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Objetivas 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1  GABARITO: C, pois as palavras “paciente” que se refere 
ao indivíduo que tem paciência e “paciente” do indivíduo que está sob 
os cuidados médicos apresentam tanto a grafia quanto a pronúncia 
idênticas. 
 

Questão 2  GABARITO: B 
Joãozinho queria saber o valor do veículo e o motorista pensou que 
ele se referia ao valor da passagem. 
 

Questão 3  GABARITO: B 
Todas as outras alternativas apresentam desvios à norma culpa da 
língua portuguesa. 
 

Questão 4  GABARITO: C 
(dá) é uma monossílaba tônica terminada em –a (som vocálico forte). 
 

Questão 5  GABARITO: E 
Homófonas heterográficas, pois apresentam a pronúncia idêntica, 
mas grafias diferentes. 
 

Questão 6  GABARITO: A 
As três palavras apontadas na alternativa são proparoxítonas e, 
conforme a regra, todas devem receber acento. 
 

Questão 7  GABARITO: C – (sa.ú.de) ocorre um hiato. 
 

Questão 8  GABARITO: C 
O artista pretende com a sua obra, promover uma reflexão sobre a 
triste realidade do trabalho infantil. 
 

Questão 9  GABARITO: E 
A figura em negrito está em oposição à maioria que se encaminha para 
uma única direção. Em outras palavras, alguém se contrapõe ao 
padrão, ao controle do pensamento coletivo. 
 

Questão 10  GABARITO: B 
Neste poema abstrato de Cecília Meireles, o eu-lírico fala sobre seus 
sonhos colocados em um navio que acabara de naufragar. Uma 
maneira sugestiva de dizer que não tem mais esperança, pois as 
experiências tristes que a escritora viveu levam a esta interpretação. 
 

Questão 11  GABARITO: B 
Pelas informações contidas e as palavras predominantemente em 
sentido denotativo, notamos que trata-se de um texto não literário. 
 

Questão 12  GABARITO: C 
O cansaço estampado nos rostos das personagens de Antônio Rocco 
e os detalhes descritos na segunda parte do texto de Oswald de 
Andrade revelam-nos as dificuldades dos imigrantes na chegada ao 
Brasil. 
 

Questão 13  GABARITO: D 
Apesar da relação intertextual com a pintura de Salvador Dali, o cartaz 
da UFG tem a função de educar os alunos a se manterem atentos 
quanto à devolução dos livros emprestados pela Biblioteca desta 
instituição. 
 

Questão 14  GABARITO: B 
A alternativa “a” está errada, pois a visão do amor é idealizada; letra 
“c” – os dois estão no Rio de Janeiro; letra “d” – tratam de maneira 
subjetiva sobre os destinos do amor; letra “e” – não aceitam as 
transformações ocorridas. 
 

Questão 15  GABARITO: D 
A reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil é abordada 
nessa charge de Duke. As outras alternativas estão extrapolando ou 
reduzindo as possibilidades interpretativas da charge. 
 

Questão 16  GABARITO: D 
A paródia é um tipo de intertextualidade em que determinado texto 
modifica a ideia central do texto retomado. Diferentemente da 
paráfrase, a paródia caracteriza-se por fazer uma releitura crítica, 
sarcástica, debochada ou irônica de uma obra. Dessa maneira, os 
mashups citados promovem uma ruptura com as obras literárias 
clássicas anteriores a eles, pois subvertem a ideias centrais dos livros 
citados em vez de endossá-las. 
 

Questão 17  GABARITO: D 
O texto procura indicar a relação possível entre as mídias digitais e o 
universo da leitura. Para tanto, logo no início há a afirmação de que 
existem muitos profissionais em redes sociais com o trabalho voltado 
para estimular o hábito da leitura. Além disso, há, no segundo 
parágrafo, a citação da opinião de uma especialista que endossa tal 
posicionamento.   
 

Questão 18  GABARITO: E 
O texto apresenta alusão ao fazer uso da expressão “O bicho vai 
pegar”. 

 
BIOLOGIA 

Questão 19  GABARITO: A 
A carência de vitamina b1 (Tiamina) causa beribéri que é uma 
polineurite, caracterizada como fraqueza muscular, cansaço e outros. 
 

Questão 20  GABARITO: B 
O coral-sol, por ser uma espécie exótica no litoral brasileiro, não 
apresenta predadores naturais, mantendo-se no topo de cadeia, o 
que leva a um aumento populacional da espécie, causando 
desequilíbrio nesse ecossistema.   
 

