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Respostas Esperadas

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
oficiais das questões das provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Física, Matemática,
Biologia, Química, e os critérios de correção da prova de Redação da segunda etapa do Processo
Seletivo 2009-2. As respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram
também consideradas corretas outras respostas que se relacionaram no conjunto de ideias
correspondentes às expectativas da banca quanto à abrangência e à abordagem do
conhecimento, bem como à elaboração do texto. Respostas parciais também foram aceitas,
sendo que a pontuação a elas atribuída considerou os diferentes níveis de acerto. A seguir serão
apresentadas as respostas esperadas oficiais de cada questão seguida do critério utilizado pela
banca corretora.

LÍNGUA PORTUGUESA
No processo de correção da prova de língua portuguesa, foram considerados os conhecimentos e
as habilidades exigidos para cada questão. Além disso, foram avaliadas a qualidade da
elaboração textual, a escolha lexical e a obediência à norma padrão.
O universo de provas avaliadas serviu de referência para se chegar à resposta esperada definitiva
para cada uma das questões, considerando-se o caráter subjetivo, multissignificativo e criativo da
linguagem, e respeitando-se os limites impostos pelas perguntas.
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No gênero sinopse, predomina o discurso indireto, caracterizado por representar a fala das
personagens com as palavras do narrador. Para isso, são utilizados mecanismos de organização
discursiva como a 3ª pessoa, a presença de orações subordinadas substantivas cuja oração
principal seja um verbo de dizer, alteração verbal etc. No gênero peça teatral, predomina o
discurso direto, pois os personagens tomam a palavra. As falas das personagens são
reproduzidas tal como são proferidas. Para isso, na peça, são utilizados mecanismos de
organização discursiva como a 1ª pessoa, a rubrica, o diálogo etc.
(5,0 pontos)
Critério de correção:
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta do
candidato que: relacionou sinopse com discurso indireto e peça teatral com discurso direto, definiu
(explicou) cada um desses tipos discursivos e citou (mencionou) mecanismos de organização
discursiva que os caracterizam.
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O tempo verbal predominante na sinopse do filme Hamlet é o presente (presente histórico), como
se observa no uso de “sente-se”, “casa-se”, “perde”, “morre”, “procura” etc. Esse tempo verbal
atribui atualização ao enredo e dinamismo às ações narradas, produzindo o efeito de
aproximação entre a história e o leitor. Isso envolve o leitor com a história, desperta a sua
curiosidade e o instiga a assistir ao filme.
(5,0 pontos)
Critério de correção:
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta do
candidato que: identificou o tempo verbal presente do modo indicativo, explicou o(s) efeito(s) de
sentido produzido(s) pelo uso do presente (atualização ou dinamismo das ações e aproximação
(envolvimento) do leitor com o enredo) e relacionou esses efeitos ao objetivo da sinopse:
despertar no leitor o desejo de assistir ao filme (persuadir o leitor a assistir ao filme).
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▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os elementos que recriam a peça de William Shakespeare são: o título do poema, os nomes das
personagens, o monólogo realizado por Hamleto, a frase ser ou não ser, a estrutura da peça
teatral, o dilema etc. O poema pode ser considerado uma paródia, pois Olavo Bilac utiliza
elementos característicos da obra de Shakespeare para criticar (ironizar, satirizar) a situação
política do Brasil. Ele distorce (recria, reconstrói, faz uma intertextualidade com) o monólogo de
Hamlet para, através do humor, desqualificar o sistema político que instaura o regime republicano,
baseado no modelo norte-americano.
(5,0 pontos)
Critério de correção:
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta do
candidato que: identificou mais de um elemento característico da obra de Shakespeare (o título do
poema, os nomes das personagens, o monólogo realizado por Hamleto, a frase ser ou não ser, a
estrutura da peça teatral, o dilema etc.), definiu a paródia feita por Olavo Bilac como uma releitura
(remontagem, recriação, imitação, reconstrução, intertextualidade etc) bem humorada da obra de
Shakespeare, e explicou o objetivo da paródia: criticar (satirizar, ironizar, desqualificar) a situação
política vivida no Brasil à época da escritura do poema, desqualificando o sistema político que
instaurou o regime republicano, de inspiração norte-americana.

