĕĆŽ͘

*R1420146*

'h^DK͕'͘ƉĂƌĞůŚŽĚĞǀĞĨĂĐŝůŝƚĂƌƉĂƌƚŽƐĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞ
emergência͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬĞǆĂŵĞ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴŶŽǀ͘ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞǆƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘  ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ KĚſŶ ƉŽĚĞƌĄ
ƌĞĚƵǌŝƌĂƚĂǆĂĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĂŽ
ŶĂƐĐĞƌ͕ŵĞƐŵŽĞŵƉĂşƐĞƐƉŽďƌĞƐ͘
//͘ WŽƌ ƐĞƌ ƵŵĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ĚŽƐ ƚƵďŽƐ ĚĞ ƐƵĐĕĆŽ͕ Ž
ĂƉĂƌĞůŚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƉŽƌKĚſŶĠƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞ
ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƌƚŽ͘
///͘ WŽƌƐĞƵƵƐŽƐŝŵƉůĞƐ͕ŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĞMĚŽŶƚĞŵ
ŐƌĂŶĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞƐĞƌƵƐĂĚŽĞŵƉĂşƐĞƐŽŶĚĞ
ŽƉĂƌƚŽĠƵƐƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞŝƌĂƐ͘
/s͘  ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ͕ Ğŵ ƉĂşƐĞƐ ŵĂŝƐ ƉŽďƌĞƐ͕
ƌĞĚƵǌŝƌͲƐĞ Ž ƉƌĞĕŽ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ŝĚĞĂůŝǌĂĚŽ
ƉŽƌ KĚſŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ĐŽŵ Ă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /Ğ//͘
B /Ğ/s͘
C //Ğ///͘
D /͕///Ğ/s͘
E //͕///Ğ/s͘
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QUESTÃO 06
ƐŵƵůŚĞƌĞƐĨƌĞƋƵĞŶƚĂŵŵĂŝƐŽƐďĂŶĐŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ĚŝǀŝĚĞŵƐĞƵƚĞŵƉŽĞŶƚƌĞŽƚƌĂďĂůŚŽĞŽƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƐĐŽŵĂĐĂƐĂ͕ŐĞƌĂŵƌĞŶĚĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ƉŽƌĠŵĐŽŶƟŶƵĂŵŐĂŶŚĂŶĚŽŵĞŶŽƐĞƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŵĂŝƐƋƵĞŽƐ
ŚŽŵĞŶƐ͘
ƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂƐĞŵĨĂĐŝůŝƚĂƌĂǀŝĚĂĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝĂƐƋƵĞ
ƚġŵĐƌŝĂŶĕĂƉĞƋƵĞŶĂĞŵĐĂƐĂũĄĞƐƚĆŽĐŚĞŐĂŶĚŽĂŽƌĂƐŝů͘ĐŽƌĚŽƐĚĞŚŽƌĄƌŝŽƐŇĞǆşǀĞŝƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŽŵŽ
ĂƵǆşůŝŽͲĐƌĞĐŚĞ͕ĂƵǆşůŝŽͲďĂďĄĞĂƵǆşůŝŽͲĂŵĂŵĞŶƚĂĕĆŽƐĆŽĂůŐƵŶƐĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŽůŚĂ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϬũƵů͘ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

JORNADA MÉDIA TOTAL DE TRABALHO POR
SEMANA NO BRASIL - (EM HORAS)

25,9

mãe com filhos

15,5

pai com filhos
mulher chefe de casal
com filhos

41,4

30,3

homem chefe de casal
com filhos
mulher cônjuge em
casal com filhos

36,8

36,5

10,1

44,4

31,7
0

10

34
20

30

40

50

60

70

tempo médio por semana dedicado aos afazeres domésticos
tempo médio por semana dedicado ao trabalho remunerado

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŝƉĞĂ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϬũƵů͘ϮϬϭϯ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƚĞǆƚŽĞŽŐƌĄĮĐŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ KƐŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƚĞŵƉŽĚĞĚŝĐĂĚŽƉĞůĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĂŽƐĂĨĂǌĞƌĞƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐĞĂŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ
ĠƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽĚĞĚŝĐĂĚŽƉĞůŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽĨŽƌŵĂƚŽĚĂĨĂŵşůŝĂ͘
//͘ KĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞƚĞǆƚŽĞŽƐĚĂĚŽƐĚŽŐƌĄĮĐŽĂƉŽŶƚĂŵƉĂƌĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐƋƵĞ
ƉƌŽŵŽǀĂŵĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĞŶƚƌĞŽƐŐġŶĞƌŽƐŶŽƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƚĞŵƉŽŵĠĚŝŽĚĞĚŝĐĂĚŽ
ĂŽƚƌĂďĂůŚŽĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂ͘
///͘ EŽ ĨƌĂŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƉŽƌƚĂŐĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ ƌĞƐƐĂůƚĂͲƐĞ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĞŶƚƌĞ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞĚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ
ŵƵůŚĞƌĞƐĞŚŽŵĞŶƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ͕ƐĞŵĂůƵƐĆŽĂŽƐĂĨĂǌĞƌĞƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘
7
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

K ƋƵĂĚƌŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ;йͿ ŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽĐŽƌƌĞƌĂŵ ŶŽƐ ŵĞŝŽƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ŐĂƐƚŽ ŶŽ ƌƵƌĂůĞƵƌďĂŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƐĠĐƵůŽyy͘ŽŵŽĂĚǀĞŶƚŽ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ͕ ŶŽ ƌĂƐŝů Ğ Ğŵ ƚƌġƐ ĚĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŚŽƵǀĞŵƵĚĂŶĕĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŶŽ
ĐŝĚĂĚĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͘
ŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ĞŵƐĞƵƐƉĂĚƌƁĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕
ǀĂůŽƌĞƐ Ğ ƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͘ K ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
Tempo de
Rio de
São
Brasil
ƵƌŝƟďĂ
deslocamento
Janeiro Paulo
ƉƌŽǀŽĐŽƵ͕ ƚĂŶƚŽ ŶĂ ǌŽŶĂ ƵƌďĂŶĂ ƋƵĂŶƚŽ ŶĂ ƌƵƌĂů͕
ƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŵŽĞǆƉůŽƐĆŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ͕ƉƌĞũƵşǌŽŶĂƐ
Até cinco minutos ϭϮ͕ϳϬ
ϱ͕ϴϬ
ϱ͕ϭϬ
ϳ͕ϴϬ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞǀŝŽůġŶĐŝĂ͘
De seis minutos
até meia hora
Mais de meia hora
até uma hora
Mais de uma hora
até duas horas
Mais de duas
horas

ϱϮ͕ϮϬ

ϯϮ͕ϭϬ

ϯϭ͕ϲϬ

ϰϱ͕ϴϬ

/ŶŝĐŝĂƌĂŵͲƐĞ ŝŶƷŵĞƌĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕
ĐƌŝĂŶĚŽͲƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂŽďũĞƚŽƐĂƚĠĞŶƚĆŽƐĞŵƵƟůŝĚĂĚĞ
Ϯϯ͕ϲϬ ϯϯ͕ϱϬ ϯϰ͕ϲϬ
ϯϮ͕ϰϬ
ƉĂƌĂ Ž ŚŽŵĞŵ͘ /ƐƐŽ Ɛſ ĨŽŝ ƉŽƐƐşǀĞů Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ
ϵ͕ϴϬ
Ϯϯ͕ϮϬ Ϯϯ͕ϯϬ
ϭϮ͕ϵϬ
ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞďƵƐĐĂĚĞƉƌŽƐƉĞƌŝĚĂĚĞ͕Ž
ϭ͕ϴϬ
ϱ͕ϱϬ
ϱ͕ϯϬ
ϭ͕ϮϬ
ƋƵĞĨĂǌĚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽƵŵŵĠƚŽĚŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ
E^KϮϬϭϬͬ/';ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵďĞŶĞİĐŝŽƉƌſƉƌŝŽ͘
Žŵ ďĂƐĞ ŶŽƐ ĚĂĚŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă
^EdK^͕D͘DĞƚĂŵŽƌĨŽƐĞƐĚŽĞƐƉĂĕŽŚĂďŝƚĂĚŽ.
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĂ ŶĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ Ğ
^ĆŽWĂƵůŽ͗,ƵĐŝƚĞĐ͕ϭϵϴϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
ĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂƐăŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂ͕
ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘  ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉŽƌ ĨĂŝǆĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ƉĂƌƟƌĚĂƐŝĚĞŝĂƐĞǆƉƌĞƐƐĂƐŶŽƚĞǆƚŽĂĐŝŵĂ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞ
ĚĞ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ ƋƵĞ͕ŶŽƌĂƐŝůĚŽƐĠĐƵůŽyy͕
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽĠƉƌſǆŝŵĂăƋƵĞ
ƐĞǀĞƌŝĮĐĂĞŵ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŵĂƐŶĆŽĞŵƵƌŝƟďĂĞ A Ă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ ŽĐŽƌƌĞƵ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚŽġǆŽĚŽƌƵƌĂůĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘
ŶĂŵĠĚŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘
//͘ EĂƐŵĞƚƌſƉŽůĞƐ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐƉŽƐƚŽƐ B ŽġǆŽĚŽƌƵƌĂůƉĂƌĂĂƐĐŝĚĂĚĞƐŶĆŽƉƌĞũƵĚŝĐŽƵĂƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĞƐƚĄ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ƵƌďĂŶĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐŶĞŵŽŵĞŝŽƌƵƌĂůƉŽƌƋƵĞ
ĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ĞĂƐƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞďĂŝǆĂ
ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ŚĂǀŝĂŵ ƐŝĚŽ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂƐ
ƌĞŶĚĂ ĞƐƚĆŽ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂƐ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ
ŶŽĐĂŵƉŽ͘
ŽƵŶĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂ͕ŽƋƵĞĂƵŵĞŶƚĂŽƚĞŵƉŽŐĂƐƚŽƉŽƌ
ĞƐƚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŶŽĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽĞ C ŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐĂĚǀŝŶĚŽƐĚŽĐĂŵƉŽĚĞŝǆĂƌĂŵ
ŽĐƵƐƚŽĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ƐƵĂ ĐƵůƚƵƌĂ Ğ ƐĞ ĂĚĂƉƚĂƌĂŵ Ă ŽƵƚƌĂ͕ ĐŝƚĂĚŝŶĂ͕
///͘ Ɛ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĞŽƉŽƐƚĂĂŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐ͘
ƵƌďĂŶŽƐ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ŝůŚĞƚĞ jŶŝĐŽ
Ğ sĞşĐƵůŽ >ĞǀĞ ƐŽďƌĞ dƌŝůŚŽƐ ;s>dͿ͕ ĂŽ ƐĞƌĞŵ D ƚĂŶƚŽ Ž ĞƐƉĂĕŽ ƵƌďĂŶŽ ƋƵĂŶƚŽ Ž ƌƵƌĂů ƐŽĨƌĞƌĂŵ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƚĞŵƉŽ ŐĂƐƚŽ ŶŽ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĐĂƐĂͲƚƌĂďĂůŚŽ Ğ
ŶŽǀĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ăƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ Ğ
ĚŽĐƵƐƚŽĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
E ŽƐ ŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ĐŚĞŐĂƌĂŵ ăƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐŝĚĂĚĞƐ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ƚƌĂǌĞŶĚŽ ĐŽŶƐŝŐŽ ǀĂůŽƌĞƐ Ğ ƚƌĂĚŝĕƁĞƐ͕ ƋƵĞ ůŚĞƐ
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂŵ ŵĂŶƚĞƌ ŝŶƚĂĐƚĂ ƐƵĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ƚĂů
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ĐŽŵŽƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǀĂŶĂƐƉĞƋƵĞŶĂƐĐŝĚĂĚĞƐĞŶŽ
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ŵĞŝŽƌƵƌĂů͘
E /͕//Ğ///͘
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COMPONENTE ESPECÍFICO
QUESTÃO DISCURSIVA 3
hŵŐƌĂĨŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽĐŽŵnǀĠƌƟĐĞƐƉŽĚĞƐĞƌĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞŵĂƚƌŝǌĚĞĂĚũĂĐġŶĐŝĂ͗ƉĂƌĂĐĂĚĂi, j͕ĐŽŵ
i, jn͕Dijсϭ͕ƐĞĂĂƌĞƐƚĂŽƌŝĞŶƚĂĚĂ;i͕jͿƉĞƌƚĞŶĐĞĂŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂƌĞƐƚĂƐĚŽŐƌĂĨŽ͖ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
Dij] = 0.
ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂͿ ƐĐƌĞǀĂƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽƋƵĞƌĞĐĞďĂĐŽŵŽĞŶƚƌĂĚĂƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞĂĚũĂĐġŶĐŝĂĚĞƵŵŐƌĂĨŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽĞƉƌŽĚƵǌĂ
Ă ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ĂĚũĂĐġŶĐŝĂ ĚŽ ŐƌĂĨŽ ĐŽŵ ĂƐ ĂƌĞƐƚĂƐ ƌĞǀĞƌƐĂƐ͘ K ŐƌĂĨŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂ ŵĂƚƌŝǌ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
ĚĞǀĞƌĄĐŽŶƚĞƌĂĂƌĞƐƚĂ;i͕ jͿƐĞ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞƐĞ͕ĂĂƌĞƐƚĂ;j͕ iͿƉĞƌƚĞŶĐĞĂŽŐƌĂĨŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂŵĂƚƌŝǌĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ ƐĐƌĞǀĂ Ƶŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ƋƵĞ ƌĞĐĞďĂ ĐŽŵŽ ĞŶƚƌĂĚĂ ƵŵĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ĂĚũĂĐġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ŐƌĂĨŽ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ğ
ŝŵƉƌŝŵĂƚŽĚŽƐŽƐĐŝĐůŽƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĚĞƚĂŵĂŶŚŽϯĚĞƐƐĞŐƌĂĨŽ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĞƋƵĞŽĐŝĐůŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽ
;ϭ͕Ϯ͕ϯͿĠŽŵĞƐŵŽƋƵĞ;Ϯ͕ϯ͕ϭͿ͕ƉŽƌĠŵŽĐŝĐůŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽ;ϭ͕Ϯ͕ϯͿĠĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽĐŝĐůŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽ;ϯ͕Ϯ͕ϭͿ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞĂŵďŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌŝŵƉƌĞƐƐŽƐ͕ĐĂƐŽƉĞƌƚĞŶĕĂŵĂŽŐƌĂĨŽ͘;ǀĂůŽƌ͗ϱ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗YƵĂůƋƵĞƌŶŽƚĂĕĆŽĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŵƉĞƌĂƟǀĂŽƵŽƌŝĞŶƚĂĚĂĂŽďũĞƚŽƐ
ƉŽĚĞƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĞŵƵŵĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞĂůƚŽŶşǀĞů͕ĐŽŵŽWĂƐĐĂů͕ŽƵ:ĂǀĂ͘

RASCUNHO
1
2
ϯ
4
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ϴ
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QUESTÃO DISCURSIVA 4
ĐƌŝĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶƵǀĞŶƐ;cloudsͿƚĞǀĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂŽĨĂƚŽĚĞĂƐƚĂƌĞĨĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ
;ĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƉĂƌĂĞĚŝĕĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͿ͕ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞĚĂĚŽƐ;ĐŽŵŽĂƌƋƵŝǀŽƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͿĞ
ŵĞŶƐĂŐĞŶƐ;webmailͿĚĞŝǆĂƌĞŵĚĞƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐĞŵĞƐƚĂĕƁĞƐĐůŝĞŶƚĞůŽĐĂŝƐƐĞŵĐŽŶĞǆĆŽăƌĞĚĞĞƉĂƐƐĂƌĞŵ
ĂƐĞƌĚĞůĞŐĂĚĂƐĂĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƌĞŵŽƚŽƐĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
ĂĚĂ ǀĞǌ ŵĂŝƐ ƐƵƌŐĞŵ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ŽĨĞƌĞĐĞŵŶƵǀĞŶƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕
ĐŽŵclustersĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂĞŵŵƷůƟƉůŽƐsitesƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚĂĚĞƐƐĞƟƉŽĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂŽĨĞƌĞĐĞƌŵĂŝŽƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂƵŵĞŶƚĂŵŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞ
ƋƵĞďƌĂĚĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƐ͘
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂůŽĐĂůƉĂƌĂĂĂĚŽĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶƵǀĞŶƐ͕ƌĞƐƉŽŶĚĂĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ
ĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂͿ ŽŵŽŵƵĚĂŵŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚŽĐůŝĞŶƚĞ͍;ǀĂůŽƌ͗Ϯ͕ϱƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ YƵĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉĞůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ůŽĐĂů ĚĞ ƌĞĚĞ Ğ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͍
;ǀĂůŽƌ͗Ϯ͕ϱƉŽŶƚŽƐͿ
ĐͿ ŽŵŽĞƐƐĞƟƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƉŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĞůŚŽƌĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞŵĞŶŽƌƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂĚĞĚĂĚŽƐ͍
;ǀĂůŽƌ͗Ϯ͕ϱƉŽŶƚŽƐͿ
ĚͿ YƵĞďĞŶĞİĐŝŽƐƐĆŽĞƐƉĞƌĂĚŽƐĐŽŵĂĂĚŽĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶƵǀĞŶƐ͍;ǀĂůŽƌ͗Ϯ͕ϱƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15
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QUESTÃO DISCURSIVA 5
hŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ƚƌġƐ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͗ ͕ ͕ ͘ ĂĚĂ ƉĂƌąŵĞƚƌŽ ƉŽƐƐƵŝ Ƶŵ
ǀĂůŽƌŶĂĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂůĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŽƉĂƌąŵĞƚƌŽƉĞƐĂϯϬйŶĂĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂů͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƉĞƐĂŵϯϬйĞϰϬй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘KŐƌĂƵĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĠĚĂĚŽƉĞůĂƐŽŵĂ
ĚŽƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐĚĞƐƐĞƐƚƌġƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͘KƉƌŽĚƵƚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ĐĂƐŽŽ
ŐƌĂƵĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƐĞũĂƐƵƉĞƌŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂϲϬй͕ĞƌĞƉƌŽǀĂĚŽ͕ƐĞŽŐƌĂƵĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĨŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌŽƵŝŐƵĂůĂ
ϯϬй͘ĂƐŽŽŐƌĂƵĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĞƐƚĞũĂĞŶƚƌĞϯϬйĞϲϬй͕ĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽŽƵƌĞƉƌŽǀĂĕĆŽĠŝŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘
WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƐĞƵŵƉƌŽĚƵƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞ͕ƚĞƌĄŐƌĂƵĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞϯϬйнϯϬйсϲϬй͕
ůĞǀĂŶĚŽăƐƵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘
ŽŵďĂƐĞŶĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ƉƌŽũĞƚĞƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽůſŐŝĐŽĐŽŵŽŵĞŶŽƌŶƷŵĞƌŽƉŽƐƐşǀĞůĚĞƉŽƌƚĂƐůſŐŝĐĂƐ͕
ƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽŽƵŶĆŽĚŽƉƌŽĚƵƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƐĞƵƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͘ƐĞŶƚƌĂĚĂƐ
ĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞƌĆŽŽƐƐŝŶĂŝƐ͕͕͕ĞĂƐĂşĚĂƐĞƌĄƵŵƐŝŶĂů͘WĂƌĂĂƟŶŐŝƌĞƐƐĞŽďũĞƟǀŽ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐ
ŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂͿ DŽŶƚĞƵŵĂƚĂďĞůĂǀĞƌĚĂĚĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͘;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ ĞƐĞŶŚĞŽĐŝƌĐƵŝƚŽĮŶĂůŽƟŵŝǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽƉŽƌƚĂƐůſŐŝĐĂƐ͘;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

^ƵƉŽŶŚĂ ƋƵĞ Ă ĚŝƐƚąŶĐŝĂ ƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ĐŝĐůŝƐƚĂ ĞŶŽŵŝŶĂŵͲƐĞ ĐĂƌŐĂƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƵŵĐŝƌĐƵŝƚŽ
ƋƵĞ ƉĞĚĂůĂ ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŝŶĨĞƌŝĚĂ ƉĞůĂ
ĞůĠƚƌŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ŽƉƁĞŵ ă ƉĂƐƐĂŐĞŵ ĚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ǀĂƌŝĄǀĞůĂůĞĂƚſƌŝĂx ͕ĐŽŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĞůĠƚƌŝĐĂ͘ƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĚŝƐƟŶŐƵĞŵͲƐĞƚƌġƐƟƉŽƐĚĞ
ŶŽƌŵĂů͕
ĐĂƌŐĂƐ͗ ƌĞƐŝƐƟǀĂƐ͕ ĐĂƉĂĐŝƟǀĂƐ Ğ ŝŶĚƵƟǀĂƐ͘ Ɛ ĐĂƌŐĂƐ
(x−µ)2
1
f (x; µ, σ 2) = √
e− 2σ2
ƌĞƐŝƐƟǀĂƐĚŝƐƐŝƉĂŵĞŶĞƌŐŝĂ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƐƉƵƌĂŵĞŶƚĞ
2πσ 2
ĐĂƉĂĐŝƟǀĂƐŽƵƉƵƌĂŵĞŶƚĞŝŶĚƵƟǀĂƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ
ĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽƌĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘
ĐŽŵ µ = 25km e σ 2 = 25km2 ͘  ĚƵƌĂĕĆŽ ŵĠĚŝĂ ĚŽ
ƐĞƵƚƌĞŝŶŽĠĚĞϭŚϭϱŵŝŶ͘
ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞƐĚĂĚŽƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂďĂŝǆŽ͘
/͘  ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ŵĠĚŝĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚƌĞŝŶŽ Ġ ĚĞ
Ϯϭ͕ϳŬŵͬŚ͘
//͘ ĚŝƐƚąŶĐŝĂŵĠĚŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂĞŵĐĂĚĂƚƌĞŝŶŽ
ĠĚĞϮϱŬŵ͘
///͘ ĄƌĞĂŵĠĚŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂĞŵĐĂĚĂƚƌĞŝŶŽĠĚĞ
ϮϱŬŵ2.
/s͘ ĚŝƐƚąŶĐŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂĚĞĐĂĚĂƚƌĞŝŶŽ͕ĞŵƵŵ
ĚĞƐǀŝŽͲƉĂĚƌĆŽ͕ĞƐƚĄĞŶƚƌĞϮϬŬŵĞϯϬŬŵ͘
V.  ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ ŵĠĚŝĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚƌĞŝŶŽ͕ Ğŵ Ƶŵ
ĚĞƐǀŝŽͲƉĂĚƌĆŽ͕ĞƐƚĄĞŶƚƌĞϭϲŬŵͬŚĞϮϰŬŵͬŚ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͘
/Ğ/s͘
//Ğ///͘
///Ğs͘
//͕/sĞs͘

ÁREA LIVRE

L2
1F
L3

+

12 V



1H

L1

^eŽĐŝƌĐƵŝƚŽŵŽƐƚƌĂĚŽĂĐŝŵĂĠĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƉŽƌƵŵĂ
ĨŽŶƚĞĚĞƚĞŶƐĆŽĐŽŶơŶƵĂĚĞϭϮsĞĂƐůąŵƉĂĚĂƐƐĆŽ
ĚĞϭϮsͬϲt͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞ͕ĞŵƌĞŐŝŵĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕
A ĂƐ ƚƌġƐ ůąŵƉĂĚĂƐ͕ >ϭ͕ >Ϯ Ğ >ϯ͕ ĮĐĂƌĆŽ ĂƉĂŐĂĚĂƐ͕
ƉŽŝƐ ůąŵƉĂĚĂƐ ŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞƐ Ɛſ ŽƉĞƌĂŵ ĐŽŵ
ĐŽƌƌĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂĚĂ͘
B ƐŽŵĞŶƚĞ >Ϯ Ğ >ϯ ĮĐĂƌĆŽ ĂĐĞƐĂƐ͕ ƉŽŝƐ Ă ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ƋƵĞƉĂƐƐĂĞŵ>ϮĠĂƐŽŵĂĚĂƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞŵ>ϯĞ
ŶŽŝŶĚƵƚŽƌ͘
C ĂƐƚƌġƐůąŵƉĂĚĂƐ͕>ϭ͕>ϮĞ>ϯ͕ĮĐĂƌĆŽĂĐĞƐĂƐ͕ƉŽŝƐ
ĞƐƚĆŽůŝŐĂĚĂƐăĨŽŶƚĞĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
D ƐŽŵĞŶƚĞ>ϮĮĐĂƌĄĂĐĞƐĂ͕ƉŽŝƐĞƐƚĄĞŵƐĠƌŝĞĐŽŵĂ
ĨŽŶƚĞĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
E ƐŽŵĞŶƚĞ>ϭĮĐĂƌĄĂĐĞƐĂ͕ƉŽŝƐĞƐƚĄĞŵƐĠƌŝĞĐŽŵŽ
ĐĂƉĂĐŝƚŽƌ͘
ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 11
K;ĞŵĂŶĚĂŝŽƋƵşŵŝĐĂĚĞKǆŝŐġŶŝŽͿĚĞƵŵĂĂŵŽƐƚƌĂĚĞĄŐƵĂĠĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞŽǆŝŐġŶŝŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
ƉĂƌĂŽǆŝĚĂƌĂŵĂƚĠƌŝĂŽƌŐąŶŝĐĂƉŽƌĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĂĞƌſďŝĂ͘YƵĂŶĚŽĂĂŵŽƐƚƌĂĠŐƵĂƌĚĂĚĂƉŽƌϱĚŝĂƐĞŵƵŵĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞŝŶĐƵďĂĕĆŽĚĞϮϬΣ͕ĞůĂĠƌĞĨĞƌŝĚĂĐŽŵŽKϱ͕ϮϬ͕ƋƵĞĠŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƵƟůŝǌĂĚĂĐŽŵŽƵŵĚŽƐ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĄŐƵĂ͘
KƐĞŐƵŝŶƚĞƋƵĂĚƌŽĐůĂƐƐŝĮĐĂƵŵĐƵƌƐŽĚ͛ĄŐƵĂĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐƵĂKϱ͕ϮϬ
ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ

DBO5,20 (mg/L)

DƵŝƚŽůŝŵƉŽ
ƚĠϭ
>ŝŵƉŽ
DĂŝŽƌƋƵĞϭĂƚĠϮ
ZĂǌŽĄǀĞů
DĂŝŽƌƋƵĞϮĂƚĠϰ
ZƵŝŵ
DĂŝŽƌƋƵĞϰĂƚĠϲ
WĠƐƐŝŵŽ
DĂŝŽƌƋƵĞϲ
ŝŵĂŐĞŵĂďĂŝǆŽŵŽƐƚƌĂƵŵƚƌĞĐŚŽĚĞƵŵƌŝŽĐŽŵϱƐĞĕƁĞƐ;y͕z͕͕tĞdͿ͕ĞŵƋƵĞƐĆŽĐŽůĞƚĂĚĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐ
ĚĞĄŐƵĂƉĂƌĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞKϱ͕ϮϬĞŵůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ͘
Ponto de
lançamento de
esgoto
X

Ponto de
lançamento de
esgoto
Y

Z

W

T

Q

Imagem sem escala

Ponto de
lançamento de
esgoto

KƋƵĂĚƌŽĂďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĚĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐĐŽůŚŝĚĂƐ͘
Seção

DBO5,20

X
Y
Z
W
T

Ϭ͕ϰŐͬŵϯ
ϯϴϱϬŵŐͬŵϯ
ϮϱϬϬŵŐͬŵϯ
ϯϬϬϬŵŐͬŵϯ
Ϭ͕ϬϭŬŐͬŵϯ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞƉŽĚĞŽĐŽƌƌĞƌĂƵƚŽĚĞƉƵƌĂĕĆŽŶŽƌŝŽ͕ĞŵƋƵĂůƐĞĕĆŽĚĞůĞĂĄŐƵĂŶĆŽƉŽĚĞƐĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂ͕
ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĐŽŵŽ͞ƌĂǌŽĄǀĞů͍͟
A
B
C
D
E

y͘
z͘
͘
t͘
d͘
ϭϯ
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

hŵĂŵďŝĞŶƚĞƚĞƌŵŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌƚĄǀĞůĠƵŵĂĚĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĞŵƉƌŽũĞƚŽƐ
ĚĞĞĚŝĮĐĂĕƁĞƐ͘ĮŵĚĞƉƌŽũĞƚĂƌƵŵĂŵďŝĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶŽ
ĐŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ϮϬΣ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ĞǆƚĞƌŶĂŵĠĚŝĂĚĞϯϱΣ͕ƵŵĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ͕
ŶŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ Ƶŵ ŇƵǆŽ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƵŵĂƉĂƌĞĚĞĞǆƚĞƌŶĂĚĞϭϬϱtͬŵϸ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝůƵƐƚƌĂ
ĂĮŐƵƌĂĂďĂŝǆŽ͘

ŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐĚĞƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂŚŽůĂŶĚĞƐĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂŵ
ƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĚĞĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞŽƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ
ƐƵďĂŵ ĂƚĠ Ž ƚŽƉŽ ĚĞ ĞĚŝİĐŝŽƐ ĐŽŵ ϭ ϬϬϬ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ
ĂůƚƵƌĂ͕ƉŽŝƐŽƐĐĂďŽƐĚĞĂĕŽƵƐĂĚŽƐŶŽƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐĂƚƵĂŝƐ
ƐſĐŽŶƐĞŐƵĞŵĂůĕĄͲůŽƐĂĂůƚƵƌĂƐĚĞ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕
ϱϬϬ ŵĞƚƌŽƐ͘ /ƐƐŽ ƐĞƌĄ ƉŽƐƐşǀĞů ĐŽŵ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ
ŶŽǀŽĐĂďŽƐƵƉĞƌůĞǀĞĞƐƵƉĞƌĨŽƌƚĞ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƵŵĂĞƐƉĠĐŝĞ
ĚĞĐŝŶƚĂ͕ƚĞĐŝĚĂĐŽŵĮďƌĂƐĚĞĐĂƌďŽŶŽ͘ŵǀĞǌĚŽƐĮŽƐ
ĚĞĂĕŽĞŶƚƌĞůĂĕĂĚŽƐƵƐĂĚŽƐŶŽƐĐĂďŽƐĚĞĂĕŽĐŽŵƵŶƐ͕
ĂĐŝŶƚĂĠĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌƋƵĂƚƌŽĮƚĂƐĚĞĮďƌĂĚĞĐĂƌďŽŶŽ
ƐĞůĂĚĂƐĞŵƉůĄƐƟĐŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͘KƉůĄƐƟĐŽĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĚŽĂƚƌŝƚŽĂƐĮďƌĂƐĚĞĐĂƌďŽŶŽĞĂƵŵĞŶƚĂƌ
ĂǀŝĚĂƷƟůĚŽĐŽŶũƵŶƚŽ͘ĂĚĂĮƚĂƚĞŵϰĐĞŶơŵĞƚƌŽƐĚĞ
ůĂƌŐƵƌĂƉŽƌϰŵŝůşŵĞƚƌŽƐĚĞĞƐƉĞƐƐƵƌĂ͘ůĂƐƐĆŽƉĂƌĞĐŝĚĂƐ
ĐŽŵ ƵŵĂ ƌĠŐƵĂ ĞƐĐŽůĂƌ ŇĞǆşǀĞů͘ ƐƐĞ ŶŽǀŽ ŵĂƚĞƌŝĂů
ƐƵƉĞƌĂůŝŐĞŝƌĂŵĞŶƚĞĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăƚĞŶƐĆŽĚŽĂĕŽ͕ŵĂƐ
ƉĞƐĂƐĞƚĞǀĞǌĞƐŵĞŶŽƐƋƵĞŽĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƵƐĂĚŽ͘ƐƐŝŵ͕
Ă ĨŽƌĕĂ ŐĂƐƚĂ ƉĂƌĂ ƐƵƐƚĞŶƚĂƌ Ž ƉĞƐŽ ĚŽ ƉƌſƉƌŝŽ ĐĂďŽ
ƉĂƐƐĂĂƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂƉĂƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂƌĂƉĞŶĂƐŽĞůĞǀĂĚŽƌ͕Ğ
ŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚŽƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐƚĂŵďĠŵĠĐĞƌĐĂ
ĚĞϭϱйŵĞŶŽƌĚŽƋƵĞŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

Tint = 20°C

105 W/m2

Text = 35°C
20 cm

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶŽǀĂĐĂŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϳũƵů͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂĐŽŶĚƵƟǀŝĚĂĚĞ
dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ă ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
ƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂĂůŐƵŶƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͘
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ŽŶĚƵƟǀŝĚĂĚĞ
/͘ K ĐĂďŽ ĚĞ ĮďƌĂ ĚĞ ĐĂƌďŽŶŽ ƐƵƉŽƌƚĂ ĞůĞǀĂĚĂƐ
Material
térmica
ĐĂƌŐĂƐĚĞǀŝĚŽăƐƵĂĞůĞǀĂĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăƚƌĂĕĆŽ͘
O (W.m1.K1)
//͘  ĮďƌĂ ĚĞ ĐĂƌďŽŶŽ ƚŽƌŶĂ Ž ĐĂďŽ ďĞŵ ŵĂŝƐ
ŽŶĐƌĞƚŽ
ϭ͕ϰϬ
ŇĞǆşǀĞů͕ŽƋƵĞ͕ĂůŝĂĚŽĂƐƵĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăƚƌĂĕĆŽ͕
WĞĚƌĂŶĂƚƵƌĂů
ϭ͕ϬϬ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ Ă ĞƐƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ƵŵĂ ǀĂŶƚĂŐĞŵ
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐĂďŽƐĚĞĂĕŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘
WůĂĐĂĚĞĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĮďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ
Ϭ͕ϮϬ
///͘  ƌĞůĂĕĆŽ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂͬƉĞƐŽ ĚŽ ĐĂďŽ ĚĞ ĮďƌĂ ĚĞ
WůĂĐĂĚĞŵĂĚĞŝƌĂƉƌĞŶƐĂĚĂ
Ϭ͕ϭϬ
ĐĂƌďŽŶŽ ĂƐƐĞŐƵƌĂ ǀĂŶƚĂŐĞŵ ĚĞƐƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğŵ
WůĂĐĂĐŽŵĞƐƉƵŵĂƌşŐŝĚĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ
Ϭ͕Ϭϯ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐĂďŽƐĚĞĂĕŽ͕ƉŽŝƐĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚŽƉĞƐŽ
^^K/KZ^/>/ZEKZD^dE/^͘EZϭϱϮϮϬͲϭ͗
ƉƌſƉƌŝŽĚŽĐĂďŽƉŽĚĞƐĞƌƵƐĂĚĂƉĂƌĂƐƵƐƚĞŶƚĂƌŽ
ĞƐĞŵƉĞŶŚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞĞĚŝĨŝĐĂĕƁĞƐͲWĂƌƚĞϭ͗ĞĨŝŶŝĕƁĞƐ͕
ĞůĞǀĂĚŽƌĞƌĞĚƵǌŝƌŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘
ƐşŵďŽůŽƐĞƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
/s͘ ƉĞƐĂƌ ĚĂ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ă ƚĞŶƐĆŽ ƐĞƌ ĂƉĞŶĂƐ
 Įŵ ĚĞ ƐĞ ŽďƚĞƌ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞƐĞũĂĚĂ͕
ůŝŐĞŝƌĂŵĞŶƚĞ ŵĂŝŽƌ ŶŽ ĐĂďŽ ĚĞ ĮďƌĂ ĚĞ
ƋƵĂů ĚĞǀĞ ƐĞƌ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ĐĂƌďŽŶŽ͕ĂǀĂŶƚĂŐĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƐĞƵƵƐŽĠĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƚĂďĞůĂĂĐŝŵĂ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂ
ĂůƚĂƌĞůĂĕĆŽƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂͬƉĞƐŽ͘
ƉĂƌĞĚĞĞǆƚĞƌŶĂ͍
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A ŽŶĐƌĞƚŽ͘
A /͘
B WĞĚƌĂŶĂƚƵƌĂů͘
B //͘
C WůĂĐĂĚĞŵĂĚĞŝƌĂƉƌĞŶƐĂĚĂ͘
C /Ğ///͘
D WůĂĐĂĐŽŵĞƐƉƵŵĂƌşŐŝĚĂĚĞƉŽůŝƵƌĞƚĂŶŽ͘
D //Ğ/s͘
E WůĂĐĂĚĞĂŐůŽŵĞƌĂĚŽĚĞĮďƌĂƐĚĞŵĂĚĞŝƌĂ͘
E ///Ğ/s͘
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QUESTÃO 14

1

KƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƵŵŇƵŝĚŽĞŶƚƌĞĚŽŝƐƉŽŶƚŽƐŶŽŝŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞƵŵƚƵďŽŽĐŽƌƌĞƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉĞƌĚĂĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽĂƚƌŝƚŽĚŽŇƵŝĚŽĐŽŵĂƉĂƌĞĚĞĞĂŽ
ĞƐĐŽĂŵĞŶƚŽƚƵƌďƵůĞŶƚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĂŶƚŽŵĂŝŽƌĨŽƌ
ĂƌƵŐŽƐŝĚĂĚĞĚĂƉĂƌĞĚĞĚĂƚƵďƵůĂĕĆŽŽƵŵĂŝƐǀŝƐĐŽƐŽ
ĨŽƌŽŇƵŝĚŽ͕ŵĂŝŽƌƐĞƌĄĂƉĞƌĚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘ĨŽƌŵĂ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽĨĂƚŽƌĚĞĂƚƌŝƚŽĨŽŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ
Ğŵϭϵϯϵ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĂĞƋƵĂĕĆŽĚĞŽůĞďƌŽŽŬͲ
tŚŝƚĞ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͘
◆
✓
1
2, 51
k
√ = −2 log10
+ √
3, 7D Re f
f
ĞŵƋƵĞ

2

3

4

5

6

f ĠŽĨĂƚŽƌĚĞĂƚƌŝƚŽĚĞĂƌĐǇͲtĞŝƐďĂĐŚ;ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůͿ͖

7

10

kĠĂƌƵŐŽƐŝĚĂĚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĂƉĂƌĞĚĞĚŽƚƵďŽ;ŵͿ͖
D ĠŽĚŝąŵĞƚƌŽŝŶƚĞƌŶŽĚŽƚƵďŽ;ŵͿ͖

8

ReĠŽŶƷŵĞƌŽĚĞZĞǇŶŽůĚƐ;ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůͿ͘

 ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚĞƐƐĂ ĞƋƵĂĕĆŽ ƌĞƋƵĞƌ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ
9
ŝƚĞƌĂƟǀŽ͕ƉŽŝƐĂĨƵŶĕĆŽĠŝŵƉůşĐŝƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĨĂƚŽƌ
ĚĞĂƚƌŝƚŽ;ƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƐĚŽŝƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĞƋƵĂĕĆŽͿ͘ Žŵ ďĂƐĞ ŶĞƐƐĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ǀĞƌŝĮĐĂͲƐĞ ƋƵĞ Ă
ŵϭϵϯϵ͕ĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐƉŽƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƐŽůƵĕĆŽĚĂĞƋƵĂĕĆŽĠŽďƟĚĂƉĞůĂƐĞŐƵŝŶƚĞĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ
ŝƚĞƌĂƟǀŽƐ ĚĞŵĂŶĚĂǀĂ ĞǆĐĞƐƐŽ ĚĞ ƚĞŵƉŽ͕ ŵĂƐ͕ ĚĂƐĞƚĂƉĂƐĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĐŽŵŽŇƵǆŽŐƌĂŵĂ
ĐŽŵ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ͕ĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂĨŽŝƐŽůƵĐŝŽŶĂĚŽ͘
1 2 ϯ 4 5 6 7 ϴ 9 10
ƐĞƚĂƉĂƐĚĞƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽƋƵĞƐŽůƵĐŝŽŶĂĂĞƋƵĂĕĆŽ͕ A
  , '   
:
/
F
ƐĞŵ ŽƌĚĞŶĂĕĆŽ ůſŐŝĐĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ƐĞƵ ŇƵǆŽŐƌĂŵĂ
ƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ͿD = 1

B

Ϳf0 сϬ͕Ϭϯ

1

2

ϯ

4

5

6

7

ϴ

9

10



,



'







:

F

/

1

2

ϯ

4

5

6

7

ϴ

9

10



'



,





:



/

F

1

2

ϯ

4

5

6

7

ϴ

9

10







,

'



:



F

/

1

2

ϯ

4

5

6

7

ϴ

9

10





'

,







:

/

F

Ϳ/ŶşĐŝŽ
Ϳ ĄůĐƵůŽ ĚĞ f1 ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ĞƋƵĂĕĆŽ ĚĞ ŽůĞďƌŽŽŬͲ
tŚŝƚĞ

C

Ϳͮf0  f1ͮфϬ͕ϬϬϬϬϭ
&ͿdĠƌŵŝŶŽ
'ͿRe = 10 000

D

,Ϳk сϬ͕ϬϬϬϭ
/Ϳf0 = f1
:ͿsŝƐƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ

E
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E'E,Z/KDWhdK

*R14201415*

284

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

KďƐĞƌǀĞ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƌ ;͞ƐŽƌƚ͟Ϳ͕ Ğŵ hŵĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĚĞ ďůŽĐŽƐ ĐĞƌąŵŝĐŽƐ ƉƌĞƚĞŶĚĞ
ƵƟůŝǌĂƌ ƋƵĞŝŵĂ ĚĞ ďŝŽŵĂƐƐĂ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĞ ƌĞƐşĚƵŽƐ
ƉƐĞƵĚŽĐſĚŝŐŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂďĂŝǆŽ͘
ĚĞ ŵĂĚĞŝƌĂ͕ ƉĂƌĂ ŐĞƌĂƌ ĞŶĞƌŐŝĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ƉĂƌĂ ƐĞƵƐ
ĨŽƌŶŽƐ͕ ƋƵĞ͕ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƵƟůŝǌĂŵ ŐĄƐ ŶĂƚƵƌĂů͘ dĂů
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉŽĚĞƌĄƌĞĚƵǌŝƌŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞů͕
ƉŽƌĠŵƐĞƌĄŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞ
ϮϬйĚŽĐŽŶƐƵŵŽͬĂŶŽĂƚƵĂůĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞů͕ǀŝƐĂŶĚŽ
ă ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ĨŽƌŶŽƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ž ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ĂŶƵĂůĚŽƐƌĞƐşĚƵŽƐĚĂĨŽŶƚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĂƚĠĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂ
ŝƌĄĐƵƐƚĂƌϱйĚŽĐŽŶƐƵŵŽͬĂŶŽĂƚƵĂůĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞů͘
ƐƟŵĂͲƐĞ ƋƵĞ ĞƐƐĂ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ƉƌŽŵŽǀĂ ƵŵĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ŶŽ ĐŽŶƐƵŵŽͬĂŶŽ ĂƚƵĂů ĚĞ ĐŽŵďƵƐơǀĞů͕
ĚĞϭϬйĂŽĂŶŽ͘
ƉĂƌƟƌĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂ
ƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ ƉĂƌƟƌĚŽƋƵŝŶƚŽĂŶŽ͕ĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂĐŽŵĞĕĂƌŝĂ
ĂƚĞƌďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͘
//͘ EĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ Ă ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ
ƐƵďƐƟƚƵŝƌŝĂŽĐŽŵďƵƐơǀĞůĂƚƵĂůƉŽƌƵŵĂĨŽŶƚĞ
ĚĞĞŶĞƌŐŝĂĐŽŵŵĞŶŽƌƉƌŽĚƵĕĆŽĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞ
ƉĂƌơĐƵůĂƐĚĞǀŝĚŽĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŵďƵƐƚĆŽ
;ƉĂƌƟĐƵůĂĚŽƐͿ͘
///͘ EĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ Ă ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ
ƐƵďƐƟƚƵŝƌŝĂŽĐŽŵďƵƐơǀĞůĂƚƵĂůƉŽƌƵŵĂĨŽŶƚĞ
ƌĞŶŽǀĄǀĞůĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͘
/s͘ KǀĂůŽƌĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌĂŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐ
ƉƌŽŵŽǀŝĚŽƐĐŽŵĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞů
ĚƵƌĂŶƚĞŽƐϱƉƌŝŵĞŝƌŽƐĂŶŽƐ͘

ƐƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂ͕ĞŵŽƌĚĞŵ
A ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ŶŽƚĂƐĚĞĂůƵŶŽƐĞŶŽŵĞƐĚĞĂůƵŶŽƐ
ĚĞŵĞƐŵĂŶŽƚĂ͘
B ĂůĨĂďĠƟĐĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ŶŽŵĞƐĞŶŽƚĂƐĚĞĂůƵŶŽƐĚĞ
ŵĞƐŵŽŶŽŵĞ͘
C ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ŶŽƚĂƐĚĞĂůƵŶŽƐ͘
D ĂůĨĂďĠƟĐĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ŶŽŵĞƐĚĞĂůƵŶŽƐ͘
E ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ŶŽƚĂƐĚĞĂůƵŶŽƐ͘
ÁREA LIVRE

*R14201416*

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

//͘
/s͘
/Ğ//͘
/Ğ///͘
///Ğ/s͘

ÁREA LIVRE
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E'E,Z/KDWhdK
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QUESTÃO 17
ǆŝƐƚĞŵĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĂŵĂŐŶŝƚƵĚĞĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵŽǀŽƚŽĚŽĞůĞŝƚŽƌ͘ŵďŽƌĂ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ĂƐƉĞƐƋƵŝƐĂƐĞůĞŝƚŽƌĂŝƐƉŽƐƐĂŵƐĞƌĚŝǀƵůŐĂĚĂƐƉƌſǆŝŵŽĂŽĚŝĂĚĂĞůĞŝĕĆŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŵƵŝƚŽƚĞŵƉŽĞƐƐĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ŶĆŽĞƌĂƉĞƌŵŝƟĚĂƐŽďĂĂůĞŐĂĕĆŽĚĞƋƵĞĂƐŵĞƐŵĂƐŝŶŇƵĞŶĐŝĂǀĂŵĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞƵŵƟƉŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞĞůĞŝƚŽƌ͕
ŽƋƵĂůĚĞƐĞũĂǀĂ͞ǀŽƚĂƌŶŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŐĂŶŚĂĚŽƌ͟ĞƚĞŶĚŝĂĂǀŽƚĂƌŶŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐƵũĂƐƵƉŽƐƚĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞǀŝƚſƌŝĂĠŵĂŝŽƌ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉŽůşƟĐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͘
Gráfico II

55
50
45

Porcentagem de Votos

45
35
25
15
Candidato
A

40

0

5

Porcentagem de Votos

55 60

60

Gráfico I

Candidato
B

Candidato
A

Candidato
B

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽĂŶĚŝĚĂƚŽĞƐƚĞũĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽŶŽǀŽƚŽĚŽƟƉŽĚĞĞůĞŝƚŽƌŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽƚĞǆƚŽĞĞƐƚĞũĂ
ĞǆĂŵŝŶĂŶĚŽŽƐĚŽŝƐŐƌĄĮĐŽƐĂĐŝŵĂƉĂƌĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ĞŵƐĞƵŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƵŵĂ
ƉĞƐƋƵŝƐĂĞůĞŝƚŽƌĂů͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞƐĞŐƵĞŵ͘
/͘ KƐĚŽŝƐŐƌĄĮĐŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘
//͘ ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚŽĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŽŐƌĄĮĐŽ/ĠŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽƋƵĞŽ//͘
///͘ ĚĞĐŝƐĆŽĂƐĞƌƚŽŵĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĠƟĐĂ͕ĂůĠŵĚĂƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƚĠĐŶŝĐĂ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
17
E'E,Z/KDWhdK

*R14201417*

286

QUESTÃO 18
EŽƌĂƐŝů͕ĠĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚĂƵŵĂĐĂĚĞŝƌĂĚĞƌŽĚĂƐĚĞĂůƵŵşŶŝŽĐŽŵƉĞƐŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽĚĞϭϮŬŐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐĞƌĐĂ ĚĂ ŵĞƚĂĚĞ ĚŽ ƉĞƐŽ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘ ŽŶƐƚƌƵşĚĂ Ğŵ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƚƵďƵůĂƌ ĚĞ ƵŵĂ ůŝŐĂ ĚĞ
ĂůƵŵşŶŝŽĂĞƌŽŶĄƵƟĐŽ͕ĞƐƐĂĐĂĚĞŝƌĂĚĞƌŽĚĂƐƉŽƐƐƵŝĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĞĐąŶŝĐĂ͕ĂůĠŵĚĞƚĞƌĐƵƐƚŽƌĞĚƵǌŝĚŽ.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵů͘ϮϬϭϰ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

KĂůƵŵşŶŝŽĂĞƌŽŶĄƵƟĐŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽƷŶŝĐĂĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞŽƚŽƌŶĂƵŵŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ
ǀĞƌƐĄƟů͕ĂůƚĂŵĞŶƚĞƵƟůŝǌĄǀĞůĞĂƚƌĂƟǀŽ͘ƐƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐĆŽĚĞǀŝĚĂƐĂƋƵĂŝƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ͍
A
B
C
D
E

ůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĞĐąŶŝĐĂĞďĂŝǆĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͘
ĂŝǆĂƉůĂƐƟĐŝĚĂĚĞĞĂůƚŽƉŽŶƚŽĚĞĨƵƐĆŽ͘
ůƚĂĚƵƌĞǌĂĂƋƵĞŶƚĞĞďĂŝǆĂĚƵƟůŝĚĂĚĞ͘
ĂŝǆĂƉůĂƐƟĐŝĚĂĚĞĞĂůƚĂƐŽůĚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
ůƚĂĚƵƌĞǌĂĞĂůƚĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞ.

ÁREA LIVRE

*R14201418*

ϭϴ
E'E,Z/KDWhdK
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

ĞƚŽĚĂƐĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚŽDĂƌĐŽŝǀŝůĚĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ƵŵĂ
ĚĂƐ ŵĂŝƐ ƉŽůġŵŝĐĂƐ Ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ġ Ă ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ
͞ŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƌĞĚĞ͘͟ K DĂƌĐŽ ŝǀŝů ĚĞĨĞŶĚĞ ƋƵĞ
ŶĆŽ ĚĞǀĞ ŚĂǀĞƌ ͞ƉĞĚĄŐŝŽƐ͟ ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕
ŶĞŶŚƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂƉŽĚĞƌĄĐƌŝĂƌďĂƌƌĞŝƌĂƐƉĂƌĂĂůŐƵŵ
ƟƉŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĐŽŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƟƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘

KƐ ĮůƚƌŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ƐĆŽ ƉĂƌƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŝŐŝƚĂůĚĞƐŝŶĂŝƐ͕ĚĂĚĂĂǀĞƌƐĂƟůŝĚĂĚĞ
Ğŵ ƐƵĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ Ġ ĨĞŝƚĂ ƉŽƌ ƐŽŌǁĂƌĞ.
ƐƐĞƐ ĮůƚƌŽƐ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ŝŶĮŶŝƚĂ
ĂŽ ŝŵƉƵůƐŽ ;//Z͕ ŽƵ ƌĞĐƵƌƐŝǀŽƐͿ Ğ ƌĞƐƉŽƐƚĂ ĮŶŝƚĂ ĂŽ
ŝŵƉƵůƐŽ ;&/Z͕ ŽƵ ŶĆŽ ƌĞĐƵƌƐŝǀŽƐͿ͕ ƚĞŶĚŽ ĐĂĚĂ ĐůĂƐƐĞ
ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ Ğ ĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐ ďĞŵ ĚĞĮŶŝĚĂƐ͘ hŵ
ƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚŝǌĞŵƋƵĞĂŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞƚŽƚĂůŵĂƚĂĂ ĞǆĞŵƉůŽ ĚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ Ğŵ WŽƌƚƵŐŽů ƉĂƌĂ Ƶŵ ĮůƚƌŽ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽĨĞƌĞĐĞƌƉĂĐŽƚĞƐŵĂŝƐĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ͘KƐ ĚŝŐŝƚĂůĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĚŝǌĞŵƋƵĞĂ algoritmo
ŶĆŽ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ƐĞƌŝĂ ƵŵĂ ŵĞĚŝĚĂ ĂŶƟƉŽƉƵůĂƌ͕ ƋƵĞ
ĐƌŝĂƌŝĂŵĂŝƐĞǆĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂů͕ŝŵƉĞĚŝŶĚŽƋƵĞŽƐŵĂŝƐ ĚĞĮŶĂu, x1, x2, y, numérico
ƉŽďƌĞƐƵƐĞŵŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐŵĂŝƐĐĂƌŽƐ͘
x1 ← 0;
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬŽůŚĂƌĚŝŐŝƚĂů͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬũƵůϮϬϭϰ
;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞĞŶƚĂĚĂƐĞĞŵƌĞůĂĕĆŽă
͞ŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞĚĂƌĞĚĞ͕͟ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ ŽŵĂůĞŝĚĂŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞĚĂƌĞĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕
Ž ƌŽƚĞĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ŶĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ƵŵĂ
ĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĞǀĞ ƚƌĂƚĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ
ŽƵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ;ĐŽŵŽ sŽ/W Ğ ^DdWͿ ĚĞ ŵŽĚŽ
ŝŐƵĂůŝƚĄƌŝŽ͘
//͘  ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ĐĞŶĄƌŝŽ ĐŽŵ Ă ĂĚŽĕĆŽ ĚĂ ůĞŝ
ĚĂŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞĚĂƌĞĚĞĠĞǆĞŵƉůŽĚĞĐŽŵŽ
ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ğ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞƐĞĂƚƵĂůŝǌĂŶĚŽĞ
ĞƐƚĂƌ ƉƌŽŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂĚĞƋƵĂƌ ƐĞƵƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĂŽƐ ŶŽǀŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ğ
ƐŽĐŝĂŝƐ͘
///͘  ůĞŝ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĂ ŶĞƵƚƌĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƌĞĚĞ
ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ Ƶŵ ƉƌŽǀĞĚŽƌ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ ă
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŶŽƚĂŶĚŽ ƋƵĞ ƐĞƵƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ƵƐĂŵ
ŵĂŝƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ŵĞŶƐĂŐĞŶƐ ŝŶƐƚĂŶƚąŶĞĂƐ
ƋƵĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƌƋƵŝǀŽƐ͕ ƉŽƐƐĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ ĚŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƚƌĄĨĞŐŽ
Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ĚŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă
ƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

x2 ← 0;
repita
leia u;
y ← 2 * x1 x2;
x2 ← x1;
x1 ← u;
ĞƐĐƌĞǀĂ y;
ĮŵͲƌĞƉŝƚĂ
ĮŵͲĂůŐŽƌŝƚŵŽ
ƉĂƌƟƌĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ
ĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
/͘ KĮůƚƌŽĚŝŐŝƚĂůĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĠĚŽƟƉŽ&/Z͘
PORQUE
//͘ KĮůƚƌŽĚŝŐŝƚĂůĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽŶĆŽƉŽƐƐƵŝƚĞƌŵŽ
ĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚŝƌĞƚĂ͘
 ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂƐ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŝŶĂůĞ Ă ĂĮƌŵĂĕĆŽ
ĐŽƌƌĞƚĂ͘
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕Ğ
Ă//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B Ɛ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ / Ğ // ƐĆŽ ƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//Ġ
ƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂ
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

 ĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂůŐŽƌŝƚŵŽƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽ͕
ƌĞĚƵǌŝŶĚŽ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ bits ƉĂƌĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͘  ĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŵ
Ġ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂƌŵĂǌĞŶĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ǀŝƐƵĂŝƐ
ŵĂŝƐ ĐŽŵƉĂĐƚĂŵĞŶƚĞ͘  ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĞƐƐĞƐ ŵĠƚŽĚŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ Ğ Ž ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ Ğ
ƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŵŶŽƐĚĂĚŽƐĚĂŝŵĂŐĞŵ͘KƐ
ƟƉŽƐĚĞƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶĂƐŝŵĂŐĞŶƐƐĆŽ
ůŝŐĂĚŽƐăĐŽĚŝĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽŶƐŽƵĐŽƌ͕ƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂĚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶƚĞƌͲƉŝǆĞů͕ĞƐƉĞĐƚƌĂůĞƉƐŝĐŽǀŝƐƵĂů͘

ŽŝƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ƉŽƐƐƵĞŵ ƵŵĂ ĂŵƉůĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ğ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͗ Ž
ƉƌŽďůĞŵĂ ĚŽ ĐĂƌƚĞŝƌŽ ĐŚŝŶġƐ ;WͿ͕ Ğ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ
ĚŽ ĐĂŝǆĞŝƌŽ ǀŝĂũĂŶƚĞ ;WsͿ͘ K ƉƌŝŵĞŝƌŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ Ğŵ
ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ Ž ĞƐĨŽƌĕŽ ĚĞ Ƶŵ ĐĂƌƚĞŝƌŽ ƋƵĞ ƉƌĞĐŝƐĂ
ƉĞƌĐŽƌƌĞƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƌƵĂƐ ĚĞ ƵŵĂ ĐŝĚĂĚĞ͘ K ƐĞŐƵŶĚŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚŽǀĞŶĚĞĚŽƌ
ƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂǀŝƐŝƚĂƌƚŽĚĂƐĂƐĐŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ
ĚĞƵŵĂĚĂĚĂƌĞŐŝĆŽ͕ƌĞƚŽƌŶĂŶĚŽăĐŝĚĂĚĞĚĞŽƌŝŐĞŵ͘
ƐƐĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƚġŵ ƐŝĚŽ ŵŽĚĞůĂĚŽƐ ĐŽŵ ƚĞŽƌŝĂ
ĚŽƐ ŐƌĂĨŽƐ͕ ĚĞ ŽŶĚĞ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŵ ĚŽŝƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͗circuito euleriano e ciclo hamiltoniano.

