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Faremos a seguir algumas considerações a respeito da proposta de redação: 
 

1. Considerando os textos como motivadores: através desta parte do enunciado, o candidato deve ter o 
entendimento de que os textos apresentados como motivadores são subsídios para que a partir dos mesmos o 
candidato possa elaborar e sustentar suas ideias. 
2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida, portanto o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação. 
3. O tema: “O envelhecimento da população no Brasil, subsídios necessários ao tratamento do idoso na sociedade 
atual”. 
A exposição e defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. “A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio 
e a evidência das provas. Na proposição, deverá ocorrer a declaração da tese ou ponto de vista a ser defendido pelo 
autor.” A partir de tal consideração e tendo em vista o tema proposto, eis alguns aspectos que poderão ser 
abordados: 

 o cuidado e as possibilidades de um modelo que permita um envelhecimento com cidadania, no qual atuem 
família, estado e outros atores da sociedade; 

 o papel do idoso na sociedade atual; e, 

 o Brasil como um país em que a população de idosos aumenta cada vez mais.   
 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27 ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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QUESTÃO 01 
 

A glândula tireoide produz os hormônios Tiroxina (T4) e a Triiodotiroxina (T3), ambos têm função de elevar o 
metabolismo celular, energético e proteico, atuando em conjunto com os hormônios de crescimento. Para a 
ocorrência das funções normais, é necessário suprimento adequado de iodo no sangue. O 3º hormônio associado ao 
metabolismo de cálcio é a calcitonina. 

A glândula tireoide pode ter suas atividades reduzidas (hipotiroidismo), que se apresenta sob as formas de 
Cretinismo (em crianças e recém-nascidos), devido a não formação glandular e causar impactos sobre o crescimento 
físico e mental. Pode ocorrer também Mixedema, uma atrofia da glândula que desencadeia excesso de cansaço 
físico e mental. Em relação a hipertiroidismo, que é a relação de atividade excessiva da glândula, apresenta-se sob a 
forma de bócio ou doença de Graves, as quais têm sintomas de perda de peso, sudorese, tremores e protuberância 
ocular. 

A calcitonina é responsável pela diminuição da quantidade de cálcio circulante no sangue. 
 
Fontes:  

 Marcczwski M e Vélez E. C. Biológicas, vol.2. Editora FTD. 

 Biologia Geral, autor Cezar e Sesar. Vol 3, editora Saraiva. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – BIOLOGIA – 5,00 pontos 

 Denominações dos hormônios – Valor: 1,50 ponto 

 Elemento químico – Valor: 1,00 ponto 

 Distúrbios relacionados à função glandular – Valor: 2,50 pontos 
 
 

QUESTÃO 02 
 

A glicose tem seu “ esqueleto fracionado”, com seis átomos de carbono em duas moléculas de ácido pirúvico, 
cada uma com três átomos de carbono. Há transferência de átomos de Hidrogênio ricos em energia para a molécula 
de NAD+, a qual será posteriormente transferida para a cadeia respiratória na fase aeróbia. E por fim, a parte da 
energia liberada para a produção de ATP.  

Na glicólise ocorre consumo de duas moléculas de ATP, mas, se formam “quatro”, gerando, assim, um 
rendimento energético. 
 
Fontes:  

 Marcczwski M e Vélez E. C. Biológicas, vol.2. Editora FTD. 

 Biologia Geral, autor Cezar e Sesar. Vol 3, editora Saraiva. 
 
 
 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – BIOLOGIA – 5,00 pontos 

 Descrições das ações implicadas aos três eventos – Valor: 4,00 pontos 

 Rendimento energético no final do processo – Valor: 1,00 ponto 
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QUESTÃO 03 
 

A) NaCl + H2O  Cl2 + H2 + 2NaOH (ou 2Na+ + 2OH–) 
 

B) Ânodo: 2Cl–  Cl2 + 2e– 
     Cátodo: 2H2O + 2e–  H2 + 2OH– 

 

C) 1 mol de sal – 1 mol de gás cloro 
     1,5 mols – x mols 
     1,5 mols de gás cloro 

1 mol de gás cloro – 71 g 
1,5 mols – y g 
y  = 106,5 g de cloro 

 

D) Para realizar a reação, utilizou-se 2 elétrons. Cada elétron tem a carga de 96500C, logo 2 elétrons terão 193000C 
ou 1,93 x 105. 

 
Fontes:  

 Química Revisional. Apostila Rede Cristã de Educação. 3 ano. 2012. 

 Usberco e Salvador. Química – volume único. Ed Saraiva. 2006. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUÍMICA – 5,00 pontos 

 Reação global – Valor: 1,50 ponto 

 Reações ocorridas no ânodo e no cátodo – Valor: 1,50 ponto 

 Massa do elemento cloro formado a partir de 1,5 mol de sal – Valor: 1,00 ponto 

 Carga utilizada na reação – Valor: 1,00 ponto 

 

QUESTÃO 04 
 

A) Branda: 2-metilbut-2-eno  2-metilbutano-2,3-diol 
     Enérgica: 2-metilbut-2-eno  propanona + etanal (que é convertido a ácido etanoico) 
 
B) metano  metanol  metanal  ácido metanóico  gás carbônico 
 
C) A reação que é utilizada para produzir aldeídos é a ozonólise. No caso, ocorrerá: 2-metilbut-2-eno + O3 (H2O/Zn)  

propanona + etanal 
 
Fontes:  

 Química Revisional. Apostila Rede Cristã de Educação. 3 ano. 2012. 

 Usberco e Salvador. Química – volume único. Ed Saraiva. 2006. 
 

 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUÍMICA – 5,00 pontos 

 Reação de oxidação branda e energética do 2-metilbut-2-eno – Valor: 2,00 pontos 

 Sequência de oxidação ocorrida entre as funções orgânicas – Valor: 1,50 ponto 
 Reação que produz um aldeído – Valor: 1,50 ponto 
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