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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) No primeiro período, a memória assim como uma gaveta, tem capacidade de armazenar, guardando as lembranças do 
passado. 

b) O autor critica a postura pedante do escultor, que desconsidera as influências do passado, pressuposto que ele é um artista 
criativo. 

Com o propósito de contribuir com ideias para solucionar os maiores desafios do país, promovem-se debates importantes sobre 
temas relevantes à nossa realidade. 

A estrutura que apresenta sujeito indeterminado é “Por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor”. A indeterminação se 
deve ao fato de o verbo ser VTI + se  índice de indeterminação do sujeito. 

a) As formas verbais estão conjugadas no pretérito mais-que-perfeito composto do modo indicativo. 
b) A utilização de formas verbais do pretérito mais-que-perfeito composto constitui-se como um recurso linguístico, pois relata 

acontecimentos vividos pelo narrador. 

Não. No verso dado, o verbo chover tem como referente “Maria”, portanto pessoal, pois foi usado em sentido figurado. 

 
LITERATURA

FLÁVIO BRITO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

No poema de Tomás Antônio Gonzaga, os elementos da natureza servem para exemplificar as leis que regem o mundo e às quais 
Marília deveria se submeter. No poema de Mário de Andrade, a natureza se mistura à mulher amada ou se apresenta 
metaforicamente, pois o poeta associa a negra ao sol-posto. / Dois dentre os traços: • uso da métrica • presença de refrão • 
referência à mitologia • uso da rima em esquemas rígidos.

Sítio / prado / fonte / vale / monte / árvore / troncos, todas essas palavras pertencem ao universo semântico de “campo”, que é 
o espaço bucólico. Elas identificam o tipo de espaço físico em que o poeta se encontra; Os termos em latim são: Carpe diem / 
Fugere urbem / Aurea mediocritas / inutiliza truncat / Locus amoenus. 

Os textos apresentam tanto a figura do índio quanto a imagem da natureza brasileira elementos utilizados no Arcadismo e que 
antecipam traços do Romantismo. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

JULIO CESAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Os leitores precisam experimentar o amor para poder compreender melhor os conflitos amorosos do eu lírico.  

O Amor grafado com letra maiúscula tem valor universal e absoluto. O amor com letra minúscula refere-se à experiência humana, 
a relação interpessoal e concreta.  

Na literatura brasileira, indianismo é o termo que faz referência à idealização do indígena, por vezes retratado como um mítico 
herói nacional. Enquanto no continente europeu os românticos idealizavam o cavaleiro medieval, nesta nação não restava 
alternativa senão divinizar o indígena, já que no Brasil não se vivenciou historicamente a Idade Média. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
ADRIANO ALVES 

VALOR: 3,0 PONTOS 

O texto procura persuadir o interlocutor a proteger sua senha. Nesse sentido, a utilização do pronome “você” contribui para 
centralizar a mensagem no receptor; além disso, a associação entre “dentadura” e “senha” sugere que elementos pessoais não 
devem ser compartilhados. 

No texto “dentadura” e “senha” remetem a elementos pessoais que não devem ser compartilhados. 

A correção avaliará a construção da resposta. De qualquer forma, o aluno deverá fazer referência ao fato de a tela surrealista de 
Salvador Dali apresentar a realidade a partir da perspectiva do emissor. Ou seja, na tela, verifica-se forte dose de subjetividade. 

 
ARTE

MARCEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

O nome românico foi criado para designar as obras arquitetônicas dos séculos XI e XII, na Europa, cuja estrutura se assemelhava 
à das construções dos antigos romanos. Seus aspectos mais significativos são a utilização da abóbada, dos pilares maciços que a 
sustentam e das paredes espessas com aberturas estreitas usadas como janelas. O primeiro aspecto que chama a atenção nas 
igrejas românicas é o tamanho: elas são sempre grandes e sólidas. Daí serem chamadas “fortalezas de Deus”. 

Influenciado pelas concepções gregas de humanismo e naturalismo, os renascentistas procuravam reproduzir e valorizar o 
homem. A dissecação de cadáveres – como mencionada no texto – permitiu maior conhecimento do corpo humano, favorecendo 
a riqueza de detalhes e fortalecendo o realismo. A valorização do ser humano (antropocentrismo) e a adoção da perspectiva na 
pintura, associada a novidades como a noção de profundidade e a projeção de luz e sombra. 

Também conhecida como Gioconda, esta é a mais famosa pintura de Da Vinci e também a obra mais visitada do Museu do Louvre, 
em Paris. Alguns visitantes, porém, se decepcionam ao constatar que ela mede apenas 77 cm de altura por 53 cm de largura. O 
que mais chama a atenção é o sorriso misterioso da figura feminina. Muitos se perguntam: ela está mesmo sorrindo? Talvez Da 
Vinci quisesse provocar essa dúvida. Mais do que isso, note o efeito de profundidade e luminosidade obtido pelo artista. Observe 
a impressão de profundidade dada pelos contornos cada vez menos nítidos das montanhas, à medida que se distanciam do 
primeiro plano. A água também se torna menos nítida, conforme se afasta do primeiro plano. A paisagem de fundo, com traços 
e cores pouco precisos, cria contraste com a figura feminina em primeiro plano. Observe a fisionomia, com traços bem nítidos, as 
mãos e o colo. Veja como a pele reflete bastante luminosidade em contraste com as roupas escuras. Tudo isso mostra a 
capacidade de Da Vinci como pintor. Ainda assim, o que intriga o observador é que, embora os traços da figura sejam nítidos, os 
sentimentos expressos em seu rosto são imprecisos. O resultado disso nas artes plásticas, e sobretudo na pintura, são os estudos 
da perspectiva segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva conduziu a outro recurso, o claro-
escuro, que consiste em representar, na pintura, algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contrastes reforça a 
sugestão de volume dos corpos. A combinação da perspectiva e do claro-escuro contribuiu para o maior realismo das pinturas. 

