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 UNESP 2012 – 1ª Fase (Questões 56 a 60) 
 
1. (Questão 56) Uma mãe canadense defendeu a decisão tomada por ela e por seu marido de 
manter em segredo o sexo de seu filho mais novo, para dar à criança a oportunidade de 
desenvolver a sua identidade sexual por conta própria. A decisão tomada por Kathy Witterick, 38 
anos, e David Stocker, 39, de não revelar o gênero de seu bebê Storm, de quatro meses de 
idade, gerou uma avalanche de reações – positivas e negativas – após reportagem do jornal 
“Toronto Star”, publicada nesta semana [28.05.2011]. 

(www.g1.globo.com. Adaptado.) 
 
De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
a) O ponto de vista adotado pela mãe canadense pressupõe a adoção do determinismo biológico 
no campo da sexualidade. 
b) O fato descrito pela reportagem revela a influência da fé religiosa nos padrões 
comportamentais contemporâneos. 
c) Sob o ponto de vista moral, a decisão tomada pelo casal canadense expressa um perfil 
conservador. 
d) O fato em questão revela que, para os pais da criança canadense, identidade sexual é um 
tema pertencente exclusivamente à esfera da autonomia individual. 
e) A postura adotada pelos pais da criança em questão revela intolerância no campo das 
diferenças sexuais. 
 
 
2. (Questão 57) Leia o trecho da entrevista com um médico epidemiologista. 
 
Folha – Não é contraditório um epidemiologista questionar o conceito de risco? 
 
Luis David Castiel – Tem também um lado opressivo que me incomoda. Uma dimensão moralista, 
que rotula as pessoas que se expõem ao risco como displicentes e que, portanto, merecem ser 
punidas [pela doença], se acontecer o evento ao qual estão se expondo. Estamos à mercê dessa 
prescrição constante que a gente tem que seguir. Na hora em que você traz para perto a ameaça, 
tem que fazer uma gestão cotidiana dela. Não há como, você teria que controlar todos os riscos 
possíveis e os impossíveis de se imaginar. É a riscofobia. 
 
Folha – Há um meio do caminho entre a fobia e o autocuidado? Luis David Castiel – A pessoa 
tem que puxar o freio de emergência quando achar necessário, decidir até que ponto vai 
conseguir acompanhar todos os ditames da saúde. (...) Na saúde, a vigilância constante, o 
excesso de exames criou uma nova categoria: a pessoa não está doente, mas não é saudável. 
Está sob risco. 

(Folha de S.Paulo, 11.04.2011. Adaptado.) 
 

Assinale a alternativa que contempla adequadamente a opinião do médico, sob o ponto de vista 
filosófico. 
a) Para o médico Luis Castiel, os imperativos da ciência, se adotados como norma absoluta na 
avaliação dos comportamentos individuais, podem causar sofrimento emocional. 
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 b) Para o médico, os comportamentos individuais devem ser submetidos a padrões científicos de 
controle. 
c) A riscofobia abordada na entrevista decorre da displicência dos indivíduos em atenderem aos 
ditames da saúde e da boa forma. 
d) Na entrevista, o médico defende a autonomia individual como padrão absoluto para a avaliação 
de comportamentos de risco. 
e) Para o médico, a gestão cotidiana dos riscos depende diretamente da vigilância constante no 
campo da saúde. 
 
 
3. (Questão 58) Leia o texto sobre a tragédia de Realengo. 
 

É possível que a vida escolar de Wellington, o assassino de Realengo, tenha sido um 
suplício. Mas a simples vingança pelo bullying sofrido não basta para explicar seu ato. Eis um 
modelo um pouco mais plausível. 

A matança, neste caso, é uma maneira de suprimir os objetos de desejo, cuja existência 
ameaça o ideal de pureza do jovem. Para transformar os fracassos amorosos em glória, o 
fanatismo religioso é o cúmplice perfeito. Você acha que seu desejo volta e insiste? Nada disso, é 
o demônio que continua trabalhando para sujar sua pureza. 

Graças ao fanatismo, em vez de sofrer com a frustração de meus desejos, oponho-me a 
eles como se fossem tentações externas. As meninas me dão um certo frio na barriga? Nenhum 
problema, preciso apenas evitar sua sedução – quem sabe, silenciá-las. 

Fanático (e sempre perigoso) é aquele que, para reprimir suas dúvidas e seus próprios 
desejos impuros, sai caçando os impuros e os infiéis mundo afora. 

