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Objetivas 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1  GABARITO: C 
A questão que o aluno tenha conhecimento dos mecanismos coesivos. 
A placa apresentada apresenta um desvio de coesão referencial, pois 
o pronome possessivo tem mais de um referente, portanto a letra C 
está correta. O que deixa a letra A incorreta é o fato de não ser um 
desvio de substituição. As letras B, D e E também não justificam o 
desvio. 
 

Questão 2  GABARITO: B 
No texto apresentado, há diferentes recursos sequenciais. O aluno 
deverá reconhecer o valor da locução conjuntiva destacada. Dessa 
forma, o “para que” estabelece, com a oração anterior, valor 
circunstancial de finalidade. As alternativas A, C, D e E estão 
incorretas, pois as circunstâncias apresentadas não se justificam. 
 

Questão 3  GABARITO: C 
A questão socilita do aluno um conhecimento morfossintático do 
pronome oblíquo átono lhe. 
Em função de seu valor possessivo em “Quebraram-lhe” exerce a 
função de adjunto adnominal, portanto C. Também a alternativa C 
está correta, pois o “lhe” em “Sacha lhe deu uma casa”, em função da 
tansitividade do verbo “dar”, exerce a função de objeto indireto. As 
demais alternativas não justificam as funções apresentadas. 
 

Questão 4  GABARITO: D 
A questão exigirá do aluno conhecimento dos elementos de coesão 
textual. No texto, “além de” ten valor de adição, portanto letra A 
incorreta. Na B, “mesmo que” é um elemento conector de valor 
concessivo, portanto incorreta. Na C, o marcador sequencial não é 
endofórico e, sim, exofórico, portanto incorreta. A letra D se justifica, 
pois o termo “aliás” é uma palavra retificadora. Na letra E, “depois 
que” não expressa valor condicional e, sim, temporal. 
 

Questão 5  GABARITO: A 
A questão exige conhecimento de “semântica”, portanto 
conhecimento de substituição lexical por sinonímia, o que justifica a 
letra A como correta. As demais apresentam substituições cujos 
sentidos não se equivalem à expressão “acertou na lata”. 
 

Questão 6  GABARITO: C 
A questão exige do aluno conhecimento dos mecanismos de coesão 
sequencial. As conjunções “pois” e “mas” estabelecem as relações de 
sentido explicação e adversão, portanto letra C. As demais 
alternativas não estabelecem os valores de tempo, de adição e de 
conclusão. Portanto, as alternativas A, B, D e E estão incorretas. 
 

Questão 7  GABARITO: B 
O pronome oblíquo átono se está em ênclise, uma vez que a forma 
verbal está no imperativo, portanto gabarito B é o correto. As demais 
alternativas não se justificam, pois não há próclise e nem mesóclise. 
Portanto, os gabaritos A, C, D e E estão incorretos. 
 

Questão 8  GABARITO: A 
Uma das temáticas das obras machadianas era a abordagem das 
relações motivadas pelo interesse financeiro. No trecho em destaque, 
Marcela, que era uma prostituta, amou Brás Cubas enquanto houve o 
recebimento de recursos financeiros. Além disso, Machado 
desmascara a hipocrisia das personagens, dentro de uma sociedade 
mascarada pelos valores morais de sua época.  
 
 
 
 
 

Questão 9  GABARITO: A 
A redução de seres humanos à condição de animais é uma 
característica naturalista presente na fotografia, pelo fato de a escrava 
servir de montaria à menina, e também no romance, pois o escravo 
também era tratado como uma besta pelo menino Brás Cubas. 
 

Questão 10  GABARITO: E 
O naturalismo apresenta um caráter mais radical que o Realismo, isso 
é perceptível pelas características descritivistas dos personagens. O 
autor retrata a condição humana e sua relação de subsistência, 
baseada na perspectiva determinista, de que o homem é produto do 
meio em que é gerado. 
 

Questão 11  GABARITO: E 
As descrições enfatizadas em aspectos sociais e físicas são 
características do movimento naturalista, que visa uma descrição mais 
realista e, por muitas vezes, apresenta um caráter mais hostil. 
 

Questão 12  GABARITO: A 
A coerência sintática está relacionada com a estrutura linguística, 
portanto conectivos inadequados, como no exemplo do texto - “por 
outro lado” –, são estruturas ligadas a esse tipo de coerência.  
 

Questão 13  GABARITO: B 
A coerência pragmática é aquela em que os atos de fala atendem às 
possibilidades de interpretação na situação retratada. 
 

Questão 14  GABARITO: C 
São as respostas incoerentes dadas às duas perguntas que garantem 
a construção do sentido e do humor na tirinha analisada.  
 

