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RESPOSTAS ESPERADAS 

01) O texto trata de um importante cientista da área da  (1,0)    

(     ) Química.  

(     ) Matemática. 

(  x ) Física.  

(     ) Biologia.  

 

02) Após diagnóstico da doença, Stephen Hawking recebeu uma previsão de tempo de vida, que seria 

até os  (1,0) 

(     ) 76 anos.  

(     ) 21 anos. 

(  x ) 25 anos. 

(       ) 45 anos. 

 

03) De acordo com o texto, quais foram as duas importantes teorias desenvolvidas por Hawking? (1,0) 

As teorias importantes no campo da astrofísica moderna desenvolvidas por Hawking são a nova teoria 

do espaço-tempo e a radiação dos buracos negros. 

 

04) A Esclerosa Lateral Amiotrófica afete os neurônicos responsáveis pelos movimentos voluntários. 

Depreende-se do texto que a perda da força muscular comprometeu também a fala de Stephen. Com 

isso, qual foi forma de comunicação desenvolvida e utilizada por ele nos últimos anos de vida? (1,0) 

Ele se comunicava através de elétrodos conectados a um computador que interpretava os movimentos 

das bochechas, o único movimento possível Stephen. 

 



05)  De acordo com o texto, qual era a formação de Marielle Franco? (1,0) 

(     ) professora e estudante de Sociologia 

(     ) vereadora pelo PSOL e mestra em administração pública  

(     ) governadora pelo PSOL e socióloga  

(  x ) socióloga e mestra em administração pública 

 

06)  Transcreva o trecho que fala da atuação de Marielle em diversas organizações da sociedade civil. 

(1,5) 

Trabalhou em organizações da sociedade civil como a Brasil Foundation e o Centro de Ações 

Solidárias da Maré (Ceasm). Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). 

 

07) Pode-se afirmar que a causa da morte de Marielle Franco e de Stephen Hawking é mesma? 

Justifique. (1,0) 

Não. De acordo com o texto, Stephen Hawking morreu por conta de uma doença neuromotora 

conhecida por ELA (Esclerosa Lateral Amiotrófica), enquanto Marielle Franco foi morta a tiros.  

 

08) O texto 1 destaca o reconhecimento por meio de prêmios e títulos que Stephen Hawking recebeu 

pela sua contribuição para o desenvolvimento das ciências físicas e da humanidade. Escreva um texto, 

em português, destacando a importância das ciências sociais, feita por Marielle Franco, para o 

desenvolvimento  humano e social.  (2,5) 

Espera-se que o/a candidato/a considere elementos presentes no texto, como por exemplo, o fato de ser 

negra, ser mulher, estar entre os/as vereadores/as mais bem votados/as na cidade do Rio, estar 

envolvida com causas sociais etc.; e discorra sobre o fazer ciência a partir de atuações sociais que 

objetivam problematizar acontecimentos que demarcam as relações de poder.  

 


