FORMAÇÃO GERAL

PADRÃO DE RESPOSTA
Em seu texto, o estudante deve abordar os seguintes aspectos:
A proporção crescente de casos novos de sífilis no segmento feminino é evidência que tem
sido cada vez mais encontrada no perfil epidemiológico não apenas dessa doença, mas
também de várias outras doenças sexualmente transmissíveis (DST).
A vulnerabilidade desse grupo específico resulta da conjuntura de diversos fatores, sendo os
fatores sociais e culturais de grande relevância. Nesse sentido, questões relacionadas ao
padrão de comportamento de homens e mulheres no contexto das relações sexuais, bem
como crenças morais, valores, relações de poder, entre outras, são muito influentes no grau de
suscetibilidade feminina às DST.
A hierarquia de poder muitas vezes encontrada nas relações afetivas influenciam o papel das
mulheres na tomada de decisões a respeito da relação sexual, afetando o espaço que têm (ou
não) para negociar o uso do preservativo com seus parceiros, bem como as habilidades para
abordar temas de DST junto a eles.
Aspectos culturais e morais afetam as atitudes de homens e mulheres no que diz respeito ao
acesso e porte de preservativos, pois elas muitas vezes se sentem constrangidas tanto para
comprar os preservativos quando para levá-los consigo. Cabe ressaltar que, no contexto dos
cuidados em relação à saúde sexual e reprodutiva, a responsabilidade costumeiramente recai
sobre a mulher. Além disso, culturalmente, o público masculino não costuma buscar os
serviços de atenção primária à saúde e não se sente vulnerável às DST. Ademais, tendo em
vista que os sintomas no público masculino são mais raros e/ou discretos, os homens muitas
vezes sequer têm conhecimento de que estão contaminados, infectando suas parceiras e,
muitas vezes, reinfectando-as, o que no contexto da sífilis congênita é ainda mais perigoso.
Com o intuito de fortalecer as ações de prevenção à sífilis e outras DST, são importantes ações
no âmbito das políticas públicas de saúde e de educação especificamente dirigidas ao público
masculino. O estudante pode citar, pelo menos, duas entre as ações listadas a seguir.
1. Ações de atenção primária voltadas à prevenção, que incentivem que o público masculino
faça exames para detecção precoce de DST regularmente;
2. Programas de incentivo e atendimento ao público masculino no contexto dos exames de
pré-natal, para ajudar a conter a reinfecção das gestantes no caso de parceiros já
contaminados;
3. Programas especializados voltados para atender ao público masculino nos serviços de
atenção primária, considerando suas especificidades e oferecendo serviços voltados à
prevenção;
4. Campanhas de educação voltadas para a problematização da questão em ambiente
escolar, a fim de introduzir uma cultura de responsabilidade com a saúde;

5. Inserção, em materiais didáticos, de textos sensibilizadores direcionados à importância do
papel dos homens em relação à prevenção das DST;
6. Propostas de projetos educacionais em ambiente escolar direcionados ao
desenvolvimento de relações afetivas saudáveis em que o diálogo entre os parceiros a
respeito da saúde sexual seja viabilizado;
7. Campanhas educativas em espaços formais e não formais para desmistificar crenças e
padrões morais de compreensão do protagonismo feminino diante da compra, do porte e
da negociação do uso de preservativo com os parceiros;
8. Propostas de políticas públicas para a promoção de qualidade de vida seja na atenção
primária, seja em campanhas educativas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve mencionar que o nome, materializado nos documentos oficiais de
identificação, quando não condiz com a identidade de gênero, pode gerar diversos problemas
relacionados ao acesso das pessoas à cidadania, tais como: acesso à saúde e educação, direito
ao voto e inserção no mundo do trabalho.
Como política pública, o estudante pode mencionar:


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



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



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



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



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



Desenvolvimento de ações afirmativas de inclusão pessoas transgêneras;



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

ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO

PADRÃO DE RESPOSTA
Dados extraídos do problema:
Alimentação: mF= 2000 kg/h e XF= 5% = 0,05
Solução Concentrada (Produto): mP=? e XP= 50% = 0,50
Solução Vaporizada: mV=?
Resolução:
Se temos 2 incógnitas (mp e mv) vamos precisar de 2 equações, logo teremos que fazer o
equacionamento de balanço de massa total e de balanço de massa parcial para obter as duas
equações.

