
1 
 

 
 
 
  

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA / BIOLOGIA / EDUCAÇÃO FÍSICA

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________________________ 

 

SÉRIE: _______ TURMA: _______ 

 

DATA: 23 / 04 / 2021 

GABARITO 

2ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) 

EXATAS / HUMANAS 



2 
 

GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

As declarações da cantora, ao jornal, sugerem que ela constrói sua carreira pelo desempenho vocal, sendo pouco relevante o 
figurino usado em suas apresentações. 

A) A estratégia linguística de caráter progressivo é o paralelismo sintático. 
B) Não. No verso dado, o verbo chover tem como referente “Maria”, portanto pessoal, pois foi usado em sentido figurado. 

A) Não está adequado, pois o verbo assistir no sentido de ver e presencial é verbo transitivo indireto. 
B) 1. Refere-se a direitos. 

2. Refere-se a cidadãos. 

a) Descobriu-se a maior cidade antiga do Egito perto de Luxor, no sul do país. 
b) Os elementos referenciais “que”, presentes no segundo parágrafo, exercem a função de sujeitos. 

a) Há marca de impessoalidade uma vez que a oração construída está na voz passiva pronominal. 
b) Ao construir os dois predicados nominais o efeito de sentido gerado é caracterizar Chaplin, a partir de seus talentos. 

 
LITERATURA

KLEBER 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Nos dois quartetos, há a descrição do incêndio de Roma – em alguns momentos, de maneira subjetiva (“Raiva o incêndio” / 
“garras inflamadas”); nos dois tercetos, o poeta descreve a reação impassível de Nero diante do incêndio por ele provocado. 

b) Soneto dodecassílabo (alexandrino); predomínio de rimas ricas; chave de ouro (verso final); tema de origem romana 
(clássico); vocabulário erudito; texto descritivo etc. 

c) De e/co em/ e/co a/cor/dan/do ao/ me/do/nho es/tam/pi/do. 

Por valorizarem cenas do cotidiano, tipos comuns, ambientações simples e não burguesas, além de retratar aspectos de miséria 
(imagem 01) e uma vulgar sensualidade (imagem 02). 

Em O Cortiço, a personagem Bertoleza apresenta contradições e exageros típicos do Naturalismo. Na cena analisada, por exemplo, 
a mulher “com ímpeto de anta bravia” se mata, as imagens usadas para descrever a cena pertencem ao campo semântico do 
animalesco, tais como: “rugindo”, “esfocinhando”.  

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

JULIO CESAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A madrinha investe no sobrinho, construindo uma relação amorosa. Jacobina surge para preencher um lugar de falta para a 
solidão dela.

Damião, por estar atrelado ao seminário, ocupa uma posição semelhante à de Lucrécia, uma vez que é também escravizado pela 
vontade senhorial, no caso, a vontade de seu pai. Ele se identifica com a menina, mas irá descobrir que não pode apadrinhá-la, 
pois ainda depende dos favores de Sinhá Rita.  

José Paulo Paes foi o poeta que faleceu no final do século XX, aproximadamente dez anos antes da produção da peça teatral. Sua 
participação se deve ao fato dele conhecer muito bem a cidade de São Paulo e poder encaminhar os outros poetas para a tarefa 
de encontrar o mais profundo sentimento do homem – o lirismo. 
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INTERPRETAÇÃO DE TXTO
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) O leitor infere que os dois personagens estão divagando sobre o sentido da vida.   
b) O humor da tira é construído por meio da quebra de expectativa. O leitor espera que a expressão “hoje estamos aqui, 

mas...até quando?” refira-se a estar no mundo, a uma questão existencial, contudo no terceiro quadrinho percebe que “aqui” 
refere-se à própria tirinha, dando lugar ao outro recurso - a metalinguagem. 

a) As charges dialogam com acontecimentos específicos e podem perder o sentido se não forem vinculadas ao contexto. O texto 
em questão dialoga com o comportamento de algumas pessoas diante da vacina contra o Coronavírus. 

b) O personagem representa o comportamento de algumas pessoas que acreditam em boatos e fake News sobre a vacina. Jean 
Galvão procura ridicularizar e estereotipar esse comportamento. 

a) Os tamanhos e formas indicam diferentes perspectivas sobre a cena sequência da cena. 
b) O primeiro quadrinho apresenta um plano aberto para indicar o afastamento do leitor dos personagens e focar a ação (criança 

tocando gaita e o homem chegando). Já os dois quadrinhos seguintes indicam um plano mais fechado para demonstrar a 
expressão fácil do homem e da criança. 