Questão 21  GABARITO: E 
A enzima (proteína) lactase hidrolisa o carboidrato dissacarídeo 
lactose, que é formado pelas moléculas de glicose e galactose.   
 

Questão 22  GABARITO: D 
Qualquer população tem potencial para crescer exponencialmente e 
essa capacidade teórica de crescer em condições ideais apresentada 
pelas populações biológicas é chamada de potencial biótico. Em 
condições naturais, o crescimento de uma população é limitado pela 
disponibilidade de recursos do meio, como alimento, espaço, abrigo, 
predadores, parasitas, competições etc. Esse conjunto de fatores que 
limita o crescimento de uma população é chamado de resistência ao 
meio, que cresce proporcionalmente ao aumento da densidade 
populacional, até atingir um ponto em que as taxas de natalidade e de 
mortalidade se tornam equivalentes e o número de indivíduos da 
população permanece mais ou menos constante ao longo do tempo. 
Assim, a curva de crescimento real de uma população resulta da 
interação entre seu potencial biótico e a resistência imposta pelo 
meio.   
 
Questão 23 GABARITO A 
As vitaminas que combatem radicais livres que podem prevenir contra 
câncer são as vitaminas A, E, C. Portanto o item A é o que contempla. 
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Questão 24  Resposta: C 
A regra de Chargaff permitiu a Francis Crick e James Watson elaborar 
o modelo da dupla-hélice do DNA apresentando o pareamento 
obrigatório das bases nitrogenadas púricas, Adenina e Guanina, com 
as bases pirimídicas Timina e Citosina, respectivamente.   
 

Questão 25  Resposta: E 
O alimento que predominava na refeição era o contrafilé na brasa, 
pois carne apresenta grande quantidade de proteínas que, quando 
digeridas, são quebradas e absorvidas em forma de aminoácidos.   
 

Questão 26  Resposta: C 
[A]  Incorreta. A base nitrogenada guanina é encontrada tanto ácido 

desoxirribonucleico (DNA) quanto no ácido ribonucleico (RNA). 
[B]  Incorreta. As bases nitrogenadas, inclusive a guanina, (tanto no 

DNA quanto no RNA), estão ligadas à ribose (carboidrato pentose). 
[C]  Correta. A base nitrogenada guanina é classificada como púrica ou 

purina, assim como a base adenina; as bases nitrogenadas citosina 
e timina são pirimídicas. 

[D]  Incorreta. A base nitrogenada guanina se une à base nitrogenada 
citosina por ligações de hidrogênio; a base adenina se liga à base 
timina no DNA e à uracila no RNA. 

[E]  Incorreta. A base nitrogenada guanina é complementar à base 
citosina. 

 

Questão 27  Resposta: B 
O bócio não é causado pela excesso de iodo e sim pela falta. Anemia 
ferropriva é causada pela falta do mineral ferro. 
 

Questão 28  Resposta: C 
O DNA apresenta duas fitas complementares na sua estrutura, as 
bases que encontramos neste ácido nucleico são Adenina, Citosina, 
Guanina e Timina. E o açúcar encontrado é a desoxirribose. Já no RNA 
somente uma fita é encontrada e nela encontramos Adenina, Citosina, 
Guanina e Uracila (exclusivo do RNA). E o açúcar correspondente é a 
ribose.   
 

Questão 29  Resposta: E 
[A]  Incorreta. A glicose encontrada nos alimentos doces leva apenas 

poucos minutos, para ser metabolizada, com rápida absorção. 
[B] Incorreta. Os refrigerantes possuem níveis altíssimos de 

carboidratos (açúcares) que, quando metabolizados no fígado, são 
convertidos em gordura, além de aumentarem as taxas de glicose 
na corrente sanguínea. 

[C] Incorreta. As gorduras, além de servirem como armazenamento 
energético, participam da construção das membranas celulares, 
mantêm a temperatura corporal, protegem os órgãos, 
transportam certas vitaminas e são precursoras de hormônios 
esteroides. 

[D] Incorreta. Os monossacarídeos são carboidratos que apresentam 
entre 3 e 7 átomos de carbono na molécula, sendo os mais 
conhecidos a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a 
desoxirribose.   

 

Questão 30  Resposta: B 
Para compreender as formas de atuação do vírus e conseguir alcançar 
algum tipo de tratamento no futuro, se fez necessário a compreensão 
da biologia molecular que envolve o COVID-19. O sequenciamento 
genético foi a forma mais apropriada de desvendar a sequência de 
bases nitrogenadas que, no caso do COVID-19 o genoma é constituído 
por RNA de fita simples, ou seja, sua sequência só envolve as bases A, 
U, C e G. Existem várias técnicas diferentes para se determinar qual é 
a sequência de um determinado genoma; tais técnicas são usadas em 
laboratório e no caso do sequenciamento do COVID-19 a Nanopore, 
uma tecnologia relativamente nova no mercado foi utilizada para tal 
feito que permite realizar o sequenciamento diretamente da fita 
original de RNA. 