KE/͕͖͘sK͕͖͘>d͕&͘Z͘ŽŵƉƵƚĂĕĆŽ'ƌĄĮĐĂ͗ƚĞŽƌŝĂĞ
ƉƌĄƟĐĂ͘ǀ͘Ϯ͕ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

hŵĂtrilhaĠƵŵĂƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĂƌĞƐƚĂƐĂĚũĂĐĞŶƚĞƐĞŵ
ƋƵĞŶĆŽŚĄƌĞƉĞƟĕĆŽĚĞĂƌĞƐƚĂƐ͕ĞƐĞƵĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĠĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂƌĞƐƚĂƐ͘ƚƌŝůŚĂĠĚŝƚĂĨĞĐŚĂĚĂƐĞ
ŝŶŝĐŝĂ Ğ ĮŶĂůŝǌĂ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ǀĠƌƟĐĞ͘ ƐƐŝŵ͕ Ƶŵ ŐƌĂĨŽ
ĐŽŵmĂƌĞƐƚĂƐĠĞƵůĞƌŝĂŶŽƐĞŶĞůĞĞǆŝƐƚĞƵŵĂƚƌŝůŚĂ
ĨĞĐŚĂĚĂ ĚĞ ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ m ;ƚƌŝůŚĂ ĞƵůĞƌŝĂŶĂͿ͘ hŵ
ĐŝĐůŽ ŚĂŵŝůƚŽŶŝĂŶŽ Ġ ƵŵĂ ƚƌŝůŚĂ ĨĞĐŚĂĚĂ ƋƵĞ ƉĂƐƐĂ
ƐĞŵƌĞƉĞƟƌƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐǀĠƌƟĐĞƐ͘

/͘ ƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂĚĞĐŽĚŝĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽŶƐŽƵĐŽƌ
ŽĐŽƌƌĞƋƵĂŶĚŽŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĐŝŶǌĂŽƵĂƐĐŽƌĞƐ
ĚĞ ƵŵĂ ŝŵĂŐĞŵ ƐĆŽ ĐŽĚŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵ ŵĂŝƐ
ƐşŵďŽůŽƐ ĚĞ ĐŽĚŝĮĐĂĕĆŽ ƋƵĞ Ž ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘
 ƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌͲƉŝǆĞů ;ƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĂĐŝĂŝƐͿ ƐĆŽ ĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ ŽƵ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ŽďũĞƚŽƐ
ŶĂŝŵĂŐĞŵ͘
ŽŵďĂƐĞŶŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĂĐŝŵĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐ
//͘  ƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂ ĞƐƉĞĐƚƌĂů Ġ Ă ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞ Ğŵ ĂƐĞŐƵŝƌ͘
ŝŵĂŐĞŶƐ ĐŽŵ ŵĂŝƐ ĚĞ ƵŵĂ ĨĂŝǆĂ ĞƐƉĞĐƚƌĂů͕
/͘ ^Ğ Ž ŐƌĂĨŽ ĚĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ Ğ ƐƵĂƐ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆƁĞƐ
ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞƐƉĞĐƚƌĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ŵĞƐŵĂ
ĨŽƌĞƵůĞƌŝĂŶŽ͕ĞŶƚĆŽŽWsƉŽĚĞƐĞƌƌĞƐŽůǀŝĚŽ
ƉŽƐŝĕĆŽŶĂŵĂƚƌŝǌĚĞƉŝǆĞůƐĚĞĐĂĚĂďĂŶĚĂƐĆŽ
ĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂƚĂůƋƵĞŽĐĂŝǆĞŝƌŽŶĆŽƚĞƌĄƋƵĞ
ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂƉĞŶĂƐƵŵĐĂŶĂů
ĨĂǌĞƌǀŝƐŝƚĂƐƌĞƉĞƟĚĂƐ͘
ƉƌĞĐŝƐĂƐĞƌĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽĐŽŵŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐ͘
//͘ ^Ğ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐŝĚĂĚĞƐ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂŵ ĐŽŵ ƚŽĚĂƐ
///͘ ƐƌĞĚƵŶĚąŶĐŝĂƐƉƐŝĐŽǀŝƐƵĂŝƐŽƵďĂƐĞĂĚĂƐŶĂ
ĂƐŽƵƚƌĂƐ͕ĞŶƚĆŽĂƐŽůƵĕĆŽĚŽWsĠƵŵĐŝĐůŽ
ƉĞƌĐĞƉĕĆŽ ƐĆŽ ĂƋƵĞůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ ĨĂƚŽ
ŚĂŵŝůƚŽŶŝĂŶŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂŽ ŵĞŶŽƌ
ĚĞŽƐŝƐƚĞŵĂǀŝƐƵĂůŚƵŵĂŶŽƌĞƐƉŽŶĚĞƌĐŽŵĂ
ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ͘
ŵĞƐŵĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĂƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
///͘ ^Ğ Ž ŐƌĂĨŽ ĨŽƌ ĞƵůĞƌŝĂŶŽ Ğ ƉŽƐƐƵŝƌ Ƶŵ ĐŝĐůŽ
ǀŝƐƵĂŝƐ͘ dĂŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŶĆŽ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ŚĂŵŝůƚŽŶŝĂŶŽ͕ ĞŶƚĆŽ Ž W Ğ Ž Ws ĚĂƌĆŽ
ĞůŝŵŝŶĂĚĂƐƐĞŵƉƌĞũƵĚŝĐĂƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂŵĞƐŵĂƚƌŝůŚĂ͘
ĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂŝŵĂŐĞŵ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘

E /͕//Ğ///͘

*R14201420*

A
B
C
D
E

//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

hŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞďĂƐƚĂŶƚĞƵƐĂĚŽĞŵĐŝƌĐƵŝƚŽƐůſŐŝĐŽƐ
Ġ Ă ŵĂƚƌŝǌ ůſŐŝĐĂ ƉƌŽŐƌĂŵĄǀĞů ;ŽƵ W>͕ ĚŽ ŝŶŐůġƐ
Programmable Logic ArrayͿ͘ hŵĂ W> ƵƐĂ ĐŽŵŽ
ĞŶƚƌĂĚĂ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ Ğ ŽƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐƐĞƐƐŝŶĂŝƐ;ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌƵŵ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐͿ͘ůſŐŝĐĂĠŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂĂ
ƉĂƌƟƌĚĞĚŽŝƐĞƐƚĄŐŝŽƐ͗ŽƉƌŝŵĞŝƌŽĠƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞ
ƉŽƌƚĂƐ E͕ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŵ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƚĞƌŵŽƐͲ
ƉƌŽĚƵƚŽ;ƚĂŵďĠŵĐŚĂŵĂĚŽƐmintermosͿ͖ŽƐĞŐƵŶĚŽ
ĞƐƚĄŐŝŽ Ġ ƵŵĂ ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ƉŽƌƚĂƐ KZ͕ ĐĂĚĂ ƵŵĂ
ĞĨĞƚƵĂŶĚŽƵŵĂƐŽŵĂůſŐŝĐĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƋƵĂŶƟĚĂĚĞ
ĚŽƐŵŝŶƚĞƌŵŽƐ͘ĂĚĂƵŵĚŽƐŵŝŶƚĞƌŵŽƐƉŽĚĞƐĞƌŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ ůſŐŝĐŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽƐ ƐŝŶĂŝƐ
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂŽƵĚĞƐĞƵƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ͘

ĐĞƌĐĂĚŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞdW;Transmission
Control ProtocolͿ ƵƟůŝǌĂĚŽ ŶĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ Ž
ĞƐƋƵĞŵĂ ĂďĂŝǆŽ͕ ƋƵĞ ŵŽƐƚƌĂ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ
ĚŽŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞ͘EŽĚŝĂŐƌĂŵĂ͕ŽƚĞŵƉŽĐƌĞƐĐĞ
ĚĞĐŝŵĂƉĂƌĂďĂŝǆŽĞĂƐƐĞƚĂƐĚŝĂŐŽŶĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐdWĞŶǀŝĂĚŽƐĚĞƉĂƌĂŽƵĚĞƉĂƌĂ͕
ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĞƚĂ͘KƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞ
ƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐĚĂĚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŶǀŝĂĚŽƐĚĞƉĂƌĂ
ĞƐƚĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƐŽďƌĞĂƐƐĞƚĂƐ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĞŶǀŝŽƵ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵ ϰϬ bytes ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ƉĂƌĂ ͘ K ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ byte
ĞŶǀŝĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂĐŽŶĞǆĆŽĚĞƉĂƌĂĨŽŝϮϬ͘ŽƐ
ƋƵĂƚƌŽƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞŶǀŝĂĚŽƐĚĞƉĂƌĂ͕ŽƐĞŐƵŶĚŽ
 ĐŽŵƵŵ͕ Ğŵ ůƵŐĂƌ ĚĞ ĚĞƐĞŶŚĂƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉŽƌƚĂƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĨŽŝ ƉĞƌĚŝĚŽ ƉĞůĂ ƌĞĚĞ Ğ ŶĆŽ ĂůĐĂŶĕŽƵ Ž
ůſŐŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐĞƐƚĄŐŝŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƉĞŶĂƐ ĚĞƐƟŶŽ͘
ĂƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐůſŐŝĐĂƐĞŵƵŵĂŵĂƚƌŝǌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
A
B
ŝůƵƐƚƌĂĂĮŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌ͘
seq
=
seq
=
seq
=
seq
=

20

60

100

140
t0

K=?

AC

ŽŵďĂƐĞŶĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂĂĐŝŵĂ͕ŽŶƷŵĞƌŽĚĞ
ĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽ;<ͿĞŶǀŝĂĚŽƉĞůŽdWĚĞƉĂƌĂ͕ŶŽ
ŝŶƐƚĂŶƚĞĚĞƚĞŵƉŽƚϬ͕ĠŝŐƵĂůĂ
A
B
C
 ƉĂƌƟƌ ĚĂ ĮŐƵƌĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ ŝŶĨĞƌĞͲƐĞ ƋƵĞ ĂƐ
ĞŶƚƌĂĚĂƐ:<>сϬϬϬĞ:<>сϭϬϭůĞǀĂŵĂƐĂşĚĂƐDEK D
E
ŝŐƵĂŝƐ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕Ă
A
B
C
D
E

000 e 000.
000 e 010.
100 e 101.
101 e 000.
101 e 010.

20.
59.
60.
100.
140.
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QUESTÃO 25
KůƵŐĂƌĚĂƐƌĂşǌĞƐ͕ƚĂŵďĠŵĐŚĂŵĂĚŽroot locus͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĂƌĂĂƐşŶƚĞƐĞĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞƐƐĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘WŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĚĞƐĞũĂͲƐĞĐŽŶƚƌŽůĂƌ͕
ĐŽŵƵŵĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƌƐĠƌŝĞĞƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĞŐĂƟǀĂĞƵŶŝƚĄƌŝĂ͕ƵŵƐŝƐƚĞŵĂƐƵũĞŝƚŽĂƵŵĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞŐƌĂƵ͕
ĐƵũĂƉůĂŶƚĂƚĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
1

G(s) =

s ;s нϯͿ

ĞĐƵũŽůƵŐĂƌĚĂƐƌĂşǌĞƐƚĞŵĂĨŽƌŵĂŝůƵƐƚƌĂĚĂŶĂĮŐƵƌĂĂďĂŝǆŽ͘
Lugar das raízes de G(s)
30
25
20
15

Eixo imaginário

10
5
0

x

x

5
10
15
20
25
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Eixo real

ƉĂƌƟƌĚŽƐŝƐƚĞŵĂĂĐŝŵĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
/͘ hŵĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƌƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůƐĞŵƉƌĞƉƌŽĚƵǌƵŵƐŝƐƚĞŵĂĞŵŵĂůŚĂĨĞĐŚĂĚĂĐŽŶƚĞŶĚŽƚĞƌŵŽƐĚĞ
ƌĞƐƉŽƐƚĂŽƐĐŝůĂƚſƌŝĂ͘
PORQUE
//͘ ƐƌĂşǌĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞŵŵĂůŚĂĨĞĐŚĂĚĂƐĆŽĐŽŵƉůĞǆĂƐƉĂƌĂƵŵĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƌƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĐŽŵŐĂŶŚŽ
ĂĐŝŵĂĚĞϮ͕Ϯϱ͘
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A
B
C
D
E

ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
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QUESTÃO 26
ƉſƐŽƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ƵŵĂƌĞĚĞŶĞƵƌĂůperceptronĐŽŵϮƐŝŶĂŝƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂĞƵŵŶĞƵƌƀŶŝŽĚĞƐĂşĚĂƐĞƌĄĐĂƉĂǌ
ĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌƋƵĂƚƌŽŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ;/1͕/2͕/ϯ͕/4ͿĞŵĚƵĂƐĐůĂƐƐĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƋƵĂĚƌŽĂƐĞŐƵŝƌ͘
WƌŽĨĞƐƐŽƌ
/1

y

/2

y

ĞŶƟƐƚĂ

/ϯ

y

/4

y

KƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂƐƐŽĠĐŽĚŝĮĐĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵďĂƐĞďŝŶĄƌŝĂ͘KƐƐŝŶĂŝƐĚĞǀĞŵƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
Entrada:

Saída:
WƌŽĨĞƐƐŽƌсϬ
ĞŶƟƐƚĂсϭ

/1 = 00
/2 = 01
/ϯ = 10
/4 = 11

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽ;ĐŽŵƵƐŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞĞƌƌŽƐͿ͕ǀĞƌŝĮƋƵĞƐĞĐĂĚĂ
ŝŶĚŝǀşĚƵŽĠƉƌŽĨĞƐƐŽƌ;ϬͿŽƵĚĞŶƟƐƚĂ;ϭͿ͘ŽŶƐŝĚĞƌĞƵŵĂƚĂǆĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵŝŐƵĂůĂϭ͕ƉĞƐŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐŝŐƵĂŝƐ
ĂǌĞƌŽƉĂƌĂĐĂĚĂĞŶƚƌĂĚĂĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨƵŶĕĆŽĚĞĂƟǀĂĕĆŽ͗^ĞǆхϬ͕ĞŶƚĆŽĨ;ǆͿсϭ͕ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽĨ;ǆͿсϬ͘
KƋƵĂĚƌŽĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽƐĚĂĚŽƐ͕ĂƐĂşĚĂĐĂůĐƵůĂĚĂƉĞůĂZEĞĂƐĂşĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂ͘
/ŶĚŝǀşĚƵŽ Entrada Saída calculada pela RNA

Saída esperada

W (peso)
Ϭ͕Ϭ

/5

11

Ϭ͖Ĩ;ϬͿсϬ

1

͍

/6

01

ϭ͖Ĩ;ϭͿсϭ

0

͍

/7

10

ϭ͖Ĩ;ϭͿсϭ

1

͍

/ϴ

00

Ϭ͖Ĩ;ϬͿсϬ

0

͍

/5

11

ϭ͖Ĩ;ϭͿсϭ

1

͍

/6

01

Ϭ͖Ĩ;ϬͿсϬ

0

͍

ŽŵďĂƐĞŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉĞƐŽƐĂĐĂĚĂŶŽǀĂĞŶƚƌĂĚĂ͕ŶŽ
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞƐƐĂƌĞĚĞŶĞƵƌĂů͕ĠŝŐƵĂůĂ
A
B
C
D
E

ϭ͕ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͘
ϭ͕ϭ͕ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͘
ϭ͕Ϭ͕ϭ͕ϭ͕ϭ͕ϭ͕ϭ͕ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͘
ϭ͕ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͘
ϭ͕ϭ͕ϭ͕Ϭ͕ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͘
Ϯϯ
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QUESTÃO 27
K ƉƌŽƚſƟƉŽ ĚĞ ƚĞůĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĨŽŝ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ Ƶŵ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂƐƚƌŽ ĚĞ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĚĞũŽƌŶĂů͕ǀŝĂsmartphone.

Classificados
Nome:

textfield

E-mail:

textfield

Telefone:

textfield

Anúncio

textfield

Categoria:

Veículo

Preço:

textfield

Concordo com os termos do serviço
Salvar

Cancelar

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞƉƌŽƚſƟƉŽĚĞƚĞůĂ͕ŝŶĨĞƌĞͲƐĞƋƵĞŽŵŽĚĞůŽůſŐŝĐŽĐŽƌƌĞƚŽƉĂƌĂƵŵďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂů
ƋƵĞŝƌĄĂƌŵĂǌĞŶĂƌŽƐĚĂĚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌ
A &ODVVL¿FDGR FRGQRPHHPDLOWHOHIRQHDQXQFLRFDWHJRULDSUHFR

B &OLHQWH FRG&OLQRPHHPDLOWHOHIRQH
$QXQFLR FRG$QXWH[WRFRG&DWHJRULD
FRG&DWHJRULDUHIHUHQFLD&DWHJRULD
&DWHJRULD FRG&DWHJRULDQRPH

C &OLHQWH FRG&OLQRPHHPDLOWHOHIRQH
$QXQFLR FRG$QXWH[WRFRG&DWHJRULDDFHLWH7HUPRV
FRG&DWHJRULDUHIHUHQFLD&DWHJRULD
&DWHJRULD FRG&DWHJRULDQRPH

D &OLHQWH FRG&OLQRPHHPDLOWHOHIRQH
$QXQFLR FRG$QXWH[WRFRG&OLHQWHDFHLWH7HUPRV
FRG&OLHQWHUHIHUHQFLD&OLHQWH
&DWHJRULD FRG&DWHJRULDQRPH

E &OLHQWH FRG&OLQRPHHPDLOWHOHIRQH
$QXQFLR FRG$QXWH[WRFRG&DWHJRULDFRG&OLDFHLWH7HUPRV
FRG&DWHJRULDUHIHUHQFLD&DWHJRULD
FRG&OLUHIHUHQFLD&OLHQWH
&DWHJRULD FRG&DWHJRULDQRPH
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QUESTÃO 28
Ɛ ǀŝďƌĂĕƁĞƐ Ğŵ Ƶŵ ƀŶŝďƵƐ Ğŵ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ƐĞƌĆŽ ĂŶĂůŝƐĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĂ ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ ĚƵƌĂŶƚĞ
ƉĞƌşŽĚŽƐĚĞƚĞŵƉŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌƋƵĂƚƌŽŵſĚƵůŽƐ͗ƵŵƐĞŶƐŽƌĚĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ͕
ƵŵĂŵƉůŝĮĐĂĚŽƌ͕ƵŵSample & HoldĞƵŵĐŽŶǀĞƌƐŽƌ͕ͬĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƋƵĞŵĂĂƐĞŐƵŝƌ͘
V in

Sensor
de
Aceleração

V out

+

IN

C

RF

Sample and Hold

R g Amplificador

ADC OUT

Conversor
Analógico/Digital

KƐĞŶƐŽƌĠƵŵĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƋƵĞĐŽŶǀĞƌƚĞůŝŶĞĂƌŵĞŶƚĞůĞŝƚƵƌĂƐĞŶƚƌĞͲϭ͕ϬŵͬƐ2Ğнϭ͕ϬŵͬƐ2ĞŵƐŝŶĂůĚĞƚĞŶƐĆŽ
VŝŶĞŶƚƌĞͲϴϬϬŵsĞнϴϬϬŵs͘ƐƐĞƐŝŶĂůƉĂƐƐĂƉŽƌƵŵĂŵƉůŝĮĐĂĚŽƌŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŐĂŶŚŽĚĞƚĞŶƐĆŽĚĂĚŽƉŽƌ
ǀсϭнZĨͬZg͕ĞŵƋƵĞZĨсZgсϭϬŬё͘hŵĂǀĞǌĂŵƉůŝĮĐĂĚŽ͕ŽƐŝŶĂůsŽƵƚĠƐƵďŵĞƟĚŽĂƵŵSample & Hold͕ ĐƵũĂ
ĐŚĂǀĞĚĞĂŵŽƐƚƌĂŐĞŵƉŽĚĞƐĞƌĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉŽƌƐŽŌǁĂƌĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞƵƉŽŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͞Đ͘͟KĐŽŶǀĞƌƐŽƌ
ͬĐŽŶǀĞƌƚĞůŝŶĞĂƌŵĞŶƚĞǀĂůŽƌĞƐĞŶƚƌĞͲϮ͕ϬϬsĞнϮ͕ϬϬsƉĂƌĂǀĂůŽƌĞƐďŝŶĄƌŝŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵ͕ĞŶƚĆŽ͕ƐĞƌůŝĚŽƐ
ƉŽƌƐŽŌǁĂƌĞ͘ŽŵĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƐĞƌĆŽĨĞŝƚĂƐĐŽůĞƚĂƐĚĞĚĂĚŽƐĚĞϭϬϬϬĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĂƵŵĂƚĂǆĂĚĞ
ϱϬϬĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐƉŽƌƐĞŐƵŶĚŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĐĂĚĂĐŽůĞƚĂĚƵƌĂĚŽŝƐƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
ĂŶĄůŝƐĞĚĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐƌĞǀĞůĂƋƵĞ
A ŽĂŵƉůŝĮĐĂĚŽƌƚĞŵŐĂŶŚŽƵŶŝƚĄƌŝŽĞĂůƚĂŝŵƉĞĚąŶĐŝĂĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ŝƐŽůĂŶĚŽŽƐĞŶƐŽƌĚŽƌĞƐƚŽĚŽĐŝƌĐƵŝƚŽ͘
B ŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌͬĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞϭϮŽƵŵĂŝƐbits͕ƉĂƌĂƋƵĞĂƐůĞŝƚƵƌĂƐŽďƟĚĂƐƚĞŶŚĂŵƵŵĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞ
Ϭ͕ϬϬϭŵͬƐ2.
C Ž ƐŽŌǁĂƌĞ ƋƵĞ ĨĂƌĄ Ž ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĄ ƚƌŽĐĂƌ Ž ƐŝŶĂů ĚĂ ůĞŝƚƵƌĂ ĨĞŝƚĂ͕ ũĄ ƋƵĞ Ă
ŵŽŶƚĂŐĞŵĚŽĂŵƉůŝĮĐĂĚŽƌĠŝŶǀĞƌƐŽƌĂ͘
D ĂĨĂŝǆĂĚĞƉĂƐƐĂŐĞŵĚŽĂŵƉůŝĮĐĂĚŽƌĚĞǀĞĮĐĂƌƉĞůŽŵĞŶŽƐĞŶƚƌĞϬĞϮϱϬ,ǌ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăƚĂǆĂĚĞ
EǇƋƵŝƐƚ͕ũĄƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĆŽϱϬϬĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐƉŽƌƐĞŐƵŶĚŽ͘
E ŽSample & HoldǀĂŝƐĞƌůŝŐĂĚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚĂĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐĞĚĞƐůŝŐĂĚŽĂŽƐĞƵĮŶĂů͕ĐŽŵĂĐŚĂǀĞŵĂŶƟĚĂ
ĨĞĐŚĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐϮƐĞŐƵŶĚŽƐĚĞĐĂĚĂĐŽůĞƚĂ͘
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QUESTÃO 29
ǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ ĨŽƌŵĂƐ ƐƵĐŝŶƚĂƐ
ĚĞ ĚĞƐĐƌĞǀĞƌ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ͘ hŵĂ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĠĚĞƐĐƌĞǀĞƌƉĂĚƌƁĞƐĂƐĞƌĞŵƉƌŽĐƵƌĂĚŽƐ
Ğŵ Ƶŵ ƚĞǆƚŽ͘ Ɛ ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ Zϭ͕ ZϮ͕ Zϯ Ğ
ZϰĂƐĞŐƵŝƌƵƟůŝǌĂŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶǀĞŶĕĆŽ͗ŽĨĞĐŚŽĚĞ
<ůĞĞŶĞĠĚĞŶŽƚĂĚŽƉŽƌΎĞĂƵŶŝĆŽĠĚĞŶŽƚĂĚĂƉĞůŽ
ƐşŵďŽůŽͮ͘
ͻ ZϭсĂΎďĂΎďĂΎďĂΎ

QUESTÃO 30
hŵĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĐůĄƐƐŝĐĂ ĚĞ ϯϮ bits ĚĞ ĞƐƉĂĕŽ ĚĞ
ĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƚĠ ϰ ' ĚĞ
ŵĞŵſƌŝĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ WĂƌĂ Ƶŵ ďŽŵ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƐƐĂ ŵĞŵſƌŝĂ͕ ĂůŐƵŵĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ
ƵƟůŝǌĂĚĂƐ͗ƉĂŐŝŶĂĕĆŽ͕ƐĞŐŵĞŶƚĂĕĆŽĞswapping.
ŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĞƐƐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŵĞŵſƌŝĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ hƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉĄŐŝŶĂƐ ĚĞ ϰ < ĚĞ ƚĂŵĂŶŚŽ͕
Ž ĞŶĚĞƌĞĕŽ ǀŝƌƚƵĂů ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ ƵƚŝůŝǌĂ ŽƐ
220 bitsŵĂŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂŽŶƷŵĞƌŽ
ĚĂƉĄŐŝŶĂǀŝƌƚƵĂůĞŽƐĚĞŵĂŝƐϮϭϮbitsƉĂƌĂ
ŽĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚĂƉĄŐŝŶĂ͘
//͘ K ĂĐĞƐƐŽ ă ŵĞŵſƌŝĂ İƐŝĐĂ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ
ƐĞŐŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ Ġ ĨĞŝƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƵŵĂ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ hardware ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌ͘
///͘ hƟůŝǌĂŶĚŽ Ă ƉĂŐŝŶĂĕĆŽ ŽƵ Ă ƐĞŐŵĞŶƚĂĕĆŽ͕
Ă ŵĞŵſƌŝĂ İƐŝĐĂ ŶĆŽ ƐŽĨƌĞƌĄ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĕĆŽ
ŝŶƚĞƌŶĂŽƵĞǆƚĞƌŶĂ͘
/s͘  ƉŽƐƐşǀĞů ƵƟůŝǌĂƌ Ă ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ swapping
ƉĂƌĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĂŵĂŶŚŽ ĚĞ ƉĄŐŝŶĂ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ
Ă ƐĞŐŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ƉŽŝƐ ĞƐƚĂ ƚĞŵ ĞƐƉĂĕŽ ĚĞ
ĞŶĚĞƌĞĕĂŵĞŶƚŽǀĂƌŝĄǀĞů͘
V. K ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ƉĄŐŝŶĂ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ >&h͕ ƵƟůŝǌĂ Ž ƉƌŝŶĐşƉŝŽ ĚĞ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞ ƚĞŵƉŽƌĂů͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ž ĂůŐŽƌŝƚŵŽ
>ZhƵƟůŝǌĂŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĞůŽĐĂůŝĚĂĚĞĞƐƉĂĐŝĂů͘

ͻ ZϮсĂΎ;ĂͮďͿĂ;ĂͮďͿΎ
ͻ ZϯсĂΎĂďΎĂ;ĂͮďͿ
ͻ Zϰс;ĂͮďͿΎ
ŵƌĞůĂĕĆŽăƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĞůĂƐĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ
ƌĞŐƵůĂƌĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞĂĐĂĚĞŝĂabbb
ĞƐƚĄĐŽŶƟĚĂĂƉĞŶĂƐŶĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉŽƌ
A
B
C
D
E

ZϭĞZϰ͘
ZϮĞZϯ͘
ZϮĞZϰ͘
ZϭĞZϯ͘
ZϮ͕ZϯĞZϰ͘
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ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

///͘
/Ğ//͘
/Ğs͘
/sĞs͘
//͕///Ğ/s͘
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

ŵƵŵĂƌĞĚĞůŽĐĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞŵďĂƌƌĂŵĞŶƚŽ͕
Ƶŵ ĚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽ ŵĞŝŽ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ^D͕ͬ ƚĞŵ ƵŵĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌ͗ƐĞƵŵĂĞƐƚĂĕĆŽĐŽŵĞĕĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌƐŽǌŝŶŚĂ
ŶŽ ŵĞŝŽ Ğŵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŝŶƐƚĂŶƚĞ Ğ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ
ƐŽǌŝŶŚĂƉŽƌƵŵŝŶƚĞƌǀĂůŽd;ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽslotĚĞ
ĐŽŶƚĞŶĕĆŽͿ͕ƐĞŵƋƵĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĞƐƚĂĕĆŽĐŽŵĞĐĞ
ĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌ͕ĞŶƚĆŽŶĆŽŚĂǀĞƌĄĐŽůŝƐĆŽĞŽĂĐĞƐƐŽĂŽ
ŵĞŝŽĞƐƚĂƌĄŐĂƌĂŶƟĚŽƉĂƌĂĞƐƐĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘

K ĂĚǀĞŶƚŽ ĚĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĚĞ ĂůƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕
ĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂĐŽŵďĂƐĞŶĂŵŝĐƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĞĂƐƐŝƐƟĚĂ
ƉŽƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ůſŐŝĐĂ ĚĞ
ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘ Ɛ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ͕
ƉƌŽĚƵƚŽƌĂƐĚŽƐŶŽǀŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĨŽƌĂŵĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĂƵƟůŝǌĂƌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĚĞůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĚĂĞĞǆŝŐŝĚĂƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ƚĞŶŚĂ E ĞƐƚĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƉƌŽĚƵƟǀŽĞŵďĂƐĂĚŽŶĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐƁĞƐ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğ ƋƵĞ
^d>>^͕D͘A sociedade em rede͘^ĆŽWĂƵůŽ͗WĂǌĞdĞƌƌĂ͕ϭϵϵϵ
ĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂĞƐƚĂĕĆŽƚƌĂŶƐŵŝƟƌĚĞŶƚƌŽĚĞ
;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
ƵŵŝŶƚĞƌǀĂůŽdƐĞũĂŝŐƵĂůĂWĞ͕ƋƵĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ϭʹW
ƐĞũĂĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂĞƐƚĂĕĆŽŶĆŽƚƌĂŶƐŵŝƟƌŶĞƐƐĞ ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŽ͞ŶŽǀŽĞƐƉĂĕŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕͟
ŝŶƚĞƌǀĂůŽ͘ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƚĞƌƵŵŝŶƚĞƌǀĂůŽdŶŽ
ƋƵĂůĂƉĞŶĂƐƵŵĂĚĂƐĞƐƚĂĕƁĞƐƚƌĂŶƐŵŝƚĂĞŐĂŶŚĞŽ ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂĐĞƐƐŽĂŽŵĞŝŽĠŝŐƵĂůĂ
/͘ ƉĞƐĂƌĚĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŶŽǀŽƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ

A
B
C
D
E

;ϭʹWͿN-1
W;ϭʹWͿN-1
EW;ϭʹWͿN-1
EWN-1;ϭʹWͿ
WN;ϭʹWͿE;EͲϭͿ

ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ŝŶŽǀĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ĐĞŶƚƌŽƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƐĚŽŵƵŶĚŽĐŽŶƟŶƵĂŵ
Ă ĂĐƵŵƵůĂƌ ĨĂƚŽƌĞƐ ŝŶĚƵƚŽƌĞƐ ĚĞ ŝŶŽǀĂĕĆŽ
Ğ Ă ŐĞƌĂƌ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ŶĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĂǀĂŶĕĂĚŽƐ͘

