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GRAMÁTICA 
RAYSA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O objetivo das autoras é atender às características do público leitor/adequar-se à linguagem do leitor. 

Variação linguística socioeconômica e cultural. O bojetivo dos textos é estabelecer uma identificação com o público-alvo da 
campanha.   

O autor se refere ao papel do pai nos cuidados com o filho, para exaltar o papel da mãe em todo processo de formação/criação 
de um bebê. 

a) “Se dependesse de mim, tava ninando uma pedrinha de ácido úrico.”/ “...a mãe tá operando um milagre”. 
b) O til indica um fonema nasal na palavra “mãe”. 

Os quadrinhos representam uma situação de preconceito linguístico, que consiste juízo de valor negativo às variedades 
linguísticas de menor prestígio social representadas, na tira,  pelo termo “pobrema” e pelo desvio referente à concordância verbal 
“nós bater”. 

 
OBRAS LITERÁRIAS

KLEBER 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Teddy Daniels (Edward Daniels). Pode ser apenas Teddy. 
b) Chuck Aule. Ou simplesmente Chuck. 
c) O personagem protagonista (Andrew ou Teddy Daniels) vive uma realidade à parte e foi preciso toda uma ação teatral do 

hospital psiquiátrico para revelá-lo o que de fato aconteceu em seu passado e como ele se encontra no presente. No livro O 
bom ladrão, o próprio narrador investiga o que de fato aconteceu com ele no seu passado, quando conheceu e conviveu por 
dois anos com sua esposa, Isabel. Talvez ela não exista, seja apenas uma ilusão, por ele criada, para não aceitar que furtava 
ou que tinha impulsos cleptomaníacos. 

a) Mãe de Isabel, logo, a sogra do narrador-personagem. 
b) Desde o incidente envolvendo o narrador e o seu colega de trabalho (Moura Júnior) a respeito de um isqueiro, o mesmo 

narrador não era mais aceito pelos outros colegas como antigamente. A maior parte dos que trabalhavam naquela redação 
de jornal desconfiava dos seus atos e, por isso, resolveram testá-lo – opinião, claro, do próprio narrador. 

Um bom ladrão comete o delito e ninguém desconfia que ele o cometeu, antes distrai a nossa atenção, nos fazendo pensar em 
outros prováveis suspeitos. Por isso, enquanto tentamos descobrir quem é o criminoso, se Isabel ou o narrador-personagem, 
Sabino está tecendo uma narrativa a partir de intertextualidades (bricolagem) com outras obras clássicas, como O primo Basílio, 
Crime e Castigo, Dom Casmurro e outras, isto é, ele está “furtando” elementos temáticos, literários desses livros para a 
composição da sua obra. 

A história inicia-se no presente, com o narrador preparando os leitores para as suas memórias. Logo, ele retorna a um passado 
em que viveu dois anos com Isabel, sua ex-esposa, em um período de dois anos. Esta ação do passado se dá de maneira 
presentificada, isto é, como se fosse o hoje da narrativa. Quando termina o relato ele volta ao presente, que seria o futuro para 
este passado narrado. Assim temos uma fusão dos três tempos na narrativa – algo que marca a instabilidade das narrativas 
contemporâneas. 

a) Fábula. 
b) Crônica. 
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LITERATURA 
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A atitude da mídia de reportar mal os acontecimentos pode promover a ausência de discussões sobre determinados assuntos 
em diversas áreas, como a sociologia e a história.   

b) Realçar citações de falas de Caco Barcelos. 

a) A intenção de Mafalda é imitar os gestos e as falas dos adultos quando insistem para que ela lave as mãos. 
b) Mafalda faz uma referência a Pôncio Pilatos, personagem bíblico que lava as mãos e permite que outros julguem se Jesus 

seria crucificado ou não. 

A imagem apresenta um homem com uma pinça capturando uma gota d’água e colocando-a em um porta-joias. A imagem 
apresenta o problema da falta de água, que pode ser vista como uma pedra preciosa devido à sua escassez. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

O ácido fólico (vitamina B9) é um composto fundamental para a correta formação do tubo neural no ser humano. Espinha bífida.