 
 
 
 
 

Discursivas 
LÍNGUA PORTUGUESA 

JADE MUSTAFÉ 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 1
A palavra “têm” recebe um acento diferencial quando está no plural. 
No caso do texto, a regra se aplica pois o sujeito é o termo “grandes 
empresas”, assim, a palavra “têm” concorda com ele em número. 

Questão 2
a) As palavras “terá” e “será” são acentuadas porque são oxítonas 

terminadas em –a. 
b) Alguns exemplos: próximos, números, últimos, hábito (...) 

Questão 3
A ambiguidade da tirinha foi construída pelo emprego da palavra 
“acento”, visto que apresenta sonoridade semelhante à palavra 
assento (lugar para sentar). 

Questão 4
As palavras “acento” e “assento” são classificadas como homófonas 
heterográficas ou homônimos homófonos, pois apresentam 
pronúncias idênticas, mas grafias diferentes. 

Questão 5
Ônibus é uma palavra proparoxítona e todas as palavras 
proparoxítonas são acentuadas. 
 

KLEBER 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 6 
a) Haicai 
b) Elegia 

Questão 7
a) É a relação de exploração que há entre o patrão e o eu lírico, 

supostamente seu escravo ou empregado. 
b) No poema encontramos um eu lírico machucado, amargurado 

pela vida de exploração que leva junto ao seu patrão 
(empregador). Ele se sente um verdadeiro escravo (talvez seja 
um, de fato), ironizando em alguns versos a maneira que é 
utilizado como força motriz para dar ganhos ao patrão.  

Questão 8 
O “carvão” representa a força de trabalho do negro (“a força motriz”) 
e a “mina” representa o próprio negro, ou seja, o lugar de onde o 
patrão extrai a sua riqueza. Logo, carvão e mina representam a 
exploração do homem  pelo homem, ou a exploração do homem 
negro pelo homem branco. 

Questão 9
Partindo da premissa de que Garcia era irônico, debochado e, 
portanto, alguém visto pelo narrador como não sendo muito sério em 
suas atitudes, provavelmente a expressão “Dimas”tenha sido algo 
cunhado pelo primo de Isabel para brincar com o narrador-
personagem quando este já estava condenado pelo roubo de uma 
bolsa. 

Questão 10 
A cidade citada no enredo é famosa por ser um centro de tratamento 
para alienados (deficientes mentais) e um antigo reduto para 
desajustados sociais. Disso surgem algumas dúvidas: será que ele 
também é um alienado?Será que o que foi exposto no enredo é 
verdadeiro, ou tudo não passou de um devaneio promovido por uma 
pessoa insana? E as dúvidas são os elementos centrais para o 
desenvolvimento desta trama narrativa. 
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WILLIAN ANDRADE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 11
a) Os dois textos tratam da saúde mental das pessoas submetidas 

ao isolamento durante a pandemia do Coronavírus. 
b) O leitor estaria cometendo o equívoco de contradição, que 

consiste em compreender o contrário daquilo dito no texto, 
afinal a imagem mostra um personagem nitidamente afetado 
pelo isolamento. 

Questão 12
Para transcrever a citação, qualquer trecho entre aspas pode ser 
utilizado. Já a paráfrase corresponde aos seguintes trechos: A 
propaganda dizia que tinha tanta mulher com Fusca ou a General 
Motors [...] volta ao tema mulheres e carros para combater, com 
ironia, o bordão dos anos 1960. Por fim, a referência transcrita pode 
ser o nome da campanha "Pilotas - Restart" ou, ainda, o título da 
revista Realidade. 

Questão 13
A intertextualidade é evidente quando a charge faz referência à 
história do Lobo Mau e dos Três Porquinhos, que estão presos em casa 
totalmente amedrontados. Já a interdiscursividade é percebida pela 
imagem do vírus circulando em volta da construção, confirmando a 
ideia de que os personagens, mesmo sendo inimigos, estão juntos em 
isolamento com medo da contaminação. 

 
BIOLOGIA 

WBIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 14
A vitamina C potencializa a absorção de ferro pelo organismo e a 
vitamina D é importante para o metabolismo do cálcio, sal mineral que 
atua também na coagulação sanguínea, função também exercida pela 
vitamina K.  