QUESTÃO 32
^ƵƉŽŶŚĂƋƵĞ͕ƉĂƌĂĂƌŵĂǌĞŶĂƌĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞϵϵϵϵϵϵ
ĐŚĂǀĞƐĚĞƵŵşŶĚŝĐĞ͕ƵŵĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽĚĞĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ
ƚĞŶŚĂ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ƵŵĂ ĄƌǀŽƌĞ ͕ ĚĞ
ŐƌĂƵŵşŶŝŵŽϱ͕ĐŽŵƚŽĚŽƐŽƐŶſƐĐŽŵƉůĞƚŽƐ͘EĞƐƐĂ
ƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĞƐƐĂĄƌǀŽƌĞĠŝŐƵĂůĂ
A
B
C
D
E

4.
5.
6.
7.
ϴ͘
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//͘  ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĚĞ ĂůƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĂ
ĨŽƌĕĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĞƵŵŐƌƵƉŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ĐŝĞŶơĮĐĂ Ğ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘ůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŵĆŽĚĞŽďƌĂŶĆŽ
ƋƵĂůŝĮĐĂĚĂ ŽƵ ƐĞŵŝƋƵĂůŝĮĐĂĚĂ͕ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
ƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ŶĆŽ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĂĞƐĐŽůŚĂĚĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
///͘ K ŶŽǀŽ ĞƐƉĂĕŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂͲƐĞ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ ƉĞůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƐĞƉĂƌĂƌ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƉƌŽĚƵƟǀŽĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B //͕ĂƉĞŶĂƐ
C /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
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QUESTÃO 34
^ƵƉŽŶŚĂƋƵĞƵŵďĂŶĐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉŽƐƐƵĂƵŵƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂĐůŝĞŶƚĞ͕ŽƐƟƉŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞůĞƐŵĞƐŵŽƐƌĞĂůŝǌĂŵĂŽůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽ͘ĂĚĂĐůŝĞŶƚĞƉŽĚĞƚĞƌĂƉĞŶĂƐƵŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĐĂĚĂƟƉŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŽĨĞƌĞĐŝĚŽƉĞůŽďĂŶĐŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞ ĂƐ ƚĂďĞůĂƐ ůŝĞŶƚĞ͕ dŝƉŽ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ğ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐ Ă Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĐŝƚĂĚŽ;ĂƐĐŚĂǀĞƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐĞƐƚĆŽƐƵďůŝŶŚĂĚĂƐͿ͘
&OLHQWH FRG&OLHQWHQRPH&OLHQWHHQGHU&OLHQWHFLGDGH&OLHQWHDQR,QJUHVVR&OLHQWH
7LSR,QYHVWLPHQWR FRG,QYHVWLPHQWRGHVFULFDR,QYHVWLPHQWRWD[D5HPXQHUDFDR
,QYHVWLPHQWR FRG&OLHQWHFRG,QYHVWLPHQWRYDORUGDWD'HSRVLWR
ƉĂƌƟƌĚŽŵŽĚĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ KĐŽŵĂŶĚŽ^Y>ƋƵĞůŝƐƚĂƚŽĚŽƐŽƐƉĂƌĞƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƋƵĞƌĞƐŝĚĞŵŶĂŵĞƐŵĂĐŝĚĂĚĞĠ͗
VHOHFWF1RPH&OLHQWHF1RPH&OLHQWH
IURP&OLHQWHF&OLHQWHF
ZKHUHF&LGDGH&OLHQWH F&LGDGH&OLHQWH
DQGF&RG&OLHQWHF&RG&OLHQWH

//͘ KĐŽŵĂŶĚŽ^Y>ƋƵĞƌĞƚŽƌŶĂ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂĐŝĚĂĚĞ͕ŽƐĐůŝĞŶƚĞƐŵĂŝƐĂŶƟŐŽƐĠ͗
VHOHFWFRG&OLHQWHQRPH&OLHQWHFLGDGH&OLHQWHDQR,QJUHVVR&OLHQWH
IURP&OLHQWH
ZKHUHDQR,QJUHVVR&OLHQWHLQ VHOHFWPLQ DQR,QJUHVVR&OLHQWH
IURP&OLHQWH
JURXSE\FLGDGH&OLHQWH 

///͘ KĐŽŵĂŶĚŽ^Y>ƋƵĞƌĞƚŽƌŶĂ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂĐŝĚĂĚĞ;ĚĞƵŵĐůŝĞŶƚĞͿ͕ŽĂŶŽĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽŵĂŝƐĂŶƟŐŽ͕ƉŽƌĠŵ
ĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĂƐĐŝĚĂĚĞƐĐŽŵŵĂŝƐĚĞƵŵĐůŝĞŶƚĞ͕Ġ͗
VHOHFWFLGDGH&OLHQWHPLQ $QR,QJUHVVR&OLHQWH
IURP&OLHQWH
JURXSE\FLGDGH&OLHQWH
KDYLQJFRXQW
!

/s͘ KĐŽŵĂŶĚŽ^Y>ƋƵĞƌĞƚŽƌŶĂŽŵĂŝŽƌǀĂůŽƌĚĞĐĂĚĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂĐůŝĞŶƚĞĠ͗
VHOHFWFRG&OLHQWHPD[ YDORU
IURP&OLHQWHF,QYHVWLPHQWRL
ZKHUHFFRG&OLHQWH LFRG&OLHQWH
JURXSE\FRG&OLHQWHFRG,QYHVWLPHQWR
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͘
//͘
/Ğ///͘
//Ğ/s͘
///Ğ/s͘
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QUESTÃO 35
KĐſĚŝŐŽĂƐĞŐƵŝƌŵŽƐƚƌĂƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐĐƌŝƚŽŶĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ:ĂǀĂ͘
SXEOLFFODVV-DYD^
SULYDWHVWDWLFYRLGWURFD% 6WULQJD6WULQJE ^
6WULQJWPS D
D E
E WPS
`

SULYDWHVWDWLFYRLGWURFD& LQWDUUD\>@6WULQJD ^
IRU LQW[ [DUUD\OHQJWK[ ^
DUUD\>[@ DUUD\>[@ ,QWHJHUYDOXH2I D 
`
`

SXEOLFVWDWLFYRLGPDLQ 6WULQJ>@DUJV ^
LQWDUUD\>@ ^`
6WULQJD ³´E ³´
WURFD% DE 
WURFD& DUUD\D 
6\VWHPRXWSULQW D³³E³³ 
IRU LQW[ [DUUD\OHQJWK[ ^
6\VWHPRXWSULQW DUUD\>[@³³ 
`
`
`
ƉſƐƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚŽŽĐſĚŝŐŽ͕ŽǀĂůŽƌŝŵƉƌĞƐƐŽŶĂƐĂşĚĂƉĂĚƌĆŽĚŽƵƐƵĄƌŝŽƐĞƌĄ
A 5 2 5 10 15 20 25.
B ϮϱϮϰϲϴϭϬ͘
C ϱϮϮϰϲϴϭϬ͘
D ϱϮϭϮϯϰϱ͘
E ϮϱϭϮϯϰϱ͘
ÁREA LIVRE
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
ƐƋƵĞƐƚƁĞƐĂďĂŝǆŽǀŝƐĂŵůĞǀĂŶƚĂƌƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂƋƵĞǀŽĐġĂĐĂďŽƵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ͘
ƐƐŝŶĂůĞĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉŝŶŝĆŽŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐĚŽĂĚĞƌŶŽĚĞZĞƐƉŽƐƚĂƐ͘
QUESTÃO 1
YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂů͍
ADƵŝƚŽĨĄĐŝů͘
B&ĄĐŝů͘
CDĠĚŝŽ͘
DŝİĐŝů͘
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘

QUESTÃO 6
Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐͬŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞƐŽůƵĕĆŽ
ĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĨŽƌĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀġͲůĂƐ͍
A^ŝŵ͕ĂƚĠĞǆĐĞƐƐŝǀĂƐ͘
B^ŝŵ͕ĞŵƚŽĚĂƐĞůĂƐ͘
C^ŝŵ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞůĂƐ͘
D^ŝŵ͕ƐŽŵĞŶƚĞĞŵĂůŐƵŵĂƐ͘
EEĆŽ͕ĞŵŶĞŶŚƵŵĂĚĞůĂƐ͘

QUESTÃO 2
YƵĂů Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞƐƚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽ͍
ADƵŝƚŽĨĄĐŝů͘
B&ĄĐŝů͘
CDĠĚŝŽ͘
DŝİĐŝů͘
EDƵŝƚŽĚŝİĐŝů͘

QUESTÃO 7
sŽĐġƐĞĚĞƉĂƌŽƵĐŽŵĂůŐƵŵĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĂŽƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ăƉƌŽǀĂ͘YƵĂů͍
AĞƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽ͘
B&ŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞĂďŽƌĚĂŐĞŵĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽ͘
CƐƉĂĕŽŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͘
D&ĂůƚĂĚĞŵŽƟǀĂĕĆŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌĂƉƌŽǀĂ͘
EEĆŽƟǀĞƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ăƉƌŽǀĂ͘

QUESTÃO 3
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĞǆƚĞŶƐĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞŵƉŽ
ƚŽƚĂů͕ǀŽĐġĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂƉƌŽǀĂĨŽŝ
AŵƵŝƚŽůŽŶŐĂ͘
BůŽŶŐĂ͘
CĂĚĞƋƵĂĚĂ͘
DĐƵƌƚĂ͘
EŵƵŝƚŽĐƵƌƚĂ͘
QUESTÃO 4
KƐ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂůĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A^ŝŵ͕ƚŽĚŽƐ͘
B^ŝŵ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂ͘
CƉĞŶĂƐĐĞƌĐĂĚĂŵĞƚĂĚĞ͘
DWŽƵĐŽƐ͘
EEĆŽ͕ŶĞŶŚƵŵ͘

QUESTÃO 8
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂƉĞŶĂƐ ĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ͕
ǀŽĐġƉĞƌĐĞďĞƵƋƵĞ
AŶĆŽĞƐƚƵĚŽƵĂŝŶĚĂĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
BĞƐƚƵĚŽƵĂůŐƵŶƐĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ŵĂƐŶĆŽŽƐĂƉƌĞŶĚĞƵ͘
CĞƐƚƵĚŽƵĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ŵĂƐŶĆŽŽƐĂƉƌĞŶĚĞƵ͘
DĞƐƚƵĚŽƵĞĂƉƌĞŶĚĞƵŵƵŝƚŽƐĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
EĞƐƚƵĚŽƵĞĂƉƌĞŶĚĞƵƚŽĚŽƐĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
QUESTÃO 9
YƵĂůĨŽŝŽƚĞŵƉŽŐĂƐƚŽƉŽƌǀŽĐġƉĂƌĂĐŽŶĐůƵŝƌĂƉƌŽǀĂ͍
ADĞŶŽƐĚĞƵŵĂŚŽƌĂ͘
BŶƚƌĞƵŵĂĞĚƵĂƐŚŽƌĂƐ͘
CŶƚƌĞĚƵĂƐĞƚƌġƐŚŽƌĂƐ͘
DŶƚƌĞƚƌġƐĞƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐ͘
EYƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐ͕ĞŶĆŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚĞƌŵŝŶĂƌ͘

QUESTÃO 5
KƐ ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ ŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽĞƐƚĂǀĂŵĐůĂƌŽƐĞŽďũĞƟǀŽƐ͍
A^ŝŵ͕ƚŽĚŽƐ͘
B^ŝŵ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂ͘
CƉĞŶĂƐĐĞƌĐĂĚĂŵĞƚĂĚĞ͘
DWŽƵĐŽƐ͘
EEĆŽ͕ŶĞŶŚƵŵ͘
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ϯϭ
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Ministério
da Educação
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ϯϮ
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Apêndice G
Questões Enade 2017

302

13

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Novembro/17

13

BACHARELADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

ϭ͘sĞƌŝĮƋƵĞƐĞ͕ĂůĠŵĚĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽ͕ǀŽĐġƌĞĐĞďĞƵŽZdKͳZ^WK^d͕ĚĞƐƟŶĂĚŽăƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐ
ƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͕ĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ;ͿĞĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞƉĞƌĐĞƉĕĆŽ
ĚĂƉƌŽǀĂ͘
Ϯ͘ŽŶĮƌĂƐĞĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽĐŽŶƚĠŵĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐĞĂƐŽďũĞƟǀĂƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŐĞƌĂůĞĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĂĄƌĞĂ͕ĞĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƵĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘ƐƋƵĞƐƚƁĞƐĞƐƚĆŽ
ĂƐƐŝŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͗
13

EƷŵĞƌŽĚĂƐ WĞƐŽĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ
ƋƵĞƐƚƁĞƐ
ŶŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂů͗ŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ
ϭĞϮ
40%
&ŽƌŵĂĕĆŽ'ĞƌĂů͗KďũĞƟǀĂƐ
ϭĂϴ
60%
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽ͗ŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ
ϯĂϱ
15%
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐşĮĐŽ͗KďũĞƟǀĂƐ
ϵĂϯϱ
ϴϱй
YƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞWĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂWƌŽǀĂ
ϭĂϵ
WĂƌƚĞƐ

WĞƐŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŶŽĐĄůĐƵůŽĚĂŶŽƚĂ
25%
75%
-

ϯ͘sĞƌŝĮƋƵĞƐĞĂƉƌŽǀĂĞƐƚĄĐŽŵƉůĞƚĂĞƐĞŽƐĞƵŶŽŵĞĞƐƚĄĐŽƌƌĞƚŽŶŽZdKͲZ^WK^d͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
ĂǀŝƐĞŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŽŚĞĨĞĚĞ^ĂůĂ͘
ϰ͘ƐƐŝŶĞŽZdKͲZ^WK^dŶŽůŽĐĂůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĐŽŵĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂƉƌĞƚĂ͕ĨĂďƌŝĐĂĚĂ
ĞŵŵĂƚĞƌŝĂůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ.
ϱ͘ƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂ͕ĚĂƉƌŽǀĂĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂĞĚŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞƌƚƌĂŶƐĐƌŝƚĂƐ͕ĐŽŵĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂƉƌĞƚĂ͕ĨĂďƌŝĐĂĚĂĞŵŵĂƚĞƌŝĂůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŽ
ZdKͲZ^WK^dƋƵĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞĂŽŚĞĨĞĚĞ^ĂůĂĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
ϲ͘ZĞƐƉŽŶĚĂĐĂĚĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂĞŵ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϭϱůŝŶŚĂƐ͘YƵĂůƋƵĞƌƚĞǆƚŽƋƵĞƵůƚƌĂƉĂƐƐĞŽĞƐƉĂĕŽ
ĚĞƐƟŶĂĚŽăƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞƌĄĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘
ϳ͘sŽĐġƚĞƌĄƋƵĂƚƌŽŚŽƌĂƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͕ĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐĞŽ
ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
ϴ͘ŽƚĞƌŵŝŶĂƌĂƉƌŽǀĂ͕ůĞǀĂŶƚĞĂŵĆŽĞĂŐƵĂƌĚĞŽŚĞĨĞĚĞ^ĂůĂĞŵƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂƉĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌĂƐƵĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͕ƌĞĐŽůŚĞƌŽƐĞƵŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƉƌŽǀĂĞĐŽůĞƚĂƌĂƐƵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂŶĂ>ŝƐƚĂĚĞWƌĞƐĞŶĕĂ͘
ϵ͘ƚĞŶĕĆŽ͊sŽĐġĚĞǀĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶĂƐĂůĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƉŽƌƵŵĂŚŽƌĂĂƉĂƌƟƌĚŽŝŶşĐŝŽĚĂ
ƉƌŽǀĂĞƐſƉŽĚĞƌĄůĞǀĂƌĞƐƚĞĂĚĞƌŶŽĚĞWƌŽǀĂƋƵĂŶĚŽĨĂůƚĂƌĞŵϯϬŵŝŶƵƚŽƐƉĂƌĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽǆĂŵĞ͘
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FORMAÇÃO GERAL
QUESTÃO DISCURSIVA 01
TEXTO 1
ŵϮϬϬϭ͕ĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂƐşĮůŝƐĐŽŶŐġŶŝƚĂƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂĚĂŵƵůŚĞƌƉĂƌĂŽĨĞƚŽĚƵƌĂŶƚĞĂŐƌĂǀŝĚĞǌ
ĞƌĂ ĚĞ Ƶŵ ĐĂƐŽ Ă ĐĂĚĂ ŵŝů ďĞďġƐ ŶĂƐĐŝĚŽƐ ǀŝǀŽƐ͘ ,ĂǀŝĂ ƵŵĂ ŵĞƚĂ ĚĂ KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ WĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶĂ
ĚĞ^ĂƷĚĞĞĚĂhŶŝĐĞĨĚĞĞƐƐĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŝŵŝŶƵŝƌŶŽƌĂƐŝů͕ĐŚĞŐĂŶĚŽ͕ĞŵϮϬϭϱ͕ĂϱĐĂƐŽƐĚĞƐşĨŝůŝƐ
ĐŽŶŐġŶŝƚĂ ƉŽƌ ϭϬ ŵŝů ŶĂƐĐŝĚŽƐ ǀŝǀŽƐ͘ K ƉĂşƐ ŶĆŽ ĂƚŝŶŐŝƵ ĞƐƐĞ ŽďũĞƚŝǀŽ͕ ƚĞŶĚŽ ƐĞ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚŽ ĂŝŶĚĂ
ŵĂŝƐĚĞůĞ͕ĞŵďŽƌĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂƐşĨŝůŝƐƐĞũĂƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŝŵƉůĞƐ͕ăďĂƐĞĚĞĂŶƚŝďŝſƚŝĐŽƐ͘dƌĂƚĂͲ
ƐĞĚĞƵŵĂĚŽĞŶĕĂƉĂƌĂĂƋƵĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂũĄĞŶĐŽŶƚƌŽƵĂƐŽůƵĕĆŽ͕ŵĂƐĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŝŶĚĂŶĆŽ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ĨŽůŚĂ͘ƵŽů͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϯũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

TEXTO 2
KDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞĂŶƵŶĐŝŽƵƋƵĞŚĄƵŵĂĞƉŝĚĞŵŝĂĚĞƐşĮůŝƐŶŽƌĂƐŝů͘EŽƐƷůƟŵŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ĨŽƌĂŵ
ϮϯϬŵŝůŶŽǀŽƐĐĂƐŽƐ͕ƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞϯϮйƐŽŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞϮϬϭϰĞϮϬϭϱ͘WŽƌƋƵĞŝƐƐŽĂĐŽŶƚĞĐĞƵ͍
WƌŝŵĞŝƌŽ͕ ĂŵƉůŝŽƵͲƐĞ Ž ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ĐŽŵ Ž ƚĞƐƚĞ ƌĄƉŝĚŽ ƉĂƌĂ ƐşĮůŝƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ďĄƐŝĐĂ ĚĞ
ƐĂƷĚĞĞĐƵũŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂŝĞŵϯϬŵŝŶƵƚŽƐ͘şǀĞŵŽƐĞŐƵŶĚŽƉŽŶƚŽ͕ƵŵĚŽƐŵĂŝƐŶĞŐĂƟǀŽƐ͕ƋƵĞĨŽŝ
Ž ĚĞƐĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ ƉĂşƐ͕ ĚĂ ŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂ ƉĂƌĂ Ă ƉĞŶŝĐŝůŝŶĂ͘ K DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ ŝŵƉŽƌƚŽƵ
ĞƐƐĂƉĞŶŝĐŝůŝŶĂ͕ŵĂƐ͕ƉŽƌƵŵďŽŵƚĞŵƉŽ͕ŶĆŽĞƐƚĞǀĞĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĞŝƐƐŽĨĞǌĐŽŵƋƵĞŵĂŝƐƉĞƐƐŽĂƐƐĞ
ŝŶĨĞĐƚĂƐƐĞŵ͘ K ƚĞƌĐĞŝƌŽ ƉŽŶƚŽ Ġ Ă ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͘ ,ŽƵǀĞ͕ ŶŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĚĞǌ ĂŶŽƐ͕ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƵƐŽ ĚŽ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽ͕ŽƋƵĞĂƵŵĞŶƚŽƵ͕ĞŵƵŝƚŽ͕ĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ͘
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĐĂƐŽƐĚĞƐşĮůŝƐ͕ƋƵĞ͕ĞŵϮϬϭϬ͕ĞƌĂŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞŚŽŵĞŶƐ͕ŚŽũĞƌĞĐĂŝƐŽďƌĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͘
WŽƌƋƵĞĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞƐƚĞŐƌƵƉŽĞƐƚĄĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͍
ƐŵƵůŚĞƌĞƐĂŝŶĚĂƐĆŽĂƐŵĂŝƐǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐĂĚŽĞŶĕĂƐƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐ;^dͿ͕ĚĞƵŵĂĨŽƌŵĂŐĞƌĂů͘
ůĂƐ ƚġŵ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂƌ Ž ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽ ĐŽŵ Ž ƉĂƌĐĞŝƌŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͘ DĂƐ Ž ĂĐĞƐƐŽ ĚĂ ŵƵůŚĞƌ
ĂŽ ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ ƚĂŵďĠŵ Ġ ŵĂŝŽƌ͕ ƉŽƌ ŝƐƐŽ͕ Ġ ŵĂŝƐ ĨĄĐŝů ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌ ĞƐƐĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘ YƵĂŶĚŽ Ƶŵ ŚŽŵĞŵ
ĨĂǌĞǆĂŵĞƉĂƌĂĂƐşĮůŝƐ͍^ŽŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƚĞŵƐŝŶƚŽŵĂĂƉĂƌĞŶƚĞŽƵŽƵƚƌĂĚŽĞŶĕĂ͘ĂƐşĮůŝƐƉŽĚĞƐĞƌƵŵĂ
ĚŽĞŶĕĂƐŝůĞŶĐŝŽƐĂ͘ŵƵůŚĞƌ͕ƉŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ǀĂŝĨĂǌĞƌŽƉƌĠͲŶĂƚĂůĞ͕ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ͕ĨĂǌŽƚĞƐƚĞƉĂƌĂĂ
ƐşĮůŝƐ͘EŽƌĂƐŝů͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƋƵĞĂƉĞŶĂƐϭϮйĚŽƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐƐĞǆƵĂŝƐƌĞĐĞďĂŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂƐşĮůŝƐ͘
ŶƚƌĞǀŝƐƚĂĐŽŵŶĂ'ĂďƌŝĞůĂdƌĂǀĂƐƐŽƐ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂƌĞŐŝŽŶĂůďĂŝĂŶĂĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞŽĞŶĕĂƐ^ĞǆƵĂůŵĞŶƚĞ
dƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞŶĐŝĂƉĂƚƌŝĐŝĂŐĂůǀĂŽ͘ŽƌŐ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϱũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

TEXTO 3
sĄƌŝŽƐĞƐƚƵĚŽƐĐŽŶƐƚĂƚĂŵƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ƉĂĚĞĐĞŵŵĂŝƐĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐƐĞǀĞƌĂƐĞĐƌƀŶŝĐĂƐĚĞ
ƐĂƷĚĞƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞŵŽƌƌĞŵŵĂŝƐƋƵĞĞůĂƐĞŵƌĂǌĆŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐƋƵĞůĞǀĂŵĂſďŝƚŽ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕
ĂƉĞƐĂƌĚĞĂƐƚĂǆĂƐĚĞŵŽƌďŝŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŵĂƐĐƵůŝŶĂƐĂƐƐƵŵŝƌĞŵƵŵƉĞƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŚŽŵĞŶƐŶŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂăƐĂƷĚĞĠŵƵŝƚŽŵĞŶŽƌƋƵĞĂĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ͘
'KD^͕Z͖͘E^/DEdK͕͖͘Zh:K͕&͘WŽƌƋƵĞŽƐŚŽŵĞŶƐďƵƐĐĂŵŵĞŶŽƐŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞĚŽƋƵĞĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͍ƐĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ĚĞŚŽŵĞŶƐĐŽŵďĂŝǆĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĞŚŽŵĞŶƐĐŽŵĞŶƐŝŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ĂĚ͘^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ [online͕ǀ͘Ϯϯ͕Ŷ͘ϯ͕ϮϬϬϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
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*R1320173*
ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ƌĞĚŝũĂƵŵƚĞǆƚŽĂĐĞƌĐĂĚŽƚĞŵĂ͗
ƉŝĚĞŵŝĂĚĞƐşĮůŝƐĐŽŶŐġŶŝƚĂŶŽƌĂƐŝůĞƌĞůĂĕƁĞƐĚĞŐġŶĞƌŽ
ŵƐĞƵƚĞǆƚŽ͕ĂďŽƌĚĞŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ͻ Ă ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ ăƐ ^dƐ Ğ Ž ƉĂƉĞů ƐŽĐŝĂů ĚŽ ŚŽŵĞŵ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ
ĚĞƐƐĂƐĚŽĞŶĕĂƐ͖
ͻ ĚƵĂƐĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞǀŽůƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽƉƷďůŝĐŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ĂƐĞƌĞŵĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞƐĂƷĚĞŽƵĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂƌĞĚƵǌŝƌŽƉƌŽďůĞŵĂ͘
;ǀĂůŽƌ͗ϭϬ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15

ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R1320174*
QUESTÃO DISCURSIVA 02
 ƉĞƐƐŽĂ trans ƉƌĞĐŝƐĂ ƋƵĞ ĂůŐƵĠŵ ĂƚĞƐƚĞ͕ ĐŽŶĮƌŵĞ Ğ ĐŽŵƉƌŽǀĞ ƋƵĞ ĞůĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ƉĞůŽ
ŶŽŵĞ ƋƵĞ ĞůĂ ĞƐĐŽůŚĞƵ͘ EĆŽ ĂĐĞŝƚĂŵ ƋƵĞ ĞůĂ ƐĞ ĂƵƚŽĚĞĐůĂƌĞ ŵƵůŚĞƌ ŽƵ ŚŽŵĞŵ͘ ǆŝŐĞŵ ƋƵĞ Ƶŵ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĚĞ ƐĂƷĚĞ ĚŝŐĂ ƋƵĞŵ ĞůĂ Ġ͘ ^ƵĂ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ Ġ Ž ƋƵĞ ŵĞŶŽƐ ĐŽŶƚĂ ŶĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ͕
ũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŵƵĚĂŶĕĂĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞďĐ͘ĐŽŵ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϭĂŐŽ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

EŽĐŚĆŽ͕ĂƚƌĂǀĞƐƟŵŽƌƌĞ
EŝŶŐƵĠŵũĂŵĂŝƐƐĂďĞƌĄƐĞƵŶŽŵĞ
EŽƐũŽƌŶĂŝƐ͕ĨĂůĂͲƐĞĚĞŽƵƚƌĂŵŽƌƚĞ
ĞƚĂůŚŽŵĞŵƋƵĞŶŝŶŐƵĠŵĐŽŶŚĞĐĞƵ
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŵŝŶŽĂƉƉƐ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϭĂŐŽ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

hƐĂǀĂ ŵĞƵ ŶŽŵĞ ŽĮĐŝĂů͕ ĨĞŵŝŶŝŶŽ͕ ŶŽ ĐƵƌƌşĐƵůŽ ƉŽƌƋƵĞ ĚŝǌŝĂŵ ƋƵĞ ĞƵ ĞƐƚĂǀĂ ĐŽŵĞƚĞŶĚŽ Ƶŵ ĐƌŝŵĞ͕
ƋƵĞĞƌĂĨĂůƐŝĚĂĚĞŝĚĞŽůſŐŝĐĂƐĞĞƵƵƐĂƐƐĞŽƵƚƌŽŶŽŵĞ͘ĞƉŽŝƐĨƵŝƉĞƐƋƵŝƐĂƌĞĚĞƐĐŽďƌŝƋƵĞŶĆŽĠĂƐƐŝŵ͘
/ŶĨĞůŝǌŵĞŶƚĞ͕ĂŝŶĚĂĞǆŝƐƚĞŵƵŝƚĂĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐtrans.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĂƐŝů͘ĞůƉĂŝƐ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϭĂŐŽ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

hŵĂǀĞǌŽƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĂďĂůĂĚĂĂĐŚŽƵƋƵĞĞƵƟŶŚĂ͕ƉŽƌĞŶŐĂŶŽ͕ŵŽƐƚƌĂĚŽŽZ'ĚŽŵĞƵŶĂŵŽƌĂĚŽ͘
/ƐƐŽƋƵĂŶĚŽŝŶƐŝƐƚĞŵĞŵŶĆŽĐŽůŽĐĂƌŵĞƵŶŽŵĞƐŽĐŝĂůŶĂŵŝŶŚĂĮĐŚĂĚĞĐŽŶƐƵŵĂĕĆŽ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĂƐŝů͘ĞůƉĂŝƐ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϯϭĂŐŽ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Žŵ ďĂƐĞ ŶĞƐƐĂƐ ĨĂůĂƐ͕ ĚŝƐĐŽƌƌĂ ƐŽďƌĞ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚŽ ŶŽŵĞ ƉĂƌĂ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ƚƌĂŶƐŐġŶĞƌĂƐ Ğ͕
ŶĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƉƌŽƉŽŶŚĂƵŵĂŵĞĚŝĚĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ƋƵĞƚĞŶŚĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌŽĂĐĞƐƐŽĚĞƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐăĐŝĚĂĚĂŶŝĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϭϬ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15

