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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) O articulista parece defender a conservação ambiental, pois, em sua opinião, a natureza deve ser modificda em favor do 
homem. 

b) O articulista espera convencer mais facilmente os que são contrários à caça de animais mesmo em uma situação como a 
exposta pelo texto. 

1. O termo “dos ecossistemas” exerce a função de adjunto adnominal. 
2. O termo “O Futuro da Mata Atlântica” exerce a função de aposto especificativo. 

a) Em relação à oração principal, as orações subordinadas exercem a função de objeto direto. 
b) O autor as construiu com o objetivo de expor dados e ideias que são de responsabilidade daqueles que defendem ou atacam 

a hipótese do aquecimento global. 

1. O emprego do “quando” sugere que as pessoas se dão conta de que o tempo passou em um momento expecífico.  
2. Já o emprego de “enquanto” sugere que nossa percepção de tempo seria diferente se atentássemos continuamente para a 

passagem do tempo. 

A) O emprego das reticências sugere a desconfiança e gestos cautelosos do gato. 
B) 1. As duas primeiras vírbulas foram usadas por ser uma conjunção conclusiva intercalada. 

2. As aspas foram usadas para conferir ironia frente ao tema abordado. 

 
LITERATURA

FLÁVIO BRITO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Tom marcadamente subjetivo e emocional (“Beijei na areia os sinais de teus passos”); sentimentalismo exagerado (“Que suprema 
delícia, meu Deus, foi para mim a dor que me causavam os meus pulsos magoados pelas tuas mãos!”); exploração de uma temática 
ligada aos seguintes elementos: sofrimento, dor, ira, indignação, perdão e paixão (“Como abençoei este sofrimento!... Era alguma 
cousa de ti, um ímpeto de tua alma, a tua cólera e indignação...”) 

A Identidade nacional recebeu contributos, no caso do indianismo, dos valores ufanistas presentes na exaltação do nosso índio 
como herói e da nossa natureza privilegiada, ainda que de forma idealizada; no romance urbano, colocando em foco valores e 
questões do ambiente da cidade, permitia a nossa burguesia o seu reconhecimento. 

A obra de Manuel Antônio de Almeida diferencia-se das demais porque estava voltada para a classe média baixa, apresentando 
grande dose de humor e ironia e fugindo da idealização típica dos demais romances urbanos, inclusive pela presenta de um 
malandro / anti-herói. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
JULIO CESAR 

VALOR: 3,0 PONTOS 

No Prólogo, Gonçalves Dias apresenta um conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que ele se refere essencialmente 
a si mesmo, principalmente quando menciona que escreveu a sua obra para ele mesmo e não para os outros. 

A busca pela morte, como forma de escapismo, é positiva quando representa o fim da agonia de viver, acreditando que, através 
desse passamento, a dor existencial sucumbirá. 
 

Nesse fragmento do poema, a mulher é representada como alguém que não se alcança (estrela) e que provoca sensações que 
fascinam (fogo nos olhos). A oposição estre espírito (admiração pelo que é sublime) e matéria (desejo carnal) revela o dilema que 
atravessa a poesia de Álvares de Azevedo. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

ADRIANO ALVES 
VALOR: 3,0 PONTOS 

No texto apresentado, a função poética está relacionada ao trabalho que se faz em relação à forma da mensagem. Ou seja, a 
função poética trabalha a maneira de se dizer aquilo que se diz. No caso apresentado, a lata amassada sugere que o consumo da 
bebida que estava na lata aumente, para o condutor de um veículo, o risco de se envolver em acidentes de trânsito. Essa 
interpretação é reforçada pelo desenho do veículo que aparece na lata. Assim, amassar a lata da bebida pode amassar a lata do 
carro. Além disso, o texto permite inferir que acidentes possam, inclusive, provocar mais do que danos materiais. 

O poema apresentado tem com temática a construção do próprio poema. Nessa abordagem, reflete-se, principalmente, a respeito 
da palavra “rapariga”, cuja semântica muda, dependendo do país lusófono em que é utilizada. Inclusive, o eu-lírico lamenta o fato 
de o termo “rapariga” possuir, diferentemente do que ocorre em Portugal, significação pejorativa no Brasil. 

O fato de o poema focar-se na própria construção do poema é caraterizador da função metalinguística. 

 
ARTE

MARCEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Obscurantismo e Religiosidade. O barroco é a expressão artística que denota o conflito existente entre a fé e a razão, coroando o 
contexto da Contrarreforma, em que a Igreja Católica buscava a reafirmação de sua autoridade na Europa. De modo geral, as 
características da pintura barroca podem ser resumidas em alguns pontos principais. O primeiro deles é a disposição dos 
elementos na tela, quase sempre em uma composição em diagonal. Além disso, as cenas representadas envolvem-se em 
acentuado contraste de claro-escuro, o que intensifica a expressão de sentimentos. Quanto ao tema, a pintura barroca voltou-se 
para a religiosidade, a vida da nobreza e também a vida do povo simples – técnicas: dualismo, perspectiva, drapeado, exagero e 
a tinta à óleo. 

