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 GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) No contexto da letra da canção, o uso reiterado de uma mesma construção verbal gera um sentido de “possibilidade” ou de 
“desejo” em relação ao lugar ideal do eu poético. 

b) O jogo semântico que se constrói é o de que o poeta não deseja poder algum para ter a possibilidade de viver feliz. 

A) O uso dos dois tempos pretéritos é predominante, uma vez que o pretérito imperfeito foi usado para fazer referência a ações 
passadas contínuas. Já o pretérito perfeito foi empregado para indicar ações iniciadas ou concluídas no passada. 

B) Armandinho interpreta o texto “Visite seu dentista regularmente” de forma equivocada, pois não considerou o contexto de 
produção. Entendeu o verbo “visitar” como fazer visita para alguém em casa. 

O recurso linguístico presente no texto dado é a polissemia. 

a) 1. A locução conjuntiva “Assim que” estabelece circunstância de tempo. 
2. A locução conjuntiva “para que” estabelece circunstância de finalidade. 

b) Logo que você começa a ler esta reportagem, três substâncias dentro do seu corpo trabalham para ajuda-lo. 
O aluno, também, poderá usar “quando”. 

A) O autor usou, como mecanismo semântico, o jogo de palavras por oposição entre “estar bem vestido” e “mal estar vestido”. 
B) Há ambiguidade sintática. 

 
LITERATURA

KLEBER 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Elementos formais: eu lírico masculino; estrutura poética carregada de metáforas (para levar à fantasia, à imaginação); 
ausência de paralelismos. 

 Elemento de conteúdo: coita de amor, isto é, sofrimento amoroso. 

Irreverente, pois o jogo de palavras e a ambiguidade alcançada com as palavras “ninguém” e “todo mundo” promovem uma 
malícia no diálogo da peça, ao mesmo tempo que desperta a atenção e raciocínio do público a respeito da sociedade do seu 
tempo. 

a) Segundo o eu lírico, a visão da perfeição manifesta nos olhos da Senhora teria como preço (justo) a cegueira de quem a 
contempla. Mas ele, para merecê-la “pagou” ainda mais: deu “mais a vida e alma por querê-los, / Donde já me não fica mais 
de resto”.  

b) O proveito que advirá de entregar tudo o que tem e pode a essa mulher é obter “tamanha bem-aventurança”. É tão grande 
o bem-estar que toma conta do eu lírico com essa atitude que ele afirma que quanto mais pagar, mais deverá a ela. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
JULIO CESAR 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Nos dois fragmentos, os personagens masculinos podem ser inocentados já que foram alvos das seduções femininas. Os homens 
não traem (as mulheres é que são sedutoras). 

No conto “A Cartomante, de Machado de Assis, VILELA e RITA são casados, CAMILO e VILELA são amigos e CAMILO e RITA são 
amantes. 

Pode-se considerar os trechos abaixo:  
 “pareceu-me que a via dormir” 
 “Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa” 
 “não sei se apressada ou vagarosamente” 
 “Há impressões dessa noite, que me aparecem truncadas ou confusas” 
 “Contradigo-me, atrapalho-me” 

 
INTERPRETAÇÃO DE TXTO

WILLIAN 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A noção tradicional de autoria é modificada com o hipertexto porque o leitor passa a ter mais liberdade de leitura e, assim, 
a versão final do texto é construída por ele e não necessariamente pelo autor do texto. 

b) Dentre os aspectos positivos do hipertexto, podem ser citados: 
 Quebra na linearidade que as mídias tradicionais impõem como ferramentas didáticas. 
 Flexibilização da sequência da leitura da informação, permitindo um aprofundamento maior ou não em determinados 

tópicos. 
 Ampliação da quantidade de informação disponível. 
 Facilitação do acesso à informação, dentre outros.  