4
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*R1320175*
QUESTÃO 01
KƐďƌŝƚąŶŝĐŽƐĚĞĐŝĚŝƌĂŵƐĂŝƌĚĂhŶŝĆŽƵƌŽƉĞŝĂ;hͿ͘ĚĞĐŝƐĆŽĚŽƌĞĨĞƌĞŶĚŽĂďĂůŽƵŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŵŵĞŝŽăƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƐŽďƌĞŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚĞƐƐĂƐĂşĚĂ͘
KƐŐƌĄĮĐŽƐĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƐƉĂşƐĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽďůŽĐŽ
ƉĂƌĂĂh͕ĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƐŽŵĂŵΦϭϰϰ͕ϵďŝůŚƁĞƐĚĞĞƵƌŽƐ͕ĞĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽ
ZĞŝŶŽhŶŝĚŽƉĂƌĂĂhĞĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĚŽƐŐĂƐƚŽƐĚĂhĐŽŵŽZĞŝŶŽhŶŝĚŽ͘
Contribuições para a UE
Dados de 2014, em € bilhões

Reino Unido e UE
Dados de 2014, em € bilhões

50

15

11,3

42,1
40

10
6,9

30

5
25,8
19,5

20

0

14,3
11,3
10

9,9
6,3

Contribuição do Reino Unido com a UE

3,8 3,6 3,5
2,6 2,2

Gasto da UE com o Reino Unido
Dinamarca

Outros países

Áustria

Polônia

Suécia

Bélgica

Holanda

Espanha

Reino Unido

Itália

França

Alemanha

0

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Őϭ͘ŐůŽďŽ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϲƐĞƚ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƚĞǆƚŽĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽƐŐƌĄĮĐŽƐĂĐŝŵĂ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐƋƵĂƚƌŽŵĂŝŽƌĞƐƉĂşƐĞƐĚŽďůŽĐŽƐŽŵŽƵϰϭ͕ϭϯй͘
B KŐƌƵƉŽ͞KƵƚƌŽƐƉĂşƐĞƐ͟ĐŽŶƚƌŝďƵŝƵƉĂƌĂĞƐƐĞďůŽĐŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĐŽŵϰϮ͕ϭй͘
C ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽZĞŝŶŽhŶŝĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƌĞĐĞďŝĚŽĚŽďůŽĐŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĨŽŝϯϴ͕ϵϰй͘
D ƐŽŵĂĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĚŽƐƚƌġƐƉĂşƐĞƐĐŽŵŵĂŝŽƌĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂŽďůŽĐŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐƵƉĞƌĂϱϬй͘
E KƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽZĞŝŶŽhŶŝĚŽĐŽŵŽďůŽĐŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞŵϮϬϭϰĨŽŝĚĞϭϳ͕ϴй͕ŽƋƵĞŽ
ĐŽůŽĐŽƵĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂƚƌŽŵĂŝŽƌĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
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*R1320176*
QUESTÃO 02
^ĞŐƵŶĚŽŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐƉĂƌĂĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞϮϬϭϰ͕
ĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌƉƌŽĚƵǌĐĞƌĐĂĚĞϴϬйĚŽƐĂůŝŵĞŶƚŽƐŶŽŵƵŶĚŽĞĠŐƵĂƌĚŝĆĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϳϱй
ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ ĚŽ ƉůĂŶĞƚĂ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ Ă ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ Ă
ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞĐŽůſŐŝĐĂ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŽ͘ŽƌŐх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϵĂŐŽ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ KƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĚĞƐĂĨŝŽƐ ĚĂ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĞƐƚĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕
ăƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŝǀĂ͘
//͘ Ɛ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞǀĞŵ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ă
ŝŶŽǀĂĕĆŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƚĂŵĂŶŚŽĚĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ͕ĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕ĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ
ĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐĞĂƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕƁĞƐĞĐŽůſŐŝĐĂƐ͘
///͘ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐŶŽŵƵŶĚŽƚĞŵĐĂƌĄƚĞƌĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽŽƚƌĂďĂůŚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶĞƐƐĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ Ġ ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ŵĆŽ ĚĞ
ŽďƌĂĂƐƐĂůĂƌŝĂĚĂ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ

6
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*R1320177*
QUESTÃO 03
KƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĂƌŝĨĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵďĂƐĞĞŵƚƌġƐďĂŶĚĞŝƌĂƐ͘EĂďĂŶĚĞŝƌĂǀĞƌĚĞ͕
ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂƐĆŽĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĞĂƚĂƌŝĨĂŶĆŽƐŽĨƌĞĂĐƌĠƐĐŝŵŽ͘EĂďĂŶĚĞŝƌĂĂŵĂƌĞůĂ͕
ĂƚĂƌŝĨĂƐŽĨƌĞĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞZΨϬ͕ϬϮϬƉĂƌĂĐĂĚĂŬtŚĐŽŶƐƵŵŝĚŽ͕ĞŶĂďĂŶĚĞŝƌĂǀĞƌŵĞůŚĂ͕ĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞ
ŵĂŝŽƌĐƵƐƚŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ĂƚĂƌŝĨĂƐŽĨƌĞĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞZΨϬ͕ϬϯϱƉĂƌĂĐĂĚĂŬtŚĐŽŶƐƵŵŝĚŽ͘ƐƐŝŵ͕
ƉĂƌĂƐĂďĞƌŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐĂƐƚĂĐŽŵŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞĐĂĚĂĂƉĂƌĞůŚŽ͕ďĂƐƚĂŵƵůƟƉůŝĐĂƌŽĐŽŶƐƵŵŽ
ĞŵŬtŚĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƉĞůĂƚĂƌŝĨĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĞĞů͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

EĂ ƚĂďĞůĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ Ă ƉŽƚġŶĐŝĂ Ğ Ž ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƵƐŽ ĚŝĄƌŝŽ ĚĞ ĂůŐƵŶƐ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ
ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐƵƐƵĂŝƐĞŵƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐ͘
ƉĂƌĞůŚŽ
ĂƌƌĞŐĂĚŽƌĚĞĐĞůƵůĂƌ
ŚƵǀĞŝƌŽϯϱϬϬt
ŚƵǀĞŝƌŽϱϱϬϬt
>ąŵƉĂĚĂĚĞ>
>ąŵƉĂĚĂŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞ
>ąŵƉĂĚĂŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞ
ModemĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞŵstand-by
ModemĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞŵƵƐŽ

WŽƚġŶĐŝĂ
(kW)
Ϭ͕ϬϭϬ
ϯ͕ϱϬϬ
ϱ͕ϱϬϬ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕ϬϲϬ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϬϭϮ

dĞŵƉŽĚĞƵƐŽ
ĚŝĄƌŝŽ;ŚͿ
24
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϱ
5
5
5
24
ϴ

ŬtŚ
Ϭ͕ϮϰϬ
ϭ͕ϳϱϬ
Ϯ͕ϮϱϬ
Ϭ͕ϬϰϬ
Ϭ͕Ϭϳϱ
Ϭ͕ϯϬϬ
Ϭ͕ϭϮϬ
Ϭ͕Ϭϵϲ

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂŶĚŽƐĞƵďŽůƐŽ͘ďůŽŐ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƚĞǆƚŽ͕ŽƐĚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƚĂďĞůĂ͕ƵŵĂƚĂƌŝĨĂĚĞZΨϬ͕ϱϬƉŽƌŬtŚ
ĞŵďĂŶĚĞŝƌĂǀĞƌĚĞĞƵŵŵġƐĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ ŵďĂŶĚĞŝƌĂĂŵĂƌĞůĂ͕ŽǀĂůŽƌŵĞŶƐĂůĚĂƚĂƌŝĨĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂƉĂƌĂƵŵĐŚƵǀĞŝƌŽĚĞϯϱϬϬt
ƐĞƌŝĂĚĞZΨϭ͕Ϭϱ͕ĞĚĞZΨϭ͕ϲϱ͕ƉĂƌĂƵŵĐŚƵǀĞŝƌŽĚĞϱϱϬϬt͘
//͘ ĞŝǆĂƌƵŵĐĂƌƌĞŐĂĚŽƌĚĞĐĞůƵůĂƌĞƵŵmodemĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞŵstand-byĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐŶĂƌĞĚĞĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂĚƵƌĂŶƚĞϮϰŚŽƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵŐĂƐƚŽŵĞŶƐĂůĚĞZΨϱ͕ϰϬŶĂƚĂƌŝĨĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĞŵ
ďĂŶĚĞŝƌĂǀĞƌĚĞ͕ĞĚĞZΨϱ͕ϳϴ͕ĞŵďĂŶĚĞŝƌĂĂŵĂƌĞůĂ͘
///͘ ŵďĂŶĚĞŝƌĂǀĞƌĚĞ͕ŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌŐĂƐƚĂƌŝĂŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞZΨϯ͕ϵϬĂŵĂŝƐŶĂƚĂƌŝĨĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ
ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĐĂĚĂůąŵƉĂĚĂŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞƵƐĂĚĂŶŽůƵŐĂƌĚĞƵŵĂůąŵƉĂĚĂ>͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A //͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
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*R1320178*
Yh^dKϬϰ
^ŽďƌĞĂƚĞůĞǀŝƐĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĂƟƌŝŶŚĂĞŽƚĞǆƚŽĂƐĞŐƵŝƌ͘
TEXTO 1

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽůĞƟǀĂŶĚŽ͘ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϱũƵů͘ϮϬϭϱ͘

TEXTO 2
ƚĞůĞǀŝƐĆŽĠĞƐƚĞĐŽŶơŶƵŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐ͕ĞŵƋƵĞŽƚĞůĞũŽƌŶĂůƐĞĐŽŶĨƵŶĚĞĐŽŵŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞƉĂƐƚĂĚĞ
ĚĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞĠƐĞŵĞůŚĂŶƚĞăŶŽǀĞůĂ͕ƋƵĞƐĞŵŝƐƚƵƌĂĐŽŵĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĨƵƚĞďŽů͘KƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐŵĂů
ƐĞĚŝƐƟŶŐƵĞŵƵŶƐĚŽƐŽƵƚƌŽƐ͘KĞƐƉĞƚĄĐƵůŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂƉƌſƉƌŝĂƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐǀĞƌƟŐŝŶŽƐĂ͕
ĚĞŝŵĂŐĞŶƐ͘
W/yKdK͕E͘͘ƐŝŵĂŐĞŶƐĚĞdsƚġŵƚĞŵƉŽ͍/Ŷ͗EKs^͕͘ZĞĚĞŝŵĂŐŝŶĄƌŝĂ͗ƚĞůĞǀŝƐĆŽĞĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͘
^ĆŽWĂƵůŽ͗ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĂƐ>ĞƚƌĂƐ͕ϭϵϵϭ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŵďĂƐĞŶŽƐƚĞǆƚŽƐϭĞϮ͕ĠĐŽƌƌĞƚŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞŽƚĞŵƉŽĚĞƌĞĐĞƉĕĆŽơƉŝĐŽĚĂƚĞůĞǀŝƐĆŽĐŽŵŽǀĞşĐƵůŽ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐƟŵƵůĂĂ
A ĐŽŶƚĞŵƉůĂĕĆŽĚĂƐŝŵĂŐĞŶƐĂŶŝŵĂĚĂƐĐŽŵŽŵĞŝŽĚĞƌĞŇĞǆĆŽĂĐĞƌĐĂĚŽĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŝƐĂƐŶŽŵƵŶĚŽ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ͕ƚƌĂĚƵǌŝĚŽĞŵĨŽƌŵĂĚĞĞƐƉĞƚĄĐƵůŽ͘
B ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĕĆŽĞŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵĂŽƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽŵƵŶĚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ͕
ĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐŝŵƉƌĞŐŶĂĚŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐƵƉĞƌĮĐŝĂŝƐ͘
C ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂƉƌŽŵŽǀĞƌƵŵĂĚŝĨƵƐĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĞƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĂŵƉůŽƐ͕
ĐŽŵĞƐƉĂĕŽŐĂƌĂŶƟĚŽƉĂƌĂĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵŽĐĂƉŝƚĂůƐŝŵďſůŝĐŽǀĂůŽƌŝǌĂĚŽ͘
D ĂƚĞŶĕĆŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂĚŽƚĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂƐƐƵŶƚŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽƐ
ƉƌſƉƌŝŽƐĚŽŵĞŝŽŐĂƌĂŶƚĞŵĂŵŽƟǀĂĕĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂŽĨŽĐŽĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĂƐƐƵŶƚŽ͘
E ƌĞĨůĞǆĆŽĐƌşƚŝĐĂĚŽƚĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŽĂĐĞƐƐŽĂƵŵĂƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞĂƐƐƵŶƚŽƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƷďůŝĐŽƋƵĞƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂũƵƐƚĂƉŽƐƚĂ͕ŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ

ϴ
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*R1320179*
Yh^dKϬϱ
,ŝĚƌŽŐĠŝƐƐĆŽŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉŽůŝŵĠƌŝĐŽƐĞŵĨŽƌŵĂĚĞƉſ͕ŐƌĆŽŽƵĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĂƉĞĚĂĕŽƐĚĞ
ƉůĄƐƚŝĐŽŵĂůĞĄǀĞů͘^ƵƌŐŝƌĂŵŶŽƐĂŶŽƐϭϵϱϬ͕ŶŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĚĂŵĠƌŝĐĂĞ͕ĚĞƐĚĞĞŶƚĆŽ͕ƚġŵƐŝĚŽ
ƵƐĂĚŽƐŶĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘KƐŚŝĚƌŽŐĠŝƐŽƵƉŽůşŵĞƌŽƐŚŝĚƌŽƌƌĞƚĞŶƚŽƌĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĐƌŝĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ƉŽůşŵĞƌŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ŽƵ ƐŝŶƚĞƚŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽ͘ KƐ ĞƐƚƵĚŽƐĐŽŵƉŽůşŵĞƌŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐŵŽƐƚƌĂŵ
ƋƵĞĞůĞƐƐĆŽǀŝĄǀĞŝƐĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŵĂƐĂŝŶĚĂŶĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘
EŽŝŶĨŽŐƌĄĮĐŽĂďĂŝǆŽ͕ĞǆƉůŝĐĂͲƐĞĐŽŵŽŽƐƉŽůşŵĞƌŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐƐƵƉĞƌĂďƐŽƌǀĞŶƚĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽŵŝƐƚƵƌĂĚŽƐĂŽ
ƐŽůŽ͕ƉŽĚĞŵǀŝĂďŝůŝǌĂƌĐƵůƚƵƌĂƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞŵƌĞŐŝƁĞƐĄƌŝĚĂƐ͘

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞǀŝƐƚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͘ĨĂƉĞƐƉ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A KƵƐŽĚŽŚŝĚƌŽŐĞů͕ĞŵĐĂƐŽĚĞĞƐƟĂŐĞŵ͕ƉƌŽƉŝĐŝĂĂŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƉĠƐĚĞĐĂĨĠ͘
B KŚŝĚƌŽŐĞůĐƌŝĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞƉŽůşŵĞƌŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĚĞǀĞƚĞƌƐĞƵƵƐŽƌĞƐƚƌŝƚŽĂƐŽůŽƐĄƌŝĚŽƐ͘
C KƐŚŝĚƌŽŐĠŝƐƐĆŽƵƐĂĚŽƐĞŵĐƵůƚƵƌĂƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞŇŽƌĞƐƚĂŝƐĞĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞƐŽůŽƐ͘
D KƵƐŽĚĞŚŝĚƌŽŐĠŝƐŶĂƚƵƌĂŝƐĠĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĄǀĞůĞŵůĂǀŽƵƌĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞůĂƌŐĂĞƐĐĂůĂ͘
E KƵƐŽĚŽƐŚŝĚƌŽŐĠŝƐƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĂƐƉůĂŶƚĂƐƐŽďƌĞǀŝǀĂŵƐĞŵĂĄŐƵĂĚĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽŽƵĚĂƐĐŚƵǀĂƐ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201710*
QUESTÃO 06
 ŝŵŝŐƌĂĕĆŽ ŚĂŝƟĂŶĂ ƉĂƌĂ Ž ƌĂƐŝů ƉĂƐƐŽƵ Ă ƚĞƌ ŐƌĂŶĚĞ ƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽ ŶĂ ŝŵƉƌĞŶƐĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϮϬϭϬ͘
ĞǀŝĚŽ ĂŽ ƉŝŽƌ ƚĞƌƌĞŵŽƚŽ ĚŽ ƉĂşƐ͕ ŵƵŝƚŽƐ ŚĂŝƟĂŶŽƐ ƌĞĚĞƐĐŽďƌŝƌĂŵ Ž ƌĂƐŝů ĐŽŵŽ ƌŽƚĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ
ƉĂƌĂŵŝŐƌĂĕĆŽ͘KƉĂşƐũĄŚĂǀŝĂƐŝĚŽƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƉĂƌĂŽƐŚĂŝƟĂŶŽƐĚĞƐĚĞϮϬϬϰ͕ĞŝƐƐŽƐĞĚĞǀĞă
ƌĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉŽůşƟĐĂĞǆƚĞƌŶĂŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂůĐĂŶĕĂƌůŝĚĞƌĂŶĕĂƌĞŐŝŽŶĂůŶŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐŚƵŵĂŶŝƚĄƌŝŽƐ͘
 ĚĞƐĐŽďĞƌƚĂ Ğ Ă ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ƉĞůŽ ƌĂƐŝů ƚĂŵďĠŵ ƐŽĨƌĞƌĂŵ ŝŶĨůƵġŶĐŝĂ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚŽ ĞǆĠƌĐŝƚŽ
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽŶŽ,Ăŝƚŝ͕ƋƵĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐŽƵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĞŚĂŝƚŝĂŶŽƐ͘ŵŵĞŝŽ
ĂĞƐƐĞĐůŝŵĂĂŵŝƐƚŽƐŽ͕ŽƐŚĂŝƚŝĂŶŽƐƉƌĞƐƵŵŝƌĂŵƋƵĞƐĞƌŝĂŵďĞŵĂĐŽůŚŝĚŽƐĞŵƵŵĂƉŽƐƐşǀĞůŵŝŐƌĂĕĆŽ
ĂŽƉĂşƐƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂĂůŝĚĞƌĂƌĂŵŝƐƐĆŽĚĂKEh͘
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ŽƐ ŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐ ŚĂŝƟĂŶŽƐ ƚġŵ ƐŽĨƌŝĚŽ ĂƚĂƋƵĞƐ ǆĞŶŽĨſďŝĐŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ
ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƵŵĂĚĂƐŐƌĂŶĚĞƐĐŝĚĂĚĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐƐĞƌǀŝƵĐŽŵŽƉĂůĐŽƉĂƌĂƵŵĂŵĂƌĐŚĂ
ĂŶƟͲŝŵŝŐƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞƵŵĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞſĚŝŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƉŽǀŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘
KďƐĞƌǀĂͲƐĞ͕ ŶĂ ŵĂŶĞŝƌĂ ĐŽŵŽ ĞƐƐĞƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŵ͕ ƋƵĞ Ă ƌĞĂĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽƐ
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĂŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐƐĞĚĄĞŵƚĞƌŵŽƐďĞŵĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗ŽƐƋƵĞƐŽĨƌĞŵĐŽŵĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽƐĂƚŽƐ
ĚĞǆĞŶŽĨŽďŝĂ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ƐĆŽŶĞŐƌŽƐĞƚġŵŽƌŝŐĞŵĞŵƉĂşƐĞƐŵĂŝƐƉŽďƌĞƐ͘
^/>s͕͘͘^͖͘DKZ^͕D͘d͘ƉŽůşƟĐĂŵŝŐƌĂƚſƌŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂƉĂƌĂƌĞĨƵŐŝĂĚŽƐĞĂŝŵŝŐƌĂĕĆŽŚĂŝƟĂŶĂ͘ZĞǀŝƐƚĂĚŽŝƌĞŝƚŽ.
^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů͕ǀ͘ϯ͕Ŷ͘ϱϬ͕Ɖ͘ϵϴͲϭϭϳ͕ƐĞƚͬ͘ĚĞǌ͘ϮϬϭϲ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƚĞǆƚŽ͕ĐŽŶĐůƵŝͲƐĞƋƵĞ
A ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐŚĂŝƟĂŶŽƐƚĞŵƐŝĚŽƉĂƵƚĂĚŽƉŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƉŽǀŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͗ĂƐŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞĞŽƌĞƐƉĞŝƚŽăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ͘
B ĂƐƌĞĂĕƁĞƐǆĞŶſĨŽďĂƐĞƐƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐƐĆŽĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŝƌĞƚŽƐ
ƉĂƌĂ ŽƐ ƉŽƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ ŵĂŝŽƌ ƉƌĞƐƚşŐŝŽ ŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ Ă ĚŝƐƉƵƚĂ ƉŽƌ ďŽĂƐ
ǀĂŐĂƐĚĞĞŵƉƌĞŐŽ͘
C ŽĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽƉƌŽŵŽǀŝĚŽƉĞůŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĂŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĞƉĂşƐĞƐĚŽůĞƐƚĞĞƵƌŽƉĞƵƚĞŶĚĞ
ĂƐĞƌƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽŽĨĞƌĞĐŝĚŽĂŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐŚĂŝƟĂŶŽƐ͕ƉŽŝƐŶŽƌĂƐŝůǀŝŐŽƌĂĂŝĚĞŝĂĚĞĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ
ƌĂĐŝĂůĞĚŽƌĞƐƉĞŝƚŽăƐĞƚŶŝĂƐ͘
D Ž ŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ ĞǆĂĐĞƌďĂĚŽ ĚĞ ĐůĂƐƐĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ŵĂŝƐ ĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐ͕ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ŵŽƟǀĂ Ă ƌĞũĞŝĕĆŽ ĂŽƐ
ŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐŚĂŝƟĂŶŽƐĞĂƉĞƌƐĞŐƵŝĕĆŽĐŽŶƚƌĂŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŵŵŽƌĂƌĨŽƌĂĚŽƐĞƵƉĂşƐĞŵ
ďƵƐĐĂĚĞŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞǀŝĚĂ͘
E Ă ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ŽŶĚĂ ĚĞ ǆĞŶŽĨŽďŝĂ ƋƵĞ ǀĞŵ ƐĞ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ŶŽ ƌĂƐŝů ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ Ž ƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚŽ Ğ Ă
ƌĞũĞŝĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐŚĂŝƟĂŶŽƐĠƉĂƵƚĂĚĂƉĞůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
ƐŽĐŝĂůĞƉĞůŽƌĂĐŝƐŵŽ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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QUESTÃO 07
 ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĂƌƚĞƐĂŶĂů ĚĞ ƉĂŶĞůĂ ĚĞ ďĂƌƌŽ Ġ ƵŵĂ ĚĂƐ ŵĂŝŽƌĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ĚĂ ĐƵůƚƵƌĂ ƉŽƉƵůĂƌ ĚŽ
ƐƉşƌŝƚŽ^ĂŶƚŽ͘ƚĠĐŶŝĐĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽƉŽƵĐŽŵƵĚŽƵĞŵŵĂŝƐĚĞϰϬϬĂŶŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĂŶĚŽĂƉĂŶĞůĂ
ĚĞďĂƌƌŽĞƌĂƉƌŽĚƵǌŝĚĂĞŵĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĐŽŵŵŽĚĞůĂŐĞŵ
ƉƌſƉƌŝĂĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĂĚĂƉƚĂĚĂăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐĚĂĐƵůŝŶĄƌŝĂƚşƉŝĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ͘ƐĂƌƚĞƐĆƐ͕
ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐăƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĂƐWĂŶĞůĞŝƌĂƐĚĞ'ŽŝĂďĞŝƌĂƐ͕ĚŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞsŝƚſƌŝĂͲ^͕ƚƌĂďĂůŚĂŵĞŵ
ƵŵŐĂůƉĆŽĐŽŵĐĂďŝŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘
WĂƌĂĨĂǌĞƌĂƐƉĂŶĞůĂƐ͕ĂƐĂƌƚĞƐĆƐƌĞƚŝƌĂŵĂĂƌŐŝůĂĚŽsĂůĞĚŽDƵůĞŵďĄĞĚŽŵĂŶŐƵĞǌĂůƋƵĞŵĂƌŐĞŝĂ
ĂƌĞŐŝĆŽĞĐŽůĞƚĂŵĂĐĂƐĐĂĚĂRhysophora mangle͕ƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĞĐŚĂŵĂĚĂĚĞŵĂŶŐƵĞǀĞƌŵĞůŚŽ͘
Ă ĐĂƐĐĂ ĚĞƐƐĂ ƉůĂŶƚĂ ĂƐ ĂƌƚĞƐĆƐ ƌĞƚŝƌĂŵ Ă ƚŝŶƚƵƌĂ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂŶƚĞ ĐŽŵ Ă ƋƵĂů ĂĕŽŝƚĂŵ ĂƐ
ƉĂŶĞůĂƐĂŝŶĚĂƋƵĞŶƚĞƐ͘WŽƌƚƌĂĚŝĕĆŽ͕ĂƐĂƵƚġŶƚŝĐĂƐŵŽƋƵĞĐĂĞƚŽƌƚĂĐĂƉŝǆĂďĂƐ͕ĚŽŝƐƉƌĂƚŽƐƚşƉŝĐŽƐ
ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌƐĞƌǀŝĚĂƐŶĂƐƉĂŶĞůĂƐĚĞďĂƌƌŽĂƐƐŝŵƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ͘ƐƐĂĨƵƐĆŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂŶĞůĂƐ
ĚĞďĂƌƌŽĞŽƐƉƌĂƚŽƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐĐŽŵĨƌƵƚŽƐĚŽŵĂƌ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂŵŽƋƵĞĐĂ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐŶŽ
ĞƐƚĂĚŽĚŽƐƉşƌŝƚŽ^ĂŶƚŽ͕ĨĂǌƉĂƌƚĞĚĂƐƚƌĂĚŝĕƁĞƐĚĞŝǆĂĚĂƐƉĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŝƚŽƌŝĂ͘ĞƐ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů ŶĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌĂƚŽƐ ơƉŝĐŽƐ ĚĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĐĂƉŝǆĂďĂ͕ Ă ƉĂŶĞůĂ ĚĞ
ďĂƌƌŽ ĚĞ 'ŽŝĂďĞŝƌĂƐ ĨŽŝ ƚŽŵďĂĚĂ͕ Ğŵ ϮϬϬϮ͕ ƚŽƌŶĂŶĚŽͲƐĞ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ
ŶĂĄƌĞĂĚŽĂƌƚĞƐĂŶĂƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂďĞŵŝŵĂƚĞƌŝĂů͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽŶŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
,ŝƐƚſƌŝĐŽĞƌơƐƟĐŽEĂĐŝŽŶĂů;/ƉŚĂŶͿ͕ŶŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚŽƐ^ĂďĞƌĞƐĞĚĞĐůĂƌĂĚĂƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů
ĚŽƌĂƐŝů͘
^/>s͕͘ŽŵƵŶŝĚĂĚĞƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ƉƌĄƟĐĂƐĐŽůĞƟǀĂƐĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͗ŶĂƌƌĂƟǀĂƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘
ϰϬΣŶĐŽŶƚƌŽŶƵĂůĚĂŶƉŽĐƐ͘ĂǆĂŵďƵ͕ϮϬϭϲ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƚƌĂďĂůŚŽĨŽŝƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽĞĂĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂŽŵĞƌĐĂĚŽĮĐŽƵŵĂŝƐĂĐŝƌƌĂĚĂ͕
Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞ ŶŽ ŐĂůƉĆŽ ŐĂŶŚŽƵ Ƶŵ ƌŝƚŵŽ ŵĂŝƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ĐŽŵ ŵĂŝŽƌ ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝĂ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƐƉĂŶĞůĞŝƌĂƐĚĞĨƵŶĚŽĚĞƋƵŝŶƚĂůƐĞƋƵĞŝǆĂŵĚĞĮĐĂƌĞŵŽĨƵƐĐĂĚĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞƉŽŝƐƋƵĞŽŐĂůƉĆŽŐĂŶŚŽƵŶŽƚŽƌŝĞĚĂĚĞ͘
DZ>K͕W͘ZĞƉĞŶƐĂŶĚŽĂƚƌĂĚŝĕĆŽ͗ĂŵŽƋƵĞĐĂĐĂƉŝǆĂďĂĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞůŽĐĂů͘
/ŶƚĞƌƐĞĕƁĞƐ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͘ǀ͘ϭϯ͕Ŷ͘ϭ͕ϮϬϭϭ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŵďĂƐĞŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂ͘
A  ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂƐ ƉĂŶĞůĂƐ ĚĞ ďĂƌƌŽ ĂďƌĂŶŐĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĕƁĞƐ ĐŽŵ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ůŽĐĂů͕ ĚĞ ŽŶĚĞ ƐĞ ĞǆƚƌĂŝ Ă
ŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞůăĐŽŶĨĞĐĕĆŽĚĂƐƉĞĕĂƐĐĞƌĂŵŝƐƚĂƐ͘
B ƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐƚƌĂĚŝĕƁĞƐĚĂƐƉĂŶĞůĂƐĚĞďĂƌƌŽĞŽƉƌĂƚŽơƉŝĐŽĚĂĐƵůŝŶĄƌŝĂŝŶĚşŐĞŶĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞ
ŝŶĂůƚĞƌĂĚĂ͕ŽƋƵĞǀŝĂďŝůŝǌĂĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂůĐĂƉŝǆĂďĂ͘
C ĚĞŵĂŶĚĂƉŽƌďĞŶƐĐƵůƚƵƌĂŝƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉŽƌĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐŝŶƐĞƌĞŽŽİĐŝŽĚĂƐƉĂŶĞůĞŝƌĂƐŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ĐŽŵƌĞƚŽƌŶŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƉĂƌĂƚŽĚĂĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
D ŝŶƐĞƌĕĆŽĚĂƐƉĂŶĞůĂƐĚĞďĂƌƌŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƚƵƌşƐƟĐŽƌĞĚƵǌĂĚŝŵĞŶƐĆŽŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐƚĠƟĐĂĚŽ
ŽİĐŝŽĚĂƐƉĂŶĞůĞŝƌĂƐăĚŝŵĞŶƐĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂƌƚĞƐĂŶĂŝƐ͘
E K ŽİĐŝŽ ĚĂƐ ƉĂŶĞůĞŝƌĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽĞƐƚĂĚŽĚŽƐƉşƌŝƚŽ^ĂŶƚŽŵĂŶƚĠŵͲƐĞĂůŚĞŝŽĂŽƐŵŽĚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĞ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐ͘
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QUESTÃO 08
KƐ KďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞů ;K^Ϳ ĐŽŵƉƁĞŵ ƵŵĂ ĂŐĞŶĚĂ ŵƵŶĚŝĂů ĂĚŽƚĂĚĂ
ĚƵƌĂŶƚĞĂƷƉƵůĂĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐƐŽďƌĞŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕ĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͘
EĞƐƐĂ ĂŐĞŶĚĂ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ŶĂ ĨŝŐƵƌĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ƐĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĂĕƁĞƐ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĄƌĞĂƐ ƉĂƌĂ Ž
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐ͕ŐƌƵƉŽƐĞƌĞĚĞƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞĕĂŵŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƐĞƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͘

