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TEXTO I 
 

Triste, Louca Ou Má  
 
Banda Francisco, El Hombre  
Triste, louca ou má  
Será qualificada  
Ela quem recusar  
Seguir receita tal  
A receita cultural  
Do marido, da família  
Cuida, cuida da rotina  
Só mesmo, rejeita  
Bem conhecida receita  
Quem não sem, dores  
Aceita que tudo deve mudar  
Que um homem não te define  
Sua casa não te define  
Sua carne não te define  
Você é seu próprio lar  
Um homem não te define  
Sua casa não te define  
Sua carne não te define  
Você é seu próprio lar  
Ela desatinou  
Desatou nós  
Vai viver só  
Eu não me vejo na palavra  
Fêmea: Alvo de caça  
Conformada vítima  
Prefiro queimar o mapa  
Traçar de novo a estrada  
Ver cores nas cinzas  
E a vida reinventar  
E um homem não me define  
Minha casa não me define  
Minha carne não me define  
Eu sou meu próprio lar  
Ela desatinou (e um homem não me define)  
Desatou nós (minha casa não me define)  
Vai viver só (minha carne não me define)  

 
1.  Na literatura, na televisão, no cinema e na música, a figura feminina carrega o estigma que a vê 

como socialmente determinada pelo seu gênero, ou mais, pela sua sexualidade. A partir dessa 
ideia e da leitura do texto acima, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) A canção corrobora a visão de que a mulher deve ser definida pelos papéis de mãe, esposa e dona de 
casa, identidade atribuída às mulheres pela sociedade patriarcal.  

b) Os versos “Minha casa não me define / Minha carne não me define” apresentam uma figura de linguagem 
denominada prosopopeia.  

c) Ao dizer “Minha carne não me define / Eu sou meu próprio lar”, o eu-lírico se desvencilha dos estereótipos 
atribuídos ao corpo feminino e se reafirma a partir de sua própria identidade.  

d) Dentre as figuras de linguagem presentes na canção, a anáfora, por ser uma figura de repetição, é 
utilizada para dar ênfase ao empoderamento feminino a que o eu-lírico se refere em todo o texto. 

e) Nenhuma das alternativas. 
 
2.  Quanto aos elementos formais que compõem a canção acima, assinale a alternativa INCORRETA.  

a) A palavra “desatou” é formada por um processo de formação denominado derivação prefixal.  
b) A palavra “vítima” é acentuada por ser uma proparoxítona.  
c) As palavras “nós” e “só” são acentuadas pelo mesmo motivo.  
d) A palavra “cuida”, no verso “Cuida, cuida da rotina”, apresenta uma desinência modo temporal que indica 

que o verbo está no pretérito perfeito do indicativo. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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3.  A imagem apresentada é uma peça da campanha de prevenção à violência doméstica. Pelos 
elementos visuais e textuais utilizados, pode-se afirmar que esse texto tem como principal 
finalidade  

a) instruir as mulheres de como devem se defender dos agressores.  
b) comunicar aos agressores os efeitos de seus atos.  
c) despertar em uma parcela da população o interesse pela segurança no ambiente doméstico.  
d) conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar casos de agressão doméstica. 
e) denunciar a violência contra a mulher a fim de coibir mais atos semelhantes. 
 
4. Com relação às sequências tipológicas textuais, o TEXTO é predominantemente formado pelo tipo  
a) injuntivo.  
b) narrativo.  
c) descritivo.  
d) expositivo.  
e) dialogal. 

 

BIOLOGIA 

 

1. Nas margens de um rio, verificava‐se a seguinte cadeia trófica: o capim ali presente servia de alimento para 
gafanhotos, que, por sua vez, eram predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha 
exclusivamente os gafanhotos como alimento; tais passarinhos eram predados por gaviões da região. 
A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. É correto 
afirmar que, em seguida, o consumidor secundário  

a)  teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no primeiro nível trófico da 
cadeia.     

b)  teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa no primeiro nível trófico da 
cadeia.     

c)  não teve sua população afetada, pois o efeito da lama tóxica se deu sobre o primeiro nível trófico da cadeia e não 
sobre o segundo.     

d)  não teve sua população afetada, pois a lama tóxica não teve efeito direto sobre ele, mas sim sobre um nível trófico 
inferior.     

e)  teve sua população aumentada como consequência direta do aumento da biomassa no segundo nível trófico da 
cadeia. 
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2. Atenção !!!! 

 
O texto acima apresenta o exemplo de uma cadeia alimentar na qual o gavião pode ser classificado como 
consumidor   

a)  quaternário e secundário.     
b)  terciário e secundário.     
c)  primário e secundário.     
d)  primário e terciário.     
e)  quaternário e terciário.     
  

