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GRAMÁTICA 
FÁTIMA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A partir da temática trabalhada no texto, o autor declara-se favorável ao resguardo da privacidade dos indivíduos. 

Sim. Ao construir estruturas paralelísticas estabeleceu-se o sentido de comparação e, se levarmos em consideração as estruturas 
sintáticas, também, mantêm um sentido de restrição. 

A) A palavra “arranque” é um substantivo formado por derivação regressiva. 
B) O que me faz mendigo, me faz súplica ou O que me faz mendigar, me faz suplicar. 

a) A oração presente no anúncio estabelece valor circunstancial de finalidade. 
b) As orações reiteradas, no anúncio, buscam divulgar as opções que o shopping oferece a seus clientes. 

A) O sinal indicativo de crase se deve à fusão da preposição –a regida pelo substantivo “atendimento” e o artigo que antecede 
a palavra mulher. 

B)  
a) O processo é de derivação parassintética. 
b) Prefixo (em) 

Morfema lexical (burr) 
Sufixo (- ecer) 

 

LITERATURA
FLÁVIO BRITO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Lima Barreto: Policarpo Quaresma / Monteiro Lobato: Jeca Tatu / Euclides da Cunha: o sertanejo “Hércules Quasímodo”. 
b) A personagem Policarpo Quaresma foi chamada de “Dom Quixote brasileiro” por ser um sonhador, lutar batalhas que só 

seriam possíveis de serem vencidas em sua imaginação. 

Os Sertões é considerado a nova bíblia da literatura brasileira, pois apresenta uma mistura de vários tipos de manifestações do 
conhecimento, somado ao aprofundamento no Brasil verdadeiro. Inovações: linguagem, descrição, cenário, postura crítica / 
herança: determinismo, darwinismo social, descritivismo racionalista. 

Revisão crítica do passado histórico - Abandono do academicismo - Valorização da identidade nacional – Originalidade – 
Linguagem coloquial e humorada.

 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

JULIO CESAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

O Cubismo e o Futurismo estão representados na tela de Tarsila do Amaral, tanto nas formas geométricas como nos elementos 
representando o progresso e o movimento das cidades. 
 

Futurismo. A exaltação da máquina e seus atributos. 
 

O imaginário dos sonhos, fantasias, inconsciência e ausência de lógica são traços característicos do Surrealismo. Pré-história, de 
Murilo Mendes, apresenta traços da estética surrealista, por meio de imagens que remetem ao sonho: a personagem feminina 
que “tocava piano no caos”, “abriu as asas”, “equilibrou-se no azul” e “cai no álbum de retratos”. 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
ADRIANO ALVES 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Intertextualidade é o diálogo entre textos. Acima, por exemplo, o cartaz do McDonald’s dialoga com lançamento de filme 
que tenha como protagonista o personagem Wolwerine. Ou seja, o cartaz é um texto que remete ao filme, que é outro texto. 
Nesse caso, o punho exibindo batatas remete às garras do herói.  

b) A intertextualidade apresentada é uma paródia porque a imagem inocente das batatas subverte o conteúdo agressivo das 
garras originais do personagem Wolwerine.  

 

Será avaliada a resposta do aluno. De qualquer forma, será importante falar sobre a ideia de que cada pessoa no mundo constrói 
sua história de maneira única, interagindo com outras pessoas de maneira única. 

Será avaliada a resposta do aluno. De qualquer forma, será importante falar sobre a ideia de que Marty comete equívoco ao 
tentar construir sua identidade voltado apenas para sua listras; ou seja, ele comete o erro de pensar a construção da identidade 
apenas em si mesmo.  

 
ARTE

MARCEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 O movimento Dadaista teve origem em 1916 em Zurique, na Suíça. Ele foi criado por poetas e artistas plásticos e o nome 
dada significa “cavalo de brinquedo” em francês. No entanto, o seu uso está relacionado ao non- sense da fala de um bebê, 
o “gugu-dada”. 

