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GRAMÁTICA 
RAYSA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A figura de linguagem construída é o Eufemismo. Ao utilizar essas expressões, os personagens têm como objetivo minimizar/ 
suavizar os efeitos da mensagem passada às crianças, referente à demissão do pai. 

a) Comparação. 
b) Foi estabelecida uma relação comparativa de semelhança entre elementos pertencentes a universos diferentes (língua e 

elástico). 

O texto propõe discurtir as representações e concepções simbólicas do amor. 
 Visão do homem: o coração tem a função de bombear sangue para o corpo humano; 
 Visão da mulher: o coração é um símbolo inventivo de encontro entre duas metades, floreado.) 

A prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que atribui características/ações humanas a seres inanimados ou 
animais. A fábula usa esse recurso para que, através do imaginário, a moral da história seja construída e a lição de vida seja 
passada. 

No título do filme há um relação de substituição: a mulher (o todo) é representado pelo coração (a parte). Na verdade é 
necesssário conquistar a mulher, e não apenas o seu coração. 

OBRAS LITERÁRIAS
KLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Representaria um espaço que separa as classes sociais. No alto estão os poderosos, representados pela Igreja inquisidora, governo 
e policiais. No plano de baixo, os marginalizados, discriminados pela elite, como os capoeiristas, baianas do candomblé, o próprio 
Zé-do-burro e sua esposa e outros. 
  

a) Rosa sabia que Bonitão havia chamado o Secreta para investigar a agitação que acontecia na porta da igreja de Santa Bárbara. 
E pelo que apurou o Secreta, Zé-do-Burro era um agitador social que deveria ser preso para evitar maiores problemas naquele 
momento. 

b) A expressão “nervosamente” entre parênteses, na primeira fala de Rosa. 

A personagem encontra-se em uma prisão sentimental. Dividida entre a fidelidade ao marido (Zé-do-Burro) e ao adultério com 
Bonitão (cafetão), a personagem parece indecisa sobre que rumo tomar para a sua vida. Do começo ao fim da peça (assim como 
no filme), Rosa parece presa a esta dualidade. 

a) Rimas alternadas, entrecruzadas ou entrelaçadas. 
b) Pen/sem/ nas/ cri/an/ças 

Mu/das/ te/le/pá/ti/cas 
Pen/sem/ nas/ me/ni/nas 
Ce/gas/ i/ne/xa/tas 

a) São três sextilhas heptassílabas ou três sextilhas em redondilha maior (ou 3 sextetos heptassílabos – três sextetos em 
redondilha maior). 

b) Entre os versos 1 e 2: Rima emparelhada ou paralela. 
Entre os versos 3 e 6: Rimas interpoladas, opostas ou interpoladas. 
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LITERATURA 
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) O texto procura conscientizar as pessoas ao dizer que as fake news são perigosas para a democracia e convencê-las a não 
transmitir notícias falsas.  

b) Como estratégia verbal, pode-se mencionar a ambiguidade do termo epidemia ou as aspas do discurso de autoridade de Átila 
Iamarino. Já como estratégia não verbal, pode-se referir à presença do biólogo Átila na foto, o que confere ao texto uma 
credibilidade maior.  

A tirinha critica a linguagem utilizada pelos cientistas, declarando que ela é muito específica, por isso apenas eles mesmos são 
capazes de entende-la. Tal problema seria resolvido se os próprios cientistas usassem um vocabulário menos técnico, voltado 
para um público maior.  

Essa questão busca mostrar que, mesmo não sabendo nada sobre a língua, a leitura de um mero cartaz já nos permite apreender 
algumas informações a partir do que o texto I chama de “boa dose de raciocínio e investigação”. À esquerda, há três endereços, 
logo abaixo de um título com a palavra lokalizacje, que possivelmente que significa “localização” (afinal, trata-se de uma palavra 
culta, de empréstimo mais recente do latim. Em português, compare com “lugar”, por exemplo). Os três começavam com 
abreviações; um era pl. e os outros dois, ul. Essa abreviação só poderia ser a palavra “rua” (se fosse em português, seria r.); a 
outra pode ser avenida, praça, etc. Entre as alternativas, a única que se encaixa em ul./pl. é ulica. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Pela primeira experiência notamos que a clorofila quase não absorve a luz verde, a maior parte dessa luz atravessa e é 
transformada em energia elétrica. Por outro lado, notamos que a clorofila absorve quase toda a luz azul e por isso a corrente 
gerada é pequena. Se iluminarmos uma planta com luz azul, ela faz fotossíntese (com a luz absorvida pela clorofila) e libera Este 
02 é usado na respiração do animal. A outra planta esta iluminada com luz verde e absorve muito pouca energia, fazendo pouco 
fotossíntese e liberando pouco 02, o que dificulta o metabolismo do animal. 

A: Radioativa e Não radioativa; 
B: Não radioativa e Radioativa. 

A forossíntese tem como um de seus produtos o oxigênio, que é liberado para o exterior da planta. A grande concentração de 
bactérias na zona do azul e do vermelho indica a liberação de oxigênio nessas áreas Com isso podemos concluir que a clorofila, 
para realizar a fotossíntese utiliza, da luz visível, principalmente os comprimentos de onda correspondente, ao azul e ao vermelho. 

SÍLVIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Pirâmide I: ecossistema terrestre 
Pirâmide II: ecossistema aquático 
Na pirâmide II a biomassa dos produtores P é menor do que a biomassa dos consumidores primários, porém os produtores 
se reproduzem mais rapidamente e suprem as necessidades alimentares dos consumidores primários. 

b) Em ambos os ecossistemas a pirâmide de energia é a mesma: 
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a) O fenômeno cumulativo de contaminação que atinge os Yanomami é a magnificação trófica ou bioacumulação, quando há 
acúmulo progressivo de substância de um nível trófico para outro, no caso o mercúrio. 

b) O mercúrio é absorvido pelos produtores, como algas e vegetais, passando para o nível trófico seguinte, dos consumidores 
primários, os peixes; que passarão para o outro nível trófico, dos consumidores secundários, dos seres humanos, no caso os 
Yanomami. 

planta aquática mosca libélula rã serpente.     

O carbono inorgânico, na forma de CO2, é fixado pelos seres clorofilados na forma de matéria orgânica pelo processo de 
fotossíntese. O carbono retorna à atmosfera pelo mecanismo da respiração aeróbica dos seres vivos.   

Gás carbônico (CO2), gás metano (CH4). Fontes geradoras: desmatamento, queimadas em florestas, consumo de combustíveis 
fosseis como o petróleo e o carvão mineral. 

FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Dois componentes estruturais das membranas plasmáticas são os fosfolipídios e as proteínas. 
b) O glicocálix é uma malha de moléculas filamentosas entrelaçadas que envolve externamente a membrana plasmática, 

protegendo-a; seus principais componentes são os glicolipídios (glicídios/carboidratos associados a lipídios) e glicoproteínas 
(glicídios/carboidratos associados a proteínas).   

As setas indicam alguns tipos de proteínas imersas na bicamada lipídica. Algumas estão voltadas para a face externa da 
membrana, podendo exercer as funções de reconhecimento ou receptoras. Outras atravessam completamente a espessura da 
membrana, executando o papel de transportadoras.   

a) A solução 3 é hipertônica, porque se vê hemácias em crenação (perda de água) por ação da osmose (transporte passivo).  
b) A célula vegegal possui parede celular e com isto não sofre lise em meio hipotônico. 

 
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. 

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.


