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1. (Questão 13) Duas vizinhas, A e B, tinham, cada uma delas, um vaso de barro com uma 
mesma espécie de planta, de mesmo porte e idade. Quando saíram em férias, a vizinha A 
colocou seu vaso dentro de um balde com água, tomando cuidado para que o nível de água 
chegasse à borda do vaso, e envolveu o balde com um saco plástico, fechando o saco na base do 
caule da planta, para evitar a evaporação da água pela superfície do balde. A parte aérea da 
planta não foi envolta pelo saco plástico. 
 
A vizinha B colocou seu vaso debaixo de uma torneira pingando, tomando o cuidado para que o 
gotejamento mantivesse a terra apenas úmida, mas não encharcada. Ambos os vasos foram 
mantidos nas varandas das respectivas casas, bem iluminados e ventilados, mas protegidos do 
sol. Ao final de dois meses, quando retornaram das férias, verificaram que uma das plantas 
estava morta, enquanto a outra se mantinha viçosa. 
 
Qual das plantas morreu? Justifique sua resposta. 
 
 
2. (Questão 14) SUS vai oferecer vacina contra HPV a partir de 2014 
“ O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira [01.07.2013] que o SUS passará a 
oferecer vacina contra o papilo mavírus humano (HPV) a partir de março de 2014. Esta será a 
vigésima sétima vacina oferecida pelo sistema público de saúde. 
O SUS fará a imunização de meninas de 10 e 11 anos. As vacinas só poderão ser aplicadas com 
autorização dos pais ou responsáveis. 
A vacina vai ser utilizada contra quatro tipos do vírus HPV, que, segundo o ministério, são 
responsáveis por alto índice de casos de câncer de colo de útero.” 

(http://g1.globo.com) 
 
Considerando que a principal forma de transmissão do vírus HPV é por meio das relações 
sexuais, que a vacina será aplicada em meninas de faixa etária na qual não há vida sexual ativa, 
e que o tempo médio para a manifestação do câncer de colo é de cerca de 10 anos depois de 
adquirido o vírus HPV, a campanha de vacinação promovida pelo SUS tem importância em 
termos de saúde pública? Justifique. 
 
A vacina em questão substitui o preservativo (camisinha) na prevenção da AIDS, causada pelo 
vírus HIV? Justifique sua resposta. 
 
 
3. (Questão 15) Leia a letra da canção O xote das meninas, composta por Luiz Gonzaga e Zé 
Dantas. 
 
“Mandacaru, quando fulora na seca, 
É o sinal que a chuva chega no sertão, 
Toda menina que enjoa da boneca 
É sinal que o amor 
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 Já chegou no coração 
 
Meia comprida, não quer mais sapato baixo, 
Vestido bem cintado 
Não quer mais vestir timão 
 
Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar 
 
De manhã cedo, já tá pintada, 
Só vive suspirando 
Sonhando acordada, 
O pai leva ao doutô 
A filha adoentada, 
Não come nem estuda 
Não dorme, não quer nada 
 
Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar 
 
Mas o doutô nem examina 
Chamando o pai do lado 
Lhe diz logo em surdina 
Que o mal é da idade 
Que pra tal menina 
Não tem um só remédio 
Em toda medicina 
 
Ela só quer, só pensa em namorar 
Ela só quer, só pensa em namorar” 
 
Um dos versos da canção diz que não há remédio para o mal da menina, pois é um mal da idade. 
A que mal o verso se refere, 
 
ou seja, considerando a fisiologia da reprodução, como é conhecida a fase na qual a menina se 
encontra? Que alterações  
 
hormonais dão início a essa fase, promovendo a transformação anatomofisiológica implícita na 
letra da canção?   
 


