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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; 

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 COMPUTAÇÃO  

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve apresentar uma solução que contenha uma contagem dos vizinhos vivos e, a 

partir dessa contagem, a implementação das condições de atualização da célula.  

A contagem pode ser realizada somando-se explicitamente as 8 posições da matriz em torno 

da posição atual (passada como parâmetro) ou utilizando repetições (que evitem ou 

compensem a soma da posição atual). 

a. O enunciado orienta para que a solução despreze os limites da matriz, o que, na 

verdade simplifica o problema para que se considere qualquer célula como tendo sempre 8 

vizinhos (1 superior, 1 inferior, 2 laterais e 4 diagonais 

b. Percorrer somando os oito vizinhos de uma posição (i, j) significa, portanto, somar os 

valores contidos nas posições: (i-1, j-1), (i-1, j), (i-1, j+1), (i, j-1), (i, j+1), (i+1, j-1), (i+1, j), (i+1, 

j+1).  

c. A lógica da solução para a soma indicada pode variar, incluindo o loop de acúmulo da 

soma da célula central com as 8 vizinhas seguida da subtração dessa posição central, ou a 

soma explícita das posições indicadas.  

A implementação das condições de atualização deve seguir a lógica da tabela a seguir:  



 

Exemplos de respostas possíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celula 
Atual 

qtd_viz_vivos Modifica? 
Nova 

geração 

1 <2 SIM 0 

1 ==2 NÃO 1 

1 ==3 NÃO 1 

1 >3 SIM 0 

0 <2 NÃO 0 

0 ==2 NÃO 0 

0 ==3 SIM 1 

0 >3 NÃO 0 

 

void jogo (unsigned char **M, int i, int j) { 

unsigned char qtd_viz_vivos = 0; 

int p, q; 

for (p=-1; p<=1; p++) 

  for (q=-1; q<=1; q++) 

   qtd_viz_vivos+= M[i+p][j+q]; 

qtd_viz_vivos-= M[i][q]; // subtrai a central 

 

if (qtd_viz_vivos<2 || qtd_viz_vivos>3) 

    M[i][j]=0; 

else if (qtd_viz_vivos==3) 

    M[i][j]=1 

} 

 

unsigned char jogo (unsigned char **M, int i, int j) { 

unsigned char qtd_viz_vivos = 0; 

int p, q; 

for (p=i-1; p<=i+1; p++) 

  for (q=j-1; q<=j+1; q++) 

   if ( !(p==i && q==j) )    // não soma atual 

    qtd_viz_vivos+= M[i][j]; 

 

if    ( (M[i][j] && qtd_viz_vivos<2) ||  

        (M[i][j] && qtd_viz_vivos>3) ) 

            M[i][j] = 0;  

else if( (M[i][j] && qtd_viz_vivos==2) || 

                           qtd_viz_vivos==3  ) 

        M[i][j] = 1; 

 

return M[i][j]; // Bastaria atualizar M, pois é passada 

       // como referência, mas como foi declarada 

       // diferente de void, deve retornar o valor 

  } 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

void jogo (unsigned char **M, int i, int j) { 

unsigned char qtd_viz_vivos = 0; 

int p, q; 

for (p=i-1; p<=i+1; p++) 

  for (q=j-1; q<=j+1; q++) 

   if (p==i && q==j)  

continue;          // não soma atual 

   else qtd_viz_vivos+= M[i][j]; 

   if (M[i][j]) 

      if (qtd_viz_vivos<2 || qtd_viz_vivos>3) 

    M[i][j] = 0; 

   else if (qtd_viz_vivos == 3) 

  M[i][j] = 1;    

  } 

 

 

void jogo (unsigned char **M, int i, int j) { 

unsigned char qtd_viz_vivos; 

qtd_viz_vivos = M[i-1][j-1]+M[i-1][j]+ 

M[i-1][j+1]+M[i][j-1]+ 

M[i][j+1]+M[i+1][j-1]+ 

M[i+1][j]+M[i+1][j+1]; 

if     ( (M[i][j] && qtd_viz_vivos<2) ||  

            (M[i][j] && qtd_viz_vivos>3) ) 

            M[i][j] = 0;  

else if  (  qtd_viz_vivos == 3  ) 

     M[i][j] = 1; 

  } 



 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve citar quaisquer dois dos aspectos e/ou características apresentadas no 
quadro a seguir. 

 

Aspecto Característica 

Desempenho da 
Unidade de 

Processamento 

 Velocidade 

 Arquitetura 

 Tamanho da palavra 

 Repertório de Instruções 

 Nível de paralelismo 

Funcionalidades 
presentes 

 Unidades de memória 

 Módulo de interfaceamento com periféricos 

 Mecanismos de Interrupção 



 Periféricos Integrados 

 Interface com Hardware 

Testabilidade  Suporte à Depuração 

Viabilidade 

 Viabilidade econômico-financeira 

 Viabilidade Operacional 

 Viabilidade de Mercado 

 Viabilidade Conceitual 

Adequação ao 
ambiente de 

operação 

 Adequação à temperatura do ambiente 

 Adequação à radiação solar do ambiente 

 Adequação à pressão atmosférica do ambiente 

 Adequação à umidade do ambiente 

 

b) O estudante deve mencionar (1) a tensão de entrada no microcontrolador e (2) a relação 
entre esta tensão de entrada e o valor digital gerado pelo conversor analógico-digital.  

(1) A tensão Vo amostrada no pino analógico do microcontrolador é  

 

(2) Como a relação é linear e a resolução do conversor é de 12 bits, temos a seguinte 
proporção linear entre o valor analógico V0 e o valor digital x: 

 

Ou seja, uma solução para a questão é 

 

O estudante pode substituir ainda Vref pela primeira equação e chegar a uma segunda possível 
solução 

 

 

c) O estudante deve mostrar (1) a quantidade total de bits que corresponde ao volume de 
dados coletados ao longo de um mês, e (2) o critério utilizado para seleção do tamanho de 
memória apropriado. 

(1)  Para armazenar os 4 dados de 16 bits (2 bytes × 8 bits/byte) amostrados na frequência de 
2 amostras por hora por 31 dias (quantidade máxima de dias por mês), são necessários  

 

(2) Deve-se escolher uma memória com capacidade igual ou maior que 93 Kbits. Portanto, a 
escolha deve ser uma memória de 128 Kbits. 



 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve mencionar que a estratégia first-fit escolhe a primeira partição em que o 
programa possa ser alocado. Nesse caso seria a 3ª partição: 20K. A estratégia best-fit escolhe a 
partição que irá produzir a menor área livre após a alocação. Nesse caso, seria a 7ª partição: 
12K. A estratégia worst-fit escolhe a partição que irá produzir a maior área livre após a 
alocação. Nesse caso seria 5ª partição: 27K. 

b) O estudante deve mencionar que a estratégia best-fit é a mais indicada, pois produz a 
menor fragmentação no contexto apresentado. O estudante deve descrever qualquer situação  
em que a escolha da partição (ainda suficiente para acomodar o programa) deixe um espaço 
muito pequeno para alocações subsequentes, produzindo vários pequenos espaços difíceis de 
alocar. 


