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GRAMÁTICA 
RAYSA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Os adjetivos “pequeno” e “grande” fazem alusão aos diferentes momentos da vida nos quais os carros da marca “Passat” fizeram 
parte da vida de um indivíduo (infância e adulta). 

O autor afirma que a língua vive em constante mudança, já que os falantes a mantêm viva, sendo assim não é adequado afirmar 
que um código linguístico será mantido inalterado. 

a) Adjetivos terminados em –el, para formação do plural, retira-se a letra –l e adiciona-se –is. 
b) Adjetivo uniforme. 

O personagem usou o artigo indefinido para passar a ideia de desvalorização/generalização (cachorro qualquer) e o artigo definido 
para expressar a ideia de valorização/especificação (cachorro único/importante). 

O substantivo “beijinho”, no diminutivo,  manifesta carinho/afetividade em relação à situação expressa. 
 

OBRAS LITERÁRIAS
KLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) 10 sílabas. 
b) Versos decassílabos ou versos heróicos. 

a) ABABABCC 
b) Alternadas, entrecruzadas, cruzadas ou entrelaçadas. 
c) Emparelhada ou paralela. 

A viagem de Vasco da Gama às Índias, “Por mares nunca de antes navegados”, passando “[...] ainda além da Taprobana”. 

a) José de Alencar é o autor real do livro. Mas ele criou dois personagens para se relacionarem por meio de cartas a respeito da 
vida de Lúcia / Maria da Glória. Paulo da Silva (autor fictício) é quem escreve cartas sobre o seu romance com Lúcia / Maria 
da Glória, enviando-as, periodicamente, à G.M. (interlocutora) que será a responsável pela publicação das mesmas, ou seja, 
a autora da publicação das cartas (autora fictícia). 

b) Coexistem nela duas pessoas: Maria da Glória, a menina inocente e simples, e Lúcia, a cortesã sedutora e caprichosa. No livro, 
sobressai a Lúcia, Lúcifer, onde aparece 348 vezes contra 10 vezes como Maria da Glória, um anjo de mulher. Tal disparidade 
realça o motivo do romance: à proporção que Lúcia vai amando e sendo amada por Paulo, ela vai assumindo a Maria da 
Glória, sua verdadeira personalidade. E reencontra assim, através dele, a dignidade e inocência perdidas. 

a) O amor como força purificadora. 
b) O preconceito, a discriminação social. 
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LITERATURA 
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Neste anúncio de sabão Omo, a dona de casa é coroada pelo esposo, devido ao seu desempenho na lavagem da camisa 
branca, em uma referência direta à visão idealizada de rainha do lar. 

b) A expressão “brilhantes” pode se referir tanto ao brilho da roupa após ser lavada, bem como à mulher, que brilha como uma 
rainha. Ainda é possível dizer que uma “dona de casa brilhante” seria uma pessoa “excelente”, “de alta capacidade criativa”. 

a) A mídia é eletrônica e o anuncio é um banner digital ou um pop-up. 
b) A mensagem pressuposta é a de que as pessoas priorizam outras áreas e negligenciam a saúde mental, o que fica sugerido 

pelo uso da palavra “também”. 

a) O objetivo da campanha é anunciar um novo produto da marca M&M. 
b) O anúncio é um advergame o qual é caracterizado pela inserção de material publicitário dentro de jogos virtuais. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A base U (Uracila) ocorre exclusivamente no RNA e o único agente infeccioso que tem Uracila em seu material genético é o 
VÍRUS.  

b) Os vírus não são considerados vivos pelo fato de não terem estrutura celular; não se reproduzirem fora da célula hospedeira 
em função de não terem determinadas enzimas essenciais a este processo e, portanto, usam as estruturas da célula 
hospedeira; por serem parasitas intracelulares obrigatórios, e quando fora da célula hospedeira, não apresentam nenhum 
tipo de atividade metabólica. 

a) O consumo diminui. Ao cessar o transporte de elétrons pela cadeia respiratória mitocondrial, a acumulação das coenzimas 
de oxirredução na forma reduzida inibe a atividade das enzimas desidrogenases. 

b) Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória. 

a) Um dos monossacarídeos: glicose ou frutose; Substâncias: ácidos graxos e glicerol. 
b) Precursor: ácido pirúvico. 

Gráfico I: o DNF, desfazendo o gradiente de prótons, inibe a síntese de ATP, mas não atua na cadeia respiratória. 
Conseqüentemente, o quociente entre a taxa de síntese de ATP e a taxa de consumo de O2 deverá ser menor, após a adição do 
DNF. 

SÍLVIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Peptídeo original: Tirosina - Isoleucina - Valina - Alanina - Alanina – Serina 
Peptídeo com a substituição indicada pela seta 1: Tirosina - Isoleucina - Valina - Alanina - Alanina – Serina 

b) O quinto aminoácido do peptídeo formado com a mutação apontada pela seta 2 será a Prolina. 

Os seres eucariontes apresentam em seus genes porções codificantes que são denominadas de éxons e porções não codificantes 
denominadas de íntrons. Durante a formação do RNA mensageiro, em um processo denominado splicing padrão, apenas os éxons 
serão utilizados na composição dessa molécula, o que determina em um único tipo de proteína a ser produzida. 
 

No splicing alternativo é possível que certos éxons possam ser inseridos ou excluídos do RNAm transcrito, ou seja, porções que 
se comportavam como íntrons passam a ser mantidas ou porções éxons passam a ser retiradas resultando em padrões 
diferenciados de RNAm na codificação de múltiplas proteínas.   

O gráfico 2, porque durante a sucessão ocorre um aumento de biomassa e Produtividade Primária Bruta (PPB) e redução da 
Produtividade Primária Líquida (PPL).   
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A reciclagem rápidada matéria orgânica depende muito das atividades biológicas, favorecidas pela temperatura e umidade 
apropriadas da região (pluvial tropical).   

As florestas tropicais não podem ser consideradas o “pulmão do mundo” por serem ecossistemas equilibrados que já atingiram 
o estágio climático em que a produção de matéria orgânica pela fotossíntese é compensada pelo consumo pela respiração dos 
organismos autótrofos e heterótrofos que compões a mata.   

FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Em [A], apenas o disco foi removido, aparecendo após algum tempo um novo disco, indicando que o núcleo comanda o controle 
de regeneração. Em [B], o núcleo foi removido e um disco normal apareceu após algum tempo, mas com o passar do tempo 
perdeu novamente o disco, indicando que a alga provavelmente estava em estágio inicial e perdeu o comando de controle do 
núcleo retirado. Em [C], um núcleo de uma determinada espécie foi transplantado para o “pé” anucleado de outra, retirando-se 
o disco, aparecendo, após algum tempo, um novo disco, do doador, indicando o comando nuclear na regeneração.   

a) As células procarióticas não possuem estruturas membranosas nem núcleo, enquanto que as células eucarióticas possuem 
estruturas membranosas e núcleo. 

b) Dupla membrana, capacidade de autoduplicação e ribossomos próprios.   

a) Durante a interfase, as células produzem RNA, proteínas e aumentam o seu volume (período G1). No período S ocorre síntese 
de DNA e, consequentemente, a duplicação dos cromossomos. 

b) A maior quantidade de DNA é verificada no período G2 da interfase. 

 
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. 

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. 