Questão 15  GABARITO: C 
No poema de Conceição Evaristo, o eu-lírico se identifica como parte 
e representante da força feminina: falando de si mesma, está 
exaltando suas companheiras. Com imagens que remetem para a 
fertilidade, o poema apresenta a gestação como um dom quase divino 
e mágico: "inauguro a vida". Nos versos é sugerido que as mulheres 
são a origem e o motor da humanidade, já que são o "abrigo da 
semente" através do qual tudo nasce e floresce. 
 

Questão 16  GABARITO: A  
No conto “O caso da vara”, o dilema de Lucrécia, como pano de fundo, 
ganha relevo maior do que o dilema de Damião. Machado de Assis 
tematiza uma relação de quase igualdade entre o seminarista e a 
escrava, determinada pela questão do poder senhorial e escravista, 
respectivamente.  
 

Questão 17  GABARITO: E  
“O caso da vara”, de Machado de Assis, tematiza a a existência de um 
sistema de relações sociais vigente na sociedade brasileira 
escravocrata do século XIX, com seus alicerces na dominação e na 
subserviência não só de senhores em relação aos seus escravos, mas 
também na dependência entre homens livres e pessoas detentoras de 
algum tipo de poder dentro da sociedade.   
 

Questão 18  GABARITO: A  
No desfecho do conto, Machado faz com que a expressão mimetize o 
prolongamento da fruição do prazer por Fortunato, advindo da 
contemplação da dor aguda e do desespero de Garcia, materializados 
nas lágrimas e soluços que “rebentam” depois de ter buscado contê-
los durante algum tempo em presença do marido de Maria Luísa. Esse 
comportamento revela a insaciável capacidade de desfrutar da dor 
alheia.  
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Questão 19  GABARITO: C 
Tanto no conto como no romance, o procedimento narrativo é 
semelhante: um indivíduo na maturidade resolve voltar ao passado 
para relatar, através da memória, fatos que não foram muito bem 
digeridos pela falta de maturidade na juventude.  

 
BIOLOGIA 

Questão 20  GABARITO: E 
A Taenia solium é um verme hermafrodita, isto é , a presença de dois 
sexos em um indivíduo, sendo com isto capaz de realizar 
autofecundação. No intestino ocorre a reprodução sexuada que 
garante a variabilidade genética entre os ovos formados, graças a 
permutação e a segregação independente ocorrida na gametogênese, 
e o encontro ao acaso dos gametas na fecundação. 
 

Questão 21  GABARITO: E 
As plantas ANTÓFITAS são as que possuem flore. No cladograma estão 
representadas pelo número 5, as ANGIOSPERMAS..   
 

Questão 22  GABARITO: B 
A probabilidade de nascer uma fêmea do casal de roedores 7 e 8 é de 

; enquanto que a probabilidade de ter pelagem amarela é de , de 
acordo com o cruzamento abaixo (genótipos do pai – 7 (Aa) e da mãe 
– 8 (Aa), e lembrando que AA é letal): 

 
Aa – pelagem amarela 
aa – pelagem preta 
Assim, a probabilidade de ter pelagem amarela é de ; multiplicando 

pela probabilidade de ser fêmea, tem-se: × = =  (33%).   
 

Questão 23  GABARITO: D 
[A]  Incorreta. Os musgos não possuem pólen e nem estigma. 
[B]  Incorreta. Os musgos precisam de água/umidade para a 

reprodução e, ambientes secos, não haveria a formação do 
esporófito e a consequente liberação dos esporos que, quando 
maduros, são liberados no ar, espalhando-se pelo ambiente; o 
esporo origina uma estrutura chamada protonema, a partir do 
qual se formam os gametófitos. 

[C]  Incorreta. O que influencia a formação de rizoides é a 
água/umidade e luminosidade. 

[E]  Incorreta. Em hepáticas, os propágulos, que se formam em 
pequenas taças denominadas conceptáculos, desprendem-se e 
são transportados por respingos de água para longe da planta 
genitora, originando assexuadamente novos indivíduos, não 
dependendo da luminosidade.   

 

Questão 24  GABARITO: C 
O texto I indica a verminose ascaridíase, causada pelo verme Ascaris 
lumbricoides, conhecido como lombriga; machos e fêmeas da 
lombriga copulam no intestino humano e uma fêmea põe diariamente 
mais de 200 mil ovos que saem do corpo humano pelas fezes; esses 
ovos podem ser ingeridos por água e alimentos contaminados; o texto 
II indica a verminose ancilostomose (amarelão), causada pelos vermes 
Ancylostoma duodenale ou Necator americanus; as formas adultas 
vivem no intestino delgado da pessoa infectada, onde machos e 
fêmeas copulam, os ovos são eliminados com as fezes humanas e, se 
atingirem o solo, eclodem, liberando larvas filamentosas e que 
penetram ativamente na pele dos hospedeiros.  
 