Há uma lição na história de Realengo – e não é sobre prevenção psiquiátrica nem sobre 
segurança nas escolas. É uma lição sobre os riscos do aparente consolo que é oferecido pelo 
fanatismo moral ou religioso. Dito brutalmente, na carta sinistra de Wellington, eu leio isto: minha 
fé me autorizou a matar meninas (e a me matar) para evitar a frustrante infâmia de pensamentos 
e atos impuros. 

(Contardo Calligaris. Folha de S.Paulo, 14.04.2011. Adaptado.) 
 
De acordo com o autor, 
a) para se evitar tragédias como a ocorrida em Realengo, é necessário investir em prevenção 
psiquiátrica e segurança pública. 
b) o fato ocorrido em Realengo pode ser explicado pela desorientação espiritual de uma pessoa 
afastada da religião. 
c) a ação praticada pelo atirador pode ser adequadamente explicada como possessão 
demoníaca. 
d) o caso de Realengo ilustra o papel do fanatismo religioso no mascaramento de desejos 
reprimidos. 
e) ideais de pureza moral são altamente positivos no processo educativo. 
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 4. (Questão 59) 
 
Texto 1 

A proibição do véu islâmico, que cobre todo o rosto, aprovada pelo Senado francês, é um 
passo certo. Essa proibição não tem nada a ver com intolerância ou mesmo cerceamento da 
liberdade de praticar uma religião. O véu integral, seja o niqab ou a burca, é um obstáculo de 
primeira ordem à integração, que não pode ser tolerado em uma sociedade europeia aberta. O 
véu integral não é parte da liberdade religiosa, mas apenas instrumento da tradição, usado para 
privar as mulheres de suas personalidades e autonomia. A separação entre a Igreja e o Estado, 
na Europa, é uma grande conquista do Iluminismo. 

(Bernd Riegert. Deutsche Welle. Adaptado.) 
 
Texto 2 
 Há algo de profundamente cínico na lei francesa que proíbe mulheres de portar 
indumentárias como a burca e o niqab. Primeiro, essa lei nada tem a ver com a laicidade do 
Estado. 

Na verdade, o Estado laico é aquele indiferente à religiosidade da sociedade. Tal distância 
significa duas coisas: as leis não serão influenciadas pela religião e o Estado não legisla sobre 
práticas e costumes religiosos. No entanto, não cabe ao Estado dizer que uma roupa é signo de 
opressão. Até porque a opressão é algo que só pode ser enunciado na primeira pessoa do 
singular (“Eu me sinto oprimido”), e não na terceira pessoa (“Você está oprimido, mesmo que não 
saiba ou não tenha coragem de dizer. Vim libertá-lo”). 

(Vladimir Safatle. Folha de S.Paulo, 26.04.2011. Adaptado.) 
 
Da leitura dos textos, pode-se inferir corretamente que: 
a) Os dois autores recorrem a argumentos de natureza religiosa para abordar o tema da proibição 
da burca na França. 
b) Os dois textos condenam a separação entre Estado e religião na sociedade burguesa. 
c) Embora expressem pontos de vista opostos, os dois textos apoiam-se em argumentos de 
natureza liberal. 
d) Para os dois autores, o tema da proibição da burca é exclusivamente jurídico. 
e) Os dois autores consideram a proibição da burca um ato autoritário por parte do Estado. 
 
 
5. (Questão 60) Leia o trecho da entrevista com um ex-presidente dos Estados Unidos. 
 
Veja – Lucro rima com ONG? 
 
Bill Clinton – Sim. Queremos que os investidores tenham lucro. Não existe incompatibilidade. Sem 
lucro, as operações de microcrédito tendem a não ser sustentáveis. É preciso, porém, que a 
busca do lucro seja alinhada a objetivos sociais. (...) No nosso caso, recebemos 20 milhões de 
dólares do milionário mexicano Carlos Slim e do não menos rico Frank Giustra, do Canadá, para 
emprestar a pequenos empreendedores do Haiti. Eles vão ter lucro nessas operações, mas já se 
comprometeram a reinvesti-lo nos mesmos moldes. Assinale a alternativa que corresponde ao 
pensamento econômico expresso no texto. 

(Veja, 22.06.2011. Adaptado.) 
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 a) O pensamento do ex-presidente reflete concepções próprias de uma economia socialista, 
caracterizada por forte intervenção e planificação por parte do Estado. 
b) Para o ex-presidente, os problemas sociais devem ser resolvidos pelos próprios países, sem o 
apoio de ajudas externas. 
c) Na concepção do ex-presidente, organizações não-governamentais devem ser entidades sem 
fins lucrativos. 
d) O ex-presidente defende princípios não liberais na área econômica. 
e) Para Bill Clinton, os problemas sociais podem ser resolvidos no interior da lógica da economia 
capitalista. 
 