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hamleto vive o dilema de um governante dividido entre a perspectiva de governar um país
republicano e não acreditar na República e seu sistema. Está dividido entre lutar contra o
federalismo, a Constituição Republicana, o modelo econômico norte-americano ou defender os
princípios republicanos. Instaurado o dilema, a própria fala de Hamleto mostra a tensão (reflexão,
inquietude) que ele vive, por não saber mais se é um “Presidente”, um “Ditador” ou um “cacique”.
Pode desistir da Presidência e “morrer, dormir... dormir... ser deposto... mais nada.”, ou lutar para
(5,0 pontos)
ser reeleito, e “Cair, degringolar no abismo”, e se submeter às leis da República.
Critério de correção:
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta do
candidato que: identificou o dilema (ser ou não ser republicano, governar ou não governar uma
república), mostrou a oposição que expressa o dilema (tristeza, dúvida, questionamento,
sofrimento etc), baseada em exemplos de trechos do texto (federalismo versos não-federalismo,
constituição ou não-constituição, ser ou não ser imperador, ser presidente ou ditador etc.) e
demonstrou consciência de que a própria atividade enunciativa caracteriza o dilema.
▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A intertextualidade é construída com base na fala de Magali, “Comer ou não comer”, que
retoma o dilema de Hamlet, resumido pela célebre frase “Ser ou não ser, eis a questão!!”. Os
recursos linguísticos verbais que constroem essa intertextualidade são a antítese, o
paralelismo sintático, a conjunção alternativa “ou”, que instaura a dúvida entre fazer e não
fazer algo ou entre ser e não ser algo, a repetição dos verbos ser e comer no infinitivo etc; os
recursos linguísticos não verbais são o figurino de Magali, sua postura em cena, o palco, o
cenário, a substituição do crânio pela maçã etc.
(2,5 pontos)
Critério de correção:
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta do
candidato que: relacionou a fala de Magali com o dilema de Hamlet, identificou mais de um
recurso linguístico verbal e/ou não verbal auxiliar na promoção dessa intertextualidade, e mostrou
que esses recursos contribuem para isso, pois recuperam elementos da célebre frase (Ser ou não
ser), que remete à obra.

UFG – PS/2009-2

Respostas Esperadas

b) Os traços que caracterizam a personagem Magali e que mantêm sua identidade são a gula, a
aceitação da gula, a paixão por comida, a fixação por comida, a fome incontrolável, sua
predileção por frutas etc. O humor ocorre pelo deslocamento (pela releitura, transferência
etc.) do dilema trágico de Hamlet para o dilema cômico de Magali que se coloca diante da
dúvida de comer ou não comer uma maçã, ou seja, pela banalização do dilema de Hamlet. O
humor é produzido porque a personagem apresenta um falso dilema, pois sua personalidade
mostra que ela jamais teria dúvida quando se trata de comer ou não comer qualquer alimento.
(2,5 pontos)

Critério de correção:
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta do
candidato que: identificou mais de um traço característicos da identidade de Magali e explicou que
o humor é produzido porque é feito um deslocamento (uma releitura, uma transferência etc.) do
dilema trágico de Hamlet para um possível dilema, um falso dilema, vivido por uma personagem
gulosa e apaixonada por comida diante da opção de comer ou não comer uma maçã.
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LITERATURA BRASILEIRA
▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O eu lírico interpreta a passagem temporal como implacável, e essa passagem atinge ao eu
lírico e a seus ancestrais masculinos/antepassados.
(3,0 pontos)
b) Essa indagação refere-se ao sentido da vida do eu lírico.
OU
Essa indagação refere-se ao tempo da existência do eu lírico.

(2,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do poema e da antologia de onde o texto foi extraído, explicitando: a)
como o eu lírico interpreta a passagem temporal (implacável); a quem essa passagem atinge (ao
eu lírico e a seus ancestrais masculinos/antepassados); b) a que se refere semanticamente a
expressão “E agora?” (sentido da vida do eu lírico OU tempo da existência do eu lírico).
▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A proposta do nacionalismo antropofágico em relação à cultura europeia é a de assimilar
criticamente essa cultura.
(2,0 pontos)
b) A proposta do nacionalismo antropofágico em relação à história do Brasil é a de revisar
ironicamente o processo de colonização do Brasil pelos portugueses.
OU
A proposta do nacionalismo antropofágico em relação à história do Brasil é a de revisar o
processo de colonização do Brasil pelos portugueses, valorizando a cultura nacional. (3,0 pontos)
Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação da obra em questão. Explicitando: a) A ideia de que a cultura brasileira
forma-se no cruzamento com as demais culturas; com ênfase, em uma época, na cultura
europeia. No entanto, essa ênfase é percebida por um olhar crítico. b) A ideia de que há uma
revisão crítica do processo de colonização do Brasil feito pelos portugueses. Além do fato de que
tal revisão ocasiona a valorização da cultura nacional.