3. As relações alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema são denominadas teias alimentares. 
Essas teias são formadas por diversas cadeias alimentares interligadas entre si, por meio de linhas, que unem os 
diversos componentes da comunidade, evidenciando suas relações quanto ao aspecto alimentar. 

 

 
Considerando a teia alimentar representada na figura, pode-se afirmar corretamente que os organismos  

a)  II, III e IV são exclusivamente consumidores de primeira ordem.    
b)  V e VII são consumidores de primeira e segunda ordem.    
c)  IV e VII são exclusivamente decompositores.    
d)  III são consumidores de segunda e terceira ordem.    
e)  I são exclusivamente seres vivos parasitas.   
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4. A busca pela sustentabilidade, que mobiliza países, instituições e pessoas em todo o globo, faz emergir, com 

força, uma nova vertente econômica – a bioeconomia – focada em indústrias e negócios de base biológica que 
resultem em produtos e processos seguros, limpos e de baixo impacto ambiental. Esse movimento terá profundo 
impacto na agricultura do futuro. O Brasil, por ser o país com a maior diversidade biológica do planeta, pode 
participar, com grande vantagem, desse mercado emergente. Nossa biodiversidade é reserva quase ilimitada de 
INSETOS (1), BACTÉRIAS (2), FUNGOS (3), NEMATOIDES (4), PROTOZOÁRIOS (5) E VÍRUS (6). Nos solos tropicais, 
estão micro-organismos capazes de controlar patógenos de plantas, promover o crescimento radicular, aumentar 
a eficiência na absorção e no uso de nutrientes, degradar contaminantes do solo, dentre muitas outras funções de 
interesse.  

LOPES, Maurício Antônio. Insetos, bactérias, fungos são o futuro  
da agricultura no Brasil. Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/09/insetos-

bacterias-fungos-sao-o-futuro-da-agricultura-no-brasil-cjm29doff039f01mnwun5ldxg.html>. Acesso em: 08 
out. 2018 (adaptado).  

 
Sobre os organismos enumerados no TEXTO 6, julgue as afirmativas a seguir.  

I.  Os organismos identificados por 2 e 6 são procariontes e podem ser utilizados no controle biológico.  
II.  Alguns representantes do organismo identificado por 3 podem ser utilizados na indústria de alimentos.  
III. Algumas espécies do organismo identificado por 1 podem ser utilizadas na indústria têxtil.  
IV. Representantes de 5 constituem o zooplâncton e participam da cadeia alimentar de vários animais.  
V.  As espécies identificadas por 4 são multicelulares, autótrofas e utilizadas no controle de pragas.  

Estão CORRETAS, apenas, as afirmativas   
a)  II, III, e V.     
b)  II e IV.     
c)  I, II e IV.     
d)  II, III e IV.     
e)  I, III e IV.    
 

5. Muitas algas, ou ervas marinhas, fazem parte das PANCs (plantas alimentícias não convencionais) e quem está 
habituado com a culinária japonesa já deve ter provado pelo menos uma, dos 7 tipos de algas comestíveis, como a 
Nori, aquela que envolve o sushi. Ela pode ser a mais famosa para nós, mas não é a única em sabor e nutrientes. 
Ao contrário do que se imagina, as algas têm pouco sal, além de serem pobres em calorias e gorduras. Menos de 
6% do peso da alga seca é gordura e 50% dessa gordura é ômega 3 e 6.  

FRANZONI, Michele. Algas na alimentação: tipos,  
benefícios e como incluir no cardápio. Disponível em: <http://blogdamimis.com.br/2018/03/19/algas-na-

alimentacao-tipos-beneficios-e-como-incluir-no-cardapio/>. Acesso em: 06 maio 2019 (adaptado).  
 

O texto acima apresenta um equívoco ao classificar as algas como plantas, pois as algas, apesar 
de apresentarem semelhanças com as plantas, pertencem a um outro reino. Assinale a alternativa 
que corresponde ao reino em que as algas estão inseridas.   

a)  Fungi.     
b) Protoctista.     
c) Monera.     
d)  Archaea.     
e)  Animmalia.   
 

6. Observe o quadrinho abaixo.  
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É incorreto afirmar que   

a)  as plantas possuem como regiões utilizadas pelo consumo humano apenas as folhas (como é o caso da 
alface), os frutos (como é o caso da manga) e o caule (como é o caso da batata inglesa).     

b)  as espécies dos seres vivos possuem um nome científico para, entre outros motivos, evitar a confusão 
causada pela adoção de nomes populares diferentes para uma mesma espécie.     

c)  o nome científico da mandioca é Manihot esculenta, o que permite afirmar que ela é do gênero Manihot.     
d)  a mandioca é uma angiosperma e, apesar de não ser possível visualizar no quadrinho, possui flor e fruto.     
e)  por possuir células com núcleo, a mandioca é um organismo eucarionte.     
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