Glicogênio. X: insulina e Y: Glicogenólise 

As fibras solúveis promovem a retenção de água no intestino tornando as fezes mais pastosas e aumentando os movimentos 
peristálticos facilitando a evacuação (defecação).

SÍLVIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O modelo C representa a duplicação da molécula de DNA proposta por Watson e Crick, indicando que cada uma das moléculas 
de DNA serve como molde para a formação de uma nova cadeia, chamada de replicação semiconservativa. 
 

O DNA realiza a transcrição, isto é, produz o RNA mensageiro, que é traduzido para a síntese da proteína nos ribossomos. 

Um nucleotídeo que contém a base nitrogenada uracila, pois esta só ocorre em moléculas de RNA. 

Paciente 4 carece de vitamina C, pois é uma suplementação importante para a manutenção da integridade dos vasos sanguíneos, 
a saúde dos dentes, prevenindo infecções e fadiga. 

O salto exige um grande esforço muscular, o que promove uma maior produção de energia, liberada pelo ATP, produzidas na 
mitocôndria.   
 

FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Cenoura, tomate, mamão e outros vegetais são ricos em carotenoides. A vitamina "A" é essencial para a síntese dos 
pigmentos visuais. 

b) No tecido adiposo dos animais localizado na região subcutânea especialmente da barriga, nádegas e mamas. 

As duas principais funções do colesterol são: participar da composição estrutural das membranas dos animais e ser precursor de 
hormônios sexuais (estrógenos, andrógenos e progesterona). 
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a) Deveria optar pelo alimento 2, pois nele encontramos um valor menor de sódio, que deve ser evitado por pessoas hipertensas 
(motivo explicado na resposta do item b). 

b) Os dois componentes do rótulo que podem influenciar no aumento da pressão arterial são o sódio e as gorduras totais (que 
englobam as gorduras saturadas e gorduras trans). O sódio promove a entrada de água no leito vascular, aumentando o 
volume de sangue circulado no corpo (hipervolemia), com consequente aumento da pressão arterial. As gorduras totais em 
excesso, em longo prazo, se depositam nas paredes internas das artérias, promovendo seu enrijecimento (aterosclerose). 
Com esse enrijecimento, um pequeno aumento no volume sanguíneo já provoca um grande aumento da pressão arterial.   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. 

O Método trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo, através de movimentos suaves e contínuos, com ênfase na 
concentração, no fortalecimento e na estabilização dos músculos centrais do corpo (abdômen, coluna e pelve). 

Os movimentos do Pilates priorizam o equilíbrio, assim nenhum grupo muscular fica sobrecarregado e o corpo trabalha de forma 
mais eficiente qualquer movimento, desde atividades do dia a dia até a prática esportiva. 

Todo o Método está baseado em seis princípios que pretendem devolver ao homem uma movimentação mais espontânea e 
consciente sendo eles: o centro de força (core), a concentração, o controle, a fluidez de movimento, a precisão e a respiração. 

Quando você pratica Pilates, seu corpo e mente garantem diversos benefícios sendo alguns deles: 
 Alonga o corpo todo;  
 Tonifica e defini a musculatura sem exageros;  
 Melhora a postura;  
 Tonifica a musculatura profunda do abdômen;  
 Trabalha a percepção do corpo e da mente;  
 Previne e recupera lesões;  
 Reduz o estresse e alivia as tensões;  
 Deixa a coluna mais forte e flexível;  
 Melhora a área de movimento das articulações;  
 Melhora a circulação sanguínea;  
 Aumenta a coordenação e o equilíbrio;  
 Corrigi sobrecargas e alinhar os músculos;  
 Melhorar a mobilidade e a agilidade;  
 Complementa o seu treino esportivo;  
 Melhora a boa forma do corpo;  
 Aumenta a alto-estima;  
 Pode ser praticado por qualquer pessoa;  
 Colabora com uma boa noite de sono; 
 Ajuda no tratamento de diversas patologias;  
 Aumenta a resistência física e mental;  
 Elimina as toxinas do corpo;  
 Expande a consciência corporal; 
 Ajuda no controle do peso. 


