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GABARITO
RESPOSTAS ESPERADAS
01)

Conforme se observa na fonte do texto, esta pesquisa é uma ação acadêmica desenvolvida

por meio do (1,0)
( X ) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – PIBIC.
(

) Programa Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC.

(

) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID.

(

) Programas de Bolsa de Licenciatura – PROLICEN.

02)

De acordo com o texto, na maioria dos países que tem o horário de verão, o procedimento

que se adota é: (1,0)
(

) atrasar o relógio em uma hora.

(

) atrasar o relógio em duas horas.

( X ) adiantar o relógio em uma hora.
(

03)

) adiantar o relógio em duas horas.

Conforme consta no segundo parágrafo do texto, o horário de verão resulta em benefícios

econômicos e ambientais, porém é uma medida em que parece não demonstrar preocupação com a
saúde pública. Os problemas de saúde podem surgir devido à (1,0)
(

) mudança climática.

(

) redução do consumo de energia.

(

) falta de tempo para praticar esportes.

( X ) alteração repentina da rotina das pessoas.

04)

De acordo com o texto, qual o objetivo principal para se implantar o horário de verão? (1,5)

Implanta-se o horário de verão com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica na época do
ano em que os dias são mais longos e amenizar o pico de consumo nas grandes cidades.

05)

A pesquisa Efeitos Colaterais do Horário de Verão na Saúde Pública foi desenvolvida com

qual propósito? (1,5)
O propósito da pesquisa é investigar os gastos diretos com saúde decorrentes do horário de verão
para avaliar o real custo-benefício da política.

Texto 2

06)

Adicional noturno é a compensação no salário paga ao trabalhador que exerce atividades de

trabalho a partir das (1,0)
(

) 21 h.

( X ) 22 h.
(

) 23 h.

(

) 24 h.

07)

Infere-se, a partir da charge, que a rotina de trabalho, durante o horário de verão, pode ser

aumentada, prevendo o pagamento de hora extra ao trabalhador. Exemplifique uma situação em que
um trabalhador tem direito a receber hora extra. (2,0)
Espera-se que o candidato apresente uma situação que caracterize o pagamento de hora extra.

08)

A charge remete à exploração do trabalho humano. Mencione um outro tipo de exploração

em que as pessoas estão sujeitas e explique como ela se configura. (1,0)
Espera-se que o candidato mencione sobre a exploração sexual (da mulher ou infantil), ou a
exploração do trabalho escravo (homem/mulher, ou do negro, ou da criança e adolescente) etc.

