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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A tese defendida por Jerônimo Teixeira em relação à amizade é que ela é algo duradouro e pode ser estabelecida entre homens 
e animais. 

b) A estrutura destacada exerce a função de aposto explicativo. 

a) Na segunda oração da estrofe apresentada, o termo “perdidas” exerce a função de predicativo do sujeito. 
b) O termo destacado exerce a função de vocativo. 

1. Adjunto Adnominal; 
2. Complemento Nominal. 

Os apostos enumerativos destacam os atributos da maravilha e do eu lírico. 

a) Objeto direto. 
b) A sinceridade, sempre a achei uma coisa perigosa. 

 
LITERATURA

KLEBER 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) “Sobre as cinzas dos astros.” 
b) “Sobre um mar de rosas que arde.” 

 Musicalidade: Aliterações (“Eras a sombra do poente”) e assonâncias (“Em calmarias bem calmas”). As rimas alternadas, a 
métrica heptassílaba (Redondilha maior) também são fortes indícios de musicalidade na poesia. 

 Misticismo religioso: POMBA e CORDEIRO  são metáforas bíblicas. Daí o misticismo religioso no poema de Guimaraens. 

a) Dois cavalos inclinam-se no primeiro plano, mas a aproximação deles (somado aos elementos do horizonte no segundo 
plano) sugere entre os animais uma fisionomia humana e feminina. 

b) Dois rostos em perfil sugerem entre eles a imagem de um cálice, ou este mesmo cálice produz os rostos. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

JULIO CESAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A ponte representa e o palco e o rio está metaforizado na plateia. Álvares de Azevedo deve penetrar no fundo do rio (dentro de 
cada um que está sentado na plateia) e encontrar o sentimento mais profundo do ser humano (o lirismo).  

A cachorra baleia conseguiu capturar um preá (um animal ou uma caça) no momento em que a família chegou à fazenda. O animal 
foi entregue nas mãos de sinha Vitória e a família pode saciar a fome. 

A esposa do vaqueiro passava horas sonhando com uma vida mais confortável, estável e segura, com cama macia, igual àquela 
de seu vizinho: “Sinha Vitória desejava uma cama real, de couro e sucupira, igual à do seu Tomás da Bolandeira”. Para Sinhá 
Vitória, o desejo de uma cama macia para dormir também é uma forma de sonhar com o conforto, com o aconchego que ela e 
sua família não tinham; ela projetava um amanhã diferente e estável. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 
  

a) A crônica é contemporânea por ter sido publicada nos anos 2000, ou seja, nos últimos anos. Além disso, revela uma temática 
ligada à internet quando o narrador menciona como o estado civil passou a ser exposto nas redes socais.   

b) Há vários trechos irônicos, dentre eles:  
1. penso cá com meus botões da inveja: como seria esse gênero de enrosco? Uma vida conjugal austera e sem sorrisos? 
2. Em quanto tempo, depois de iniciado o romance, pode soltar um pum ou um silencioso gás sarin na presença do outro? 
3. Acho bonito, já tive algo parecido e até mais profundo, embora ainda sem o carimbo da seriedade facebookiana. 
4. Já a metalinguagem, pode ser notada no seguinte trecho: Stop, marcha à ré, voltemos ao tema. 

Esse texto é desafiador para o leitor poque não é possível distinguir de forma explicita quem fala no texto. Ele apresenta várias 
falas do cotidiano urbano de uma mesma personagem em diferentes espaços, enumerando as desculpas dadas e as ações 
realizadas por ela ao longo do tempo. Cada trecho ou fragmento do texto remete a uma situação dramática específica. Assim, o 
conto demonstra uma ruptura com a narrativa tradicional ao abolir um enredo clássico e a forma convencional de apresentar a 
personagem.  

O microconto segue os seguintes princípios: 1) concisão, há pouquíssimas palavras, das quais se pode extrair muito sentido; 2) 
abertura, pois permite que o leitor preencha os espaços deixados propositalmente pelo autor; 3) exatidão, pelo fato do texto ter 
elementos suficientes para contar algo e 4) efeito, por causa do efeito de dúvida que provoca no leitor em relação ao que pode 
ter acontecido à outra personagem. É necessário explicar dois desses princípios.  

