
Tecnologia em Estética e Cosmética 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para 
o continente europeu. 

 A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve 
contemplar dois dos aspectos listados a seguir. 

o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia). 
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas. 
o Procura por emprego. 
o Procura por estabilidade. 
o Procura por novas perspectivas de vida. 

 A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o 
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir. 

o Argumentos contrários à migração: 
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia, 

alimentação, segurança); 
 competição por empregos; 
 choques culturais e de costumes (xenofobia); 
 rompimentos políticos. 

o Argumentos favoráveis à migração: 
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema 

demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à 
demanda oriunda do fluxo migratório; 

 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos 
dos países europeus. 

 



PADRÃO DE RESPOSTA 

A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para 
suas famílias e para a sociedade.  

Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes; 
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor; 
cerceamento de direitos individuais; estéticas. 

Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da 
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna. 

Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem  enormes 
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade. 

As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência 
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a 
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência 
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a 
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão 
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade 
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres 
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda 
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de 
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora 
pública. 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve citar 03 (três) das seguintes teorias que explicam o desencadeamento das 
estrias atróficas: Teoria mecânica, Teoria endócrina, Teoria infecciosa e Teoria genética. 



b) O estudante deve citar 04 (quatro) das seguintes alterações fisiopatológicas em áreas 
acometidas por estrias atróficas nacaradas: adelgaçamento por destruição da rede de fibras 
elásticas e colágenas da derme; depressão tecidual; diminuição da circulação sanguínea; 
redução da atividade dos fibroblastos; diminuição da sensibilidade local. 

c) O estudante deve explicar que a microgalvanopuntura (eletrolifting) provoca, por meio da 
introdução de uma microagulha, uma lesão que induz um processo inflamatório local com 
consequente reparo tecidual. Esse processo inflamatório é potencializado pela microcorrente 
galvânica, que promove neovascularização com aumento da circulação sanguínea local e induz 
o aumento da atividade dos fibroblastos, a reepitelização e o reparo tecidual, melhorando o 
aspecto da pele e a sensibilidade local. 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve descrever as quatros fases a seguir: 1. hiperprodução sebácea com 
hiperseborreia; 2. hiperqueratinização ductal (do ducto pilossebáceo) ou obstrução do ducto 
pelo acúmulo de queratina; 3. proliferação do Propionium bacterium acnes; 4. liberação de 
mediadores inflamatórios. 

b) O estudante deve explicar que: 

 a limpeza de pele se justifica por promover a higienização da pele, o que viabiliza a 
redução de oleosidade e a remoção de células mortas; 

 a extração dos comedões promove a desobstrução do folículo pilossebáceo; 

 associado à limpeza de pele, o uso do ácido mandélico proporciona: diminuição da 
coesão entre os corneócitos (esfoliativa); ação bactericida; estímulo à renovação 



celular; controle  da produção sebácea (redução de oleosidade); controle da 
inflamação. 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 

a) O estudante deve explicar que cada folículo capilar possui seu próprio ciclo de 
desenvolvimento, que compreende três fases: anágena, catágena e telógena. O estudante 
deve descrever as três fases da seguinte forma:  

 a fase anágena compreende o crescimento do cabelo;  
 a fase catágena é a fase transitória, em que o cabelo para de crescer;  
 a fase telógena é a fase em que o cabelo cai, sendo substituído por um novo. 

b)  O estudante deve explicar que a tensão prolongada ou repetitiva sobre os folículos pilosos 
resulta em inflamação, eritema perifolicular e pústulas, além de descamação da pele, 
favorecendo a produção de fios mais finos e menores em consequência da conversão da fase 
anágena à telógena, o que resulta no processo de cicatrização do bulbo piloso e, como 
consequência, a alopecia localizada. 

c) O estudante deve explicar que o uso de princípios ativos vasodilatadores possibilita 
aumento da circulação sanguínea local, com nutrição e oxigenação do folículo piloso, 
permitindo que a fase anágena ocorra dentro de seu ciclo fisiológico, levando a uma 
diminuição na queda de cabelo. 