a) O estudante deve indicar que:
sabendo que
logo, o Balanço de Massa Total é

b) O estudante deve indicar que:
Considerando que

logo, a vazão da solução concentrada é 200 kg/h

c) O estudante deve indicar que:
substituindo os valores na equação de balanço de massa total

logo, a taxa de evaporação é 1800 kg/h

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve apresentar quaisquer três dentre os aspectos ambientais listados a seguir.
-

consumo de água;

-

consumo de vapor;

-

consumo de energia elétrica;

-

consumo de lenha;

-

consumo de produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes);

-

geração de resíduos pelo uso de equipamentos (elétricos, eletrônicos, peças
desgastadas, polímeros, metais diversos);

-

geração de efluentes;

-

geração de resíduos;

-

emissão de materiais particulados;

-

emissão de gases.

O estudante deve apresentar quaisquer três dentre os impactos ambientais listados a seguir.
-

redução de disponibilidade de recursos naturais;

-

desmatamento para retirada de lenha;

-

acúmulo de resíduos sólidos como penas, gordura, pedaços de carne, vísceras, pele e
pés;

-

água contaminada com produtos químicos;

-

água contaminada com matéria orgânica, ou água com alta DBO, ou água com alta
DQO;

-

proliferação de vetores;

-

contaminação microbiana no ambiente;

-

liberação de odores desagradáveis;

-

alteração da qualidade do ar ou poluição atmosférica;

-

alteração da qualidade do solo, ou contaminação do solo, ou alteração de sua
microbiota;

-

alteração da qualidade da água ou poluição hídrica.

O estudante deve apresentar uma solução tecnológica e sua respectiva justificativa, dentre as
listadas a seguir.
-

Produção de biogás a partir dos efluentes e resíduos. Justificativa: minimização de
resíduos, ou autossuficiência energética, ou diminuição de gastos com energia.

-

Produção de biodiesel a partir da gordura. Justificativa: minimização de resíduos, ou
autossuficiência energética, ou diminuição de gastos com energia.

-

Venda da gordura para usinas produtoras de biodiesel. Justificativa: minimização de
resíduos.

-

Desidratação do sangue para ração animal. Justificativa: minimização de resíduos.

-

Venda do sangue para indústrias produtoras de ração animal. Justificativa:
minimização de resíduos.

-

Venda ou uso das penas para indústrias/artesanato/estabelecimentos comerciais para
fins diversos. Justificativa: minimização de resíduos.

-

Compostagem de resíduos para a obtenção de adubo. Justificativa: minimização de
resíduos.

-

Venda ou uso de pele e pés para indústrias produtoras de colágeno. Justificativa:
minimização de resíduos.

-

Implantar estações de tratamento de efluentes. Justificativa: minimizar os impactos
ambientais decorrentes do despejo dos efluentes em corpos receptores (como rios,
lagoas, mar).

-

Reuso de água. Justificativa: minimizar ou racionalizar os gastos com água.

PADRÃO DE RESPOSTA

a) O estudante deve abordar a relação entre desenvolvimento, preservação, racionalização de
recursos, como a seguir:
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer
a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações ou sem o esgotamento de
recursos para o futuro;
processo de produção ou desenvolvimento de uma região que acarrete baixo impacto
ambiental, ou faça uso racional de recursos naturais, ou que assegure a preservação
ambiental.

b) O estudante pode citar quaisquer dois dos seguintes exemplos de tecnologias
limpas: energia eólica, solar, biocombustíveis, processos com otimização energética,
cogeração de energia, processos de separação por membranas, irradiação, pulsos elétricos,
alta pressão, extração supercrítica, ultrassom, aquecimento ôhmico, ultravioleta, luz pulsada,
micro-ondas, rádio-frequência.

c) O estudante deve citar três dentre as seguintes vantagens: menor consumo de energia,
insumos ou água; reaproveitamento de resíduos; extração de componentes bioativos;
substituição de aditivos e adequação de fórmulas; redução de tempo do processo; preservação
ou melhoria do valor nutricional ou das características sensoriais; obtenção de produtos

inovadores; redução de poluentes; redução de desperdício; certificação (marketing verde ou
selo verde); aproveitamento de nicho de mercado; agregação de valor ao produto.

