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RESPOSTAS ESPERADAS 

 

 

01) De acordo com o Texto 1, é função da Ciência: (1,0) 

(     ) Validar como verdadeiros os fatos que ganham dimensão social sem se preocupar em testá-los.  

( x ) Descrever os fatos para melhor compreender os fenômenos que acontecem no nosso meio.   

(    ) Submeter os fatos ao pensamento religioso para explicá-los.  

 

02) No Texto 1, afirma-se que a Ciência sempre fez parte do desenvolvimento da humanidade e é 

exemplificado como um grande evento científico a (1,0) 

( x ) manutenção e aproveitamento do fogo.  

(     ) criação de animais em laboratório. 

(     ) emissão estimulada. 

 

03) No Texto 1, é mencionado que no seu processo de desenvolvimento e de evolução a Ciência produziu 

também efeitos colaterais e é exemplificado com um fenômeno que feriu os princípios éticos da 

pesquisa científica. A qual fato o texto se refere? (1,0) 

 

O texto se refere às questões envolvidas na clonagem ou nas manipulações genéticas, no uso de 

animais de laboratório. 

 

04) A temática que abrange os textos 1 e 2 está relacionada  

(    ) às grandes descobertas da Ciência.   

( x ) à importância da Ciência. 

(    ) ao reconhecimento da importância de grandes cientistas como Einstein. 

 

05) Qual a diferença, no Texto 2, entre “pesquisa básica” e “pesquisa aplicada”.? (1,0) 

A pesquisa básica baseia-se na aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de teorias de 

conceitos e princípios das leis natureza e cosmo, enquanto que a pesquisa aplicada está voltada 



para o uso de conhecimentos vindos da pesquisa básica para a aquisição de novos conhecimentos 

e resolução de problemas, ou seja, é o conhecimento da técnica visando um fim específico e prático.   

 

06) Na frase “os incentivos à ciência básica são um ‘desperdício’ de recursos”, no Texto 2, fica implícita 

a ideia de que (1,0)   

ESSA QUESTÃO FOI CANCELADA PELA BANCA DE AVALIADORA. 

Com base nas respostas da questão 6, a banca fez uma nova análise da prova e constatou que 

essa questão cobra proficiência e não suficiência em língua portuguesa,por exigir que os 

candidatos tivessem compreensão da expressão "gastar dinheiro à toa". 

(     ) os altos gastos com pesquisa são fundamentais para o desenvolvimento da Ciência.  

(     ) gasta-se muito tempo com pesquisas que não levam a nada. 

( x ) investir em pesquisa é gastar dinheiro à toa.  

 A PONTUÇÃO DESTA QUESTÃO SERÁ ACRESCIDA A NOTA FINAL. 

 

07) Conforme é afirmado no Texto 2, existe uma relação de dependência e completude entre a pesquisa 

básica e a pesquisa aplicada. (1,0) 

(    ) falso     (  x  ) verdadeiro 

 

08) Ao se afirmar, no Texto 2,que “podem ter custos relativamente mais altos e prazos mais longos”, faz-

se referência à pesquisa 

(    ) aplicada. 

( x ) básica. 

(    ) bibliográfica.  

 

09) Descreva como seria, na sua percepção, o mundo sem a Ciência. (1,0) 

 

       Resposta pessoal  

 

10) No Texto 1, afirma-se que “no passado, nem sempre houve uma percepção clara da contribuição da 

Ciência na vida cotidiana”. Na sua opinião, as pessoas hoje têm uma compreensão maior da relevância 

da Ciência para a construção de um mundo melhor? Exemplifique sua resposta com, pelo menos, um 

fato que a justifique. (1,0) 

 

       Resposta pessoal 

 

 

 