 O Dadaísmo não tinha uma estética específica, mas se voltava contra o equilíbrio, a coerência e a racionalidade na arte. Esta 
deveria ser o resultado do acaso, da desordem e do caos. Era uma forma de protesto contra a cultura estabelecida e a guerra. 

 Defendiam a espontaneidade e a reutilização de objetos jogados fora. Para eles qualquer coisa pode se transformar em arte, 
apesar da arte não ser tudo. Um dos exemplos mais significativos da arte Dadá é o Ready Made. O dadaísmo, propuseram, 
ofereceria uma alternativa baseada na conduta irracional, ilógica e desordenada.  

Os futuristas eram entusiastas da modernidade. Sua arte busca expressar o movimento e o dinamismo das figuras no espaço. O 
artista futurista não pinta um automóvel, mas a forma plástica da sua velocidade. Os Manifestos são importantes na medida que 
explicam os conceitos do movimento artístico. 

 De uma forma geral, o expressionismo pode ser definido como a expressão subjetiva dos sentimentos humanos na arte, a 
partir do uso emocional da cor e da forma. 

 Alguns artistas de épocas passadas já apresentavam características expressionistas como Mathias Grünewald, El Greco e 
Francisco de Goya. 

 O Expressionismo, em sentido restrito, foi um movimento surgido na Europa (principalmente na Alemanha) em princípios do 
século 20. Sofreu influências de diversas vertentes artísticas: de obras do gótico alemão, de pintores do pós-impressionismo 
como Gaugin e Van Gogh, além de outros artistas como o belga James Ensor e o Edvard Munch. 
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BIOLOGIA
WBIO 

VALOR: 7,0 PONTOS 

a) X corresponde ao sistema nervoso autônomo parassimpático e Y, ao simpático. 
b) Em uma situação de emergência será ativado de maneira mais imediata o sistema nervoso autônomo simpático (Y). Outros 

exemplos de ações desse componente do sistema nervoso seriam a taquicardia (aumento da freqüência dos batimentos 
cardíacos) e o aumento da pressão arterial, promovida pela contração vascular. 

a) O cerúmen ou cerume, conhecido popularmente como “cera” ou “cera de ouvido”, é uma secreção de cera proveniente 
das glândulas sebáceas que se encontram situadas no canal auditivo externo, denominado de meato acústico externo. A 
função da cera é fornecer ao canal auditivo externo uma barreira protetora que cobre e lubrifica o canal servindo também 
para conduzir melhor o som. Sua natureza pegajosa aprisiona objetos estranhos, prevenindo contato direto com diversos 
organismos, poluentes e insetos. Essa cera possuí também um pH ácido (entre 4 e 5). Esse pH é desfavorável a organismos, 
que pode ajudar a diminuir o risco de infecção do canal auditivo externo. 

b) O número que indica a localização dos receptores de audição é o número 2, região denominada cóclea. O papel da cóclea é 
transformar a vibração dos líquidos e estruturas adjacentes em mensagem nervosa. Esta função é assegurada pelas células 
sensoriais (ciliadas) do órgão espiral (de Corti).Estas células passam a mensagem auditiva aos neurónios cócleares que vão 
transmiti-la ao cérebro através do nervo auditivo. 

a) A manutenção da alta taxa de progesterona a partir do 15º dia indica um proceso de gravidez. 
b) A queda da concentração de hormônio no final do 1º trimestre corresponde a uma interrupção da gravidez. 

a) A curva 2 corresponde ao LH (hormônio luteinizante), e a curva 3, aos estrógenos. O LH atua estimulando a ovulação, com a 
consequente formação do corpo lúteo. Os estrógenos estimulam o eixo hipotalâmico-hipofisário por feed-back positivo, 
promovendo um aumento na secreção de gonadotrofinas (FSH e LH). Os estrógenos são responsáveis pelas características 
sexuais secundárias (seios, bacia mais larga, etc.). 

b) Não, pois observamos no gráfico B a queda dos níveis de hormônios ovarianos no sangue (3= estrógenos e 4= progesterona), 
devido à degeneração do corpo lúteo. Essa degeneração acontece pois não ocorreram fertilização e posterior nidação.  A 
queda na concentração dos hormônios ovarianos é responsável pela descamação do endométrio, processo denominado 
menstruação. 