O neoclassicismo foi um movimento artístico que, a partir do final do século XVIII, reagiu aos considerados “exageros” da arte 
Barroca e Rococó. Reviveu os princípios estéticos da antiguidade clássica como a simetria, a proporção, a harmonia e o equilíbrio. 
É resultado das mudanças ocorridas com o racionalismo iluminista, além das descobertas arqueológicas das cidades de Pompéia 
e Herculano, na Itália. A pintura caracterizou-se pelas representações de temas heroicos, mitológicos ou pelo culto a Napoleão. 
As figuras humanas apresentavam posições fixas e tinham pouca expressão facial. Os românticos procuraram se libertar das 
convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. 
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É um substantivo masculino de origem francesa (rocaille, que significa “concha” + a palavra barroco) e faz alusão a um estilo 
artístico tipicamente decorativo. O Rococó desenvolveu temas mundanos, ambientados em parques e jardins ou em interiores 
de mansões luxuosas; a técnica do pastel começou a ser utilizada com frequência. Do ponto de vista do tema, o quadro expressa 
a elegância da nobreza francesa. No Rococó, as cores fortes da pintura barroca foram substituídas por cores suaves e de tom 
pastel, como o verde-claro e o cor-de-rosa. O excesso de linhas retorcidas e o desequilíbrio das formas, que expressavam as fortes 
emoções humanas, foram substituídos por formas mais leves e delicadas. 

 
BIOLOGIA

WBIO 
VALOR: 7,0 PONTOS 

Curva Z. Na mitocôndria intacta, íons H+ são bombeados a partir da matriz e se acumulam no espaço intermembranas. Na 
mitocôndria sem membrana externa, os íons H+ se difundem para o meio nutritivo. Como consequência, há diminuição do pH do 
meio. 

A estrutura celular que tem a composição semelhante ao lipossomo é a membrana plasmática. O que promove a interação entre 
ambos é a constituição lipoproteica que permitirá a fusão do lipossomo com a membrana celular, e assim possibilitando a entrada 
do quimioterápico, na célula. 

Como o levedo é um organismo anaeróbio facultativo, a entrada de ar resulta na via respiratória aeróbia, levando à produção de 
gás carbônico e água, sem a produção de álcool. 

O ATP funciona como inibidor das enzimas quando sua concentração está alta, já que não há necessidade de gerá-lo. O ADP e o 
AMP funcionam como ativadores das enzimas, já que altos níveis dessas moléculas indicam que a concentração de ATP está baixa, 
sendo necessário acelerar sua produção. 

Através da produção de oxigênio, impedir a proliferação de bactérias anaeróbias restritas, como é o caso do Clostridium tetani, 
agente causador do tétano. 

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 
O2 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 O2, o que dificulta o metabolismo do animal. 

No complexo de Golgi, as proteínas oriundas do retículo endoplasmático granular incorporam moléculas de glicídios e então são 
transportadas no interior de vesículas de secreção, do Golgi para a superfície da célula, de onde serão liberadas para o espaço 
extracelular. 
 

TURCO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Alelos: A (dominante) e a (recessivo); B (dominante) e b (recessivo) 
Pais: AABB × aabb 

F1: AaBb 
F1×F1: AaBb×AaBb 

F2:  A_B_ :  A_bb:  aaB_ :  aabb 

P(A_B_) = ×352 = 198 

P ( ) =  

P ( A_B_) = × 198 = 99 
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a) As plantas com flores róseas apresentam genótipo 𝐴  (𝐴𝐴𝑏𝑏 𝑜𝑢 𝐴𝑎𝑏𝑏). 
b) O cruzamento 𝐴𝑎𝐵𝑏 × 𝑎𝑎𝑏𝑏 produz 25% 𝐴𝑎𝐵𝑏, 25% 𝐴𝑎𝑏𝑏, 25% 𝑎𝑎𝐵𝑏 e 25% 𝑎𝑎𝑏𝑏. A proporção fenotípica é de 25% 

flores roxas, 25% róseas e 50% brancas. 
c) O cruzamento 𝐴𝑎𝐵𝑏 × 𝐴𝑎𝐵𝑏 deverá produzir  plantas com flores roxas;  róseas e  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. 

 
c) As plantas com 250 𝑐𝑚 de altura possuem quatro genes aditivos no genótipo e frequência de  na F2. Logo, a proporção 

desses vegetais é 15/64 de 384 plantas, ou seja, 90 indivíduos.   
 

 
 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A parasitose é a malária e se considera como via de contágio a picada da fêmea contaminada do mosquito Anopheles sp. 
b) No momento 2 ocorre a hemólise, há ruptura das hemácias pelos merozoítos, promovendo a liberação de hemozoínas 

(toxinas) seguido de febre, além de tremores e sudorese intensa, no indivíduo. 

a) Hospedeiro vertebrado que, epidemiologicamente, comporta-se como reservatório doméstico. 
b) Diagnóstico e tratamento dos doentes, evitando-se a transmissão da doença: combate às formas adultas do inseto vetor 

(exemplo: dedetização das casas) e sacrifício dos cães com sorologia positiva.  

As micorrizas auxiliam na produção agrícola pois aumentam a absorção de água e sais minerais pelas raízes das plantas. Além 
disso, os fungos atuam como decompositores, aumentando os nutrientes do solo através da decomposição de matéria orgânica. 

 Comensalismo: só uma das partes se beneficia, sem prejudicar a outra. 
 Parasitismo: uma espécie é beneficiada enquanto a outra é prejudicada.  
 
Duas das vantagens: 
− conquistar novos ambientes; 
− escapar de predadores e parasitas; 
− reduzir a competição em novos ambientes; 
− aumentar o fluxo gênico / diversificação da população.  

As relações interespecíficas são a competição, porque a lebre europeia e o tapiti se alimentam dos mesmos vegetais e entre a 
onça e a jaguatirica que disputam os mesmos roedores. Observa-se também a predação quando a onça e a jaguatirica matam e 
comem a lebre europeia e o tapiti.  