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) “A vida, mormente nos velhos, é um ofício cansativo”.

(2,0 pontos)

b) O acontecimento que confirma a visão pessimista do narrador sobre a velhice refere-se à
viagem dos recém-casados, Tristão e Fidélia, para a Europa, causando o abandono do casal
Aguiar.
(3,0 pontos)
Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
atentar para os comandos da questão e de compreender o enredo, explicitando: a) a transcrição
completa da frase do fragmento que resume a opinião do narrador sobre a velhice (“A vida,
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mormente nos velhos, é um ofício cansativo”); b) o acontecimento que confirma a visão
pessimista do narrador sobre essa etapa da vida (a viagem dos recém-casados, Tristão e Fidélia,
para a Europa, causando o abandono do casal Aguiar).
▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) Quem enuncia essa ruptura no conto e no romance é a personagem principal / protagonista /
narrador protagonista.
OU
Quem enuncia essa ruptura, no conto, é o homem cujo rosto foi tomado pelo de um chinês e, no
(2,0 pontos)
romance, é o vampiro.
b) O fantástico instaura-se, no conto, com a transformação do rosto do protagonista no de um
chinês; e, no romance, com a transformação do protagonista em vampiro.
(3,0 pontos)
Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
compreensão do enredo, explicitando: a) quem enuncia a ruptura com a representação realista
no conto e no romance (os protagonistas de cada narrativa; ou, no caso do conto, o homem cujo
rosto foi tomado pelo de um chinês e, no do romance, o vampiro); e b) como se instaura o
fantástico em relação à transformação sofrida pelo protagonista de cada narrativa (no conto, com
a transformação do rosto de um ocidental no de um chinês e, no romance, com a transformação
do protagonista em vampiro).
▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O detalhe da capa do livro e o soneto sugerem a cena da mulher adormecida/lânguida.
(2,0 pontos)

b) Na situação delineada no poema, o eu lírico estabelece uma relação erótica com a figura
feminina por meio do recurso da personificação de seus versos / por meio do recurso da
linguagem poética.
(3,0 pontos)
Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do soneto e da pintura em questão, explicitando que: a) tanto o soneto de
Olavo Bilac quanto a pintura de Rodolfo Amoedo sugerem a cena da mulher adormecida/lânguida,
que é poetizada reiteradamente no Romantismo. b) a relação erótica com a figura feminina se
estabelece por meio da personificação dos versos do eu lírico/por meio do recurso da linguagem
poética.
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FÍSICA
▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

∑ Q=0

 Q refri Qágua Q gelo =0
mrefri⋅c refri⋅T mgelo⋅c água⋅ T mgelo L gelo=0

300⋅1⋅12−37mgelo⋅1⋅12−0mgelo 80=0  92m gelo =7500  mgelo =

7500
=81,5 g
92
(5,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado na questão a resposta do candidato que apresentou
corretamente o cálculo da massa do gelo. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada
independentemente. Respostas com a unidade errada ou com erros matemáticos foram
pontuadas parcialmente.
▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a)
Pt = potência absorvida

e = eficiência

Ps = potência solar

Pe = potência efetiva

P t =P s× A

P e =e×P s× A=V × I  I =

A = área da placa

e×P s× A
0,2×P s×16×15×10−4
I=
=4×10−4× P s
V
12

Na Bahia, tem-se I =4 ×10 −4×270 =108 mA
Em Santa Catarina, tem-se I =4 ×10 −4×180=72 mA

(2,5 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item “a” a resposta do candidato que apresentou
corretamente o cálculo da corrente na Bahia e em Santa Catarina. Cada etapa do
desenvolvimento foi pontuada independentemente. Respostas com a unidade errada ou com
erros matemáticos foram pontuadas parcialmente.
b)
V AB=20 ×V elemento=20×0,5 =10 V

I AB =2×I ramo=2×100 =200 mA

Justificativa: Há dois ramos em paralelo, cada um com 20 células FV em série.

