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GRAMÁTICA 
RAYSA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O personagem faz o comentário porque discorda do tigre Haroldo, já que Calvin considera que quem define o que ele fará da vida 
são os pais, ou seja, ele não pode controlar seu próprio destino. 

a) “Nossos destinos são controlados pelas estrelas.” 
b) “As estrelas controlam nossos destinos.” 

O tempo e o modo predominantes - Presente do modo indicativo. O texto aborda questões relacionadas à realidade atual do 
leitor (as condições do mundo hoje). Para aproximar-se do leitor, o presente do indicativo é utilizado. 

O pronome demonstrativo “esse” é anafórico, logo o autor o utilizou para retomar o mundo sobre o qual ele já havia falado 
(mundo melhor).

O “que” é considerado um pronome relativo no texto porque ele retoma o termo já citado “números”. 

 
OBRAS LITERÁRIAS

KLEBER 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Um espaço com forte neblina, misterioso, mas também triste e solitário. 
b) À segunda geração romântica (ultrarromântica, byroniana, spleen ou mal-do-século). 

No poema de Álvares de Azevedo, o sonho de uma concretização amorosa desfaz-se diante de uma realidade que frustra o desejo 
do eu-lírico: “adeus meus sonhos, eu pranteio e morro!”. Esse quadro se configura numa atmosfera típica da segunda geração 
romântica: mórbida e melancólica.

a) A temática social abordada por Castro Alves, explicitada na denúncia dos horrores da escravidão e na luta pela sua abolição, 
difere por completo dos tópicos recorrentes na fase do ultrarromantismo (mal-do-século ou byronismo), representados por 
poemas que abordam, num universo de pessimismo e angústia, os seguintes aspectos: egocentrismo, solidão, melancolia, 
frustração e morte. 

b) A expressão “este borrão” refere-se ao navio negreiro e a todo sofrimento ali imposto aos escravos. 

a) Batuiretê era o líder dos potiguaras (pitiguaras). Fora grande guerreiro, mas, nessa cena do romance, já se mostrava 
impossibilitado de continuar a guerrear, devido à idade avançada. Torna-se, entretanto, uma espécie de conselheiro, sábio 
ou, melhor, oráculo de guerra para os de sua tribo. Daí, o significado do outro seu nome, Maranguab, que, nas palavras do 
neto Poti (nesse mesmo capítulo), significa “o grande sabedor da guerra”. 

b) De acordo com o excerto, Batuiretê se dirige ao “neto” e ao “estrangeiro”, sendo o primeiro Poti e o segundo, Martim Soares 
Moreno. Poti é um dos valorosos guerreiros da tribo pitiguara, aliada dos portugueses. Martim é o colonizador português em 
terras brasileiras. 

c) A metáfora “gavião branco junto da narceja” é empregada de modo a profetizar a destruição dos índios que será promovida 
pelo estrangeiro, colonizador. Em nota ao romance, o próprio autor-narrador trata de esclarecer que o gavião se refere ao 
homem branco, Martim, e a narceja (espécie de ave típica do continente sul-americano), ao índio Poti. Por meio da relação 
predatória entre a ave de rapina e sua presa, a imagem metafórica busca simbolizar a dominação e posterior destruição da 
população indígena pelo colonizador. 

Através do romance entre Iracema e Martim, José de Alencar quis romantizar o processo de colonização do Ceará - 
simbolicamente representando o processo de colonização do Brasil. Na verdade, a narrativa é uma metáfora das intenções 
portuguesas a respeito da colonização da nossa terra entre os séculos XVI e XVII. O que os portugueses realmente esperavam e 
queriam era a facilidade, a entrega dos nativos ao domínio europeu. 
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LITERATURA 
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A notícia sobre o plástico bolha está relacionada com a sátira ou paródia, tendo em vista que foi publicada em um site de 
humor. No entanto, as pessoas compartilharam como se fosse algo verdadeiro. 

b) A checagem consiste em averiguar informações para analisar e classificar os conteúdos definindo se são verdadeiros ou falsos. 
Há órgãos específicos com jornalistas trabalhando para investigar tais conteúdos. 

a) A parte destacada é a ementa e tem a finalidade de sintetizar o conteúdo da lei ou código e facilitar sua localização. 
b) O caput indica a parte principal de um artigo, e é usado para diferenciá-lo de parágrafos, incisos e alíneas. 

Há equívocos porque não é atribuição do vereador construir prédios, como cinemas. A proposta deveria mencionar a criação de 
projetos de lei ou propor mudanças na Lei Orgânica do Município. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) A espécie do lince é Felis lynx, lembrando que a nomenclatura de espécie e binomial. 
b) Todos os gatos domésticos são designados por um mesmo nome científico porque todos pertencem à mesma espécie. 

Apomorfia uma vez que é uma novidade evolutiva (nova característica) que aparece em Barbourofelis e Smilodon. 

Raiva, rubéola, caxumba, gripe, sarampo e catapora. 
 

SÍLVIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A estrutura indicada por X é a notocorda. 
b) O tubo neural origina o encéfalo e a medula espinhal.   

A seta indica a placenta. Esse anexo embrionário é responsável pela nutrição, trocas gasosas, remoção de excretos, produção de 
anticorpos e de hormônios; funções fisiológicas que garantem o desenvolvimento embrionário e fetal.   

a) Gêmeos univitelinos, monozigóticos ou idênticos.  
b) A formação dos gêmeos monozigóticos envolve a união de um espermatozoide e um óvulo. Durante o desenvolvimento 

inicial, as células embrionárias do blastocisto se separam originando dois, ou mais embriões geneticamente idênticos.   

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. 

Glândulas exócrinas possuem canal (ducto) secretor,  e glândulas endócrinas não possuem o canal secretor pois lançam hormônios 
diretamente na corrente sanguínea.   
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FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Na fase de gametófito, pois ela é resultante de células que sofreram meiose, divisão celular onde ocorre a separação dos 
cromossomos homólogos e redução de seu número à metade.   

a) Tubo 2. A distribuição por todo o tubo indica alto crescimento, pois são bactérias que se reproduzem na presença ou não de 
oxigênio. O oxigênio vai se esgotando, porém não altera o crescimento populacional destas bactérias. 

b) Tubo 3, pois não toleram a presença de oxigênio e o crescimento populacional vai diminuindo.   

A e D, pois mostram a existência de um halo de inibição, evidenciando que o antibiótico controla o crescimento destas bactérias. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A prática possui alguns estilos que diferem na forma em como o indivíduo se mexe na água, mas todas possuem o mesmo objetivo: 
permitir o movimento de deslocamento no meio líquido sem o uso de assessórios.   

CRAWL OU LIVRE 
A técnica é considerada a mais veloz entre as modalidades do esporte. Nela, os braços do nadador realizam uma espécie de S 
alongado. Durante o tempo todo, o nadador se mantém com a barriga para baixo. 

A Federação Internacional de Natação Amadora (Fina) é o órgão responsável pelas regras que regulam a natação desportiva no 
mundo. 

Por ser executada em meio líquido, a natação facilita a movimentação do corpo, prevenindo lesões provocadas pela incidência 
direta da ação da gravidade. 

A atividade física costuma não ser recomendada para indivíduos que estão com crises de doenças como infecções pulmonares, 
rinites, sinusites, faringites. Alergias na pele também podem piorar devido ao uso de produtos químicos existentes nas piscinas, 
assim como as otites.   
 
 
 
 
 
 
 

BOA PROVA! 