 

Questão 25  GABARITO: D 
Os resultados dos cruzamentos revelam que nas espécies A e B, a 
determinação da coloração das flores envolvem dois alelos. Na 
espécie A o alelo determinante da cor vermelha é completamente 
dominante sobre o alelo para o branco, fato evidenciado pela cor 
vermelha ter se manifestado em todos os descendentes da F1. Na 
espécie B, o alelo para a coloração vermelha é incompletamente 
dominante sobre o alelo para o branco, pois a F1 apresenta uma 
coloração rósea, intermediária entre o vermelho e o branco.   
 

Questão 26  GABARITO: D 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 1, 4, 2 e 3.  
 

Questão 27  GABARITO: A 
No ciclo vital alternante dos musgos, a meiose é espórica e ocorre nas 
células germinativas situadas no esporângio, que é situado na 
extremidade do esporófito.   
 

Questão 28  GABARITO: D 
A cisticercose ocorre quando uma pessoa ingere os ovos ou proglotes 
da tênia, que podem atingir a musculatura, geralmente causando 
poucos problemas, no entanto, podem atingir o sistema nervoso 
central (neurocisticercose), provocando convulsões e levando o 
indivíduo à morte.  
 

Questão 29  GABARITO: D 
A partir do enunciado, temos: genótipos HH e Hh, grupos A, B, AB e O 
não Bombaim; genótipo hh, grupos A, B, AB, e O Bombaim. 
O antígeno H, presente no sangue de doadores não Bombaim, 
induzem a produção de anticorpos anti-H no organismo de receptores 
do tipo O Bombaim. Estes não são portadores do alelo H e, portanto, 
incapazes de produzir o antígeno H. 
Comentários: Pais homozigotos recessivos (hh) não podem ter 
descendentes não Bombaim, portadores de genótipo H. Uma 
amostra de sangue Bombaim não se aglutina na presença de 
anticorpos anti-H, pois não são portadores do antígeno H. Os 
indivíduos com o fenótipo Bombaim podem doar sangue para os 
grupos A, B, AB e O e Bombaim. Um casal em que ambos são do tipo 
sanguíneo O não Bombaim podem gerar filhos com o fenótipo 
Bombaim se forem heterozigotos para o gene H, isto é, se portarem o 
genótipo Hh.   
 

Questão 30  GABARITO: D 
[A]  Incorreta. Uma característica importante do grupo Cestoda, do 

qual a Taenia faz parte, é a ausência de tubo digestório e a 
absorção dos alimentos é feita por difusão, através do tegumento, 
em estruturas denominadas microtríquias, aproveitando o 
material já parcialmente digerido pelo hospedeiro. 

[B]  Incorreta. O hospedeiro intermediário da Taenia solium é o porco 
e o da Taenia saginata é o boi, e o hospedeiro definitivo é o ser 
humano; a tênia adulta vive presa à parede do intestino delgado 
do hospedeiro definitivo, onde ocorre a autofecundação e a 
eliminação das proglótides nas fezes. 

[C]  Incorreta. Uma parte do ciclo da teníase ocorre quando há 
eliminação de fezes humanas contaminadas com proglótides, que 
se rompem e liberam ovos no solo, geralmente por falta de 
instalações sanitárias adequadas, e esses ovos podem contaminar 
água e verduras e serem ingeridos pelo porco ou boi, que podem 
contaminar seres humanos através da ingestão de carne crua ou 
malcozida. 

[D]  Correta.  
[E]  Incorreta. A cisticercose humana é mais grave que a teníase e se 

desenvolve quando uma pessoa ingere ovos da tênia, que podem 
atingir a musculatura ou o encéfalo, transformando-se em 
cisticercos; na teníase, o ser humano é o hospedeiro definitivo, na 
cisticercose ele é o hospedeiro intermediário.  
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Discursivas 
LÍNGUA PORTUGUESA 

FÁTIMA 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 1 
a) A visão que se cria dos memes políticos, segundo especialistas ouvidos pelo jornal, é a visão de que eles são, apenas, uma diversão dos 

internautas. 
b) O recurso lexical usado pelo consultor em marketing político foi o de sinonímia uma vez que a palavra “fenômeno” substitui “memes”. 