Questão 15 
A vitamina K é lipossolúvel, ou seja, depende de lipídios para serem 
absorvidas pelas células. Entretanto, como o medicamento atua 
impedindo a absorção de lipídios, poderá haver o comprometimento 
da absorção de vitamina K, o que afetaria o processo de coagulação 
sanguínea. 

Questão 16
A água ajuda a evitar as variações bruscas de temperatura devido aos 
seu alto calor específico. Além disso, a água é capaz de dissolver 
grande variedade de substâncias químicas, como sais, gases, açúcares, 
proteínas, entre outros. 
 
 

SÍLVIO MAGRI 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 17
A curva 1 representa o crescimento populacional de acordo com um 
modelo exponencial de crescimento populacional (ou potencial 
biótico). Na equação desse modelo, os fatores capazes de regular o 
crescimento populacional de uma espécie não são incorporados. A 
curva 2 representa o crescimento populacional de acordo com um 
modelo logístico (ou curva de crescimento real). Fatores capazes de 
regular o crescimento populacional de uma espécie são incorporados 
nesse modelo. A curva 1 representa melhor a citação de Darwin, já 
que nesse caso não haveria fatores capazes de regular o crescimento 
e, portanto, em teoria, a população poderia ser infinita. 

Questão 18
Curva 2, pois existe um grande número de jovens e poucos vão chegar 
a idade adulta. 
 

Questão 19
Foram adicionadas bases nitrogenadas (adenina, timina, guanina e 
citosina). Um dos componentes químicos presentes no DNA e ausente 
no RNA é a pentose desoxirribose, além da base nitrogenada timina.  

Questão 20
Pode atuar como RNA e a molécula 3, por possuir a base nitrogenada 
uracila em sua composição. 

Questão 21 
O modelo C representa a duplicação da molécula de DNA proposta por 
Watson e Crick, indicando que cada uma das moléculas de DNA serve 
como molde para a formação de uma nova cadeia, chamada de 
replicação semiconservativa. 
 
 
 

FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 22
As fibras vegetais presentes na dieta humana são constituídas, 
principalmente, por celulose. Essas fibras estimulam o peristaltismo 
intestinal e auxiliam a redução da absorção de lipídios do organismo, 
além de auxiliarem no controle da saciedade. 

Questão 23
a) Polissacarídeo de reserva animal: Glicogênio 

Polissacarídeo de reserva vegetal: Amido 
b) Glicogênio é armazenado nos músculos esqueléticos e no fígado. 

Amido pode ser armazenado na raiz (mandioca), no caule 
(batata-inglesa) e nas sementes (milho).   

Questão 24 
a) O diabetes mellitus é causado pelo excesso do monossacarídeo 

glicose no plasma sanguíneo. A glicose é importante para o 
metabolismo celular por ser fonte de energia. Durante o 
processo de respiração celular, a glicose é degradada e parte da 
energia liberada no processo é armazenada em moléculas de ATP 
(adenosina trifosfato). 

b) A diapedese é realizada pelos leucócitos. O processo consiste na 
passagem dos glóbulos brancos presentes no sangue em direção 
aos tecidos adjacentes aos capilares. A infiltração ocorre através 
da emissão de pseudópodes pelos leucócitos que se deslocam do 
sangue em direção ao líquido intersticial.   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 25
Quando essa busca se torna excessiva, alguns transtornos psicológicos 
podem suscitar nos indivíduos, como é o caso da anorexia, bulimia e 
a vigorexia. 

Questão 26
No caso da vigorexia, ou também chamado de Transtorno Dismórfico 
Corporal (TDC), os indivíduos tendem a possuir distorções na 
percepção da autoimagem, enxergando-se mais fracos e magros do 
que realmente são, assim como dieta extremamente rígida para o 
ganho de massa muscular, exercícios demasiados e uso de 
anabolizantes. 

Questão 27
O desenvolvimento destes transtornos tende a afetar a saúde de 
atletas e praticantes de exercício, fazendo com que dediquem várias 
horas do seu dia para a prática física. Hábito que remete a uma 
prática compulsiva que, por consequência, priva o indivíduo de 
realizar outras atividades de cunho social e individual. 
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Questão 28
A vigorexia faz com que o indivíduo evite lugares e pessoas, em função 
de sua imagem distorcida. A frequência com que o vigoréxico se 
expõe a lugares públicos apresenta relação com o sentimento de 
vergonha do próprio corpo. 

Questão 29 
Assim, observa-se que os prejuízos causados pelo TDC englobam as 
esferas: psicológica, mental, física, social, financeira, profissional, 
entre outras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


