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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 2 situações de Redação das quais você deverá escolher apenas uma e,
ainda, 20 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de respostas.

1 -  Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 -  Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 -  Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra

ou sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for

flagrado com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro

aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da

prova.

Provas: Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História e Redação.

1PRIMEIRO DIA
12 de  julho de 2009

Início às 14h, com duração de 4h e 30 min
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REDAÇÃO

ORIENTAÇÃO GERAL

Leia com atenção todas as instruções.

A) Você encontrará duas situações sobre assuntos diferentes para fazer sua redação. Leia as duas situações propostas
até o fim e escolha aquela com que você tenha maior afinidade ou a que trata de assunto sobre o qual você tenha
maior conhecimento.

B) Uma vez escolhida a situação, registre sua escolha na folha de prova, no lugar adequado, escrevendo apenas A ou B,
conforme o caso.

C) Dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida que você pretende
abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.

D) Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou argumentativo.

E) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.

F) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.

G) Se você não seguir as instruções da orientação geral e as relativas ao tema que escolheu, sua redação será penalizada.

SITUAÇÃO A

Leia os textos a seguir.

Crime organizado ambiental

Quando se fala de crime organizado no Brasil, pensa-se logo em crimes violentos, homicídios, assaltos
a bancos, tráfico de drogas etc. Estes e outros atos e condutas ilícitas estão inseridos nessa modalidade
criminosa, mas o cometimento de crimes vai muito além desses exemplos.

Como não há um conceito formado sobre o assunto, ao fazer a leitura sobre o cometimento de crimes
atribuídos ao crime organizado, chegamos a algumas conclusões: é uma associação de pessoas que se
reúnem para a prática de determinada conduta criminosa, podendo ter abrangência geográfica diversa, mas
sempre com intuito de cometer atos ilícitos. Normalmente é hierarquizada, possuindo vários “tentáculos”, para
se alcançar o fim desejado. Visa ao lucro para manutenção e funcionamento das atividades e para manter uma
determinada estrutura, custear integrantes presos e planejar ações que demandam um maior dispêndio de
dinheiro para sua execução.

Quando se fala em crime organizado, faz-se necessária a observância de alguns fatores como, por
exemplo, o espaço geográfico de atuação (local, regional, nacional ou internacional).

A prática de ações ilícitas coordenadas contra o meio ambiente é altamente lucrativa, principalmente
o tráfico de animais silvestres, que é tão rentável e só perde para o tráfico de armas e drogas.

Todos devem entender que o crime organizado ambiental, apesar de não causar no primeiro momento
um choque nas pessoas, como na criminalidade violenta, produz danos irreparáveis ao meio ambiente.

Mas o crime organizado ambiental vai além do tráfico de animais silvestres. Temos também a extração
de madeira nativa de forma ilegal, emissão de documentação falsificada para transporte dos produtos ilícitos
(madeira, carvão), ameaças de morte e até homicídios, para quem contraria esta atividade criminosa, altamente
rentável.

Existe ainda a prática da biopirataria, que é uma forma de saquear, literalmente, nossa fauna silvestre
e flora nativa, pois retiram-se ilegalmente recursos biológicos que são levados para outros países onde são
processados, e transformados em poderosos medicamentos ou cosméticos e são, então, patenteados.
[...]

Eduardo Venâncio Rocha, Correio de Uberlândia, 11 de fev. de 2009.
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Minas Gerais é o maior desmatador da floresta atlântica

Uma área de mata atlântica de 103 mil hectares, equivalmente a dois terços da cidade de São Paulo,
foi desmatada no Brasil entre 2005 e 2008. O Estado campeão de desflorestamento foi Minas Gerais, pressionado
pela produção de carvão. No período, perderam-se 32,7 mil hectares de vegetação.

Além disso, a taxa anual de desmate permanece quase constante por oito anos − de 2000 a 2005
foram ceifados 34,9 mil hectares. De 2005 a 2008, foram 34,1 mil ha.

Isso mostra que a Lei da Mata Atlântica, aprovada em 2006, ainda não teve eficácia. Segundo a lei, o
corte de vegetação primária e secundária só pode ocorrer em casos excepcionais, como para realizar projetos
de utilidade pública.

Os dados de desmatamento, da ONG Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, referem-se a 10 Estados, dos 17 que ainda têm o bioma. Atrás de Minas na lista de desmatadores
estão Santa Catarina e Bahia. No ranking das cidades, as líderes de destruição são Jequitinhonha (MG),
Itaiópolis (SC) e Bom Jesus da Lapa (BA).

O cenário é desanimador para a floresta que tem seu dia comemorado hoje. “Sinaliza que o poder
público não tem priorizado o tema. É preciso melhorar a fiscalização”, afirma Marcia Hirota, diretora da ONG
SOS. Ela defende, inclusive, que os Estados adotem metas de redução do desmate.

A área original do bioma está reduzida a 11,4%, se considerados os fragmentos de floresta acima de 3
hectares − quanto menor a área, mais difícil é a sobrevivência das espécies. Mas, se apenas fragmentos com
mais de cem hectares forem levados em consideração, o remanescente cai para 7,9%.