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚŽĐŬŚŽůŵƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͘ŽƌŐх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲƐĞƚ͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽƐK^ĚĞǀĞŵƐĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĞŵĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕
ĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞĂďŝŽƐĨĞƌĂ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ K ĐĂƉŝƚĂů ŚƵŵĂŶŽ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚĞƌ ăƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ƉŽƌ ƉĞƐƋƵŝƐĂ Ğ ŝŶŽǀĂĕĆŽ Ğŵ
ĄƌĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘
//͘  ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽ ĐƵůƚƵƌĂů ĚŝŶĂŵŝǌĂ Ă ĚŝĨƵƐĆŽ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ
ŶĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘
///͘ KƐƉĂşƐĞƐĚĞǀĞŵŝŶĐĞŶƟǀĂƌƉŽůşƟĐĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽĞĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŽĚƵƟǀĂƐĐŽŵŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂŵĂĚŝŐŶŝĚĂĚĞĚĂƉĞƐƐŽĂŚƵŵĂŶĂ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E
12

//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘
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*R13201713*
KDWKEEd^W1&/K
QUESTÃO DISCURSIVA 03
KƐĂƵƚƀŵĂƚŽƐĐĞůƵůĂƌĞƐƐĆŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝŶąŵŝĐŽƐĚŝƐĐƌĞƚŽƐŶŽĞƐƉĂĕŽĞŶŽƚĞŵƉŽƋƵĞŽƉĞƌĂŵĞŵƵŵĂ
ƌĞĚĞ ƌĞŐƵůĂƌ ĮŶŝƚĂ ŽƵ ŝŶĮŶŝƚĂ Ğ ƐĆŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ ůŽĐĂŝƐ͘ ĂĚĂ ĞůĞŵĞŶƚŽ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ
ĐĠůƵůĂ͕ĞƐƚĄĂƐƐŽĐŝĂĚŽĂƵŵĚĂĚŽĞƐƚĂĚŽĞŵƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚŝƐĐƌĞƚŽĞĠĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĞƐƚĂĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƐƵĂƐĐĠůƵůĂƐǀŝǌŝŶŚĂƐŝŵĞĚŝĂƚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƌĞŐƌĂƐůŽĐĂŝƐ͘KƐĂƵƚƀŵĂƚŽƐ
ĐĞůƵůĂƌĞƐŐĞƌĂŵƵŵŐƌĂŶĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂĄƌĞĂĚĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂĚĞŽŵƉƵƚĂĕĆŽĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽĚŽƐĂŶŽƐϭϵϲϬ͕
ƋƵĂŶĚŽĨŽŝĐƌŝĂĚŽŽ:ŽŐŽĚĂsŝĚĂ͕ĞĂŐŽƌĂƐĆŽĂŵƉůĂŵĞŶƚĞĞƐƚƵĚĂĚŽƐƉĂƌĂŵŽĚĞůĂŐĞŵĞƐŝŵƵůĂĕĆŽĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƐƉĂĕŽͲƚĞŵƉŽƌĂŝƐƌĞĂŝƐĞŵƵŵĂĂŵƉůĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĚŽŵşŶŝŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘
^>/D/͕Z͘ĞƚĂů͘ ĐĞůůƵůĂƌĂƵƚŽŵĂƚĂŵŽĚĞůĨŽƌŚĂŐĂƐĚŝƐĞĂƐĞ͘ƉƉůŝĞĚDĂƚŚĞŵĂƟĐĂůDŽĚĞůůŝŶŐ͕
ŵƐƚĞƌĚĆ͕ǀ͘ϯϯ͕Ɖ͘ϭϬϳϮͲϭϬϴϱ͕ϮϬϬϵ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ƐƌĞŐƌĂƐĚŽ:ŽŐŽĚĂsŝĚĂƐĆŽ͗
ͻ ƋƵĂůƋƵĞƌĐĠůƵůĂǀŝǀĂĐŽŵŵĞŶŽƐĚĞĚŽŝƐǀŝǌŝŶŚŽƐǀŝǀŽƐŵŽƌƌĞĚĞƐŽůŝĚĆŽ͖
ͻ ƋƵĂůƋƵĞƌĐĠůƵůĂǀŝǀĂĐŽŵŵĂŝƐĚĞƚƌġƐǀŝǌŝŶŚŽƐǀŝǀŽƐŵŽƌƌĞĚĞƐƵƉĞƌƉŽƉƵůĂĕĆŽ͖
ͻ ƋƵĂůƋƵĞƌĐĠůƵůĂǀŝǀĂĐŽŵĚŽŝƐŽƵƚƌġƐǀŝǌŝŶŚŽƐǀŝǀŽƐĐŽŶƟŶƵĂŶŽŵĞƐŵŽĞƐƚĂĚŽƉĂƌĂĂƉƌſǆŝŵĂŐĞƌĂĕĆŽ͖
ͻ ƋƵĂůƋƵĞƌĐĠůƵůĂŵŽƌƚĂĐŽŵƚƌġƐǀŝǌŝŶŚŽƐǀŝǀŽƐƚŽƌŶĂͲƐĞƵŵĂĐĠůƵůĂǀŝǀĂ͘
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞƐĐƌĞǀĂƵŵĂƌŽƟŶĂĞŵ;E^/ͿĞŵƋƵĞƐĞƵƟůŝǌĞŵĂƐƌĞŐƌĂƐĂĐŝŵĂĚĞƐĐƌŝƚĂƐƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌ
ŽĞƐƚĂĚŽĂƚƵĂůĚĞƵŵĂĐĠůƵůĂĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĞƵĞƐƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞŶŽĚĞƐƵĂƐǀŝǌŝŶŚĂƐ͘
ŽĞůĂďŽƌĂƌƐƵĂƌĞƐƉŽƐƚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĞƋƵĞ͗
ͻ ĂƐĐĠůƵůĂƐƐĆŽĞŶƚƌĂĚĂƐĚĞƵŵĂŵĂƚƌŝǌ͖
ͻ ŽƐĐĂƐŽƐŶĆŽĐŽďĞƌƚŽƐƉĞůĂƐƌĞŐƌĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂŵƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽŵĞƐŵŽĞƐƚĂĚŽ͖
ͻ Ă ƌŽƟŶĂ ĚĞǀĞ ƚĞƌ ĐŽŵŽ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ Ă ŵĂƚƌŝǌ M͕ ĚĞĮŶŝĚĂ ĐŽŵŽ ͞unsign ed char **M͕͟
ĞŽƐşŶĚŝĐĞƐi͕jĚĂƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĠůƵůĂ͕ĚĞĮŶŝĚŽƐĐŽŵŽŝŶƚĞŝƌŽƐ͖
ͻ ĂƌĞĚĞĠƋƵĂĚƌŝĐƵůĂĚĂ͕ŽǀĂůŽƌϭ;ƵŵͿŶĂŵĂƚƌŝǌƐŝŐŶŝĮĐĂĐĠůƵůĂǀŝǀĂĞŽǀĂůŽƌϬ;ǌĞƌŽͿƐŝŐŶŝĮĐĂĐĠůƵůĂŵŽƌƚĂ͖
ͻ ŽƐǀŝǌŝŶŚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƐϰĐĠůƵůĂƐƋƵĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵůĂĚŽƐĞăƐϰĚŝĂŐŽŶĂŝƐĚĂĐĠůƵůĂĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖
ͻ ŶĆŽŚĄŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞƉƌĞŽĐƵƉĂƌĐŽŵŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĂŵĂƚƌŝǌ͘
;ǀĂůŽƌ͗ϭϬ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15
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*R13201714*
Yh^dK/^hZ^/sϬϰ
K ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ġ Ƶŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽůĞƚĂ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ĞƐƚƵĚŽ Ğ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚşŶƵŽĞƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘EŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƵŵŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĠƉƌŽũĞƚĂĚŽƵŵĐŽůĞƚŽƌĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͗ƌĂĚŝĂĕĆŽƐŽůĂƌ͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƉƌĞƐƐĆŽ ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ Ğ ƵŵŝĚĂĚĞ͘ ƐƐĞ ĐŽůĞƚŽƌ ƵƚŝůŝǌĂ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞ
ϯϮ bits ƉƌŽǀŝĚŽ ĚĞ Ƶŵ ŵſĚƵůŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ Z^ͲϮϯϮ͕ Ƶŵ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ /Ϯ͕ Ƶŵ ĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂů ĚĞ ϭϮ bits͕ ĚŽŝƐ ƚĞŵƉŽƌŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ Ƶŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ Ğ
ƵŵĂŵĞŵſƌŝĂĞƐƚĄƚŝĐĂĚĞϴKbytes. ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĚĞǀĞŵƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ
ƉĞůŽĐŽůĞƚŽƌĞŵŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞϯϬŵŝŶĞĐĂĚĂĚĂĚŽĚĞǀĞƐĞƌĂƌŵĂǌĞŶĂĚŽ͕ĞŵƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞϭϲbits͕
ƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƵŵŵġƐ͘
WĂƌĂ ŵĞĚŝƌ Ă ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĨŽŝ ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ Ƶŵ ƚĞƌŵŝƐƚŽƌ ĚŽ ƚŝƉŽ Ed ;negative
temperature coefficientͿ͘ĨŝŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽĐŝƌĐƵŝƚŽƉƌŽũĞƚĂĚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ĞŶƚƌĞĞƐƚĞƚĞƌŵŝƐƚŽƌĞŽƉŝŶŽĚĞĞŶƚƌĂĚĂĂŶĂůſŐŝĐĂĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ǀĂƌŝĄǀĞůRĚŽƚĞƌŵŝƐƚŽƌƐĞũĂĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂĞŵƚĞŶƐĆŽĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵĂĨĂŝǆĂĚĞƚĞŶƐĆŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ
Ϭ͕VrefĚŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂůĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘
Vref

10K
Vo

R

Termistores

Símbolos

Circuito de interface

ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞƉƌŽũĞƚŽ͕ĨĂĕĂŽƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂͿ ŝƚĞĚƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐŶĂĞƐĐŽůŚĂĚŽŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͘;ǀĂůŽƌ͗Ϯ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ KďƚĞŶŚĂƵŵĂĞƋƵĂĕĆŽƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶĞĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂǀĂƌŝĄǀĞůRĚŽƚĞƌŵŝƐƚŽƌĐŽŵŽǀĂůŽƌĚŝŐŝƚĂůΗǆΗ
ŐĞƌĂĚŽƉĞůŽĐŽŶǀĞƌƐŽƌĂŶĂůſŐŝĐŽͲĚŝŐŝƚĂů͘;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ĐͿ ĂůĐƵůĞŽƚĂŵĂŶŚŽĚŽƐĚĂĚŽƐĂƐĞƌĞŵƉƌĞƐĞƌǀĂĚŽƐ͕ĞŵKbits,Ğ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞǀĂůŽƌ͕ŝŶĚŝƋƵĞ
ƋƵĂů Ž ƚĂŵĂŶŚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ /Ϯ ƋƵĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ĂƌŵĂǌĞŶĂƌ ŽƐ ĚĂĚŽƐ͘
;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ

14
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*R13201715*
RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
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ϭϯ
14
15

ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201716*
Yh^dK/^hZ^/sϬϱ
 ŐĞƌġŶĐŝĂ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ Ġ Ă ƉĂƌƚĞ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƚĞŵ ƉŽƌ ĮŶĂůŝĚĂĚĞ ŐĞƌŝƌ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ
ŵĞŵſƌŝĂ Ğ ĐŽůŽĐĄͲůŽƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ĚĂ ŵĂŶĞŝƌĂ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ƉŽƐƐşǀĞů͘ hŵĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ
ĂůŽĐĂĕĆŽĚĞŵĞŵſƌŝĂĂŵƉůĂŵĞŶƚĞƵƟůŝǌĂĚĂĠĂĂůŽĐĂĕĆŽƉĂƌƟĐŝŽŶĂĚĂĚŝŶąŵŝĐĂ͕ĞŵƋƵĞĐĂĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƵƟůŝǌĂŽĞƐƉĂĕŽĚĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĂƐĞƌĞƐƚĞĞƐƉĂĕŽĂƐƵĂƉĂƌƟĕĆŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞ͕ĞŵƵŵĚĂĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉŽƐƐƵĂ͕ĞŵƐƵĂŵĞŵſƌŝĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĄƌĞĂƐůŝǀƌĞƐĐŽŵ
ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚĂŵĂŶŚŽƐ͗ϭϬ<͕ϰ<͕ϮϬ<͕ϭϵ<͕Ϯϳ<͕ϵ<͕ϭϮ<͕ϭϯ<Ğϭϱ<͘ŽŶƐŝĚĞƌĞ͕ĂŝŶĚĂ͕
ƋƵĞƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞϭϮ<ƐĞƌĄĐĂƌƌĞŐĂĚŽŶĂŵĞŵſƌŝĂĚĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂ͘ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĨĂĕĂŽ
ƋƵĞƐĞƉĞĚĞŶŽƐŝƚĞŶƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĂͿ /ŶĚŝƋƵĞĞŵƋƵĂůƉĂƌƟĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞƐƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƌŝĂĂůŽĐĂĚŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚŽƵƐŽĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ͗ĮƌƐƚͲĮƚ͕ďĞƐƚͲĮƚe ǁŽƌƐƚͲĮƚ͘:ƵƐƟĮƋƵĞƐƵĂƌĞƐƉŽƐƚĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϲ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
ďͿ /ŶĚŝƋƵĞ͕ ĚĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĮƌƐƚͲĮƚ͕ ďĞƐƚͲĮƚ e ǁŽƌƐƚͲĮƚ͕ Ă ƋƵĞ ĐŽŶĚƵǌ ă ŵĞŶŽƌ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ
ŵĞŵſƌŝĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ĚĞƐĐƌĞǀĂƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞŵƋƵĞĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂ
ŶĆŽĠĂŵĞůŚŽƌŽƉĕĆŽƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂŵĞŵſƌŝĂ͘;ǀĂůŽƌ͗ϰ͕ϬƉŽŶƚŽƐͿ
RASCUNHO
1
2
ϯ
4
5
6
7
ϴ
9
10
11
12
ϭϯ
14
15

ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201717*
QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

ĮŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽĚŝĂŐƌĂŵĂĚĞƚĞŶƐĆŽ  ĨŽƌƚĞ ŝŶƐĞƌĕĆŽ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ ŶŽ ĐŽŵĠƌĐŝŽ
V versus ĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ H ƉĂƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů Ğ Ă ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ ŵƵŶĚŝĂů
ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ĚĞƐĂĮĂŵ Ž ƌĂƐŝů
ƉŽůŝŵĠƌŝĐŽƐ͘
ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŵĂƉŽůşƟĐĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽ
ƐĞƚŽƌƉƌŽĚƵƟǀŽĞŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŵĂ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘
I
ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
III
V
K ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ġ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĂͲ
II
ƉƌŝŵĂ Ğ͕ ĂŽ ŵĞƐŵŽ ƚĞŵƉŽ͕ ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĚĞ ƌĞƐşĚƵŽƐ
ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵƟǀĂƐ͕ Ž ƋƵĞ
ĚĞǀĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƉĂƌĂ
Ž ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ Ğ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ŶĂ ŐĞƐƚĆŽ Ğ ƵƐŽ ĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͘
DKhZ͕͘D͖͘ZKD͕:͖͘͘^ZK͕E͘WƌŽďůĞŵĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕
ƐŽůƵĕƁĞƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘ŽůĞƟŵƌĞŐŝŽŶĂů͕ƵƌďĂŶŽĞĂŵďŝĞŶƚĂů.
ƌĂƐşůŝĂ͗/ƉĞĂ͕Ŷ͘ϭϱ͕ũƵůͬ͘ĚĞǌ͘ϮϬϭϱ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

IV

ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĞƐƚĞǆƚŽƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘

V

/͘ KƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĚĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ Ğ ĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĞĐŽƐƐŝƐƚġŵŝĐŽƐ ƐĆŽ ĚĞ ĚŝİĐŝů
ǀĂůŽƌĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͘

H
'Z/͕͘ĞƚĂů͘ŶƐĂŝŽƐĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͘Ϯ͘ĞĚ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗
>ŝǀƌŽƐdĠĐŶŝĐŽƐĞŝĞŶơĮĐŽƐĚŝƚŽƌĂ>ƚĚĂ͕ϮϬϭϮ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

//͘ Ɛ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ĐůŝŵĄƟĐĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĂ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞŝƚŽĞƐƚƵĨĂƚġŵŐĞƌĂĚŽ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ Ă
ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ͕
ĐŽŵŽ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ĂŽ ƵƐŽ ĚĞ ĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ
ĨſƐƐĞŝƐ͘

ƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕
ŽŵſĚƵůŽĚĞĞůĂƐƟĐŝĚĂĚĞĞŽŶşǀĞůĚĞĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ
ĚĞƵŵĂĚĂƐĐƵƌǀĂƐĚŽĚŝĂŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘
A
B
C
D
E

ƵƌǀĂ/ͲĂůƚŽĞŐƌĂŶĚĞ͘
ƵƌǀĂ//ͲďĂŝǆŽĞŐƌĂŶĚĞ͘
ƵƌǀĂ///ͲďĂŝǆŽĞƉĞƋƵĞŶŽ͘
ƵƌǀĂ/sͲĂůƚŽĞŐƌĂŶĚĞ͘
ƵƌǀĂsͲďĂŝǆŽĞƉĞƋƵĞŶŽ͘

///͘  ĚĞŐƌĂĚĂĕĆŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ƉŽĚĞ ŽĐĂƐŝŽŶĂƌ
ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ĂŽ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘
/s͘  ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƋƵĞǌĂ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ƐĞŵ Ă ĞůĞǀĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂĚƌĆŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ
ŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĂşƐĞƐĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ

V. KƐ ƚƌĂƚĂĚŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ
ĞǆŝŐĞŵ ĞŶƚƌĞůĂĕĂŵĞŶƚŽ ĞŶƚƌĞ ůƵĐƌŽƐ ŽďƟĚŽƐ͕
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐĞĐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/Ğ/s͘
/Ğs͘
//͕///Ğ/s͘
/͕//͕///Ğs͘
//͕///͕/sĞs͘
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*R13201718*
QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

K ƐŝƐƚĞŵĂ dŽǇŽƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞ
ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ĂŽ ŵŽĚĞůŽ
ĨŽƌĚŝƐƚĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ƋƵĞĞǆƉůŽƌĂĂƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽ Ğŵ ƐĠƌŝĞ͘ K ŵŽĚĞůŽ ƚŽǇŽƟƐƚĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ
Ğŵ ĐĂĚĞŝĂ ĚĞ ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ ĞŶǆƵƚĂ͕ ŇĞǆşǀĞů Ğ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚĂ͕ ƋƵĞ ƉƌĞǀġ Ă ĞůŝŵŝŶĂĕĆŽ
ƋƵĂƐĞƚŽƚĂůĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐĞĂďƵƐĐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉĞůĂ
ĂŐŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉƌŽĚƵƟǀŽ͘

ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ>ĞŝĚĞZĞƐĨƌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŽƌƉŽƐ͕Ă
ƚĂǆĂĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞƵŵĐŽƌƉŽĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽƚĞŵƉŽĠƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůăĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞ
ĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŽĐŽƌƉŽĞĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĞƋƵĞT(t)ĠĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŽĐŽƌƉŽĞŵ
ĨƵŶĕĆŽĚŽƚĞŵƉŽ͕AĠĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕
tĠŽƚĞŵƉŽĞkĠĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͘

^KZ>͕&͖͘W/͕͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽ
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗WĞĂƌƐŽŶ͕ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ Ž ŵŽĚĞůŽ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ă >Ğŝ ĚĞ ZĞƐĨƌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƌƉŽƐ
K ƐŝƐƚĞŵĂ ůŽŐşƐƟĐŽ Ğ ƉƌŽĚƵƟǀŽ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ĐŽŵŽ ĞăĨƵŶĕĆŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞƐƵĂƌĞƐŽůƵĕĆŽƐĆŽĚĂĚŽƐ͕
ũƵƐƚ ŝŶ ƟŵĞ Ġ ƵŵĂ ĮůŽƐŽĮĂ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌ
ƉƌŽĚƵĕĆŽďĂƐĞĂĚĂŶŽŵŽĚĞůŽdŽǇŽƚĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘
dT
ƐƐĞŶŽǀŽĞŶĨŽƋƵĞŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂ
−kt
ƐƵƌŐŝƵ ĚĞ ƵŵĂ ǀŝƐĆŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ Ğ ŝŶŽǀĂĚŽƌĂ A dt = −k (T − A); T (t ) = (T (0) − A)e + A
ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ŶĂ ŐĞƐƚĆŽ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕
ďƵƐĐĂŶĚŽǀĂŶƚĂŐĞŵĐŽŵƉĞƟƟǀĂƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĞ
dT
kt
B dt = k (T − A); T (t ) = (T (0) − A)e + A
ƵŵĂŵĞůŚŽƌƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉƌŽĚƵƟǀŽ͘
ŽŵďĂƐĞŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐ
dT
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƟǀŽ
= −k (T − A); T (t ) = e −kt + A
C
ũƵƐƚŝŶƟŵĞ.
dt
/͘ ƐƟŵƵůĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞůŚŽƌŝĂƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͕ ŶĆŽ ĂƉĞŶĂƐ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ D dT = k (T − A); T (t ) = e −kt + A
dt
ĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĚŽŚŽŵĞŵĚĞŶƚƌŽ
ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ž ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ Ž
dT
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŚƵŵĂŶŽĚĞŶƚƌŽĚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ
= k (T − A); T (t ) = e kt + A
E
dt
Ğ ĂŵƉůŝĂƌ Ă ďĂƐĞ ĚĞ ĐŽŶĮĂŶĕĂ ŽďƟĚĂ ƉĞůĂ
ƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĞŚŽŶĞƐƟĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐ͘
//͘  ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĂ QUESTÃO 13
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĐŽŵĞĕĂ ƉĞůĂ ĨĄďƌŝĐĂ Ğ ƐƵĂƐ
ƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐ ĞƐƚĞŶĚĞŵͲƐĞ ƉŽƌ ƚŽĚĂ Ă KƐ ǀĞşĐƵůŽƐ ĞƐƉĂĐŝĂŝƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĞǆƚĞƌŶĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ž ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ Ž ƉƌŝŶĐşƉŝŽ ĚĂ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ďůŽĐŽƐ ƋƵĞ
ǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ ŶŽ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂŵ Ƶŵ ĞƐĐƵĚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ͕ ĐƵũĂ ĨƵŶĕĆŽ Ġ
ƚŽƌŶĂƌǀŝƐşǀĞŝƐŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŽŶĚĞƋƵĞƌƋƵĞ ƉƌŽƚĞŐĞƌ ŵŽƚŽƌĞƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ
ƉŽƐƐĂŵĞǆŝƐƟƌ͘
ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ĚĂŶŽƐ ĐĂƵƐĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐĂůŽƌ͕ ĂůĠŵ ĚĞ
///͘ dĞŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ Ă ƌĞĚƵǌŝƌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂĚŽǀĞşĐƵůŽ͘
ŵĂŶƵĨĂƚƵƌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ďĞŵ ƐŝŵƉůĞƐ Ğ ƐƐĞƐ ĞƐĐƵĚŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ ĐŽŵ
ĞĮĐŝĞŶƚĞ͕ŽƟŵŝǌĂŶĚŽŽƵƐŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů
ĐĂƉŝƚĂů͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĞŵĆŽĚĞŽďƌĂ͕ŽƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂ Ğŵ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ A ŵĞƚĄůŝĐŽ͕ĚĂĚĂƐƵĂůĞǀĞǌĂĞĞůĞǀĂĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ăƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞ
ĂŽĐĂůŽƌ͘
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ͕ ĂŽ ŵĞŶŽƌ B ƉŽůŝŵĠƌŝĐŽ͕ĚĂĚĂƐƵĂďĂŝǆĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŽĐĂůŽƌ
ĐƵƐƚŽ͘
ĞăĐŽƌƌŽƐĆŽ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
C ĐĞƌąŵŝĐŽƉŽƌŽƐŽ͕ĚĂĚĂƐƵĂĞůĞǀĂĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ŵĞĐąŶŝĐĂăƚƌĂĕĆŽ͘
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D ƉŽůŝŵĠƌŝĐŽ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ƐƵĂ ĂůƚĂ ŵĂƐƐĂ
B //͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ĞƐƉĞĐşĮĐĂĞĚĞƐƵĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŽĐĂůŽƌ͘
C /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E ĐĞƌąŵŝĐŽ ƉŽƌŽƐŽ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ƐĞƵ ďĂŝǆŽ
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĚŝůĂƚĂĕĆŽƚĠƌŵŝĐĂĞĚĞƐƵĂďĂŝǆĂ
ĐŽŶĚƵƟǀŝĚĂĚĞƚĠƌŵŝĐĂ͘
E /͕//Ğ///͘
ϭϴ
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*R13201719*
Yh^dKϭϰ
 ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ Ğŵ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ĂƋƵĄƟĐŽƐ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ă ƉƌĞƐƐĆŽ ŚŝĚƌŽƐƚĄƟĐĂ͕
ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ůŝŶĞĂƌ P = f (z)͕ Ğŵ ƋƵĞ z Ġ Ă ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ Ğ P Ġ Ă ƉƌĞƐƐĆŽ͘
ƐƐƵŵĂƋƵĞĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĂĄŐƵĂĚŽŵĂƌ ρ = 1,025 × 103 kg·m−3͕ƋƵĞŶĆŽŚĄǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞƐƐĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞ
ĐŽŵĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĞƋƵĞŽǀĂůŽƌĚĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚĂŐƌĂǀŝĚĂĚĞgсϵ͕ϴŵͼƐ2 .
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EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĂƐƐŝŶĂůĞ Ă ŽƉĕĆŽ ĐƵũŽ ŐƌĄĨŝĐŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ă ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ ĐŽŵ Ă
ƉƌĞƐƐĆŽŚŝĚƌŽƐƚĄƚŝĐĂ͘
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B
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C

Profundidade (m)
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ƌĞĂůŝǀƌĞ
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Yh^dKϭϱ

QUESTÃO 16

^ƵƉŽŶŚĂ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ŵƵŵĂĐĂŵƉĂŶŚĂƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝĂƋƵĞǀŝƐĂăƌĞĚƵĕĆŽ
ƐĞũĂĞǆĞĐƵƚĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞϭϯĞƚĂƉĂƐ͕ĐŽŵƚĞŵƉŽ ĚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ Ğŵ ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐ͕
ŵĠĚŝŽĚĞϱϬƐĞŐƵŶĚŽƐĂŽƚŽĚŽĞĚŝƐƉĞƌƐĆŽƌĞůĂƟǀĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵͲƐĞĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
ĚĞϭϬйĞŵƚŽƌŶŽĚĂŵĠĚŝĂ͘
ͻ ƐƵďƐƟƚƵĂ ůąŵƉĂĚĂƐ ŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞƐ ƉŽƌ
ŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ ƵŵĂ ĞƋƵŝƉĞ ĚĞ ĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂ ƉƌŽƉƁĞ
ŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞƐĐŽŵƉĂĐƚĂƐŽƵůąŵƉĂĚĂƐĚĞ>͖
ƵŵŶŽǀŽĂůŐŽƌŝƚŵŽƋƵĞƌĞĚƵǌĞŵϯϬйŽƚĞŵƉŽĚĞ
ͻ ĞǀŝƚĞ ƵƐĂƌ Ž ĐŚƵǀĞŝƌŽ ĞůĠƚƌŝĐŽ ĐŽŵ Ă ĐŚĂǀĞ
ĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐϭϯĞƚĂƉĂƐĚĞƐƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ŶĂƉŽƐŝĕĆŽ͞ŝŶǀĞƌŶŽ͟ŽƵ͞ƋƵĞŶƚĞ͖͟
EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĨŝƌŵĂĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕
ͻ ĂĐƵŵƵůĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƌŽƵƉĂƉĂƌĂ
ƐĞƌƉĂƐƐĂĚĂĂĨĞƌƌŽĞůĠƚƌŝĐŽĚĞƵŵĂƐſǀĞǌ͖
Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ŶŽǀŽ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͘
ͻ ĞǀŝƚĞŽƵƐŽĚĞƚŽŵĂĚĂƐŵƷůƟƉůĂƐƉĂƌĂůŝŐĂƌ
ǀĄƌŝŽƐĂƉĂƌĞůŚŽƐƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͖
/͘ K ƚĞŵƉŽ ŵĠĚŝŽ ƉŽƌ ĞƚĂƉĂ ƐĞƌĄ ĚĞ
ͻ ƵƟůŝǌĞ͕ŶĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĮŽƐĚĞĚŝąŵĞƚƌŽƐ
ϯϮ͕ϱƐĞŐƵŶĚŽƐ͘
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐăƐƐƵĂƐĮŶĂůŝĚĂĚĞƐ͘
//͘ KĚĞƐǀŝŽͲƉĂĚƌĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŝŶĂůƚĞƌĂĚŽ͘
///͘  ĚŝƐƉĞƌƐĆŽ ƌĞůĂƟǀĂ Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĂ ŵĠĚŝĂ  ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ĐŽŵƵŵ Ă ĞƐƐĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐ Ġ
ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌĞŶĞƌŐŝĂƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŝŶĂůƚĞƌĂĚĂ͘
ĚĂƌĞĚƵĕĆŽ
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ

A ĚĂƉŽƚġŶĐŝĂĚĞĂƉĂƌĞůŚŽƐĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘
B ĚŽ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ Ğ
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘
C ĚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĐŽŶǀĞƌƟĚĂĞŵ
ĞŶĞƌŐŝĂƚĠƌŵŝĐĂ͘
D ĚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ĚĞĨƵŐĂ͘
E ĚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ĐŽŶǀĞƌƟĚĂ Ğŵ
ĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201721*
QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

 ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƉƌŽĚƵƚŝǀŽ Ġ ŝŶĞŐĄǀĞů͘ Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ
ŵĂƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ŽƚŝŵŝǌĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ŐƌĂŶĚĞǌĂ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŵŽĚĞůĄͲůĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ƵŵĂĨƵŶĕĆŽĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂş͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕
ƉƌŽĐƵƌĂƌ Ƶŵ ŵĄǆŝŵŽ ŽƵ Ƶŵ ŵşŶŝŵŽ͘ hŵĂ ĚĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ ƵƐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ĨƵŶĕƁĞƐ Ġ Ž
ŵĠƚŽĚŽĚŽƐŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ>ĂŐƌĂŶŐĞ͘

K ĞŶƐĂŝŽ ĚĞ ŇĞǆĆŽ Ġ ƵƟůŝǌĂĚŽ Ğŵ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ĨƌĄŐĞŝƐ ŽƵ ĚĞ ĂůƚĂ ĚƵƌĞǌĂ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĐĞƌąŵŝĐĂƐ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐŽƵĂĕŽƐͲĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ͘ŵƵŵĂĚĞƐƵĂƐ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ŵĂŝƐ ĐŽŵƵŶƐ͕ Ž ĞŶƐĂŝŽ ĚĞ ŇĞǆĆŽ Ă
ϯ ƉŽŶƚŽƐ͕ Ġ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂ ƵŵĂ ĨůĞǆĆŽ ĂŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌ
Ž ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ϯ ƉŽŶƚŽƐ͕ Ž ƋƵĞ ĐĂƵƐĂ ƵŵĂ
ƚĞŶƐĆŽ ĚĞ ƚƌĂĕĆŽ ƐƵƌŐŝĚĂ ŶŽ ƉŽŶƚŽ ĐĞŶƚƌĂů Ğ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚĂ ĂŵŽƐƚƌĂ͕ ŽŶĚĞ Ă ĨƌĂƚƵƌĂ ĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů
ƚĞƌĄŝŶşĐŝŽ͘

hŵ ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞ ůĂƟŶŚĂƐ ĚĞ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞ
ĚĞǀĞ ƉƌŽƉŽƌ ƵŵĂ ůĂƚĂ ĐŝůşŶĚƌŝĐĂ ĚĞ ǀŽůƵŵĞ V0.
ƐƐĂ ůĂƚĂ ƐĞƌĄ ĨĂďƌŝĐĂĚĂ ƵƐĂŶĚŽͲƐĞ ĚƵĂƐ ůŝŐĂƐ
ŵĞƚĄůŝĐĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂƉĂƌĂĂƉĂƌƚĞůĂƚĞƌĂů
ĞŽƵƚƌĂƉĂƌĂĂďĂƐĞĞĂƚĂŵƉĂ͘ůĞĚĞƐĞũĂĐĂůĐƵůĂƌ
ŽƌĂŝŽ;rͿĞĂĂůƚƵƌĂ;hͿĚĂůĂƚĂƉĂƌĂƋƵĞŽĐƵƐƚŽĚĞ
ƐƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽƐĞũĂŽŵĞŶŽƌƉŽƐƐşǀĞů͘^ĂďĞͲƐĞƋƵĞĂ
ĄƌĞĂƚŽƚĂůĚĂůĂƚĂĠĚĂĚĂƉŽƌA(r,h)ĞƋƵĞŽĐƵƐƚŽ
ƚŽƚĂůĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂůĂƚĂ͕ƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞĂƉĞŶĂƐĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĠC(r,h)͘WĂƌĂ
ĂƐŽůƵĕĆŽĚĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂ͕ƐĞƌĄƵƟůŝǌĂĚŽŽŵĠƚŽĚŽ
ĚŽƐŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ>ĂŐƌĂŶŐĞ͘
Žŵ ďĂƐĞ ŶĞƐƐĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂĮƌŵĂĕƁĞƐ Ă
ƐĞŐƵŝƌ͕ĂĐĞƌĐĂĚĂƐŽůƵĕĆŽĚĞƐƐĞƉƌŽďůĞŵĂ͘

ƐƐƵŵŝŶĚŽͲƐĞ Ƶŵ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞŶƐĆŽͲ
ĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽůŝŶĞĂƌ͕ĂƚĞŶƐĆŽĚĞŇĞǆĆŽVĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ƉŽĚĞƐĞƌŽďƟĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂĨſƌŵƵůĂ͗
σ =

3Fd
͕
2wh 2

ĞŵƋƵĞFĠĂĐĂƌŐĂ͕dĠĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐƉŽŶƚŽƐ
ĚĞĂƉŽŝŽ͕wĠĂůĂƌŐƵƌĂĚŽĐŽƌƉŽĚĞƉƌŽǀĂĞhĠĂ
ĞƐƉĞƐƐƵƌĂĚŽĐŽƌƉŽĚĞƉƌŽǀĂ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĞ ĚŽŝƐ ĐŽƌƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽǀĂ  Ğ  ĚŽ ŵĞƐŵŽ
ĐŽŵƉſƐŝƚŽ ƌĞĨŽƌĕĂĚŽ ĐŽŵ ĮďƌĂƐ ĚĞ ǀŝĚƌŽ͕ ĐƵũĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăŇĞǆĆŽĠĚĞϮϵϬDWĂ͘KĐŽƌƉŽĚĞƉƌŽǀĂ
ƚĞŵŽƚƌŝƉůŽĚĂůĂƌŐƵƌĂĞĂŵĞƚĂĚĞĚĂĞƐƉĞƐƐƵƌĂ
ĚŽ ĐŽƌƉŽ ĚĞ ƉƌŽǀĂ  Ğ ĂŵďŽƐ ƐĆŽ ƐƵďŵĞƟĚŽƐ ĂŽ
/͘ K ĐƵƐƚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂ ůĂƚĂ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ŵĞƐŵŽĞŶƐĂŝŽĚĞŇĞǆĆŽ͘
2
ĞǆƉƌĞƐƐŽ ƉŽƌ C (r, h ) = 2π (K1rh + K 2r ) ͕ Ğŵ
ƋƵĞK1 e K2ƐĆŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞŵ EĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ƋƵĂůƉŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵĚĂĨŽƌĕĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ
ĚŽ ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŵĂ ĚĂƐ ůŝŐĂƐ ŵĞƚĄůŝĐĂƐ ƉĂƌĂŽƌŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŽĐŽƌƉŽĚĞƉƌŽǀĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ĂƉůŝĐĂĚĂĂŽĐŽƌƉŽĚĞƉƌŽǀĂƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĞƚĂŵďĠŵ
ƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞĚĞĄƌĞĂ͘
ƐĞƌŽŵƉĂ͍
//͘ ĨƵŶĕĆŽĂƐĞƌŵŝŶŝŵŝǌĂĚĂĚĂĄƌĞĂƚŽƚĂůĚĂ
A 50%
ůĂƚĂĠ A(r, h ) = 2π rh + 2π r 2 .
///͘ K ǀşŶĐƵůŽ ŶĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂĕĆŽ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĂŽ B 75%
2
ǀŽůƵŵĞĚĂůĂƚĂ͕ĠĚĂĚŽƉŽƌ g(r, h ) = π r h − V0 . C 100%
/s͘ K ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞƋƵĂĕƁĞƐ Ă ƐĞƌ ŵŽŶƚĂĚŽ Ġ D 125%
C (r , h ) = λg(r , h )͕ŶŽƋƵĂůOĠĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ E 200%
ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƌĚĞ>ĂŐƌĂŶŐĞ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ

ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/Ğ//͘
/Ğ/s͘
//Ğ///͘
/͕///Ğ/s͘
//͕///Ğ/s͘
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*R13201722*
QUESTÃO 19
ŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ Ž ŐĞƐƚŽƌ ĚŽ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ƉƌĞƚĞŶĚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ĐĂƚƌĂĐĂƐ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĐŽŵďŝŶĂƚſƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĂĐĞƐƐŽ ĚŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ă ƐĂůĂ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘KĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽĚĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂĠĚĞƐĐƌŝƚŽĂƐĞŐƵŝƌ͘
ͻ ĞǀĞŚĂǀĞƌƋƵĂƚƌŽĨŝůĂƐĚĞĞƐƉĞƌĂ͕͕͗Ğ͖
ͻ ĚĞǀĞŚĂǀĞƌƐĞŶƐŽƌĞƐƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞĐůŝĞŶƚĞƐŶĂƐĨŝůĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽŽǀĂůŽƌϭ
ƋƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌĐůŝĞŶƚĞŶĂĨŝůĂ͕ĞϬƋƵĂŶĚŽĂĨŝůĂĞƐƚŝǀĞƌǀĂǌŝĂ͖
ͻ ƋƵĂŶĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĨŝůĂĞƐƚŝǀĞƌǀĂǌŝĂ͕ƐƵĂĐĂƚƌĂĐĂĚĞǀĞƌĄĨŝĐĂƌƚƌĂǀĂĚĂ͕ĞĂƐĨŝůĂƐĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌ
ŶĂŽƌĚĞŵĚĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞĂƐĞŐƵŝƌ͗ххх͖
ͻ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ĚƵĂƐ ĐĂƚƌĂĐĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞƐƚĂƌ ĂďĞƌƚĂƐ Ğŵ Ƶŵ ŵĞƐŵŽ ŝŶƐƚĂŶƚĞ͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞ Ă
ŽƌĚĞŵĚĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͖
ͻ ĂƐ ĐĂƚƌĂĐĂƐ ĚĂƐ ĨŝůĂƐ ͕ ͕  Ğ  ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉĞůĂƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ϭ͕ Ϯ͕ ϯ Ğ ϰ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͖
ͻ Ž ǀĂůŽƌ ĚĞ ƐĂşĚĂ ϭ ĚĞǀĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌ ƋƵĞ Ă ĐĂƚƌĂĐĂ ĞƐƚĄ ĂďĞƌƚĂ͕ Ğ Ž ǀĂůŽƌ Ϭ͕ ƋƵĞ Ă ĐĂƚƌĂĐĂ ĞƐƚĄ
ĨĞĐŚĂĚĂ͘
EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ƋƵĂů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĐŽŵďŝŶĂƚſƌŝŽ ĚĞǀĞƌĄ ƌĞƐŽůǀĞƌ Ž ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ĂĐĞƐƐŽ ĚŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ă ƐĂůĂ
ĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞĚĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͍
A B C D

A B C D
C1
C2

C3
C1

A

D
C2

C4
C3

C4

A B C D

A B C D
C1
C2
C1

C3

C2

B

C3

E
C4

C4

A B C D
C1
C2

C3

C
C4
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*R13201723*
QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

hŵ ĐŽŵƉŝůĂĚŽƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ ƵŵĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ͕
Ğŵ ŐĞƌĂů ƚĞǆƚƵĂů͕ Ğŵ ŽƵƚƌĂ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ͘ hŵ ĚŽƐ
ƟƉŽƐ ĚĞ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ƋƵĞ Ƶŵ ĐŽŵƉŝůĂĚŽƌ ƉŽĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƐĆŽ ĂƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ ƋƵĞ
ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ
ƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĐŽŵƉŽƐƚĂƐ ƉŽƌ ƐşŵďŽůŽƐ ŝƐŽůĂĚŽƐ
ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ĐŽŵ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ Ύ Ğ h Ğ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ
ĐŽŵĂƵǆşůŝŽĚĞƉĂƌġŶƚĞƐĞƐ͘

hŵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĐŽŶƚƌŽůĂ Ž ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ
Ğŵ ƋƵĞ ĞůĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ ĞŵďƵƟĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ
ƐƵĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƟǀŽƐ
;W/Ϳ͘ ƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƐĂ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ
Ğŵ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ĚĞ ĞƐƚĂĚŽ͘ ŵ Ƶŵ ŵŝĐƌŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ
ŚŝƉŽƚĠƟĐŽ͕ ŽƐ bits ϱ͕ ϰ Ğ ϯ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ DKKsEdK ĚĞ ϭϲ bits ĐŽŶƚƌŽůĂŵ
Ă
ĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ƟƉŽ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽ ƋƵĞ ŐĞƌĂ Ƶŵ
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ŐĂƟůŚŽ Ğŵ Ƶŵ ƉŝŶŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă
/͘  ƉĂůĂǀƌĂ ϭϬϬϭϬϭϬϬ ƉĞƌƚĞŶĐĞ ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĐŽĚŝĮĐĂĕĆŽ ďŝŶĄƌŝĂ͗ ϬϬϬ с ĚĞƐĂďŝůŝƚĂĚŽ͖
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ;ϭϬϬΎͿΎ͘
ϬϬϭсƐĞŶƐşǀĞůĂďŽƌĚĂĚĞƐƵďŝĚĂ͖ϬϭϬсƐĞŶƐşǀĞů
//͘  ƉĂůĂǀƌĂ ϭϬϬϭϬ ƉĞƌƚĞŶĐĞ ă ůŝŶŐƵĂŐĞŵ Ă ďŽƌĚĂ ĚĞ ĚĞƐĐŝĚĂ͖ Ϭϭϭ с ƐĞŶƐşǀĞů Ă ĂŵďĂƐ ĂƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ;ϭ;ϭϬͿΎϬͿΎ͘
ďŽƌĚĂƐ͖ϭϬϬсƐĞŶƐşǀĞůĂŶşǀĞůĂůƚŽ͖ϭϬϭсƐĞŶƐşǀĞů
///͘ ǆŝƐƚĞƐŽŵĞŶƚĞƵŵĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽƌĞŐƵůĂƌƉĂƌĂ ĂŶşǀĞůďĂŝǆŽ͘KbitϬ͕ăĞǆƚƌĞŵĂĚŝƌĞŝƚĂ͕ĠŽŵĞŶŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ĞŽbitϭϱ͕ŽŵĂŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵĂůŝŶŐƵĂŐĞŵƌĞŐƵůĂƌ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A
B
C
D
E

/͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
//Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
/͕//Ğ///͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞ ĞƐƐĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ Ğ ƐĂďĞŶĚŽͲƐĞ
ƋƵĞ͕ Ğŵ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ͕ ŽƐ ƐşŵďŽůŽƐ |͕ & e ~
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ĂŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ůſŐŝĐŽƐ bit Ă bit
KZ͕EĞEKd͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĂůŝŶƐƚƌƵĕĆŽ
ĞŵĚĞǀĞƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐŽŶĮŐƵƌĂƌŽƉŝŶŽ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĞĞůĞĮƋƵĞƐĞŶƐşǀĞůĂĂŵďĂƐĂƐďŽƌĚĂƐ͍
A
B
C
D

MODOEVENTO = 0x0018
MODOEVENTO |= 0x0018
MODOEVENTO &= ~0x0018
MODOEVENTO = (MODOEVENTO | 0x0018)
& ~0x0038
E MODOEVENTO = (MODOEVENTO & ~0x0038)
| 0x0018
ƌĞĂůŝǀƌĞ

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Ϯϯ

325

*R13201724*
QUESTÃO 22
ŽŶƐŝĚĞƌĞ Ž ĐſĚŝŐŽ Ğŵ ͕ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ĐŽŵƉŝůĂĚŽ Ğŵ Ƶŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ϯϮ bits, ƋƵĞ
ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂŽƵƐŽĚŽƚŝƉŽĚĞĚĂĚŽƐƉŽŶƚĞŝƌŽ͘
#include <stdio.h>
void main(void) {
int salario1, salario2;
int *ptr;
salario1 = 6750;
ptr = &salario1;
salario2 = *ptr + 1000;
}

 ƉĂƌƟƌ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ ĂƐƐŝŶĂůĞ Ă ŽƉĕĆŽ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ŵĞŵſƌŝĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ğ ƐĞƵ
ĐŽŶƚĞƷĚŽ͕ĂƉſƐŽƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƌĞǆĞĐƵƚĂĚŽ.

A

B

C

24

Endereço
(Byte)
0x007B
0x007A
0x0079
0x0078
0x0077
0x0076
0x0075
0x0074
0x0073
0x0072
0x0071
0x0070

Dado

Endereço
(Byte)
0x007B
0x007A
0x0079
0x0078
0x0077
0x0076
0x0075
0x0074
0x0073
0x0072
0x0071
0x0070

Dado

Endereço
(Byte)
0x007B
0x007A
0x0079
0x0078
0x0077
0x0076
0x0075
0x0074
0x0073
0x0072
0x0071
0x0070

Dado

00
00
00
70
00
00
1E
46
00
00
1A
5E

00
00
1A
5E
00
00
04
58
00
00
1A
5E

70
00
00
00
46
1E
00
00
5E
1A
00
00

Nome da variável

ptr

D

salario2

salario1

Nome da variável

ptr

E

salario2

salario1

Endereço
(Byte)
0x007B
0x007A
0x0079
0x0078
0x0077
0x0076
0x0075
0x0074
0x0073
0x0072
0x0071
0x0070

Dado

Endereço
(Byte)
0x007B
0x007A
0x0079
0x0078
0x0077
0x0076
0x0075
0x0074
0x0073
0x0072
0x0071
0x0070

Dado

Nome da variável

ptr

salario2

salario1
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5E
1A
00
00
E8
0A
00
00
5E
1A
00
00

00
00
1A
5E
00
00
04
60
00
00
1A
5E

Nome da variável

ptr

salario2

salario1

Nome da variável

ptr

salario2

salario1
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*R13201725*
QUESTÃO 23
KƐ ĮůƚƌŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ƐĆŽ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ Ğŵ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝŶĂŝƐ͘ Žŵ ĐſĚŝŐŽƐ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƋƵĞŶŽƐ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĮůƚƌŽƐĚĞŽƌĚĞŵďĂƐƚĂŶƚĞĞůĞǀĂĚĂ͕ŽƋƵĞĞŵĐŝƌĐƵŝƚŽƐĂŶĂůſŐŝĐŽƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƌŝĂ ƵŵĂ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞů ĚĞ ĂŵƉůŝĮĐĂĚŽƌĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘  ƐĞŐƵŝƌ͕ ƌĞƉƌŽĚƵǌͲƐĞ Ƶŵ
ĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞĐſĚŝŐŽƋƵĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƵŵĮůƚƌŽĚŝŐŝƚĂůĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ͘
inicio
GH¿QDX\QXPpULFR(QWUDGDHVDtGDUHVSHFWLYDVGRVLVWHPD
GH¿QD[[[WQXPpULFR9DULiYHLVDX[LOLDUHV
x1 == 0;
x2 == 0;
repita
leia u;
\

 [[

xt == x1;
x1 == - x2;
x2 == 0.5 * xt - x2 + u;
HVFUHYD\
¿PUHSLWD
¿m

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
/͘ KĂůŐŽƌŝƚŵŽĨŽƌŵĂƵŵƐŝƐƚĞŵĂĂƐƐŝŶƚŽƟĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĄǀĞů͕ůŝŶĞĂƌ͕ŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĞĚŝƐĐƌĞƚŽŶŽƚĞŵƉŽ͘
WKZYh
//͘ KƐ ƉŽůŽƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉĞůŽ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĞƐƚĆŽ ŶŽ ƐĞŵŝƉůĂŶŽ ĐŽŵƉůĞǆŽ ĞƐƋƵĞƌĚŽ͕
ĞǆĐůƵŝŶĚŽͲƐĞŽĞŝǆŽŝŵĂŐŝŶĄƌŝŽ͘
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A
B
C
D
E

ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201726*
Yh^dKϮϰ

Yh^dKϮϱ

,ĞƵƌşƐƟĐĂƐ ƐĆŽ ƌĞŐƌĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐĐŽůŚĞƌ ĂƋƵĞůĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ƚġŵ ŵĂŝŽƌ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ůĞǀĂƌĂƵŵĂƐŽůƵĕĆŽĂĐĞŝƚĄǀĞůƉĂƌĂƵŵƉƌŽďůĞŵĂ͘
KŐƌĂƵĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĂŚĞƵƌşƐƟĐĂƉĞƌŵŝƚĞ
ĂǀĂůŝĂƌ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞŶƟĚŽ ƵŵĂ ŚĞƵƌşƐƟĐĂ Ġ ŵĞůŚŽƌ
ƋƵĞŽƵƚƌĂ͘

hŵƉƌŽǀĞĚŽƌĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĞƌĞĚĞƐĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŶƵŵĞƌŽƵƚƌġƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ĚĞ ƌĞĚĞ ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ŐĂƌĂŶƟĂ ĚĂ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĚŽƐĚĂĚŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͗ĮƌĞǁĂůůĚĞƌĞĚĞ͖ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞŝŶƚƌƵƐĆŽ͖Ğgateways
ĂŶƟǀşƌƵƐ͘

>h'Z͕'͘&͘/ŶƚĞůŝŐġŶĐŝĂƌƟĮĐŝĂů.
^ĆŽWĂƵůŽ͗WĞĂƌƐŽŶ͕ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ĐĞƌĐĂ ĚĞƐƐĞƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ƌĞĚĞ͕ ĂƐƐŝŶĂůĞ Ă
ŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘

WĂƌĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ ŽƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ Ƶŵ ƌŽďƀ Ğŵ
ƵŵĂůŝŶŚĂĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ĨŽƌĂŵĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐĚƵĂƐ A KƐ gateways ĂŶƟǀşƌƵƐ ƚƌĂďĂůŚĂŵ ŶŽ ŶşǀĞů ĚĂ
ĐĂŵĂĚĂĚĞƌĞĚĞĞǀĞƌŝĮĐĂŵŽŇƵǆŽĚĞĚĂĚŽƐĞŵ
ŚĞƵƌşƐƟĐĂƐ͕ Śϭ Ğ ŚϮ͘ ŵďĂƐ ƐĆŽ ĂĚŵŝƐƐşǀĞŝƐ͕
ďƵƐĐĂĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĚĞǀşƌƵƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ͘
ƚġŵ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ă ƐĞƋƵġŶĐŝĂ ĚĞ
B
K ĮƌĞǁĂůů ĚĞ ƌĞĚĞ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽ ƉĂƌĂ
ŵŽŶƚĂŐĞŵ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ĐƵƐƚŽ Ă ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůŽ
ĚĞƚĞĐƚĂƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƌŽďƀ Ğ ĞƐƚĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ Ğŵ ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕ ĐŽŵŽ
Ƶŵ ĐĂŶĂů ĐĂŵƵŇĂĚŽ ;covert channelͿ ďĂƐĞĂĚŽ
ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ Ğ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĞŵƚƷŶĞŝƐ͘
ĐƵƐƚŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĚŝƌĞĕĆŽ͘
C hŵĮƌĞǁĂůůĚĞĐĂŵĂĚĂĚĞƌĞĚĞ;network layer
ƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂ
ĮƌĞǁĂůůͿƉĞƌŵŝƚĞƵŵĂĮůƚƌĂŐĞŵŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂ
ŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ƋƵĞ Ƶŵ ĮƌĞǁĂůů ĚĞ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ;ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ůĂǇĞƌ ĮƌĞǁĂůůͿ ĂŽ ĐƵƐƚŽ
A ^ĞŽĞƌƌŽĚĞĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞŚϭĨŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞŽ
ĚĞƵŵƉŝŽƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͘
ĞƌƌŽĚĞŚϮƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ŽĐƵƐƚŽĚŽĐĂŵŝŶŚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ D KƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞŝŶƚƌƵƐĆŽƐĆŽǀŝƐƚŽƐ
ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĞǆƚĞŶƐĆŽ ĚŽ ĮƌĞǁĂůů Ğ ƐĆŽ ĐĂƉĂǌĞƐ
ĚĂďƵƐĐĂďĂƐĞĂĚĂĞŵŚϭƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞŽĚĂ
ĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌĂŶŽŵĂůŝĂƐĚĞƚƌĄĨĞŐŽŽƵĐŽŶƚĞƷĚŽ
ďƵƐĐĂďĂƐĞĂĚĂĞŵŚϮ͘
ŵĂůŝĐŝŽƐŽĂŶƚĞƐƋƵĞĞůĞƐĂůĐĂŶĐĞŵĂƌĞĚĞ͘
B ^Ğ ĨŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ƵŵĂ ŚĞƵƌşƐƟĐĂ Śϯ с ŵĄǆŝŵŽ E KƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞŝŶƚƌƵƐĆŽĠĐĂƉĂǌĚĞ
;Śϭ͕ ŚϮͿ͕ Ă ŚĞƵƌşƐƟĐĂ Śϯ ƚĞƌĄ Ƶŵ ŐƌĂƵ ĚĞ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƚĂƋƵĞƐ ŝŶŝĐŝĂĚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂ ƌĞĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ŵĂŝŽƌ ŽƵ ŝŐƵĂů Ă Śϭ Ğ ŚϮ͕ ƉĂƌĂ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂĞĂŐŝƌƉƌŽĂƟǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŶĞƵƚƌĂůŝǌĂƌ
ƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵ͘
ĂĂŵĞĂĕĂ͘
C ^ĞŽŐƌĂƵĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŚϮĨŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽ ƌĞĂůŝǀƌĞ
ŐƌĂƵĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŚϭ͕ŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞƐƚĂĚŽƐ
ĞǆƉĂŶĚŝĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ďƵƐĐĂ͕
ƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ŚϮ͕ ƐĞƌĄ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĂŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ĞƐƚĂĚŽƐĞǆƉĂŶĚŝĚŽƐƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞŚϭ͘
D ^Ğ ĂƐ ŚĞƵƌşƐƟĐĂƐ Śϭ Ğ ŚϮ ĨŽƌĞŵ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕
ĂŚĞƵƌşƐƟĐĂŚϯсŚϭнŚϮƐĞƌĄƵŵĂŚĞƵƌşƐƟĐĂ
ĂĚŵŝƐƐşǀĞůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƚĂĚŽ
ĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵŽŶƚĂŐĞŵ͘
E ^Ğ Ă ŚĞƵƌşƐƟĐĂ Śϭ ƉŽƐƐƵŝƌ Ƶŵ ŐƌĂƵ ĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŝŐƵĂůĂǌĞƌŽ͕ŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞďƵƐĐĂ
Ύ ŝƌĄ ƐĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ ĚĞ
ďƵƐĐĂ ŐƵůŽƐŽ ;greedysearchͿ͕ ĚŽ ƟƉŽ ŵĞůŚŽƌ
ƉƌŝŵĞŝƌŽ;ďĞƐƚĮƌƐƚͿ͘
26
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*R13201727*
QUESTÃO 26
ƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĮůĂƐ Ğ ƉŝůŚĂƐ͕ ƐĆŽ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĂƵƚŽŵĂĕĆŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽƚĞǆƚƵĂŝƐ͘KƚĞǆƚŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽ;^dͿĠƵŵĂĚĂƐŽƉĕƁĞƐ
ĚĞ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ĚĞĮŶŝĚĂƐ ƉĞůĂ ŶŽƌŵĂ / ϲϭϭϯϭͲϯ͘ K ƚƌĞĐŚŽ ĚĞ ĐſĚŝŐŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĨŽŝ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽŶĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
GH¿QH0$;
struct eventos {
char ocorrencia[200];
char dataHora[50];
};
VWUXFWHYHQWRVHYH>0$;@
int inicio = 0;
LQW¿P 
int processaEvento (struct eventos *recuperado) {
LI LQLFLR ¿P ^
return - 1;
}
else {
inicio++;
copiaEvento (recuperado, eve[inicio - 1]);
return 0;
}
}
int insereEvento (struct eventos *novo) {
LI ¿P 0$; ^
return -1;
}
else {
FRSLD(YHQWR HYH>¿P@QRYR 
¿P
return 0;
}
}

ĐŽƌƌĞƚŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĚĂĚŽƐĞĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƐĞĐſĚŝŐŽƚƌĂƚĂŵͲƐĞĚĞ
A ƵŵĂĮůĂƋƵĞƉƌŽĐĞƐƐĂƉƌŝŵĞŝƌŽŽƐĞǀĞŶƚŽƐŵĂŝƐĂŶƟŐŽƐ͘
B ƵŵĂƉŝůŚĂƋƵĞƉƌŽĐĞƐƐĂƉƌŝŵĞŝƌŽŽƐĞǀĞŶƚŽƐŵĂŝƐĂŶƟŐŽƐ͘
C ƵŵĂƉŝůŚĂƋƵĞƉƌŽĐĞƐƐĂƉƌŝŵĞŝƌŽŽƐĞǀĞŶƚŽƐŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞƐ͘
D ƵŵĂƉŝůŚĂƋƵĞƉƌŽĐĞƐƐĂŽƐĞǀĞŶƚŽƐŶĂŽƌĚĞŵĞƐĐŽůŚŝĚĂƉĞůŽŽƉĞƌĂĚŽƌ͘
E ƵŵĂĮůĂƋƵĞƉƌŽĐĞƐƐĂŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽŐƌĂƵĚĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͘
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QUESTÃO 27
hŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂ Ž ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ĐĂƌƌŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ Ğŵ Ƶŵ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͕ ĚĞ
ƐĞŐƵŶĚŽĞŵƐĞŐƵŶĚŽ͕ĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĚŽŝƐĂĐĞůĞƌƀŵĞƚƌŽƐ͗ƵŵŶĂĚŝƌĞĕĆŽůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚŽ
ĐĂƌƌŽ͕ŽƵƚƌŽŶĂĚŝƌĞĕĆŽƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͘
K ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞƐƐĞ ƐŝƐƚĞŵĂ Ġ ĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽ Ğŵ ƚƌġƐ ƐƵďƉƌŽũĞƚŽƐ͘ K ƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ DMh>Kͺϭ͕
ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ hardware e ƐŽŌǁĂƌĞ͕ Ġ ĞŵďĂƌĐĂĚŽ ŶŽ ĐĂƌƌŽ Ğ ĚŽƚĂĚŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐŽŵ
Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉŽƌ 'WZ^͘ K ƐĞŐƵŶĚŽ͕ DMh>KͺϮ͕ Ġ Ƶŵ ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ Ğŵ
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ŶĚƌŽŝĚ ƉĂƌĂ tablet͕ smartphone ŽƵ ĐĞůƵůĂƌ͕ ƉĂƌĂ ĞǆŝďŝĕĆŽ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
KƚĞƌĐĞŝƌŽƐƵďƉƌŽũĞƚŽ͕DMh>Kͺϯ͕ĠĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌhardware e ƐŽŌǁĂƌĞĞŝŶƐƚĂůĂĚŽĞŵƵŵƐĞƌǀŝĚŽƌĞŵ
ŶƵǀĞŵĐŽŵĐŽŶĞǆĆŽĚĞĚŝĐĂĚĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŵĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
KƉƌŽũĞƚŽƚĞŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĕƁĞƐ͗
ͻ ŽDMh>KͺϭĐŽŵƵŶŝĐĂͲƐĞĐŽŵŽDMh>KͺϯƉĂƌĂĞŶǀŝĂƌĂƐůĞŝƚƵƌĂƐŽďƟĚĂƐ͘ŽŵŽŽĐĂƌƌŽŶĞŵ
ƐĞŵƉƌĞĞƐƚĄĞŵĄƌĞĂĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĐĞůƵůĂƌ͕ĠƉŽƐƐşǀĞůƋƵĞƵŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉŽƐƐĂĞŶǀŝĂƌĂƐ
ůĞŝƚƵƌĂƐĚĞĂƚĠƵŵĚŝĂŝŶƚĞŝƌŽ͖
ͻ ŽDMh>KͺϮĐŽŵƵŶŝĐĂͲƐĞĐŽŵŽDMh>KͺϯƉĂƌĂŽďƚĞƌŽƐĚĂĚŽƐĞǆŝďŝĚŽƐŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͖
ͻ ŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂŵŽƐǀĂůŽƌĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽ
ĐĂƌƌŽƋƵĂŶĚŽĞůĞƐĨŽƌĂŵĂƟŶŐŝĚŽƐ͘
ƉĂƌƟƌĚĞƐƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ KDMh>KͺϭĚĞǀĞƚĞƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĚĞĚĂĚŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƵŵĚŝĂĚĞůĞŝƚƵƌĂƐ͕
ĂƐĞƌĞŵĞŶǀŝĂĚĂƐƉĂƌĂŽDMh>Kͺϯ͘
//͘ dŽĚŽƐŽƐƐƵďƉƌŽũĞƚŽƐƚġŵŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉĞůĂŝŶƚĞƌŶĞƚĞĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞĐŽŵŽƵƐƵĄƌŝŽĠ
ĨĞŝƚĂŶŽDMh>KͺϮ͘
///͘ KŵĞůŚŽƌůŽĐĂůƉĂƌĂƐĞĞǆĞĐƵƚĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞůĂƚſƌŝŽĠŽDMh>Kͺϭ͕ƋƵĞ
ĞƐƚĄƐĞŵƉƌĞĐŽŶĞĐƚĂĚŽĞƚĞŵŵĂŝŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ͘
/s͘ KŵĞůŚŽƌůŽĐĂůƉĂƌĂƐĞŝŶƐƚĂůĂƌŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐůĞŝƚƵƌĂƐĠŽDMh>Kͺϯ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞĚĞ
ŵĂŝŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶĞǆĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŵĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /Ğ///͘
B //Ğ///͘
C //Ğ/s͘
D /͕//Ğ/s͘
E /͕///Ğ/s͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ

Ϯϴ
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

ŵ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ
WƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ>ŝŶĞĂƌ;W>ͿƐĆŽĂƋƵĞůĞƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐ
ĂĨƵŶĕĆŽŽďũĞƟǀŽĞĂƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐƐĆŽƚŽĚĂƐůŝŶĞĂƌĞƐ͘
hŵ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ƉƌĄƟĐŽ ŵŽĚĞůĂĚŽ ĐŽŵ
W>ĠŽƉƌŽďůĞŵĂĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

 ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ ǀĞƌĚĞ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ ĂŽ ƵƐŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ
Ğ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘ ƐƐĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ŝŶĐůƵĞŵ Ă
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞĮĐŝġŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƟĐĂĞŵWhƐ͕
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ Ğ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ž ĐŽŶƐƵŵŽ
^ƵƉŽŶŚĂ ƵŵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵŽƐ K ƌĞĚƵǌŝĚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂĚĞ
ƉŽƌƚŽƐ͕ P1͕ P2͕ ͕͘͘͘ PK͕ ƋƵĞ ŝƌĆŽ ƐƵƉƌŝƌ J ŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ ůŝǆŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
M1͕ M2͕ ͕͘͘͘ MJ ͕ ĐŽŵ Ƶŵ ĐĞƌƚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͘ K ƉŽƌƚŽ ,ZZ/^͕:͘'͘ŽŵƉƵƟŶŐĂŶĚŐƌĞĞŶ/dďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐŽŶƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ
ĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ǀŝƌƚƵĂůŝǌĂƟŽŶ͕ƉŽǁĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
Pi ƉŽƐƐƵŝ ƵŵĂ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ Si ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƌĞĐǇĐůŝŶŐĂŶĚƚĞůĞĐŽŵŵƵƟŶŐ͘>ŽŶĚŽŶ͗
ŵĞƌĞŽWƚǇ>ƚĚ͕ϮϬϬϴ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘
i
1͕ 2͕ ...,K͕ Ğ Ž ŵĞƌĐĂĚŽ MJ ĚĞǀĞ ƌĞĐĞďĞƌ ƉĞůŽ
ŵĞŶŽƐ ƵŵĂ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ rj ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ Ğ Ă
j
1, 2, ..., J͘ ŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ bij Ġ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĞ ƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĚƵƚŽĚŽƉŽƌƚŽPi
/͘ ŵďŽƌĂ Ă ǀŝƌƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĐŽŶƚƌŝďƵĂ ƉĂƌĂ Ă
ƉĂƌĂŽŵĞƌĐĂĚŽMJ ͕ e yijĠĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
ĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ ǀĞƌĚĞ͕ Ž ƉƌŽũĞƚŽ Ğ Ă ŐĞƌġŶĐŝĂ
ĚĞƐƉĂĐŚĂĚŽƐ ĚŽ ƉŽƌƚŽ P i ƉĂƌĂ Ž ŵĞƌĐĂĚŽ MJ.
ĚĞƵŵĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂǀŝƌƚƵĂůŝǌĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
KƉƌŽďůĞŵĂĠƐƵƉƌŝƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
ĐŽŵŽĐƵƐƚŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵşŶŝŵŽ͘
WKZYh
Žŵ ďĂƐĞ ŶĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕ ĂǀĂůŝĞ ĂƐ
//͘ ĂǀŝƌƚƵĂůŝǌĂĕĆŽƉŽĚĞŵĚĞĐŽƌƌĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
ĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĂƉĂƌƟƌĚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐŶŽ
K J
ŚŽƐƉĞĚĞŝƌŽ͕ĂůĠŵĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŚĂǀĞƌ
/͘ ĞǆƉƌĞƐƐĆŽĂƐĞƌŵŝŶŝŵŝǌĂĚĂĠ ∑ ∑ y ijbij .
ŵĂŝŽƌĚĞƐŐĂƐƚĞĚĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐƐĞƌǀŝĚŽƌĂƐĞ͕
i =1 j=1
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵĂŝŽƌĐƵƐƚŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘
J
//͘ ^ĆŽƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͗ ∑ y ij ≤ si ƉĂƌĂ
 ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĞƐƐĂƐ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŝŶĂůĞ Ă ŽƉĕĆŽ
j=1
i 1, 2, ..., K.
ĐŽƌƌĞƚĂ͘
K
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
///͘ ^ĆŽƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͗ ∑ y ij ≤ rj ƉĂƌĂ
ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
i =1
j 1, 2, ..., J.
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
/s͘  ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ƚŽƚĂů ĚĞƐƉĂĐŚĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
ŵĞƌĐĂĚŽMjĠK · yij.
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//
ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
ĐŽƌƌĞƚŽĂƉĞŶĂƐŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂ
A /Ğ//͘
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
B //Ğ/s͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
C ///Ğ/s͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
D /͕//Ğ///͘
E /͕///Ğ/s͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

29

331

*R13201730*
QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

ŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ ŽĐŽƌƌŝĚŽ Ž ǀĂǌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ şŶƟŵĂƐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ŝŶƐƚĂŶƚąŶĞĂ ĚĞ ĐĞůƵůĂƌ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽ
ƉŽƌ ƉƌŽǀĞĚŽƌ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ ƐĞŵ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ
ƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŵŶĂƐŝŵĂŐĞŶƐ͘

hŵĚŽƐŵĂŝŽƌĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐŶĂĄƌĞĂ
ĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƐŽŌǁĂƌĞĠŽĨĂƚŽ
ĚĞƋƵĞŵƵŝƚŽƐĚĞƐƐĞƐƉƌŽũĞƚŽƐĨĂůŚĂŵĞŵĂƚĞŶĚĞƌ
ĂŽ ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͕ ĂŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ Ğ ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚŽ ƉƌŽĚƵƚŽ͘ DĠƚŽĚŽƐ ĄŐĞŝƐ ǀġŵ ƐĞŶĚŽ ĐĂĚĂ ǀĞǌ
ŵĂŝƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĞƐƐĞƟƉŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂ͕
ƉŽŝƐ ƐĞ ďĂƐĞŝĂŵ Ğŵ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ĂŽ ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ ĚĞ ŵĠƚŽĚŽƐ ŵĂŝƐ
ĂŶƟŐŽƐ͕ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉƌĞƐĐƌŝƟǀŽƐ͕ ƋƵĞ
ƉƌŝŽƌŝǌĂŵĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐďĞŵĚĞƚĂůŚĂĚŽƐ
ƋƵĞƐĞũĂŵƐĞŐƵŝĚŽƐƉŽƌƚŽĚĂĂĞƋƵŝƉĞ͘

EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ>ĞŝŶ͘ϭϮ͘ϵϲϱͬϮϬϭϰ͕
ĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ DĂƌĐŽ ŝǀŝů ĚĂ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ Ž ƉƌŽǀĞĚŽƌ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ
ƉŽĚĞƌĄ

A ƐĞƌ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĚŽ ƐĞ ĚĞŝǆĂƌ ĚĞ ƌĞŵŽǀĞƌ
ĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂ
ůŝŵŝƚĞƐƚĠĐŶŝĐŽƐ͘
ƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
B ƐĞƌĚĞĐůĂƌĂĚŽŝŶŽĐĞŶƚĞ͕ĐĂƐŽĮƋƵĞƉƌŽǀĂĚŽƋƵĞ
/͘ ƚĠĐŶŝĐĂĚĞƟŵĞďŽǆŝŶŐĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂĮǆĂĕĆŽ
ĂƐŝŵĂŐĞŶƐĨŽƌĂŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐăƉĞĚŝĚŽĚĂ
ƉƌĠǀŝĂ͕ ƉĞůĂ ĞƋƵŝƉĞ͕ ĚŽƐ ƉƌĂǌŽƐ ƉĂƌĂ
ǀşƟŵĂ͘
ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
C ŵŽǀĞƌ ƵŵĂ ĂĕĆŽ ĐŽŶƚƌĂ Ă ǀşƟŵĂ͕ ƉĞůŽ
ĚŽƐĞƵĐŝĐůŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
ƵƐŽ ŝŶĚĞǀŝĚŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ƉŽƌ ĞůĂ ƚĞƌ
WKZYh
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽŝŵĂŐĞŶƐşŶƟŵĂƐŶĂƌĞĚĞ͘
//͘  ƉƌĞĨĞƌşǀĞů ƚĞƌ ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŵĂŝƐ
D ƚŽƌŶĂƌŝŶĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƚŽĚĂƐĂƐŝŵĂŐĞŶƐĚĂǀşƟŵĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ ĂŽ ƉƌŽũĞƚŽ͕ ŶŽ
ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
ƉƌĂǌŽ ĚĞĮŶŝĚŽ͕ Ă ƚĞŶƚĂƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ƚŽĚŽƐ
E ĞŶĐĞƌƌĂƌ ƐĞƵ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĐŽŵ Ă ǀşƟŵĂ ĚĞǀŝĚŽ ă
ĞůĞƐĞƉĞƌĚĞƌŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƉƌĂǌŽ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞ
ĨĂůŚĂĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂŽĐŽƌƌŝĚĂ͘
ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŵĞŶŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƉŽĚĞŵ
ƐĞƌ ƚƌĂƚĂĚŽƐ ŶĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĮŶĂŝƐ ĚŽ ĐŝĐůŽ ĚĞ
ƌĞĂůŝǀƌĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͘
 ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĞƐƐĂƐ ĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŝŶĂůĞ Ă ŽƉĕĆŽ
ĐŽƌƌĞƚĂ͘

A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//
ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂ
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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QUESTÃO 32
 ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ŐƌĄĮĐŽ ;'Wh͕ graphics processing unitͿ͕ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽũĞƚĂĚĂ ƉĂƌĂ
ƐşŶƚĞƐĞ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚĞ ĂůƚĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ ƉŽĚĞ ƐĞƌ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ĞŵďĂƌĐĂĚĂ Ğŵ ƵŵĂ ƉůĂĐĂ ĚĞ ǀşĚĞŽ
ĚĞĚŝĐĂĚĂŽƵŝŶƚĞŐƌĂĚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĞŵƵŵĂƉůĂĐĂͲŵĆĞ͘ŶƚƌĞĂƐƐƵĂƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞ
ĂƉůŝĐĂƟǀŽƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞĂW/KƉĞŶ'>͘ǀĞƌƐĆŽKƉĞŶ'>ϰ͘ϬĂďƐƚƌĂŝĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂĚĂ'WhĐŽŵŽƵŵŇƵǆŽ
ĚĞ ƌĞŶĚĞƌŝǌĂĕĆŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƵŵĂ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ǀĠƌƟĐĞƐ ĚĞ ŽďũĞƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚĂĚŽƐ Ğŵ Ƶŵ ĞƐƉĂĕŽ ǀĞƚŽƌŝĂů ƉĂƌĂ ƵŵĂ ŝŵĂŐĞŵ ĚŝŐŝƚĂů ĨŽƚŽͲƌĞĂůşƐƟĐĂ͕ ƟƌĂŶĚŽ ŵĄǆŝŵŽ ƉƌŽǀĞŝƚŽ ĚŽƐ
ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ĚĞĚŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞŶĚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŝŵŝƟǀĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉŽŶƚŽƐ͕ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ Ğ ƚƌŝąŶŐƵůŽƐ͘
KĚŝĂŐƌĂŵĂĂƐĞŐƵŝƌŵŽƐƚƌĂƋƵĞŽŇƵǆŽĚĞƌĞŶĚĞƌŝǌĂĕĆŽƉĂƐƐĂƉŽƌǀĄƌŝŽƐďůŽĐŽƐĚĞĨƵŶĕƁĞƐ͘
Especificação
de Vértices

Vertex Shader

Tesselation Shader

Geometry Shader

Pós
Processamento

Imagem

Operações
por Pixel

Fragment Shader

Rasterização

Montagem
de
Primitivas Básicas

ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŚƌŽŶŽƐ͘ŽƌŐх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϱũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

Žŵ ďĂƐĞ ŶŽ ĚŝĂŐƌĂŵĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ Ğ ŶŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŶƐ ĚĞ ŵĂůŚĂƐ
ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌĞƐ͕ĠĐŽƌƌĞƚŽĂĮƌŵĂƌƋƵĞ
A ŽƐǀĠƌƟĐĞƐĚĂƐĨĂĐĞƚĂƐƚƌŝĂŶŐƵůĂƌĞƐĚĞƵŵĂŵĂůŚĂƉƌĞĐŝƐĂŵƚĞƌƐƵĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐƉƌŽũĞƚĂĚĂƐŶŽƉůĂŶŽ
ĚĂŝŵĂŐĞŵƉĞůĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĂŶƚĞƐĚŽƐĞƵĞŶǀŝŽƉĂƌĂŽďůŽĐŽsĞƌƚĞǆ^ŚĂĚĞƌ.
B ŚĄƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŽƟŵŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽŽĚĞƐĐĂƌƚĞĚĞĨĂĐĞƚĂƐŶĆŽǀŝƐşǀĞŝƐĞŽƌĞĐŽƌƚĞĚĞƵŵĂĐĞŶĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂĞŵƵŵĂƐƵďĐĞŶĂĞŶƋƵĂĚƌĂĚĂƉĞůŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞĐąŵĞƌĂ͕ĂŶƚĞƐĚĂƉĂƐƐĂŐĞŵƉĂƌĂŽďůŽĐŽ
ĚĞZĂƐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ͘
C ĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞƚĞǆƚƵƌĂĚĞǀĞŵƐĞƌĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƐǀĠƌƟĐĞƐĚĂŵĂůŚĂƚƌŝĂŶŐƵůĂƌƋƵĂŶĚŽƐĞĚĞƐĞũĂ
ƚĞǆƚƵƌŝǌĄͲůĂ͕ƉŽŝƐĞƐƐĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐƐĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐŶŽďůŽĐŽsĞƌƚĞǆ^ŚĂĚĞƌƉĂƌĂĂĐĞƐƐŽĂŽƐĚĂĚŽƐĚĞ
ƚĞǆƚƵƌĂ͘
D ŽŵŽĚĞůŽĚĞƚŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞWŚŽŶŐ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂŝŶƚĞƌƉŽůĂĕĆŽĚŽƐǀĞƚŽƌĞƐŶŽƌŵĂŝƐĂƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽƐ
ǀĠƌƟĐĞƐ͕ĚĞǀĞƐĞƌƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽŶŽďůŽĐŽsĞƌƚĞǆ^ŚĂĚĞƌƉĂƌĂƐĞĐŽŵƉƵƚĂƌĂĐŽƌĚĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĂŵĂůŚĂ
ƌĞŶĚĞƌŝǌĂĚĂ͘
E ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ĐŽƌĞƐ͕ǀĞƚŽƌĞƐŶŽƌŵĂŝƐĚĂƐƵƉĞƌİĐŝĞ͕ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚŽŵĂƚĞƌŝĂů
ĚĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞƚĞǆƚƵƌĂĚŽƐǀĠƌƟĐĞƐƐĆŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞƵŵĂŝŵĂŐĞŵ
ĨŽƚŽͲƌĞĂůşƐƟĐĂ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201732*
QUESTÃO 33
ƉŽůşƟĐĂĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƉĂƌĂƐƵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵƵŵďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐĠ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ƵŵĂƐƐƵŶƚŽĚĞŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƉĂƌĂƚŽĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƋƵĞĨĂǌƵƐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂŝƐŶŽ
ƐĞƵ ĚŝĂ Ă ĚŝĂ͘ EĆŽ ƐŽŵĞŶƚĞ Ă ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ Ă ĂƚĂƋƵĞƐ ĚĞ hackers ŽƵ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ŶĆŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͕ ŵĂƐ
ƚĂŵďĠŵŽĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞŽĂĐĞƐƐŽƌĞƐƚƌŝƚŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐĆŽƵŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽ
ĚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌŐĂƌĂŶƟƌĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞĂĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵƵŵďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͘
EĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂĮƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌ͘
/͘ KƐĐŽŵĂŶĚŽƐ*5$17͕ DENY e REVOKEƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌĚĞĮŶŝƌĂƐƉĞƌŵŝƐƐƁĞƐĚĞĂĐĞƐƐŽ
ĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞŐƌƵƉŽƐĂŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚŽĞƐƋƵĞŵĂĚĞƵŵďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐ͘
//͘ ĂƐŽŽƵƐƵĄƌŝŽhƐĞƌ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽŐƌƵƉŽ'ƌŽƵƉϭ͕ƌĞĐĞďĂĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽ*5$176(/(&7ĞŵƵŵĂ
ƚĂďĞůĂƚďůĂĚŽƐ͕ĞŽ'ƌŽƵƉϭƌĞĐĞďĂƵŵĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽ'(1<6(/(&7ŶĂŵĞƐŵĂƚĂďĞůĂƚďůĂĚŽƐ͕Ž
ƵƐƵĄƌŝŽhƐĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌĄƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶƐƵůƚĂƐŶĞƐƐĂƚĂďĞůĂ͘
///͘ ǀĞĚĂĚŽĂƵŵƵƐƵĄƌŝŽ͕ƚĞŶĚŽƌĞĐĞďŝĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŐƌƵƉŽĚĞƉĞƌŵŝƐƐƁĞƐĞŵƵŵĂƚĂďĞůĂ͕ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ
ĞƐƐĞƐƉƌŝǀŝůĠŐŝŽƐƉĂƌĂŽƵƚƌŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
ĐŽƌƌĞƚŽŽƋƵĞƐĞĂĮƌŵĂĞŵ
A /͕ĂƉĞŶĂƐ͘
B //͕ĂƉĞŶĂƐ͘
C /Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
D //Ğ///͕ĂƉĞŶĂƐ͘
E /͕//Ğ///͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ

ϯϮ
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*R13201733*
Yh^dKϯϰ
K ĞŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ġ Ƶŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ İƐŝĐĂƐ Ğ ĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ͕ ƉĞƌĚĂ
ĚĞĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ ĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŵŽƚŽƌĂƐĮŶĂƐ͕ ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĂƵĚŝƟǀĂ͕ĚĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƚĄƟů
Ğ ĚĂ ĂĐƵŝĚĂĚĞ ǀŝƐƵĂů͘ >ĞǀĂŶĚŽ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĚŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ
smartphones ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ĐŽŵŽƚĞůĂƐĞŶƐşǀĞůĂŽƚŽƋƵĞ͕ŐĂǀĞƚĂƐĚĞĂƉůŝĐĂƟǀŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉŽƌşĐŽŶĞƐĞƌĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĂƵĚŝƟǀĂ͕ĂƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƐĞƐŵŽĚĞůŽƐƉŽĚĞĚŝĮĐƵůƚĂƌĂĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐ
ŝĚŽƐŽƐĂŽĂŵďŝĞŶƚĞŚŝƉĞƌŵşĚŝĂŵſǀĞůƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌĞůĞƐ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞƌŝŽĚŝĐŽƐ͘ƉƵĐͲƌŝŽ͘ďƌх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϲũƵů͘ϮϬϭϳ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀĂůŝĞĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞĂƌĞůĂĕĆŽƉƌŽƉŽƐƚĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
/͘ KďĂŝǆŽŶşǀĞůĚĞĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŝĚŽƐĂĂŽƐsmartphonesƌĞǀĞůĂĂĞǆĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂůŶĂ
ƚĞƌĐĞŝƌĂŝĚĂĚĞ͘
WKZYh
//͘ KƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂīŽƌĚĂŶĐĞ͕ ƉƌŽǀŝĚŽƐ ƉĞůŽƐ
smartphones,ƚġŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽŶŽƐŝĚŽƐŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƵƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͘
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƐƐĂƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŶĂůĞĂŽƉĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂ͘
A ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĞĂ//ĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
B ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ŵĂƐĂ//ŶĆŽĠƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĐŽƌƌĞƚĂĚĂ/͘
C ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͘
D ĂƐƐĞƌĕĆŽ/ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĨĂůƐĂ͕ĞĂ//ĠƵŵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ͘
E ƐĂƐƐĞƌĕƁĞƐ/Ğ//ƐĆŽƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĨĂůƐĂƐ͘
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201734*
Yh^dKϯϱ
ŵƵŵĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞƌŽƚĞĂŵĞŶƚŽĚĞĞƐƚĂĚŽĚĞĞŶůĂĐĞ͕ĂƚŽƉŽůŽŐŝĂĚĂƌĞĚĞĞƚŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĞŶůĂĐĞƐĆŽ
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͘/ƐƐŽĠĂůĐĂŶĕĂĚŽĨĂǌĞŶĚŽͲƐĞĐĂĚĂŶſƚƌĂŶƐŵŝƟƌƉĂĐŽƚĞƐĚĞĞƐƚĂĚŽĚĞĞŶůĂĐĞĂƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐ
ŶſƐĚĂƌĞĚĞ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĐĂĚĂƵŵĚĞƐƐĞƐƉĂĐŽƚĞƐĐŽŶƚĠŵĂƐŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĞŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐĞŶůĂĐĞƐůŝŐĂĚŽƐ
ĂĞůĞ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƐƐĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐƉŽƌĚŝĨƵƐĆŽĠƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐŶſƐĚŝƐƉƁĞŵĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ŝĚġŶƟĐĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂƐĚĂƌĞĚĞ͘ĂĚĂŶſƉŽĚĞ͕ĞŶƚĆŽ͕ƌŽĚĂƌŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞĞƐƚĂĚŽĚĞĞŶůĂĐĞĞĐĂůĐƵůĂƌŽ
ŵĞƐŵŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂŵŝŶŚŽƐĚĞŵĞŶŽƌĐƵƐƚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐŶſƐ͘
KĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞŝũŬƐƚƌĂ ƉŽĚĞƐĞƌƵƐĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐĂŵŝŶŚŽĚĞŵĞŶŽƌĐƵƐƚŽĞŶƚƌĞƵŵŶſĚĞŽƌŝŐĞŵĞ
ƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐŶſƐĚĂƌĞĚĞ͘ƵƌĂŶƚĞƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ĞƐƚĞĂůŐŽƌŝƚŵŽĂƚƵĂůŝǌĂŽǀĞƚŽƌD͕ƐĞŶĚŽD(v)ŽĐƵƐƚŽ
ĚŽĐĂŵŝŶŚŽĚĞŵĞŶŽƌĐƵƐƚŽĞŶƚƌĞŽŶſĚĞŽƌŝŐĞŵĞŽŶſv.
<hZK^͕:͘&͘ZĞĚĞƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƚŽƉͲĚŽǁŶ͘
^ĆŽWĂƵůŽ͗WĞĂƌƐŽŶĚƵĐĂƟŽŶĚŽƌĂƐŝů͕ϮϬϭϯ;ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ͘

KŐƌĂĨŽĂƐĞŐƵŝƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂƌĞĚĞĚĞƌŽƚĞĂĚŽƌĞƐ͘ƐĂƌĞƐƚĂƐƐĆŽƌŽƚƵůĂĚĂƐĐŽŵŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐƵƐƚŽƐ
ĚĞĐĂĚĂůŝŐĂĕĆŽ͘
C

2

5

4

6

4
3

B

1
A

1

3

E

F

5

D

7

4

ƉſƐĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĂůŐŽƌŝƚŵŽĚĞ ŝũŬƐƚƌĂƉĞůŽƌŽƚĞĂĚŽƌĚĞŶƷŵĞƌŽϭ͕ŽǀĞƚŽƌDƌĞƚŽƌŶŽƵĐŽŶƚĞŶĚŽŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗

D =

1

2

3

4

5

6

7

0

3

2

4

5

7

8

EĞƐƐĞĐĞŶĄƌŝŽ͕ƋƵĂŝƐƐĆŽŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƐĂƌĞƐƚĂƐA͕ B͕ C͕ D͕ E e F͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͍
A
B
C
D
E

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕Ϯ͕ϰĞϭ͘
ϭ͕Ϯ͕ϭ͕Ϯ͕ϭĞϰ͘
Ϯ͕ϭ͕ϭ͕ϰ͕ϮĞϭ͘
Ϯ͕ϭ͕ϯ͕ϭ͕ϮĞϭ͘
ϭ͕ϭ͕ϯ͕ϰ͕ϭĞϭ͘

ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201735*
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA
As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.
CARTÃO-RESPOSTA.

As informações/instruções fornecidas para a resolução
Formação Geral?
A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D
E

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.
Você se deparou com alguma ĚŝĮculdade ao responder
à prova. Qual?
A Desconhecimento do conteúdo.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C
D
E
à prova.

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D
E
Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo
total, você considera que a prova foi
A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

você percebeu que
A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

Os enunciados das questões da prova na parte de
Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D
E Não, nenhum.
Os enunciados das questões da prova na parte de
A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D
E Não, nenhum.
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*R13201736*
ƌĞĂůŝǀƌĞ

ϯϲ
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*R13201737*
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201738*
ƌĞĂůŝǀƌĞ

ϯϴ
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*R13201739*
ƌĞĂůŝǀƌĞ
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*R13201740*

13
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Apêndice H
Roteiro de Entrevista Semiestruturada

