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

1. Considerando os textos acima 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: “Causas e consequências de um mal que aumenta no Brasil: depressão”. 
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: 

 a depressão vista como uma questão de saúde pública;  

 causas e consequências do transtorno; e, 

 situações que correspondem ao aumento da depressão no Brasil.   
 
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) A febre amarela é causada por um vírus (arbovírus, família flaviviridae-RNA), essa doença tem perfil infeccioso, 
porém não contagioso. O vírus é transmitido por artrópodes que sugam sangue de seres humanos e outros 
primatas, temos a doença em seu ciclo silvestre, onde os vetores são mosquitos dos gêneros Haemagogus e 
Sabethes e no ciclo urbano por insetos do gênero Aedes. Apesar de boa parte dos casos apresentarem-se como 
benignos (assintomáticos), os quadros incidentes têm alto perfil de letalidade, chegando a mais de 50% em 
determinadas situações. 

b) A doença é muito mais incidente na região Norte do Brasil. 
 
Fontes:  

 Biologia vol. único, editora moderna. Autores: Mercadante e Favaretto. 

 Biologia e diversidade da vida. Editora Cengage. Sttarr e Taggaret. 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – BIOLOGIA – 5,00 pontos 

 Característica do agente etiológico e sua forma de transmissão – Valor: 4,00 pontos 

 Região endêmica – Valor: 1,00 ponto 

 
CRITÉRIOS AVALIADOS        GRADAÇÃO 
Característica do agente etiológico e sua forma de transmissão.   0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
Região endêmica.         0,00 1,00 
 

QUESTÃO 02 
 

Os neurônios são células especializadas do sistema nervoso, podendo ser sensitivos (aferentes), motores (eferentes) 
ou associados (interneurônios). Podemos citar como exemplo de aferentes os que conduzem sinais de neurônios 

sensoriais ao sistema nervoso central, por exemplo, dos mecanorreceptores na pele. Já os eferentes conduzem sinais 

do sistema nervoso central ao longo dos neurônios motores para os músculos e glândulas-alvo. Os nervos são o 
conjunto de neurônios motores e ou sensitivos podendo ser periférico, autônomo simpático ou parassimpático. 
 
Fontes:  
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – BIOLOGIA – 5,00 pontos 

 Definição de neurônio e nervo – Valor: 5,00 pontos 

 
CRITÉRIOS AVALIADOS     GRADAÇÃO 
Definição de neurônio e nervo.    0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
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QUESTÃO 03 
 

a) 

 
 

b) C3H5O9N3 – 227 g/mol 
 

c) Carbono 
227 g – 100% 
36 g – x 
x = 15,86% 

Hidrogênio 
227 g – 100% 
5 g – y 
y = 2,20% 

Oxigênio 
227 g – 100% 
144 g – z 
z = 63,44% 

Nitrogênio 
227 g – 100% 
42 g – m 
m = 18,5% 

 
Fontes:  

 Planeta Química. Ciscato & Pereira. Volume Único. Ed. Ática. 2008. 

 Química. Usberco & Salvador. Volume Único. Ed. Saraiva. 1999. 

 Química. Victor Nehmi. Volume Único. Ed. Ática. 1996. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – QUÍMICA – 5,00 pontos 

 Reação completa e balanceada para a formação da nitroglicerina – Valor: 2,00 pontos 

 Fórmula e peso molecular – Valor: 1,00 ponto 

 Porcentagem molecular de seus componentes – Valor: 2,00 pontos 

 
CRITÉRIOS AVALIADOS        GRADAÇÃO 
Reação completa e balanceada para a formação da nitroglicerina.  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 
Fórmula e peso molecular.        0,00 0,50 1,00 
Porcentagem molecular e seus componentes.      0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUESTÃO 04 
 

Ao mergulhar a lagosta  na água sanitária, o cloro, existente na água sanitária, reage diminuindo as propriedades da 
cola natural. Porém, traços de cloro, ainda existente no abdômen da lagosta reage com o iodeto de potássio (solução 
incolor) produzindo iodo (solução castanha). O motivo dessa ocorrência se deve ao fato do cloro ser mais reativo do 
que o iodo, ambos os elementos halogênios, realizando assim uma reação de deslocamento ou dupla troca, como 
descrita a seguir:  Cl– + KI  KCl + I–. Esta reação é uma reação espontânea pelo motivo da reatividade dos metais. 
 
Fontes:  

 Planeta Química. Ciscato & Pereira. Volume Único. Ed. Ática. 2008. 

 Química. Usberco & Salvador. Volume Único. Ed. Saraiva. 1999. 

 Química. Victor Nehmi. Volume Único. Ed. Ática. 1996. 
 
 

TÁBUA DE CORREÇÃO – QUÍMICA – 5,00 pontos 

 Como se detecta a pesca de lagosta com ovas – Valor: 5,00 pontos 

 
CRITÉRIOS AVALIADOS      GRADAÇÃO 
Como se detecta a pesca de lagosta com ovas.   0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
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