 
BIOLOGIA 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O equívoco do texto foi classificar os escorpiões como insetos, sendo que são aracnídeos, ambos pertencentes do filo Arthropoda.  

a) Os insetos citados apresentam desenvolvimento indireto. Os gafanhotos são hemimetábolos com metamorfose incompleta. 
Os lepidópteros são holometábolos com metamorfose completa. 

b) Fases do desenvolvimento do gafanhoto alado: ovo   ninfas   adulto (imago).  
Fases do desenvolvimento da lagarta-do-cartucho: ovo   larva (lagarta)   pupa (crisálida)   adulto (imago).  

Não. A simetria radial dos equinodermos adultos é secundária, porque suas larvas são bilateralmente simétricas.   

a) As plantas com flores róseas apresentam genótipo 𝐴_𝑏𝑏 (𝐴𝐴𝑏𝑏 𝑜𝑢 𝐴𝑎𝑏𝑏). 
b) O cruzamento 𝐴𝑎𝐵𝑏 × 𝑎𝑎𝑏𝑏 produz 25% 𝐴𝑎𝐵𝑏, 25% 𝐴𝑎𝑏𝑏, 25% 𝑎𝑎𝐵𝑏e 25% 𝑎𝑎𝑏𝑏. A proporção fenotípica é de 25% 

flores roxas, 25%róseas e 50% brancas. 

a) Na herança quantitativa o número de fenótipos na F2 é igual ao número de genes envolvidos menos um. Dessa forma, estão 
atuando na herança da altura do milho seis genes. 

b) A contribuição do gene aditivo é a diferença entre os extremos dividida pelo número de genes. Assim, temos: 
300 𝑐𝑚 − 150 𝑐𝑚

6
=

150 𝑐𝑚

6
= 25 𝑐𝑚. 
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(+) BIOLOGIA
FELÍCIO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) O número diploide do Homo sapiens é de 46 cromossomos (figura 2); o número diploide de Canis familiaris é de 78 
cromossomos (figura 1); e o número diploide de Felis catus é de 38 cromossomos (figura 3).  

b) O que define as diferenças fenotípicas entre os bois e os bodes são as diferenças entre os genes presentes nos cromossomos 
e suas expressões.   

a) Na fase S, ocorre a duplicação do DNA para posterior divisão e formação de células-filhas idênticas à célula inicial. 
b) A partir do zigoto, são necessárias quatro mitoses para gerar um embrião com 16 células, pois cada célula origina duas células-

filhas idênticas.   

O painel B mostra que há concentração de células estacionadas em 𝐺 𝑀⁄  pois o nocodazol interfere na polimerização dos 
microtúbulos, assim, não são formadas as fibras do fuso, responsáveis pela separação das cromátides-irmãs durante a mitose, 
estacionando a divisão celular em metáfase. 

Mutação cromossômica numérica tipo Aneuploidia (trissomia do 21) e Mutação cromossômica estrutural tipo Translocação 
(Translocação Robertsoniana) 

a) O erro ocorreu por conta da não disjunção das cromátides irmãs durante a anáfase II em relação ao cromossomo 1. 
b) As consequências seriam a formação de zigotos portadores de trissomia (2𝑛 + 1) e monossomia (2𝑛 − 1). 
 

SÍLVIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Aabbcc × AaBbCc 
Homem e aabbcc 

(1/2) × (1/4) × (1/2) × (1/2) = 1/32   

a) O indivíduo que é receptor universal é a Bruna, pois é 𝐴𝐵.  
b) O procedimento para que um casal com os tipos sanguíneos de Mariana (Rh negativo) e Pedro (Rh positivo) não tenha filhos 

que apresentem eritroblastose fetal deve ser a aplicação de anticorpos anti-Rh na mãe, evitando-se sua sensibilização ao Rh 
fetal.   

A probabilidade é de 25%. O cruzamento adiante mostra esse resultado: 
Pais: IAi x IBi 

Filhos: 25% IAIB (AB); 25% IAi (A); 
25% IBi (B) e 25% ii (O)   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A crescente urbanização causara diversas alterações comportamentais na sociedade como um todo, influenciando 
principalmente o sedentarismo. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde significa: estado de completo bem estar físico, mental e social e 
não apenas a ausência de doença. 

A atividade física é definida como: qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto 
energético maior que os níveis de repouso. 
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De acordo com a OMS, a aptidão física deve ser entendida como: capacidade de realizar trabalho muscular de maneira 
satisfatória. 

De forma conceitual, aptidão física relacionada a saúde é definida como: (a) realizar atividades no cotidiano com vigor e energia; 
e (b) demonstrar traços e capacidades associados a um baixo risco de desenvolvimento prematuro de distúrbios orgânicos 
provocados pela falta de atividade física.