Em Minas, a região mais desmatada fica na divisa com o cerrado. E, de acordo com Mario Mantovani,
também diretor da ONG, sua destruição está relacionada à exploração de carvão vegetal para a siderurgia.

O IEF (Instituto Estadual de Florestas), órgão ambiental de Minas Gerais, afirma que a pressão sobre
as florestas nativas decorre da “expansão agropecuária e do consumo ilegal de carvão vegetal”. Porém, segundo
o IEF, de 2003 até 2009 foram aplicados R$ 98 milhões no monitoramento e fiscalização ambiental da área.

Santa Catarina foi criticada por aprovar recentemente lei que prevê redução da faixa de preservação ao
longo de rios. “Essa é a ponta de um grande problema, com décadas de desobediência civil e do desmonte do
órgão ambiental”, disse Mantovani. A Folha procurou a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável
de SC, mas não teve resposta.

Afra Balazina, Folha de S. Paulo, 27 de maio de 2009, Caderno Ciência, p. A4.

O mapa do crime ambiental

O crime ambiental mais cometido no Brasil é o desmatamento para a extração ilegal da madeira. Este crime
responde por  50% das autuações feitas pelo Ibama.

REGIÃO AUTUAÇÕES PRINCIPAL MOTIVO ONDE MAIS OCORREM

AMAZÔNIA E CENTRO-OESTE 9 500              Desmatamento MT, PA e RO

SUDESTE 4 200         Tráfico de animais e poluição SP e RJ

NORDESTE 3 000              Desmatamento BA, PB e PE

SUL 2 600      Desmatamento e tráfico de animais PR e SC

Disponível em: <planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/
conteudo_221982.shtml>. Acesso em: 6 de fev. de 2009.

Produza seu texto respondendo à seguinte pergunta:

Você considera que o crime ambiental tem de ser combatido da mesma forma que crimes violentos como
assassinatos e sequestros?

Observações: 1 - Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou argumentativo.

2 - Não deixe de dar um título a sua redação, de acordo com a orientação geral.

3 - Não copie trechos dos textos motivadores.
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SITUAÇÃO B

Charles Darwin é um paradoxo moderno. Não sob a ótica da ciência, área em que seu trabalho é plenamente
aceito e celebrado como ponto de partida para um grau de conhecimento sem precedentes sobre os seres vivos.
Sem a teoria da evolução, a moderna biologia, incluindo a medicina e a biotecnologia, simplesmente não faria
sentido. O enigma reside na relutância, quase um mal-estar, que suas ideias causam entre um vasto contingente de
pessoas, algumas delas fervorosamente religiosas, outras nem tanto. Veja o que ocorre nos Estados Unidos. O país
dispõe das melhores universidades do mundo, detém metade dos cientistas premiados com o Nobel e registra mais
patentes do que todos os seus concorrentes diretos somados. Ainda assim, só um em cada dois americanos
acredita que o homem possa ser produto de milhões de anos de evolução. O outro considera razoável que nós, e
todas as coisas que nos cercam, estejamos aqui por dádiva da criação divina. Mesmo na Inglaterra, país natal de
Darwin, o fato de ele ser festejado como herói nacional não impede que um em cada quatro ingleses duvide de suas
ideias ou as veja como pura enganação. [...]

Hoje, para entender a história da evolução, sua narrativa e mecanismo, os modernos darwinistas não
precisam conjeturar sobre o funcionamento da hereditariedade. Eles simplesmente consultam as estruturas genéticas.
As evidências que sustentam o darwinismo são agora de grande magnitude - mas, estranhamente, a ansiedade
permanece.

Outros pilares da ciência moderna, como a teoria da relatividade, de Albert Einstein, não suscitam tanta
desconfiança e hostilidade. Raros são aqueles que se sentem incomodados diante da impossibilidade de viajar
mais rápido que a luz ou saem à rua em protesto contra a afirmação de que a gravidade deforma o espaço-tempo.
[...]

Darwin produziu uma revolução que alteraria para sempre os rumos da ciência. Ele mostrou que todas as
espécies descendem de um ancestral comum, uma forma de vida simples e primitiva. Darwin demonstrou também
que, pelo processo que batizamos de seleção natural, as espécies evoluem ao longo das eras, sofrendo mutações
aleatórias que são transmitidas aos seus descendentes. Essas mutações podem determinar a permanência da
espécie na Terra ou sua extinção – dependendo da capacidade de adaptação do ambiente.

Leia com atenção o excerto abaixo, extraído da revista Veja de 11 de fevereiro de 2009.

Redija sua redação, posicionando-se a respeito da seguinte afirmação: “[...] só um em cada dois americanos
acredita que o homem possa ser produto de milhões de anos de evolução”.

Observações: 1 - Não se esqueça de que você deverá fazer um texto expositivo ou argumentativo.

2 - Não deixe de dar um título a sua redação, de acordo com a orientação geral.

3 - Não copie trechos dos textos motivadores.
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ATENÇÃO

Esta folha  SOMENTE  pode ser usada para rascunho.

Ela NÃO será recolhida pelos fiscais, em circunstância alguma.
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