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TEMA: “Os avanços da ciência, seus benefícios e sua democratização”. 

 
Espera-se que o vestibulando desenvolva o texto de acordo com o padrão pedido, dissertativo-argumentativo, 

apresentando indícios que o classifiquem como tal quais sejam: explicações, exemplificações, análises, 
interpretações de aspectos, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada.  

Segundo Platão e Fiorin (1992: 174), um texto deve ser uma “unidade”, deve tratar de um só objeto. Essa 
qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, pois um texto dispersivo apenas tangencia o tema 
proposto, uma vez que apresenta argumentos pouco ou mal relacionados ao assunto abordado. 

A proposta da redação exige que seja produzido um texto dissertativo-argumentativo, a partir dos textos 
motivadores disponibilizados. Dessa forma, espera-se que o candidato construa uma dissertação sobre o tema 
proposto no âmbito dos aspectos temáticos relacionados: 

 aos benefícios gerados pelo avanço da ciência relacionando-a à saúde;   
 aos limites necessários a serem respeitados como a ética na saúde e na ciência como um todo; e, 
 à democratização da ciência na área da saúde, argumentando e articulando ideias sobre questões ligadas à 

saúde pública, o acesso de toda a sociedade a tais benefícios. 
 
Fonte:  
 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto – Leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Ática, 

1992. 
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QUESTÃO 01 

 
 A etapa de desenvolvimento embrionário representada pela figura a seguir é a gastrulação. 
 

 
 Essa etapa é responsável pela formação da gástrula a partir de uma invaginação. As estruturas I, II, III e IV são 
denominadas, respectivamente: 

 blastóporo;  
 ectoderme; 
 arquêntero; e,  
 endoderme.  

 
 O blastóporo, representado pelo I, é uma abertura que poderá originar a boca, em animais classificados como 
protostômios, ou poderá originar o ânus em animais denominados deuterostômios, como é o que acontece com o 
grupo dos cordados, ao qual pertencem os seres humanos. 
 
 
Fontes: 
 Imagem disponível em: http://questoesbiologicas.blogspot.com.br/. Acesso em: 07 de jul. de 2014. Adaptada de: 

LOPES, Sônia. BIO I. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 194. 
 LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio. Bio. Vol. 3. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 276.  
 SANTOS, Fernando Santiago dos; et al. Biologia – Ser protagonista. Vol. 1. São Paulo: Edições SM, 2010.  
 LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. Vol. 1. São Paulo: Ática, 2010.  
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QUESTÃO 02 

 
 A espécie que apresenta maior raio iônico é o F–, visto que, ao comparar dois íons com o mesmo número de 
elétrons e, consequentemente, a mesma quantidade de camadas eletrônicas, torna-se necessário considerar o 
número de prótons que há no núcleo, pois quanto menor o número de prótons (ou número atômico), maior será o 
raio iônico. 
 
 
Fonte:  
 FELTRE, Ricardo. Química geral. Vol. 1. São Paulo: Ed. Moderna, 2004. p. 124. 
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