 
BIOLOGIA 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A principal transmissão da ascaridíase ocorre por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos do verme. Os 
problemas hepáticos e pulmonares ocorrem quando as larvas saem dos ovos, no intestino delgado, e são liberadas no sistema 
circulatório, chegando ao fígado e pulmões, causando lesões nestas regiões. 

a) Teníase ou solitária. 
b) Cisticercose. 

a) Com rádula: Gastropoda e Cephalopoda; caracol e polvo; caramujo e lula ou II e III; Sem rádula: Bivalvia ou Pelecypoda (ostras, 
mariscos e mexilhões); concha ou I. 

b) Eles se alimentam ingerindo água e filtrando pequenas partículas de alimento. 

Filo Anelídeos. A tiflossole é uma dobra da parede intestinal cuja função é aumentar a superfície de contato entre a mucosa do 
intestino e o alimento a ser absorvido. 

A muda (ou ecdise) é a substituição periódica do exoesqueleto dos artrópodes. É importante para o crescimento dos artrópodes. 
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SÍLVIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Casal 4.  
b) Para o casal 5, a probabilidade de o homem ser Aa é 2 3 e, para a mulher, 1 300. A chance do nascimento de uma criança 

aa a partir de um casal de heterozigotos é 1 4. Dessa forma, a probabilidade é 2 3 × 1
300 × 1

4 = 1
1800 ≅ 0,055%.   

A probabilidade de nascer uma fêmea do casal de roedores 7 e 8 é de1 2⁄ ; enquanto que a probabilidade de ter pelagem amarela 
é de 2 3⁄ , de acordo com o cruzamento abaixo (genótipos do pai – 7 (Aa) e da mãe – 8 (Aa), e lembrando que AA é letal): 
 

 
Aa – pelagem amarela 

aa – pelagem preta 
 
Assim, a probabilidade de ter pelagem amarela é de 2 3⁄ ; multiplicando pela probabilidade de ser fêmea, tem-se: 2 3⁄ × 1 2⁄ =
2 6⁄ = 1 3⁄  (33%).   

alelos: R (redondo) e L (longo) 
pais: RL x RL 
filhos: 25% RR (redondos); 50% RL (ovais); e 25% LL (longos)   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O sedentarismo está associado ao desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e obesidade, entre outras doenças. Em 
relação ao câncer, outros estudos também já encontraram associações entre inatividade e a morte pela doença. 

Existem boas opções como a calistenia, onde é possível usar o próprio corpo para o treino, e outras práticas como pilates, balé, 
luta ou a própria musculação com objetos de casa, sempre com moderação e respeito aos limites do corpo e, de preferência, com 
orientação profissional. 

Estudos apresentados em congressos médicos recentes mostraram que mulheres portadoras de câncer de mama tiveram, quando 
mantidas as atividades físicas como parte do tratamento, uma redução muito significativa nos índices de recaída da doença, além 
disso, a manutenção da atividade física gera uma queda na taxa de sarcopenia (perda de massa muscular), tolerando melhor os 
tratamentos oncológicos e gerando melhores resultados - conta o oncologista. 

Ficou muito claro que quanto maior o sedentarismo, maior será o risco de morte. Então, até mesmo trocar o sedentarismo por 
atividades de leve intensidade, como caminhar, passear ou simples atividades domésticas diárias, resultou em redução de 
mortalidade. A mensagem do estudo é clara: saia do sofá - aconselha o médico. 

Exercícios físicos são um excelente tratamento para casos como ansiedade e depressão pela sua liberação de hormônios, servindo 
como medicação por ter esse efeito quase antidepressivo, além de ajudar também em problemas cardiovasculares, na qualidade 
do sono, no vigor físico, na clareza de pensamento, todas elas vantagens psíquicas que são oriundas da atividade física e 
importantes num momento de confinamento como o nosso - pontua Karina. 