 
BIOLOGIA

WBIO 
VALOR: 7,0 PONTOS 

Figura 2. Pois as enzimas lisossômicas são ativadas em pH ácido. 

Vilosidades e microvilosidades. Aumentar a superfície de contato para maior absorção de nutrientes.

A vitamina K tem de ter seu consumo reduzido na vigência de uso de derivados da cumarina, pois essa vitamina compete com 
esses derivados pela enzima 2,3-epoxi-redutase da vitamina K. Assim, pela figura II, na presença de vitamina K, a quantidade de 
derivados da cumarina tem de ser aumentada para exercer o mesmo bloqueio enzimático. 
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Transporte ativo e transporte passivo. O transporte de A ocorre mesmo contra um gradiente de concentração, como mostra a 
relação Cintra / Cextra maior que 1. O transporte de B não ocorre contra um gradiente de concentração, atingindo o equilíbrio 
com Cintra / Cextra  igual a 1. 

a) O ácido fólico e a vitamina B12 agem como coenzimas, sendo recuperadas após o uso, enquanto que as vitaminas C e E são 
antioxidantes e reagem com os radicais livres formando produtos não reativos, sendo, portanto, consumidas no processo. 

b) As vitaminas A e E são lipossolúveis, por isso se acumulam por mais tempo no organismo, enquanto que as vitaminas do 
complexo B são hidrossolúveis e são eliminadas com maior rapidez. 

Se a bomba de sódio e potássio não diminuir a concentração de sódio intracelular, não haverá a formação do gradiente Na+ que 
determina sua entrada na célula e conseqüente o co–transporte de glicose. 

O processo metabólico que utiliza gás oxigênio é a respiração celular. A respiração celular irá gerar ATP para a célula, que usará 
parte desse ATP na realização do transporte ativo de substâncias na célula. 
 

TURCO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Pais: 𝐶𝐶  
Filhos: 50% aguti (𝐶𝐶  e 𝐶𝐶 ); 25% chinchila (𝐶 𝐶 ) e 25% himalaia (𝐶 𝐶 ). 

a) Não. O heredograma sugere a ocorrência de herança recessiva e autossômica. Dessa forma, a probabilidade de filhos e filhas 
afetados, com pais heterozigotos é a mesma e igual a 1 2⁄  ou 50%. 

b) Alelos:  𝑎 (anomalia) e 𝐴 (normalidade) 
Pais: 𝐴𝑎 × 𝐴𝑎.P  (normal e 𝐴𝐴) = 1 3⁄  

𝑃 (  e 𝑎𝑎) = × = .   

a) CC - morte do embrião 
Cc - pelagem amarela 
cc - pelagem cinza 
Do cruzamento Cc x cc espera-se: 
50% dos filhotes amarelos e 50% cinza.  
Dos 20 ovos fecundados espera-se 10 machos e 10 fêmeas. Entre as fêmeas são esperadas, portanto, 5 amareladas. 

 
b) Dos 40 ovos resultantes do cruzamento entre ratos amarelos espera-se: 

10 ovos CC – morte 
20 ovos Cc – amarelados 
10 ovos cc – cinza 
Dos 10 ovos cc espera-se o nascimento de 5 machos.   
 

 
 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A população do tubo 1 será maior por ser a fissão binária um processo reprodutivo mais rápido. 
b) A população do tubo 2 não é clonal por ser a conjugação um processo reprodutivo sexuado. 

A ausência de acetilcolina bloqueia, temporariamente, a transmissão do impulso nervoso nos músculos da face, relaxando-os 
(paralisia por flacidez). 
Nas condições de baixa concentração de oxigênio encontradas no interior das latas, a bactéria se desenvolve e produz CO2 por 
fermentação, estufando as latas. 
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Algumas bactérias possuem, além do DNA circular, plasmídeos que podem conter genes que conferem à bactéria resistência a 
antibióticos, os quais são passados aos seus descendentes e a outras bactérias pelos processos de conjugação (pode ocorrer 
também por transformação e transdução). 

Mycobacterium leprae; bactéria. 
A vacina BCG protege contra bactérias do gênero Mycobacterium, como o bacilo causador da tuberculose (Mycobacterium 
tuberculosis)  

a) Os paramécios possuem cílios e os tripanossomos e leishmanias possuem flagelos. 
b) A água destilada tende a entrar por osmose no paramécio. O paramécio tenderia a sofrer lise celular (romper), porém o 

excesso de água é eliminado através dos vacúolos pulsáteis ou contráteis.  
 
 
 
 
 
 

 
 


