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GRAMÁTICA 
RAYSA 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Erro: “...ter ele por perto.” 
Forma correta: “...tê-lo por perto.” 
O pronome pessoal do caso oblíquo  átono “o” representa a forma correta porque desempenha a função de complemento não 
preposicionado (objeto direto) do verbo “ter”(VTD). 

a) Há ambiguidade na mensagem, pois não fica claro qual é o referente do pronome “seus” (Marília ou João). Isso ocorre porque 
o pronome possessivo é utilizado para referir-se tanto à segunda quanto à terceira pessoa. 

b) “João, a Marília pediu para que você resolvesse os problemas dela”. 
Ou 
“João, a Marília pediu para que tu ressolvesses os teus problemas.” 

O recurso utilizado foi o pronome de tratamento “Você”. O objetivo da campanha é estabelecer um diálogo com leitor de  forma 
direta , atingindo o público-alvo de forma mais eficaz. 

O “lhe” é um pronome pessoal do caso oblíquo átono equivalente a um complemento preposicionado (dele – indica posse). 

O “ti” é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico que, no contexto do poema, refere-se à virgem santa. 
 

OBRAS LITERÁRIAS
KLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

No texto 2, o sujeito lírico apresenta características da convenção arcádica. Há presença dos pastores, a vida campestre (“monte”), 
para se tornar “agradável” ao leitor, para lhe proporcionar o prazer da fantasia, longe da agitação da vida urbana. 

a) “Aqui houve uma fonte; eu não me esqueço.” 
b) “Aqui vi árvores tão florescentes,[...] / Nem vejo agora troncos decadentes.” 

a) São versos heptassílabos ou Redondilhas maiores. 
b) Destaca elementos naturais, como as “palmeiras”, o “sabiá”, o “céu” e as “estrelas”. 

Vieira caracteriza-os como heréticos: “Tinham eles (os holandeses) saído da ilha de Itaparica (...), e aqui, levados de furor 
herético...” 

Em meio ao conflito religioso entre católicos e protestantes, que já vinha se estendendo desde o século anterior, Vieira assume o 
ponto de vista da Igreja Católica contrarreformista, acreditando que Deus toma o partido dos que lutam pela sua verdadeira 
religião e Igreja. Assim, os portugueses (“os nossos”) são elevados à condição de “soldados de Cristo”, protegidos pela cruz, como 
se evidencia no texto. 

 
 
 
 
 
 



3 
 

LITERATURA 
WILLIAN 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) O eleitor, frequentemente, arrepende-se de suas escolhas eleitorais. 
b) O termo “se arrependido”. 

O sentido de palavrão pode ser o de palavra grosseira, indecente ou pornográfica. Assim, Mafalda considera a política um 
“palavrão” por entender que os políticos são desonestos e a política é repleta de escândalos.

a) O texto 1 menciona pessoas “apáticas” que não se importam com questão políticas, o que é ilustrado no texto 2 pela postura 
do terceiro jovem no segundo quadrinho, que diz se tratar de “só mais um”, além de ter uma postura (braços apoiados na 
mesa) que reitera o seu descompromisso. 

b) A tirinha crítica a postura apática e descompromissada de algumas pessoas em relação ao cenário político. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A transcriptase reversa é utilizada para realizar a cópia de DNA a partir de uma fita de RNA viral. Na sequência o DNA viral formado 
será incorporado ao material genético (DNA) celular. Para que isso ocorra, é necessário a enzima integrase. 

O RNA viral é transcrito em seu RNA complementar, utilizado pela célula como RNA mensageiro. Uma medida profilática seria a 
vacinação. 

Vírus.  A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, portador do vírus. O vetor da dengue é o mesmo da 
febre amarela; sua abundância na cidade poderia facilitar a disseminação do vírus causador desta doença. 

Se é eliminado 30% da substância a cada hora, então fica no organismo 70% da substância a cada hora. Assim sendo, 500 x 0,70 
x 0,70 = 245 mg de penicilina. 

SÍLVIO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

As árvores do Cerrado brasileiro, normalmente, apresentam raízes profundas para atingir os lençóis freáticos desse bioma, entre 
outras adaptações a esse ambiente.   

A presença de raízes respiratórias em plantas do mangue está relacionada ao fato de viverem em solo lodoso e parcialmente 
submersas em água salobra pobre em oxigênio. A intensa decomposição aeróbica nas águas do mangue reduz a taxa de oxigênio 
dissolvido na água.

São seres vivos que flutuam na água doce ou salgada, não possuem mobilidade própria ou possuem mobilidade, mas não têm 
força suficiente para se deslocarem contra as correntes de água. São divididos em fitoplâncton como algas e cianobactérias 
fotossintetizantes e zooplanctons, micro animais heterótrofos como os micro crustáceos. 

A blástula está indicada em E. Ela apresenta a primeira cavidade embrionária, enquanto a fase anterior, mórula, D, não apresenta 
essa cavidade.  

São células totipotentes, podem originar qualquer tipo de célula do organismo. 
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FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Encontra-se na anáfase I, onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos. 
b) Estarão presentes três cromossomos em cada célula ao final dessa meiose, pois na anáfase I serão separados os cromossomos 

homólogos e na anáfase II as cromátides-irmãs.   

A fase em que ocorre esse fenômeno é a Prófase I. Consiste na troca de pedaços entre cromátides homólogas (troca de segmentos 
entre cromossomos homólogos). 

a) O sexo biológico do indivíduo é feminino, porque exibe dois cromossomos X. Ela herdou vinte e três cromossomos de cada 
genitor. 

b) Os cromossomos não são idênticos, porque possuem tamanhos distintos e diferentes moléculas de DNA, as quais formam os 
genes humanos.  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Historicamente, o pilates foi utilizado na reabilitação de soldados de guerra. Claro que, para esse caso, foi usado como 
tratamento, mas o método também conquistou pessoas pelo desenvolvimento do condicionamento físico, habilidade importante 
para suportar a rotina de combate. 

O rendimento de cada pessoa é influenciado pelas condutas adotadas em seu treinamento e pode ser melhorado com estratégias 
combinadas para aumentar performance. 

Dessa maneira, o condicionamento físico adequado, além de trazer os benefícios fisiológicos básicos, torna-se indispensável para 
evitar lesões, sejam elas articulares ou musculares. 

Os atletas, por sua vez, precisam usar sua energia e intensidade durante a atuação, buscando melhor rendimento, resultado e 
segurança. 

Os praticantes de esportes com prancha, por exemplo, precisam de muita força e estabilidade no Core para conseguir realizar 
rotações em várias articulações de forma simultânea e integrada, sem que percam o equilíbrio.


