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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais e, além disso, aborda a ligação de 
determinados itens lexicais a um grupo que o falante não considera como pertencente ao seu. 

b) A oração subordinada substantiva, presente no último parágrafo, exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. 

a) Os dois-pontos são usados para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionada. 
b) As vírgulas foram usadas porque temos um adjunto adverbial intercalado. 

a) Sim. O verbo “implicar” no sentido de gerar, provocar ou acarretar é verbo transitivo direto. 
b) Não se esqueça de arrumar o quarto. 

O objetivo é levar o leitor a refletir sobre a temática a ser trabalhada no Seminário Folha.

A)  
a) A expressão “prato cheio” tem o sentido de “uma boa oportunidade”. 
b) As vírgulas foram empregadas por serem termos deslocados. 
 
B) “No domingo (19)”, “na segunda-feira (20)” e “Nesta terça (21)”. Enquanto marcadores são sequenciais temporais. 

 
LITERATURA

KLEBER 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A vanguarda é a cubista. O poema de Oswald de Andrade utiliza de uma linguagem cinematográfica, um recorte instantâneo 
de uma cena cotidiana. 

b) O desrespeito à ortografia, em formas como “Qué” e “apanhá”, próprias da língua oral, e na busca de um falar brasileiro, 
como em “sordado”. 

Não. Macunaíma é anti-herói. No fragmento encontramos características da personagem como a ausência de beleza (“criança 
feia”), a preguiça, lascívia (sexualidade aflorada – Macunaíma passava a mão nas graças das indígenas) e a covardia (“filho do 
medo da noite” - metáfora da sua covardia original). 

A mistura de linguagens (português com tupi) já apresenta a deglutição cultural como maneira de apontar a identidade brasileira: 
um país de miscigenações culturais e linguísticas. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

JULIO CESAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Tio Terêz queria que Miguilim entregasse um bilhete para a sua mãe. Miguilim coloca o bilhete no bolso da calça e fica 
atormentado pela dúvida, se deve ou não entregar o bilhete. Não tira a calça nem para dormir.

Liovaldo, irmão de Miguilim, bate no Grivo. Miguilim não aceita a injustiça de ver o irmão bater num menino menor e briga com 
ele. Derruba Liovaldo, esfrega-o na terra e esmurra. Bate de todo jeito. Liovaldo chora e grita. Por esse motivo, o pai castiga o 
menino.  

O Dr. José Lourenço Chega à fazenda e conversa com Miguilim no caminho até a casa. O doutor interessa-se por Miguilim e 
percebe que o menino tem problemas de visão. Ele experimenta em Miguilim os seus óculos. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) O texto pertence ao gênero sinopse e a função referencial é predominante porque há informações sobre o filme apresentadas 
de modo objetivo com a intenção dar informações ao leitor sobre o enredo, os atores e o diretor. 

b) Em um filme como Era uma vez em... Hollywood há o predomínio da função metalinguística visto que se trata de uma obra 
que faz referência ao próprio cinema. Tal aspecto fica registrado no texto I quando apresenta o personagem Rick Dalton e diz 
que ele era um ator e, no texto II, na parte inferior, ao utilizar a imagem de uma claquete e/ou usar as letras em “Hollywood” 
fazendo referência ao letreiro da cidade, onde ficam grandes produtoras de filmes.   

O filme Nosferatu pode ser incluído em uma linha evolutiva do cinema e se diferenciar das primeiras produções cinematográficas 
por:  

1. apresentar enredo com narratividade;  
2. usar trilha sonora (ao vivo);  
3. incluir legendas em algumas cenas;  
4. ampliar o tempo de duração (longa-metragem);  
5. utilizar closes e iluminação para aumentar a dramaticidade.  

A função que predomina nesse texto é a referencial, pois ele tem o propósito de apresentar dados sobre a dignidade menstrual 
com a intenção de informar o leitor. 

 
BIOLOGIA 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A modificação da membrana celular que permite a identificação desse órgão são as microvilosidades, presentes nas células 
que compõem o intestino delgado, que têm como função aumentar a superfície de absorção dos nutrientes provenientes da 
digestão. 

b) Os vasos sanguíneos atuam no intestino delgado levando oxigênio às células, retirando gás carbônico e conduzindo os 
nutrientes provenientes da digestão para outras partes do corpo; já os vasos linfáticos atuam no transporte de componentes 
lipídicos para as células.  

