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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A autora faz uma crítica em relação ao emprego abusivo de “a gente” por acreditar que o seu uso tem construído uma língua 
de caráter coloquial, perdendo, sem dúvida, seu caráter formal. 

b) Os marcadores sequenciais cumprem papel de marcadores temporais, uma vez que mostra o emprego do “a gente” no 
decorrer do tempo, ou seja, sua trajetória. 

Sim, pois o advérbio “aqui”, do ponto de vista da coesão textual, é um elemento dêitico, portanto faz uma referência externa.

O emprego reiterado da conjunção adverbial se reforça a ideia de que há várias condições a cumprir antes de chegar ao amor. 

a) A conjunção “bem como” estabelece valor de adição. 
b) Contamos com sua ágil e imprescindível ajuda. 

OBSERVAÇÃO: Há outras possibilidades de substituições por sinonímias. 

a) Sim. Ambos exercem o mesmo papel de elementos coesivos por conexão, mas apresentam valores circunstanciais distintos. 
b) As vírgulas se justificam por serem os termos “Neste século” e “Desde tempos memoriáveis” adjuntos adverbiais deslocados. 

 
LITERATURA

FLÁVIO BRITO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

O Quinhentismo brasileiro deve ser compreendido como toda e qualquer produção escrita em solo brasileiro durante o primeiro 
século de colonização. As manifestações literárias do Quinhentismo são a Literatura Informativa que visava manter a coroa 
portuguesa inteirada dos acontecimentos na colônia e a Literatura Jesuíta, que tinha como missão a catequização dos nativos 
brasileiros.

Produção da primeira Gramática Tupi / O imaginário indígena era transformado pelos jesuítas, em especial José de Anchieta, ao 
produzir analogias entre as representações demoníacas e a figura do pajé, dessa forma, havia maior aproximação dos 
catequizadores de seus catequizados. 

Viver sempre morrendo = evidencia a necessidade de ser sempre vigilante com a vida, o exemplo e a obediência em Deus; morrer 
sempre vivendo = deixa claro a certeza da redenção em Deus. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

JULIO CESAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

RESPOSTA ESPERADA: 
 A composição poética que inspirou Gonçalves Dias na elaboração do poema “Leito de folhas verdes” foi a cantiga de amigo. 

O poema apresenta uma voz lírica feminina que já mantinha um relacionamento amoroso anterior à separação.  

RESPOSTA ESPERADA:  
 A tira sugere que Honi, embora aparentemente delicada e bela, se comporta oposto a isso, ao se utilizar de uma espada para 

exigir que Lute cante uma música romântica. 

RESPOSTA ESPERADA: 
 A letra da música “Renata” apresenta características da cantiga satírica de maldizer: a citação do nome da pessoa criticada e 

a utilização de termos agressivos e chulos.  
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
ADRIANO ALVES 

VALOR: 3,0 PONTOS 

O texto critica a difundida prática de se valorizar apenas a quantidade lida. Esse comportamento é largamente difundido pelas 
redes sociais e corresponde a uma sociedade que, no lugar da reflexão, valoriza o acúmulo de informações. 

A imagem apresentada não é uma árvore. Trata-se, na verdade, de uma representação de uma árvore. 

A frase do texto que sugere a importância do aprendizado de uma língua em idade apropriada para que a criança seja capaz de 
estruturar o seu pensamento é: “Sem acesso ao aprendizado de uma língua, ele também não era capaz de elaborar pensamentos 
e de interpretar o que acontecia à sua volta.”. 

 
ARTE

MARCEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Veículo expressivo. 
 Veículo de comunicação. 
 Espaço de subjetivação. 
 Registro histórico: marca a existência de determinada civilização. 
 Tradição: indícios culturais que aparecem juntos e permitem identificar sociedades. 
 Representação de dados cotidianos. 
 Representação dos elementos que fazem parte de determinada cultura. 
 Diversidade de grafismos: representação de seres humanos, figuras geométricas e signos linguísticos. 
 Presença de “grafismos abstratos”: signos cujo sentido escapa a sujeitos que não pertençam à tribo que produziu a inscrição. 
 Expressa a organização social por meio de tribos. 
 Marcação social de território. 
 Crônica social de determinada tribo: pinturas narrativas que contam histórias, que denotam hábitos e costumes em 

determinada época e em determinado lugar. 
 Sobreposição de imagens por sujeitos diferentes em épocas diferentes: atos que não significam desrespeito, mas expressam 

a relação espaço-tempo. 

O candidato deve descrever uma característica da noção de poder ligada aos faraós no Egito Antigo presente na foto. Entre outros 
elementos, poderia citar que o faraó concentrava muito poder, resultando variadas atribuições: era o chefe do exército e liderava 
as tropas em guerras; a preservação e a ampliação das fronteiras do império egípcio; o comando do governo; sendo considerado 
de origem divina, o faraó era o senhor das terras, dos bens e dos homens. Somente um soberano com um poder ilimitado como 
o do faraó poderia coordenar os trabalhos de construção das edificações mostradas na imagem. O candidato pode indicar ainda 
a concepção religiosa egípcia que era um fator importante para motivar os faraós a construírem as pirâmides, uma vez que elas 
continham câmaras mortuárias, preservando o seu legado por toda a eternidade. 

