PADRÃO DE RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
BACHARELADO

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde pelo menos duas das seguintes consequências:











aumento da emissão de poluentes atmosféricos;
aumento da emissão de gases de efeito estufa (CO2 – dióxido de carbono, CO –
monóxido de carbono, O3 – ozônio);
aumento da poluição visual e sonora;
aumento da temperatura local e global;
aumento do consumo de combustíveis;
aumento de problemas de saúde (cardíaco, respiratório, dermatológico);
aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos;
diminuição de áreas verdes;
desmatamento;
aumento das áreas impermeabilizadas resultando em enchentes, diminuição da
infiltração da água e recarga de lençóis freáticos;





elevação dos custos de manutenção das cidades (metroferrovias, rodovias, tratamento
de água, limpeza da cidade, etc);
necessidade de ampliação de vias trafegáveis;
necessidade de ampliação de áreas de estacionamento.

b) aborde duas das seguintes intervenções:








construção de vias exclusivas para bicicletas (ciclovias e ciclofaixas);
proposição de formas de integração entre o transporte por bicicletas, o metroviário e
os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de
adversidades climáticas e relevo acidentado;
pontos de aluguel e/ou empréstimo de bicicleta;
construção de bicicletários;
investimento na segurança pública;
políticas de incentivo ao uso de bicicleta (educação ambiental, qualidade de vida,
saúde, propaganda);
implementação de políticas de crédito e de redução do custo das bicicletas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, em que:
a) aborde duas das seguintes causas:














problemas relacionados à educação (baixa escolaridade, evasão escolar, qualidade da
educação, distanciamento entre a escola e a realidade social, tempo de permanência na
escola);
desigualdades socioculturais (gênero, etnia, economia, etc);
desemprego e falta de qualificação profissional;
precariedade da segurança pública;
uso de drogas;
desvalorização da vida humana;
banalização da violência;
sensação de impunidade;
ausência de políticas sociais;
degradação da vida urbana;
desconhecimento e/ou desrespeito aos direitos humanos e constitucionais;
desestruturação familiar;
desvalorização de princípios éticos e morais.

b) mencione dois dos seguintes fatores:





políticas de segurança mais efetivas;
políticas públicas de melhoria das condições socioeconômicas;
maior consciência cidadã e respeito à vida;
melhor distribuição de renda;








melhoria da educação (aumento da escolaridade, redução da evasão escolar, qualidade da
educação, aproximação entre a escola e a realidade social, aumento do tempo de
permanência na escola);
aumento da oferta de emprego e melhoria da qualificação profissional;
medidas preventivas ao uso de drogas;
maior eficácia do sistema judiciário;
revisão da legislação penal;
valorização de princípios éticos, morais e familiares.

Observação: as respostas a esse item devem se pautar na Portaria Inep nº 255, de 02 de
junho de 2014, onde se lê:
Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes
elementos integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento
social; compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua
formação, relevantes para a realidade social; espírito científico, humanístico e
reflexivo; capacidade de análise crítica e integradora da realidade; e aptidão
para socializar conhecimentos em vários contextos e públicos diferenciados.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) Apesar da mesma origem meristemática, o protoxilema e metaxilema diferenciamse em relação ao grau de deposição de lignina.
b) Protoxilema e metaxilema são encontrados lado a lado nas regiões primárias de
quaisquer caules, não apenas de espécies arbóreas. Numa secção transversal da
estrutura primária do caule, o protoxilema é mais interno e encontrado justaposto ao
metaxilema.
c) O significado evolutivo é a divisão de trabalho. A diferença funcional entre esses
elementos reside na eficiência em relação ao transporte de materiais e em sua
capacidade de alongamento. Elementos de protoxilema possuem menor eficiência de
transporte e maior capacidade de alongamento em relação aos elementos de
metaxilema.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deverá fazer referência à noção de biodiversidade como diversidade de
organismos vivos, compreendendo os complexos ecológicos de que fazem parte. As
variáveis que a compõem referem-se tanto ao número (riqueza) de diferentes
categorias biológicas quanto à abundância relativa (equitabilidade) dessas categorias.
Uma possibilidade de resposta a ser considerada em relação às variáveis:
variabilidade ao nível local (alfa diversidade), complementariedade biológica entre
habitats (beta diversidade) e variabilidade entre paisagens (gama diversidade).
b) Há uma grande diversidade de espécies de insetos nos diferentes ambientes, pois
eles têm habilidade de explorar e grande capacidade de colonizar distintos habitats.
Além disso, a rápida capacidade de proliferação possibilita respostas mais rápidas à
qualidade e quantidade de recursos disponíveis e, consequentemente, às alterações
ambientais. Por esses motivos, são bons indicadores para monitoramento de impactos
ambientais.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve redigir um texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos:
a) Em um momento inicial, a ausência de interações ecológicas que poderiam
controlar naturalmente a população da espécie exótica invasora – a ausência de
competidores, de parasitas ou mesmo de predadores – associada à grande
disponibilidade de alimento e a adaptação aos fatores abióticos, leva à proliferação
descontrolada desses organismos.
b) Exemplos de providências, entre outras, que podem ser citadas:









Acompanhamento da taxa reprodutiva;
Acompanhamento da dispersão;
Controle dos recursos alimentares dessa espécie*;
Contenção física dos animais em alguns locais da represa, evitando que atinjam
distribuição mais ampla;
Retirada (catação) de indivíduos.
Inserção de predadores, parasitas e competidores*
Intervenção com produtos químicos/naturais que afetem o ciclo de vida da
espécie*.
Controle do deslastramento de navios com tratamento prévio da água de
lastro.
* O estudante deve mencionar a necessidade de acompanhamento rigoroso
dos efeitos do procedimento, tendo em vista o potencial para agravar o
desequilíbrio ecológico.