O pescador da charge representa os usuários das redes sociais que criaram “ferramentas”, plataforma de marketing, para cooptar 
os consumidores. Essas ferramentas mapeiam comportamentos, padrões de consumo, crenças e ideologias oferecendo aos 
consumidores produtos “com alto grau de certeza de consumo”. Portanto, o dilema não é a rede social mas o que os empresários 
querem com os dados que coletam dos usuários por meio da rede.  

a) Conforme o texto 1, o internetês tornou os textos mais mais coloquiais e naturais, o que pode ser percebido nos seguintes 
aspectos do texto 2: ausência de pontuação, uso de palavras abreviadas e traços de coloquialidade no termo “razô”.   

b) A analogia feita mencione a relação entre a escrita de internet e o hábito de manter cadernos de anotações. Tal referência é 
feita para considerar que a internet é um espaço de escrita que retoma textos e hábitos anteriores.  
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BIOLOGIA 
LEANDRO BRESEGHELO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O desenvolvimento embrionário segue a seguinte sequência: [II] – embrião com oito blastômeros; [I] – mórula; [IV] – blástula e 
[III] – gástrula.  

a) Letra C. A notocorda do embrião será substituída pela coluna vertebral durante o desenvolvimento do mamífero. 
b) Números 2 e 3, respectivamente. As células intestinais tem origem endodérmica; as neurais são formadas a partir do 

ectoderma do embrião. 

Vesícula vitelínica ou saco vitelínico (a), Cório ou córion ou serosa (b), Âmnio ou bolsa amniótica (c) e Alantoide (e). A estrutura 
que protege o embrião contra a dessecação é o âmnio (c), pois ele é cheio de líquido (líquido amniótico) que mantem o embrião 
hidratado. 

As esponjas são classificadas como parazoários porque não formam a gástrula embrionária e tecidos verdadeiros. 

Os equinodermos são deuterostômios porque formam, embrionariamente, primeiro o ânus e, posteriormente, a boca. Também 
são deuterostômios os animais pertencentes ao filo cordados. 

FELÍCIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Com a redução da população de coiotes, haverá crescimento da população de castores e ratos, aumentando o consumo dos 
vegetais A e B. 
A reintrodução dos lobos reduziu a população de alces e veados, aumentando a população das plantas C e D. 

a) Pirâmide I: ecossistema terrestre;  
Pirâmide II: ecossistema aquático. 
Na pirâmide II a biomassa dos produtores P é menor do que a biomassa dos consumidores primários, porém os produtores 
se reproduzem mais rapidamente e suprem as necessidades alimentares dos consumidores primários. 

b) Em ambos os ecossistemas a pirâmide de energia é a mesma: 

 

 Comensalismo: só uma das partes se beneficia, sem prejudicar a outra. 
 Parasitismo: uma espécie é beneficiada enquanto a outra é prejudicada.  

Vantagens: 
 Transporte; 
 conquistar novos ambientes; 
 escapar de predadores e parasitas; 
 reduzir a competição em novos ambientes; 
 aumentar o fluxo gênico / diversificação da população.   

a) A destruição da camada de ozônio acarreta a não filtração da radiação ultravioleta do sol e, consequentemente, a chegada 
dessa radiação em alta intensidade na superfície da terra. O excesso da radiação UV causa queimaduras, envelhecimento e 
câncer de pele, além de prejudicar o desenvolvimento dos micro-organismos planctônicos e a germinação de sementes. 

b) A intervenção humana que reduziu a destruição da camada de ozônio foi a substituição dos gases da classe dos CFCs 
(clorofluorcarbonatos) utilizados na produção de refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e aerossóis.   
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Ao final do primeiro ciclo, cada bactéria terá uma cadeia polinucleotídica normal e uma radiotiva. No segundo ciclo, duas bactérias 
terão uma cadeia normal e uma radioativa e duas apresentarão as duas cadeias marcadas com radioatividade. Logo todas as 
bactérias terão marcação radioativa. O resultado do experimento é explicado pelo fato de a replicação do DNA ser 
semiconservativa. 
 

SÍLVIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A fase com intenso crescimento durante o ciclo celular é a G1 da interfase, pois há grande produção de RNA e proteínas e 
aumento do volume do citosol. A fase em que os cromossomos estão condensados ao máximo é a metáfase.  

b) Na fase S, ocorre a duplicação do DNA para posterior divisão e formação de células-filhas idênticas à célula inicial.  

a) A célula humana que está na prófase da mitose possui 46 cromossomos duplicados, 92 cromátides e 92 fitas de DNA 
cromossômico.  

b) A célula humana que sofreu meiose origina quatro células filhas haploides com 23 cromossomos simples que correspondem 
a 23 moléculas de DNA.  

Encontra-se na anáfase I, onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos. 
 

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. 

 
 


