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 GRAMÁTICA 
RAYSA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Relaciona-se ao fato de o sujeito se constituir a partir de um olhar externo. 

Nas palavras destacadas acima, a quantidade de letras e fonemas não é a mesma, já que ambas possuem dígrafo (“qu” e “ss”). 
Qualquer – 8 letras e 7 fonemas. 
Fracasso – 8 letras e 7 fonemas. 

Considere as regras de acentuação da Língua Portuguesa: 
a) Estratégia – paroxítona terminada em ditongo oral. 

Dá – monossílabo tônico terminado em –a. 
Bebê – oxítona terminada em –e. 

b) Alguns exemplos: político/estatísticas/número/capítulo (...) 

As palavras são classificadas como homônimas homófonas heterográficas, pois os fonemas são iguais, mas apresentam grafia 
diferente. 

A palavra “doi” está grafada de forma incorreta porque é um monossílabo formado por ditongo aberto (“ói”), portanto deve ser 
acentuada. Forma correta: dói.

 
LITERATURA

KLEBER 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A letra da música sugeria que as mulheres daquela época tivessem o mesmo comportamento das mulheres da antiga Atenas. 
b) “Elas não entenderam muito bem. Eu disse: mirem-se no exemplo daquelas mulheres que vocês vão ver o que vai dar. A coisa 

é exatamente ao contrário”. 

a) As mulheres passavam anos a fio a espera de seus maridos que estavam nas guerras e em outras atividades. 
b) Não murmuram, são subservientes. 
c) Entregam-se sexualmente aos maridos 
d) Como viúvas, respeitam a imagem do marido morto. 

A respeito dos dois textos, responda: 
a) Texto 1. 
b) Texto 2. 

a) Texto 2. 
b) Texto 1. 

a) Verbais: No alto da charge, cita-se o espaço do Rio de Janeiro, a assinatura do chargista e o texto contido no balão (“O senhor poderia me 
ajudar?! Estou meio perdida!!”);  
Figurativos: O desenho que retrata um homem fugindo de uma bala e o cenário de fundo (Pão-de-açúcar) . 

b) “Perdida”. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Na tirinha há ambiguidade lexical, que é construída quando há uma palavra polissêmica no texto. O recurso foi explorado com o 
emprego do verbo “afinar”, que apresenta dois sentidos: “ajustar a altura dos sons” ou afinar como “tornar fino”. 

Na manchete temos uma ambiguidade sintática que provoca duas interpretações. A primeira delas é de que uma idosa que estava 
utilizando de um serviço de táxi situado no interior de São Paulo, portava consigo uma quantidade de maconha, quando o táxi foi 
parado pela polícia. Na segunda interpretação, podemos inferir que uma idosa foi presa em um táxi e que, dentro desse táxi, 
havia maconha. 

a) Na primeira estrofe o verbo tem o sentido denotativo e significa “dormir” literalmente. Na última estrofe, tem o sentido 
conotativo e tem o sentido de “morte”.  

b) As expressões “daquele tempo” e “profundamente” contribuem para construir a ideia de distanciamento temporal. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Não, pois as proteínas podem diferir entre si pelo número, pelo tipo e pela seqüência dos aminoácidos que a compõem. 

A taurina não pode ser classificada como um aminoácido, pois não apresenta a função ácido ácido carboxílico. 

O mecanismo é denominado de CAPILARIDADE. As propriedades químicas da água são a adesão (polaridade) e a coesão (ligações 
de hidrogênio). 

SÍLVIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Figura A. As bactérias possuem parede celular, DNA circular, plasmídeos, cápsula bacteriana. 
Não possuem: citoesqueleto; organelas membranosas, mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso e liso, complexo de Golgi e 
outras organelas membranosas. 

Denominado Modelo do Mosaico Fluido. De acordo com esse modelo, a membrana plasmática constitui-se por bicamada 
fosfolipídica, onde as proteínas se distribuem.    

As hemácias perdem água e murcham. O transporte celular é a osmose. 

a) Lisossomos são produzidos a partir do complexo de Golgi (sistema golgiense). 
b) Através da respiração celular é liberada a energia necessária à manutenção do metabolismo celular.   

a) Nicho ecológico. 
b) O conjunto de indivíduos de uma espécie constitui uma população. 
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FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Proposta IV 
O ferro é essencial para a produção de hemoglobina - pigmento vermelho presente nas hemácias - que realiza o transporte de 
oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo. 

a) O receio dos danos do sol à pele evita que as pessoas tomem sol regularmente (nos horários indicados por especialistas), 
assim como a utilização de protetor solar, inibindo a entrada, pela pele, da radiação solar. A radiação ultravioleta estimula a 
produção de vitamina D, a qual é de suma importância na absorção de cálcio. 

b) As crianças em fase crescimento necessitam de constante absorção de cálcio para ossos e dentes, vinculada à vitamina D e, 
por isso, necessitam tomar sol regularmente. 

a) Vitamina C (ácido ascórbico). Escorbuto. 
b) Sangramento gengival, queda dos dentes, problemas gastrointestinais.   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

HIIT - A sigla HIIT se refere ao termo em inglês para High Intensity Interval Training, ou seja, treino intervalado de alta intensidade. 
Este treino intercala picos de alta intensidade cardiorrespiratória e descanso ativo. O HIIT é um treino de alta intensidade, muito 
eficiente e que contribui diretamente para melhora da performance em outras atividades físicas. É um estilo de treino rápido, 
que não atrapalha em nada na rotina, o que faz com que as pessoas se tornem adeptas com mais facilidade. 

A principal diferença entre o HIIT e o SIT é que no SIT o tempo de descanso é um pouco maior, de 2 a 4 minutos. Mas não 
pensem que o SIT é mais fácil devido ao tempo de descanso. Se você der um tiro de 30 segundos dando seu máximo, vai sentir 
que os 4 minutos de descanso podem parecer pouco - explica Raquel. 

Como o próprio nome já diz, estes tipos de treino são realizados de maneira intensa. Logo, se você não está praticando nenhuma 
atividade física de forma regular, é necessária uma adaptação antes de iniciá-los. Raquel também comenta que, para os 
sedentários, o ideal é iniciar com uma atividade moderada, de forma intervalada e ir aumentando aos poucos a intensidade 
dos treinos. A personal adverte que cardiopatas e pessoas com lesões graves devem passar por uma avaliação médica antes de 
iniciar os treinos. 

A diminuição ou até mesmo a interrupção dos treinos na pandemia afetou a vida dos praticantes de diversas formas, ocasionando 
distúrbios de sono, mudança na rotina de alimentação, aumento do nível de ansiedade e estresse e, consequentemente, ganho 
de peso. O aumento do sedentarismo afeta diretamente nosso metabolismo, como explica o doutor em Ciências da Saúde Paulo 
Gentil. 

E este sedentarismo afeta diretamente a questão do metabolismo. Existem estudos interessantes mostrando, por exemplo, que 
se a pessoa se movimentar menos, restringir a quantidade de passos diários, a sensibilidade à insulina chega diminuir quase 
20%, ou seja, a pessoa corre o risco de desenvolver diabetes, porque os mecanismos intracelulares de captação de glicose vão 
deixando de funcionar - alerta Gentil. 
 

 
 
 
 
 