(2,5 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item “b” a resposta do candidato que apresentou
corretamente o cálculo da diferença de potencial entre A e B e o cálculo da corrente total,
justificando que há dois ramos em paralelo, cada um com 20 células FV em série. Cada etapa do
desenvolvimento foi pontuada independentemente. Respostas com a unidade errada ou com
erros matemáticos foram pontuadas parcialmente.
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▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O nível audível limite da baleia é de 25 decibéis. O nível sonoro emitido pelo sonar é de 225
decibéis, medido a 1 metro, que será chamada de r1. Pela lei do inverso do quadrado da distância:
I = Po/r2, em que Po é a potência da fonte. Tem-se:
225 - 25 = 10 log [ (Po/r12) / Io ] – 10 log [ (Po/r22) / Io ]
225 - 25 = 10 log { [ (Po/r12) / Io ] / [ (Po/r22) / Io ] }
225 - 25 = 10 log{[1/r12] / [1/r22]}
200 = 10 log( r22 / r12 )
r1 = 1 m, r2 = ?
200 = 20 log (r2)
r2 = 1010 m
Obs.: Não há distância segura para a baleia!

(5,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado na questão a resposta do candidato que apresentou
corretamente o cálculo da distância segura para as baleias. Cada etapa do desenvolvimento foi
pontuada independentemente. Respostas com a unidade errada ou com erros matemáticos foram
pontuadas parcialmente.
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MATEMÁTICA
▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As equações da velocidade e do espaço percorrido no movimento uniformemente acelerado
são:
v =v o at

e

a
S=So v o t  t 2
2

v o é a velocidade inicial e So =0 é o espaço inicial.
25
m/s.
A velocidade inicial é igual a v o =
3
50
Como a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, que equivale a
m/s, substituindo na
3
equação da velocidade acima obtém-se
em que a é a aceleração,

50 25
25
= at ⇒at =
3
3
3
Substituindo o valor de at e S = 50 na segunda equação, obtém-se
25
25
50= t
t ⇒t =4 segundos
3
6
(5,0 pontos)

Critérios de correção:
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou
corretamente o problema, realizou as conversões de unidades necessárias, utilizou as fórmulas
de movimento retilíneo uniformemente variado para encontrar a aceleração ou o produto da
aceleração pelo tempo e, em seguida, encontrar a resposta esperada. Cada etapa do
desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram
consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes
foram consideradas.

▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O raio, R, de um polímero é 0,1 mm, que equivale, em metros, a:
R=10−4 m
Seja N a quantidade de polímeros de açúcar presentes no biorreator. Tem-se que:

N  4 R2 =4,396 m2

Assim, a quantidade de polímeros de açúcar presentes no biorreator é:
N=

4,396
4,396
=
=0,35×108 =35.000.000
−4 2
4×3,14×10  12,56×10−8
(5,0 pontos)

Critérios de correção:
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato realizou corretamente
as transformações de unidade de medida necessárias, utilizou corretamente a definição da
área da superfície de uma esfera, bem como equacionou corretamente o problema. Cada
etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais

UFG – PS/2009-2

Respostas Esperadas

foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas
equivalentes foram consideradas.
▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O preço da cerca em função da medida das dimensões x e y é dado por:
12y16x=3.840
Donde obtém-se a dimensão y em função da dimensão x:
y=

3.840−16x 960−4x
=
12
3

A área do terreno em função da dimensão x e da y é:
A=x.y





Substituindo a equação anterior na equação da área, obtém-se a área em função da dimensão x:
A x =x

As raízes dessa função são:

960−4x −4x 2 960x
=

3
3
3

x =0 ou x =240 .