Questão 2
a) O emprego do pronome pessoal do caso reto está inadequado, pois ele não pode funcionar como complemento de verbo. 
b) Nem vai dar tempo de sentir saudade de seu carro. Você vai vê-lo todos os dias. 

Questão 3
a) O pronome demonstrativo “isto”, do ponto de vista coesivo, tem o papel de elemento referencial dêitico. 
b) O desvio está em não poder iniciar oração com pronome oblíquo átono. 

Questão 4
a) O autor usou, como recurso coesivo referencial, elementos anafóricos. 
b) O pronome oblíquo átono exerceria a função de sujeito do infinitivo. 

Questão 5 
A)  

a) A conjunção “se” estabelece valor circunstancial condicional e a locução conjuntiva “ainda que”, valor concessivo. 
b) O pronome oblíquo está em próclise porque há uma palavra atratora antes do verbo – há – advérbio. 

B) O uso da referida vírgula se justifica por tratar-se de um termo deslocado. 
 

KLEBER 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 6 
a) O narrador compara as ações de Piedade e Jerônimo com as de animais. Como nas passagens: “E o mugido lúgubre [...]”; “[...] uma vaca 

chamando ao longe”; “[...] o formigueiro assanhava-se [...]”; “[...] a máquina de máquinas começava a bufar”; “[...] ululante como um cão 
que espera pelo dono [...]”; “[...] fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode”. 

b) Piedade afirma que a natureza influencia a personalidade de seu marido, sendo responsável pela mudança de comportamento dele. 
(Deteminismo) 

Questão 7
Em O bom crioulo, o relacionamento amoroso entre dois homens (um marinheiro negro e ex-escravo com um jovem branco – Amaro e Aleixo, 
respectivamente) causou enorme polêmica com os leitores do século XIX. 

Questão 8 
O ser humano é um dos elementos da natureza e, por isso, recebe influência dela, reproduz na vida os ciclos naturais; Determinismo: Mandacaru 
quando fulora na seca / É um sinal que a chuva chega no sertão / toda menina que enjoa da boneca / É sinal que o amor já chegou no coração. 
Comportamento instintivo, fêmea presa aos instintos sexuais: Meia comprida não quer mais sapato baixo / Vestido bem cintado não quer mais 
vestir gibão / Ela só quer só pensa em namorar / De manhã cedo já está pintada / Só vive suspirando sonhando acordada. 
Valorização da ciência, cientificismo: O pai leva ao doutor a filha adoentada / Não come nem estuda não dorme nem quer nada / Ela só quer só 
pensa em namorar. 
 
 

WILLIAN ANDRADE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 9
a) A pretensão de Marcatti era alertar para os perigos que corriam as crianças, uma vez que essas brincavam constantemente no local onde 

se  encontrava a árvore. Ele afirma, no entanto, que quem está oferecendo perigo são as próprias crianças. 
b) As crianças que brincam na praça/no local correm perigo. 

Questão 10 
As duas primeiras estrofes do poema usam linguagem objetiva com termos técnicos e científicos, o que provoca estranhamento, uma vez que 
o texto é um poema e, por isso, a linguagem deve ser subjetiva, metafórica, conotativa. 

Questão 11
a) A charge de João Galvão tem a intenção de criticar o valor do combustível. 
b) Para criticar o valor do combustível, há três personagens do lado esquerdo usando bicos/gatilhos de abastecimento de bombas de 

combustível como estivessem prestes a cometer um assalto. Do lado direito, vem um carro pela rua. Metaforicamente, a charge está 
indicando que o valor do combustível é tão alto que é como se o consumidor fosse assaltado a cada vez que abastece o automóvel.   
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JULIO CÉSAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 12 
No conto “O caso da vara”, de Machado de Assis, Damião, mesmo não tendo muita certeza da informação, acredita que a Sinhá Rita mantém 
um caso amoroso com o padrinho João Carneiro. Esse fato poderia ter sido usado por ele para promover a sua saída do seminário. 

Questão 13 
A tensão estabelecida no início do conto foi gerada após Maria Luísa e Garcia presenciarem uma cena grotesca praticada pelo Fortunato em seu 
gabinete: a tortura de um rato até a morte. 

Questão 14
A personagem Rita foi assassinada pelo marido e Maria Luísa morreu de tuberculose. 

 
BIOLOGIA 

SÍLVIO MAGRI 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 15
a) A característica A é uma apomorfia dos vegetais, ou seja, organismos com um ancestral comum exclusivo que compartilham certas 

características e no caso de vegetais é a formação de embriões multicelulares compactos que no início do desenvolvimento retiram 
alimento diretamente da planta genitora. A característica B, comum às plantas espermatófitas (gimnospermas e angiospermas), é a 
produção de sementes, o que proporcionou a independência do ambiente aquático, pois a semente protege o embrião.  

b) A condução de água e sais minerais nesses vegetais ocorre por osmose e difusão, respectivamente. 

