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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) O tratamento conferido a estrangeiros pelos brasileiros tende a levar em conta a condição socioeconômica e a origem dos 
imigrantes. 

b) A expressão “dois pesos, duas medidas”, no texto, tem o sentido de que os brasileiros não tratam os imigrantes da mesma 
forma. Rejeitam alguns e admiram outros. 

A) O acento indicativo de crase foi usado por tratar-se de uma locução adverbial feminina. 
B) Não, pois o artigo antes de pronome possessivo é facultativo. 

a) A forma verbal “é” está no singular porque concordou com o núcleo do sujeito – a maioria de – expressão partitiva. 
b) A forma verbal está na 3ª pessoa do plural porque concorda com o sujeito que é a porcentagem (10%) ou com o substatnivo 

plural. 

1. Silepse de número. 
2. Silpese de pessoa. 

O aluno poderá buscar exemplos como: 
1. Poderoso vulcão – Vesúvio. 
2. Pequeno balneário – Cidade / Pompeia / local / cidade de império Romano. 
3. Pessoas – vítimas da tragédia. 
4. Tragédia – chuva de cinza e rochas / a erupção. 

 

LITERATURA
KLEBER 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta concebe o amor como um 
sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. 

b) As escolas seriam o Parnasianismo pela preocupação em produzir o formato de um soneto clássico, e o Romantismo, pelo 
conteúdo sentimental e lírico do poema. 

a) Na primeira fala de Rodrigo, fica claro que Bento Amaral deu um tapa no rosto do capitão. Por isso, o duelo. 
b) A fúria dos oponentes, a provocação entre eles e a tensão pelo combate. 

A falta de comida, o desespero dos pais diante da impossibilidade de resolver este problema, a humilhação de Vicente ao dormir 
no chão, são exemplos respectivos dos problemas oriundos da seca. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
JULIO CESAR 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Esse é o primeiro narrador, o engenheiro Manoel Perna que narra seu convívio e suas conversas durante nove noites com o 
protagonista Buell Quain num testamento-fantasma. 

A narrativa tem como base um fato real: a misteriosa morte de Buell Quain, um antropólogo americano de 27 anos que suicidou-
se em 1939. Sem motivos aparentes, fê-lo na frente de dois índios Krahôs, tribo brasileira localizada no Tocantins. 

Enquanto o narrador escreve cartas e as envia para possíveis informantes de dados sobre o antropólogo, o autor começa a sentir 
os efeitos das transformações mundiais, marcando o advento de uma nova era da História, com o ataque ao World Trade Center, 
nos Estados Unidos, o 11 de setembro. 

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

WILLIAN 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Sequência é uma unidade dramática composta por uma ou mais cenas. É como se fosse um “capítulo” do filme. 
b) Em um filme, essas imagens recebem o nome de plano e a passagem entre cada uma delas é o corte. 

Na imagem acima há a representação do “plano detalhe”. Sua utilização é importante para a percepção do cinema como arte 
autônoma porque há uma aproximação e detalhamento de mínimas movimentações faciais e/ou de objetos que seriam 
impossíveis de serem percebidas pelo público em um teatro, por exemplo. Além disso, o plano detalhe pode mostrar o que está 
oculto e escondido.   

O documentário pertence ao subgênero “documentário observacional” porque “não utiliza narração e nem perguntas diretas”. 
Nesse tipo de documentário, o documentarista vai registrando as reações naturais daquilo que filma. 

 
BIOLOGIA 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A hemácia sairia do átrio direito, passaria por ventrículo direito, artérias pulmonares, pulmões (onde ocorreria a hematose), 
veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, intestino grosso, veia cava e novamente pelo átrio 
direito.  

b) Através das artérias coronárias. Elas trazem um suprimento de sangue arterial, atendendo às necessidades de oxigenação e 
nutrição do miocárdio.  

O transporte do sangue pelas veias é rápido, pois a musculatura esquelética (bomba esquelética) e a musculatura associada aos 
movimentos respiratórios (bomba respiratória) comprimem as paredes das veias, e as válvulas em seu interior impedem o retorno 
venoso dos tecidos do corpo.  

O aumento de pressão arterial provoca aumento do volume de urina produzida pelo organismo, porque nos néfrons haverá 
aumento no processo de filtração glomerular que produz a urina inicial ou ainda poderia ocorrer a ativação do hormônio PNA que 
favoreceria a maior liberação de urina com sódio para contrabalancear a pressão arterial.   

a) Teremos: 
1 – Prolactina 
2 – GH (Crescimento) 
3 – TSH (Tireotrófico) 
4 – ACTH (Adrenocorticotrófico) 
5 – FSH e LH (Folículo estimulante e luteinizante) 
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b) Basicamente, o hipotireoidismo (nesse caso surgem sintomas como metabolismo lento e menor produção de calor, cansaço, 
fraqueza e desânimo, pele seca, perda de cabelo, intolerância ao frio, dificuldade de concentração e falta de memória, 
constipação intestinal, ganho de peso mesmo com falta de apetite, voz rouca, menorragia, oligomenorreia ou amenorreia, 
bradicardia). 

a) A produção dos glicocorticoides ocorre nas glândulas adrenais (suprarrenais), localizadas sobre os rins. 
b) O hormônio trófico, produzido e liberado pela adenoipófise, que estimulará as adrenais a sintetizarem os glicocorticoides é 

o ACTH (hormônio adrenocorticotrófico). 

 
(+) BIOLOGIA

FELÍCIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Gráfico III, pois a produção de insulina é muito baixa e a taxa de glicose se mantém alta. 
b) Órgão: pâncreas. Função: liberação ou produção de enzimas digestivas / suco pancreático e bicarbonato de sódio. 

A imunização ativa pela vacinação ocorre com a inserção no corpo do indivíduo de um antígeno específico de determinada doença 
(existem vários métodos/estratégias, como microrganismos atenuados ou partes de sua maquinaria) que desencadeia uma 
resposta imunitária primária, na qual há produção de células de memória, e caso o indivíduo seja invadido pelo microrganismo 
contra o qual o foi imunizado, ocorrerá a resposta imunitária secundária, muito mais rápida e intensa e que destruirá os invasores.  

a) Os vírus são entidades acelulares que só podem ser replicados no interior de células vivas, como, por exemplo, os ovos 
embrionários de aves. 

b) A vacina contra a gripe contém antígenos dos vírus mais prevalentes naquele período, ela não pode causar a doença, porque 
não contém os vírus completos. A vacina protege contra a gripe porque induz a produção ativa de anticorpos específicos e o 
desenvolvimento de linfócitos de memória.   

Entre a terceira e quarta semanas da gestação os principais sistemas de órgãos são formados, estando vulneráveis às influências 
do ambiente.  

a) Parto natural ou normal. As imagens mostram a criança nascendo pelo canal aberto do colo do útero e do canal vaginal. 
b) 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.   
 

SÍLVIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Ovogônia: 2N = 46 cromossomos; óvulo: N = 23 cromossomos; segundo corpúsculo polar: N = 23 cromossomos. 
b) Uma ovogônia forma 1 óvulo e 3 glóbulos polares.    

a) O amadurecimento do folículo, a ovulação e a formação do corpo lúteo ocorrem no ovário. A descamação e a proliferação 
do endométrio ocorrem no útero. 

b) O hormônio produzido e secretado pelo corpo lúteo é a progesterona. Esse esteroide contribui para a continuidade da 
gravidez por meio da manutenção do endométrio, além de manter a musculatura uterina relaxada.   

A pílula anticoncepcional feminina impede a ovulação, enquanto o gel impede a presença de espermatozoides no sêmen. 
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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.  


