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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; 
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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. 
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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. 
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ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve indicar que o transistor irá operar na saturação quando a chave estiver na posição a, 

acendendo o LED, e em corte quando a chave estiver na posição b, desligando o LED. 

Considerando o transistor operando na saturação e avaliando a malha Vcc até o terra: 

 

Como na saturação VCEsat = 0, tem-se: 

 

Como o ganho  = 100 e a corrente no LED em estado de saturação é 10 mA, 
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Avaliando a malha que compreende a base e o emissor do transistor: 

 

b) O estudante deve indicar que o TBJ opera como uma chave para acender e apagar o LED, portanto, ele 

opera comutando entre CORTE e SATURAÇÃO. Nesse sentido, duas situações devem ser analisadas: 

Situação 1 - Enquanto for mantida a condição mAIB 10  o TBJ estará operando no modo SATURAÇÃO e 

o LED permanecerá aceso normalmente.  

Como 
BB

BECC
B

RR

VV
I

3,4



  substituindo na condição dada acima:   mA

RB

10
3,4
  (relação válida para RB 

em k ).  Assim, podemos afirmar que, enquanto  43,0


BR
  o LED permanecerá aceso com brilho 

normal. 

Situação 2 - Se a condição acima mudar, de modo que 43,0


BR
, esta condição poderá levar o TBJ a 

operar na região ativa, reduzindo a corrente IC para valores abaixo de 10 mA e fazendo com que o LED 

perca parte do brlho. O LED pode até apagar totalmente, caso o valor da corrente IC caia ainda mais. 
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PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve apresentar o desenvolvimento a seguir. 

Cálculo da corrente do circuito 2 (circuito com dois condutores de fase e um condutor de proteção) 
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Icircuito = 4400/220 = 20 A 

Fazendo o ajuste pelos Fatores de Correção: 

- Fator de Correção de Temperatura = 1,00 (dado do problema) 

- Fator de Correção do Número de Circuitos para 2 circuitos (trecho QDG para ponto de luz “a”) = 

0,80 

Cálculo da corrente admissível: 

Iadm = 20/(1,00 x 0,80) = 20/0,8 = 25 A 

A partir da tabela de capacidade de corrente dos condutores, deve-se escolher um condutor com seção 

nominal mínima de 4,0 mm2, pois 24 A < ladm <= 32 A. 

 

b) O estudante deve indicar que a seção mínima do condutor de proteção, segundo a ABNT, NBR 5410, 

deve ser igual a maior seção dos condutores que passam pelo mesmo eletroduto. Para o circuito 1 (carga 

instalada de 1500 VA, 127 V), a corrente seria 1500/127 = 11,81 A. Considerando os fatores de correção, a 

corrente admissível nesse circuito seria igual a 11,81/0,8 = 14,76 A. 

Assim, a seção mínima para os condutores do circuito 1 é 1,5 mm2. 

Como os circuitos 1 e 2 partilham o mesmo eletroduto, a seção mínima do condutor de proteção, segundo 

a norma citada, é de 4,0 mm2. 
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PADRÃO DE RESPOSTA 

 

a) O estudante pode utilizar a expressão de y[n] para vários valores de n: 

y[n] = 0 para n < 0 (nesta condição, todas as parcelas do somatório são nulas) 

y[0] = x[0] h[0] = (2x1) = 2 

y[1] = x[1] h[0] = x[0] h[1] = (1x1) = (2x1) = 3 

y[2] = x[1] h[1] = (1x1) = 1 

y[n] = 0 para n > 2 (nesta condição, todas as parcelas do somatório são nulas) 

 

Alternativamente, partindo do somatório dado e considerando que h(2)=h(3)=h(4)=0... para todos n>2 e 

que as sequências x(n) e h(n) são causais, a expressão pode ser modificada para: 

             110
2

0

hnxhnxkhknxny
k




   

Como são diferente de zero apenas  h(0)=1 e h(1)=1 os demais são nulos. Resulta, como resposta a  

expressão matemática:       1 nxnxny  
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Outra alternativa é usar a representação por IMPULSOS. Assim, sendo      12  nnnx    e 

     1 nxnxny  
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b) O estudante deve apresentar a seguinte representação gráfica 

 

 