Os historiadores modernos deram o nome de helenística à cultura iniciada sob o poder de Alexandre e seguida até o domínio da 
Grécia pelos romanos. Todas as transformações históricas do período, sobretudo, o desaparecimento da independência das 
cidades-Estados (a polis grega), dando lugar à formação de reinos imensos, interferiram na arte grega. A escultura do século IV 
a.C. apresentava traços bem característicos. Um deles era a representação, sob forma humana, de conceitos e sentimentos, como 
a paz, o amor, a liberdade, a vitória, etc. Outro traço marcante foi o surgimento do nu feminino, pois, nos períodos arcaico e 
clássico, representava-se a figura feminina sempre vestida. Praxíteles, por exemplo, esculpiu uma Afrodite nua que acabou sendo 
sua obra mais famosa. Essa escultura de Praxíteles foi comprada pela cidade de Cnido, por isso ficou conhecida como "Afrodite 
de Cnido”. Observa-se, nela, o princípio usado por Policleto (autor do Doríforo): opor os membros tensos aos relaxados, 
combinando-os com o tronco posicionado sem rigidez. Esse princípio, aplicado às formas arredondadas femininas, deu 
sensualidade à figura. 
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BIOLOGIA
WBIO 

VALOR: 7,0 PONTOS 

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

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

 As proteínas apresentam função plástica no organismo, tendo função relacionada com a formação e o reparo dos tecidos 
corporais; a falta de proteína acarreta em uma desnutrição; 

 a falta, por exemplo, do complexo actamiosina, seria um “desastre” para a movimentação muscular; 
 há proteínas ricas em aminoácidos essenciais ao organismo, a falta deles poderia provocar um colapso no organismo. 

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

Os aminoácidos que compões as proteínas possuem cadeias laterais com grupamentos ionizáveis que interagem entre si, 
estabilizando a estrutura das proteínas. A alteração no ph intracelular pode afetar essas ligações químicas e causar mudanças na 
estrutura das proteínas. 

Laranja apresenta ácido ascórbico que irá promover a redução do Fe3+ presente no feijão para Fe2+ que é o principal ferro 
absorvido pelo organismo. 

Na inibição competitiva, um aumento na concentração do substrato faz com que a reação atinja o valor máximo que atingiria sem 
o inibidor. Isso acontece porque com o aumento da concentração do substrato, os sítios ativos da enzima passam a ser ocupados 
exclusivamente pelo substrato (que se encontra em elevada concentração e, portanto, tem maior chance de se ligar à enzima). 
 

TURCO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) 1. bactérias aeróbicas; 
2. nutrientes; 
3. oxigênio; e 
4. peixes. 

b) A partir do tempo t2, o número de bactérias aeróbicas aumenta devido à disponibilidade de matéria orgânica na água. Devido 
ao consumo do oxigênio dissolvido na água, o número de peixes diminui porque esses animais não conseguem sobreviver 
em ambientes anóxicos.   

A matéria orgânica contida no esgoto lançado na lagoa sofre intensa decomposição pela atividade de micro-organismos aeróbicos. 
O aumento populacional dos decompositores causa a redução na taxa de oxigênio (𝑂 ) dissolvido na água e, consequentemente, 
a diminuição das populações de vertebrados aquáticos.   

Entre os impactos ambientais do lixo urbano no meio ambiente, destacam-se: 
 Degradação e contaminação do solo por resíduos sólidos no caso de disposição inadequada em lixões a céu aberto; 
 contaminação do lençol freático, das águas superficiais e do solo por chorume (líquido tóxico proveniente da decomposição 

do lixo); 
 disseminação de doenças por conta do contato com o lixo e com os vetores transmissores de doenças como roedores, aves 

e insetos; 
 emissão de gases tóxicos resultantes da decomposição do lixo, a exemplo do gás metano, um dos gases de efeito estufa; 
 contaminação do solo e dos recursos hídricos pela deposição inadequada de lixo hospitalar. 
 deposição de lixo nas encostas favorece a erosão e a ocorrência de deslizamentos.   
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LEANDRO BRESEGUELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A pleiotropia é o fenômeno em que um gene condiciona ou influencia mais de uma característica, fenótipo, no indivíduo. 

a) O códon é constituído por três nucleotídeos em sequência.  
b) O código genético é degenerado porque existem diferentes sequências de nucleotídeos que especificam o mesmo 

aminoácido. Exemplo: os códons 𝐺𝑈𝑈, 𝐺𝑈𝐶, 𝐺𝑈𝐴 e 𝐺𝑈𝐺 codificam o aminoácido valina.  

Cada característica é condicionada por um par de fatores que se segregam (separam) para formar os gametas. 

Dominância incompleta, pois os indivíduos heretozigotos apresentam nível intermediário da atividade da enzima com relação a 
ambos homozigotos. 

A afirmação não é válida. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios (OU SEJA, PRECISAM DE UMA CÉLULA HOSPEDEIRA PARA 
REPRODUZIR), não podendo, portanto, ter surgido antes das células.  
 