O vértice V dessa parábola é dado pelas coordenadas:
xv =

−b
−b2 −4ac
=120 e y v =
=19.200
2a
4a

Com esses pontos, obtém-se o gráfico de A(x):
A

19.200

A(x)

0

120

240

x

Como o vértice dessa parábola indica a área máxima do terreno, tem-se que x =120 m é uma
das dimensões do terreno cuja área é máxima, com 19.200 m2 . A outra dimensão do terreno é:
y=

19.200
=160 m
120

(5,0 pontos)
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Critérios de correção:
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou
corretamente o problema, utilizando a informação sobre o perímetro do terreno a ser cercado,
obtendo a função quadrática que determina a área, em função da dimensão x, obtendo os
valores das dimensões do terreno que possui a área máxima, além de esboçar o gráfico da
função corretamente. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada
independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao
seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.
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BIOLOGIA
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) a) quando a não disjunção ocorre na meiose I, os gametas apresentam um representante
de ambos os membros desse par de cromossomos homólogos ou eles não possuem esse
cromossomo. Aceita-se como correta a resposta: 50% n+1 e 50% n-1.
(2,5 pontos)
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que continham somente as informações de que os
gametas apresentam um representante de ambos os membros desse par de cromossomos
homólogos (50% n+1) ou que os gametas não possuem esse cromossomo (50% n-1)
b) Quando a não disjunção ocorre na meiose II, metade dos gametas são normais ou 50%
dos gametas são normais e os gametas anormais possuem duas cópias de um dos
cromossomos parentais (e nenhuma cópia do outro cromossomo) ou eles não possuem
esse cromossomo. Aceita-se, também, como correta a resposta: 50% dos gametas são
(2,5 pontos)
normais, 25% n+1 e 25% n-1.
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que continham somente as informações que a
metade dos gametas são normais (50% dos gametas são normais) ou que os gametas
anormais possuem duas cópias de um dos cromossomos parentais e nenhuma cópia do outro
cromossomo (25% n+1) ou que os gametas não possuem esse cromossomo (25% n-1).
▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As raízes absorvem água e sais minerais e transportam essas substâncias, pelo xilema, para o
caule que, por sua vez, as transportam para as folhas. As folhas absorvem luz solar, CO 2 e,
juntamente com a água e os sais minerais vindos da raiz, realizam a fotossíntese, resultando
na formação de carboidratos. Esses compostos, além de serem utilizados nos órgãos de
produção, são transportados, pelo floema, para as demais regiões da planta onde serão
usados para diversas funções, como divisão celular e alongamento, que resultam em
crescimento.
(5,0 pontos)
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que apresentaram informações incompletas em
comparação com a resposta esperada.
▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O monóxido de carbono (CO), presente na fumaça do cigarro, diminui a eficiência
respiratória dos fumantes ativos, pois liga-se à molécula de hemoglobina formando um
composto estável, a carboxiemoglobina, impedindo a ligação e o transporte de O2.
(3,0 pontos)

Critério de correção:
Foram pontuadas parcialmente as respostas que apresentaram somente a ideia de redução da
eficiência respiratória decorrente da diminuição do transporte de oxigênio pela hemoglobina.
b) A importância da Lei Federal no 9.294 está associada à redução da probabilidade de
pessoas não fumantes entrarem em contato com a fumaça do cigarro, diminuindo, assim, o
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risco de desenvolvimento, nessas pessoas, de doenças relacionadas ao fumo, tais como
câncer no sistema respiratório, enfisema, bronquite crônica. Dessa forma, também diminui
os gastos públicos com o tratamento dessas enfermidades.
(2,0 pontos)
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que apresentaram somente informações sobre a
redução do número de fumantes passivos ou a diminuição das doenças respiratórias
(Exemplos: câncer, enfisema, bronquite) ou redução dos gastos públicos com o tratamentos
dessas doenças.
▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O pinguim e o lobo-marinho. A convergência evolutiva ocorre quando organismos pouco
aparentados passam a viver no mesmo ambiente, adquirindo, por evolução, características
semelhantes. Exemplificando: no caso dos animais citados, embora tenham o mesmo
ancestral, pertencem a classes distintas (ave e mamífero, respectivamente) e adquiriram
corpos hidrodinâmicos com características morfoanatômicas adaptadas ao meio aquático.
(3,0 pontos)

Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que apresentaram somente os dois animais,
pinguim e lobo-marinho ou aquelas que apresentaram somente o conceito de convergência
evolutiva.
b) Porque pinguim e tartaruga apresentam ovo com casca e anexos embrionários, o que
permitem o desenvolvimento embrionário fora do ambiente aquático.
(2,0 pontos)
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que mencionaram somente o ovo com casca ou
anexos embrionários.
▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) “Essas formigas alimentam-se de insetos e outros invertebrados mortos. Podem, também,
comer pequenos vertebrados mortos, como rãs, ou partes deles, como caudas de lagartos
e escamas de serpentes”, sendo portanto classificadas como saprófitas.
(2,0 pontos)
Critério de correção:
Foram consideradas parcialmente corretas as respostas que somente transcreveram o trecho
sobre o nicho ecológico ou somente classificaram D. lucida quanto ao hábito alimentar.
b) A Dinoponera lucida, ao se alimentar de restos de animais mortos quebra-os em partes
menores, aumentando a sua superfície de contato, acelerando a decomposição da matéria
orgânica animal realizada pelos microrganismos e reduzindo o tempo de ciclagens dos
nutrientes.
(3,0 pontos)
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que apresentaram informações incompletas em
comparação com a resposta esperada.
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▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a)

A

B

C

D

E

Azul
(papel)

Verde
(vidro)

Amarela
(metal)

Vermelha
(plástico)

Marrom
(orgânico)
(2,5 pontos)

Critério de correção:
Foi atribuída a pontuação completa quando a resposta apresentou dez itens corretos. Não
foram consideradas as respostas que não especificaram o tipo de matéria-prima (papel,
plástico, vidro, alumínio, tecido) da qual era composto o objeto citado, por exemplo: copos,
talheres, sacolas, panelas.
b) A transformação dos restos orgânicos do lixo contido no lixeira E em húmus ocorre por
meio do processo denominado de compostagem, que é a decomposição aeróbia da
matéria orgânica pelos microrganismos.
(2,5 pontos)
Critério de correção:
Foram parcialmente pontuadas as respostas que mencionaram somente a ideia do processo
de compostagem.
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QUÍMICA
▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
HO

O
O
O
fase
orgânica

fase
orgânica

A)

B)

fase
aquosa

fa se
aquosa

NH2

-O

O

-

+NH3

O

+ Cl

+ Na

+

O

(3,0 pontos)

(2,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que identificou a forma
(molecular e iônica) e a fase (aquosa ou orgânica) em que as substâncias estavam, levando
em conta a acidez e alcalinidade, em cada item.
▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a)

O ácido liberado é o ácido clorídrico.

(3,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que identificou o ácido
clorídrico ou escreveu sua fórmula molecular.
b)

O sal precipitado é o cloreto de prata (AgCl).

(2,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que identificou o sal como
sendo o cloreto de prata, ou escreveu sua fórmula.
▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a)
S8(s) + 8O2(g)
S(s) + O2(g)
8SO2(g)
SO2(g)
2 SO2(g) + O2(g)

2 SO3(g)

SO3(g) + H2O( )

H2SO4(aq)

OU

SO2(g) + 1/2O2(g)

SO3(g)

SO3(g) + H2O( )

H2SO4(aq)
3,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que escreveu as três
equações com seus estados de agregação e estequiometria corretamente. A ausência do
estado de agregação ou a estequiometria incorreta levaram a pontuação parcial da questão.
b)

O aumento do nível de água ocorre porque há redução do volume de gás no interior do
béquer invertido, uma vez que o oxigênio é consumido para produzir ácido sulfúrico solúvel
(2,0 pontos)
em água.
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Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que identificou a redução da
pressão interna como sendo a causa do aumento do líquido dentro do béquer invertido. A
explicação pôde ser baseada na redução do volume do gás no interior ou pelo consumo do gás
no interior.
▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O

CH3

A)

oxidação

OH

OH

redução

O

H

oxidação

(4,0 pontos) dd
adição
OH

eliminação

OH

(1,0 ponto)

B)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que identificou corretamente
a transformação que ocorria em cada seta. Cada transformação foi pontuada
independentemente. A identificação da substância opticamente ativa foi pontuada
independentemente.
▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Substância

Fonte

álcool

Perfumes, cosméticos e produtos de limpeza

ácido

Medicamentos e suco de laranja

aldeído

Perfumes

polímeros

Plásticos diversos

sulfonatos

Detergentes, shampoo e sabonetes

cloretos

Sal de cozinha

chumbo

Produtos eletrônicos, baterias de automóvel

níquel

Baterias, moedas e lâminas de barbear

mercúrio

Lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias
recarregáveis

cobre

Fios metálicos, produtos eletrônicos diversos
(5,0 pontos)
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Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que citou uma fonte
comercial existente com a substância citada. Cada item teve pontuação independente.
▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1 mol de triacilglicerideo + 3 mols de NaOH → 3 mols de sabão + 1 mol de glicerol
d=

m

, v = 2L , d = 0,9g/mL

m = 1800 g

v

mols =

massa
1800
=
massa molar
891

= 2,02

Pela estequiometria da reação, 2,02 mols de triacilglicerídeo reagem com (3 x 2,02) = 6,06
mols de NaOH (puro)
1 mol NaOH

