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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Um argumento, presente no texto, que embasa a visão do articulista sobre a questão da imigração é o da questão econômica: 
“No plano econômico, a plena mobilidade da mão de obra seria bem vinda. Outro argumento que o aluno poderá citar é o 
presente no quarto parágrafo. 

b) A oração subordinada estabelece relação de concessão. 

a) As orações subordinadas estabelecem valores circunstanciais de tempo. 
b) Sim. A oração subordinada adverbial temporal está anteposta à principal em “Quando prestamos atenção o ano já acabou”, 

portanto deverá ser isolada por vírgula. 

1. Adversão 
2. Adição 
3. Adversão 
4. Adversão 
5. Adição 
 

a) “que se adote”. 
b) “que seja criterioso”. 

1. Manchete 1 
A oração subordinada adjetiva restringe o “esporte” sobre o qual a manchete faz referência. 

2. Manchete 2 
A oração adjetiva explicita que o circo, de forma genérica, ridicularizava o diferente.  

 
LITERATURA

KLEBER 
VALOR: 3,0 PONTOS 

As suas maiores ambições seriam: mostrar a verdadeira cultura brasileira para o brasileiro conhecê-la; contribuir para a destruição 
de uma cultura portuguesa que insistia em permanecer e doutrinar a vida social brasileira.

a) Alguns exemplos: “psicogenética”, “moléculas”, “encéfalo”, “laringe”, “tísica”, “centrípeta”, “paralítica”. 
b) Provêm da ciência, particularmente da Biologia e da Química ou Físico-Química. 

a) A vanguarda europeia chama-se Surrealismo. Ela valoriza o clima de sonhos (onírico), por tratar da liberdade que o ser 
humano sente no plano inconsciente. A cena com elementos estranhos seria a de uma planície deserta com pianos sendo 
pastoreados por um pastor pianista. 

b) Um pastor que apascenta pianos ou um pastor (de igreja ou de rebanho de ovelhas) que toca piano. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
JULIO CESAR 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A personagem é a Glória. 
b) O pai de Glória era dono de um açougue e o sonho de Olímpico era ser açougueiro.  

Pegar o rádio emprestado da amiga de quarto e sintonizar na emissora “Rádio Relógio” para obter esses conhecimentos.

a) O tema é a solidão.  
b) “No meio dia branco de luz uma voz que aprendeu 

a ninar nos longes da senzala- e nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom” 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

WILLIAN 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A publicação é um periódico por ser publicada em intervalos de tempo regulares (mensalmente, no caso da revista em 
questão). 

b) O título “O país do agrotóxico” faz uma referência à frase “O país do Samba”, o que é representado na imagem pela presença 
das frutas e dos brincos fazendo alusão à artista Carmem Miranda. Além disso, a palavra “agrotóxico” é representada pelo 
crânio na imagem, visto que em rótulos de agrotóxicos costuma aparecer essa imagem vinculada aos danos que esses 
produtos podem oferecer. 

a) O personagem se refere à mídia digital (e-reader), no primeiro quadro, e à mídia analógica/impressa/tradicional no último 
quadrinho (livro). 

b) No livro digital a quantidade de caracteres/letras/palavras inseridas por página é bem menor do que em um livro impresso. 
Assim, sempre haverá uma quantidade de páginas muito maior. 

a) “O negócio jornalístico ainda está engatinhando” porque o uso de inteligência artificial na área jornalística ainda é recente e 
se restringe a algumas situações bem específicas. 

b) Uma vantagem de utilizar a inteligência artificial seria otimizar o tempo/evitar trabalhos repetitivos para os redatores. Já a 
desvantagem seria a falha ao publicar alguma notícia/o impulsionamento de fake news/levar jornalistas ao desemprego. 
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BIOLOGIA 
LEANDRO BRESEGHELO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A febre é um aumento da temperatura corporal e nos primeiros dias de infecção pelo SARS-CoV-2 tem como função indicar 
que há um processo infeccioso no organismo; no aspecto fisiológico-químico, atua na desnaturação das proteínas presentes 
no vírus, além de estimular o sistema imunológico humano no combate à infecção. 

b) O método mais indicado para o diagnóstico é o X, pois detecta a presença de anticorpos, que aumentam a partir do 10º dia 
após a infecção. De acordo com o gráfico, o 20º dia após a infecção é o mais preciso para o diagnóstico através da produção 
de anticorpos.  

a) As células estão realizando a fagocitose das bactérias que infectam o ferimento. Os neutrófilos e os macrófagos realizam essa 
linha de defesa. 

b) No processo inflamatório, a vasodificação permite um maior aporte de células de defesa no local.  

a) O reflexo patelar envolve um neurônio sensorial aferente e um neurônio motor eferente. 
b) A resposta reflexa é rápida e involuntária, porque não necessita de comando cerebral. Ela envolve os nervos e a medula 

espinhal.  

a) X = sistema nervoso autônomo parassimpático Y= sistema nervoso autônomo simpático. 
b) Sistema nervoso autônomo simpático. A liberação de adrenalina aumenta a pressão arterial e os batimentos cardíacos.  

a) A pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão da fonte de calor. 
b) A pessoa sente a queimadura, mas não afasta a mão da fonte de calor.  
 

SÍLVIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Os plasmídeos são obtidos de bactérias. As enzimas (ou endonucleases) de restrição são proteínas que cortam a molécula de 
DNA. 

a) A investigação do crime corresponde ao resultado 2 e a investigação de paternidade ao resultado 1. 
b) O resultado 2 mostra que todos as bandas de DNA do indivíduo 𝐵 coincidem com as bandas encontradas no sêmen localizado 

no corpo da vítima. O resultado 1 revela que a criança 𝑋 herdou 50% de suas bandas de DNA de cada um de seus pais 
biológicos, os indivíduos 𝐴 e 𝐷.   

𝑓(𝑏𝑏) = 0,16 = 𝑞 ;  𝑓(𝑏) = 0,16 = 0,4  𝑜𝑢  40% = 𝑞 
                       𝑓(𝐵) = 1 − 0,4 = 0,6  𝑜𝑢  60% = 𝑝 

𝑓(𝐵𝑏) = 2𝑝𝑞 = 2 × 0,6 × 0,4 = 0,48 = 48% 

𝑁º 𝐵𝑏 =
48

10̸0̸
× 20̸0̸ = 96 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Por conta disso, milhões de adultos norte-americanos correm o risco de desenvolver doenças cardíacas de leve a moderada; mas 
estes problemas têm solução. Primeiramente, com algumas mudanças no estilo de vida, especialmente através da prática de 
exercícios. 

E tem ainda o outro lado da moeda, que é o paciente se sentir intimidado, quando a proposta de aumentar o volume da atividade 
física vem do médico. Por isso, a dose certa dessa prescrição deve ser feita com muito cuidado. 
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Eles devem reforçar, de maneira objetiva, a importância do exercício, e que ele seja feito pelo menos três vezes por semana. 

Se o médico conseguir que as pessoas sedentárias aumentem o volume semanal em ao menos 30 minutos, poderá trazer 
benefícios para a saúde, pois além de ajudar a melhorar os níveis de colesterol, também irá contribuir para diminuição da 
pressão arterial. 

A preocupação com estes dois problemas de saúde é grande, pois 53 milhões de pessoas nos Estados Unidos (21% dos adultos) 
têm hipertensão arterial, de acordo com as diretrizes divulgadas em 2017. Isso significa que o número superior da leitura está 
entre 120-139 mmHg e o inferior entre 80-89 mmHg. 
 

Não é considerado um valor de pressão arterial saudável, mas sim de hipertensão arterial. 
 

 
 