Consequências: maior tempo de contato do alimento tanto com as enzimas digestivas quanto com as vilosidades do intestino. 

a) No intestino, a ação das enzimas na digestão dos nutrientes só ocorre em meio alcalino, proporcionado pela produção de 
bicarbonato de sódio no pâncreas.  

b) O tripsinogênio é produzido nas células pancreáticas, em sua forma inativa. É ativado através da enzima enteroquinase, 
produzida pelo intestino delgado, transformando-se em tripsina (forma ativa).    

a) Os raios luminosos refletidos pelo objeto penetram através da pupila, atravessam o cristalino e atingem. a retina, onde uma 
imagem invertida é formada. Esse estímulo origina impulsos nervosos que se propagam através do nervo óptico.  

b) Na miopia, devido ao alongamento do globo ocular, a imagem é formada antes da retina. A correção é realizada a partir de 
lentes divergentes. Na hipermetropia, devido encurtamento do globo ocular, a imagem é formada depois da retina. A 
correção é feita com lentes convergentes.  

a) A bexiga interna representa os pulmões e a borracha embaixo da garrafa representa o diafragma. 
b) A pressão interna dos pulmões aumenta durante a expiração, forçando o ar a sair.  
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SÍLVIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Uma criança do sexo masculino herda o cromossomo X da mãe e o alelo dominante M; a composição genotípica evidenciada 
se deve a permutação (crossing over) que ocorreu entre os cromossomos da mãe. 

b) Os genes da célula da mãe estão em linkage invalidando a lei de segregação independente conforme propõe Mendel. 
Refletindo sobre a questão, se pode observar que: 
 Se os genes estão ligados, em linkage, e a distância entre eles é de 26UR, a frequência de permutação é de 26%; 
 A célula da mãe tem genótipo heterozigoto (AaMm);  
 Alelos em disposição cis (dominantes em um cromossomo do par de homólogos e alelos recessivos no cromossomo do 

outro par);   
 Dos gametas formados 74% serão como os parentais (37% AM e 37% am) e 26% serão recombinantes (13% Am e 13% 

aM), formados pelo processo de permutação;  
 37% dos ovócitos formados apresentarão ambos os alelos recessivos (am);  
 O cromossomo X da criança, portando os alelos aM, advém da mãe (resultante do processo de permutação) e do pai o 

cromossomo Y.  
Concluindo, se pode considerar a Teoria de Morgan, sugerindo que distância entre os genes é igual à taxa de permutação 
entre eles. Onde: 𝑑 = 26 𝑈𝑅 → 𝑓 = 26%;os gametas recombinantes somam 26%; os parentais com 74% (37% AM e 37% 
am).  

 Meiose 
 Espermatozoide   

Porque a testosterona é liberada diretamente no sangue; por esse motivo, ela continua atuando normalmente sobre as células 
mesmo após a interrupção (corte) dos vasos deferentes.  A célula é a de Leydig ou intersticial. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Historicamente, o pilates foi utilizado na reabilitação de soldados de guerra. Claro que, para esse caso, foi usado como 
tratamento, mas o método também conquistou pessoas pelo desenvolvimento do condicionamento físico, habilidade importante 
para suportar a rotina de combate. 

O rendimento de cada pessoa é influenciado pelas condutas adotadas em seu treinamento e pode ser melhorado com estratégias 
combinadas para aumentar performance. 

Dessa maneira, o condicionamento físico adequado, além de trazer os benefícios fisiológicos básicos, torna-se indispensável para 
evitar lesões, sejam elas articulares ou musculares. 

Os atletas, por sua vez, precisam usar sua energia e intensidade durante a atuação, buscando melhor rendimento, resultado e 
segurança. 

Os praticantes de esportes com prancha, por exemplo, precisam de muita força e estabilidade no Core para conseguir realizar 
rotações em várias articulações de forma simultânea e integrada, sem que percam o equilíbrio. 

 
 