O nível aumentado de cortisol na circulação, após sua administração, inibe a produção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 
pelo lobo anterior da hipófise (adenoipófise), o que promove uma diminuição do estímulo da produção do cortisol pelas glândulas 
supra-renais. 

A célula responsável pela produção de testosterona é a célula intersticial (célula de Leydig). O LH (hormônio luteinizante) é o 
hormônio que estimula a secreção de testosterona. A medida que a produção de LH aumenta, caracterizando a puberdade, 
aumenta também a produção de testosterona. A partir dos 30 anos  a produção de pela hipófise LH cai e a secreção de 
testosterona também. 

Na ausência de iodo na dieta dos animais, o nível plasmático de T4 fica muito baixo e insuficiente para inibir a secreção do 
hormônio TSH hipofisário por meio do mecanismo de retroalimentação negativa (feedback negativo). 
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TURCO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

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.   

As bactérias podem ser geneticamente modificadas recebendo o gene humano codificador do hormônio insulina. Esses micro-
organismos transgênicos passam a produzir o peptídeo de interesse médico que é dado aos diabéticos para o controle de sua 
glicemia. 

a) Os RNA mensageiros transcritos do gene normal e do gene inserido formam um RNA de dupla hélice ou híbrido. 
A disposição das bases destes dois RNA mensageiros são exatamente complementares. 

b) Havendo a interação entre os RNA mensageiros transcritos a partir destes dois genes, restarão menos mensageiros normais 
(fita simples) capazes de serem traduzidos em enzima, ao nível ribossomal. Em consequência, a concentração da enzima 
diminuirá nas células, o que retardará o processo de maturação.   

 
 

LEANDRO BRESEGHELO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) A parasitose mencionada é a teníase (solitária), adquirida pela ingestão de carne crua ou malcozida contendo cisticercos. Os 
hospedeiros intermediários podem ser: o porco, contendo a Taenia solium, ou o boi, contendo a Taenia saginata. A outra 
enfermidade é a cicsticercose, que costuma assumir sua forma mais grave quando a pessoa ingere os ovos da tênia, pois as 
oncosfera se libertam desses ovos e podem atingir o encéfalo, podendo provocar diversos problemas neurológicos, como 
convulsões.  

b) Na ausência do selo de inspeção, a melhor medida profilática é não consumir a carne ou cozinhá-la bem.  

a) O hospedeiro do parasita que gera as formas que infectam o homem é um caramujo de água doce. A contaminação ocorre 
por meio da penetração ativa de larvas cercarias pela pele humana. 

b) Tratar os doentes, saneamento básico, uso de peixes larvófagos, combate aos caramujos hospedeiros e não tomar banho nas 
lagoas de coceiras.  

a)  
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b)  

 

a) O caracol possui uma concha calcária, que dificulta a ação dos predadores. Além disso, evita a perda de água. 
b) O celoma é uma cavidade cheia de líquido, revestida pela mesoderme, um dos folhetos germinativos. Essa cavidade é 

formada durante o desenvolvimento embrionário e seu líquido facilita a troca e o transporte de substâncias.  

a) A toxina presente nos nematocistos apresenta natureza proteica. As enzimas são sintetizadas nos ribossomos dos cnidócitos. 
b) Os cnidários apresentam tubo digestório incompleto formado pela boca e cavidade gastrovascular. A digestão do alimento 

inicia-se na cavidade digestória e se completa no interior das células por ação das enzimas lisossômicas. A distribuição dos 
nutrientes se dá por difusão através das células dos organismos.  