Questão 16 
a) A estrutura A representa o esporófito 2N e a estrutura B representa o gametófito N. 
b) O esporófito produz esporos por meiose. Esses germinam formando o protonema que origina um novo musgo (gametófito).   

Questão 17
A vantagem de apresentar hadroma e leptoma é tornar o transporte das seivas mais eficiente. 
 

LEANDRO BRESEGHELLO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 18
a) A parasitose é a esquistossomose. 
b) O número que representa o estágio de vida com maior chance de gerar vermes descendentes com maior variabilidade genético é o 7 ou 8, 

quando ocorre a reprodução sexuada entre os vermes adultos.  

Questão 19
O hospedeiro definitivo do W. bancrofti é o ser humano. Nesse hospedeiro os vermes adultos realizam a reprodução sexuada. Na natureza, a 
principal forma de transmissão da filariose (elefantíase ou wuchereriose) aos humanos são as fêmeas dos mosquitos do gênero Culex, 
portadores das larvas do parasita. 

Questão 20
O parasita causador da esquistossomose pertence ao filo Platelminto. Este filo possui três folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e 
ectoderme (triblástico); e é acelomado. 

Questão 21 
a) O nome é Cisticerco e pode se instalar além do sistema nervoso central em outras como globo ocular e outras localizações subcutânea, 

muscular e visceral. 
b) Este helminto da classe Taenia é hermafrodita produzindo seus ovos por reprodução cruzada ou autofecundação. 

Questão 22 
a) Ascaris lumbricoides do filo Nematelminto (nematódeo). 
b) Educação sanitária; 

Saneamento básico; 
Cuidados higiênicos no preparo dos alimentos; 
Boa higiene pessoal, manter unhas aparadas; 
Combate aos insetos domésticos, pois moscas e baratas podem veicular os ovos; 
Tratamento das pessoas parasitadas. 
Lavar bem as mãos antes das refeições ou depois de ter contato com animais domésticos. 



6 
 

FELÍCIO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 23 

a) Pais: 𝐶 𝐶 × 𝐶𝐶  
Filhos: 50% aguti (𝐶𝐶  e 𝐶𝐶 ); 25% chinchila (𝐶 𝐶 ) e 25% himalaia (𝐶 𝐶 ). 

b) Pais: 𝐶𝐶 × 𝐶 𝐶  

 
 𝐶 

 
𝐶  

 
 

𝐶  𝐶𝐶  
 

𝐶 𝐶  
 

𝐶  𝐶𝐶  
 

𝐶 𝐶  
 

𝑃(𝐶 𝐶 ) =
1

4
  𝑜𝑢  25% 

Questão 24 
O sangue do tipo O possui aglutininas anti-A e anti-B. Com transfusões de pequeno volume, essas aglutininas ficam muito diluídas no sangue do 
receptor, o que não acarreta problemas. Por outro lado, se o volume do sangue O doado for grande, essas aglutininas atingem concentrações 
que provocam a aglutinação das hemácias do receptor, causando entupimento dos capilares e outros problemas decorrentes das transfusões 
incompatíveis.   

Questão 25 
O tipo sanguíneo do pai de João é 𝐴. A probabilidade de João ter uma irmã com o tipo sanguíneo 𝑂 é de 12,5%, pois multiplica-se a probabilidade 
de ser do tipo sanguíneo 𝑂 com a probabilidade de ser menina:  

𝐻

𝑀
 𝐼  𝑖 

𝐼  𝐼 𝐼  𝐼 𝑖 
𝑖 𝐼 𝑖 𝑖𝑖 

 de ser do tipo sanguíneo 𝑂   (𝑖𝑖), multiplicado por  de ser menina, sendo × = = 0,125 ou 12,5%. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 26
A busca excessiva pelo corpo perfeito pode gerar alguns transtornos psicológicos relacionados à própria percepção do corpo. Cite 3 deles. 

Questão 27
O que é o Transtorno Dismórfico Corporal? 

Questão 28
Por qual motivo é considerado que a prática de exercício físico por uma pessoa que possui o Transtorno Dismórfico Corporal é uma prática 
compulsiva? 

Questão 29
Por qual motivo uma pessoa com vigorexia não gosta de aparecer em público? 

Questão 30 
Os prejuízos causados pelo Transtorno Dismórfico Corporal englobam quais esferas? 
 

 
 