40 g

6,06

X

X = 242,4 g

100 g de NaOH (comercial) g
Yg

80g de NaOH (puro)
242,4 g

Y = 303 g de NaOH comercial
(5,0 pontos)

Critério de correção:
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que realizou cada etapa do
raciocínio matemático corretamente. A pontuação foi por etapa, sendo que o candidato que
realizou uma sequência matemática mais curta, mas chegou à resposta certa, também teve
pontuação integral.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE SELEÇÃO
PROCESSO SELETIVO 2009/2
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
I – ADEQUAÇÃO

A- ao tema = 0 a 8 pontos
B- à leitura da coletânea = 0 a 8 pontos
C- ao gênero textual = 0 a 8 pontos
D- à modalidade = 0 a 8 pontos
II – COESÃO – COERÊNCIA = 0 a 8 pontos

▬▬▬ I – ADEQUAÇÃO▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A. Adequação ao tema
Desempenho

Critério

Pontos

Nulo

•

Fuga do tema (anula a redação).

0

Fraco

•

Mínima articulação das ideias em relação ao desenvolvimento do tema, segundo a
proposta escolhida.

2

•

Uso mínimo e/ou inapropriado das informações textuais ou extratextuais.

•

Articulação limitada das ideias em relação ao desenvolvimento do tema, segundo
a proposta escolhida.

•

Uso limitado das informações textuais ou extratextuais.

•

Considerações que levem à exploração de algumas possibilidades de ideias entre
as várias que o tema favorece, segundo a proposta escolhida.

•

Uso apropriado das informações textuais ou extratextuais.

•

Indícios de autoria (capacidade de organizar e mobilizar diferentes vozes e pontos
de vista na construção do texto).

•

Reflexões que levem à exploração das variadas possibilidades de ideias que o tema
favorece, segundo a proposta escolhida.

•

Uso crítico das informações textuais e extratextuais.

•

Extrapolação do recorte temático.

•

Evidência de autoria (capacidade de organizar e mobilizar diferentes vozes e
pontos de vista na construção do texto).

Regular

Bom

Ótimo

4

6

8
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B. Adequação à leitura da coletânea
Desempenho
Nulo

Fraco

Regular

Bom

Ótimo

Critério
•

Desconsideração da coletânea ou cópia de trechos ou frases sem que essa
transcrição esteja a serviço do projeto de texto.

•

Uso mínimo e/ou inapropriado das informações da coletânea.

•

Emprego excessivo de elementos transcritos da coletânea.

•

Uso limitado das informações da coletânea (parcial e superficial).

•

Uso de transcrição e de paráfrases, comprometendo o desenvolvimento do projeto
de texto.

•

Leitura ingênua (não identificação de pontos de vista presentes na coletânea).

•

Uso apropriado das informações da coletânea.

•

Percepção de pressupostos e subentendidos.

•

Citação direta e indireta (paráfrase) consistente com o projeto de texto.

•

Leitura que demonstre a identificação de pontos de vista presentes na coletânea.

•

Indícios de intertextualidade.

•

Extrapolação da coletânea: relação entre as informações da coletânea e
outras fontes de referência (intertextualidade e interdiscursividade).

•

Uso de citação direta e indireta (paráfrase) de modo a valorizar o projeto de texto.

•

Percepção e exploração de pressupostos e subentendidos.

•

Leitura crítica (relação entre informações e pontos de vista).

Pontos
0

2

4

6

8

C. Adequação ao gênero textual
Discurso de formatura
Desempenho
Nulo
•
•
•
•
Fraco
•
•

Regular

•
•
•
•

•
Bom

•
•
•
•

Critério
Pontos
0
O texto não corresponde a um discurso de formatura.
Ausência de projeto de texto.
Listagem de comentários sem articulação entre si.
Ausência das marcas de argumentação, de recursos persuasivos e de
2
sustentação do posicionamento assumido.
Afirmações sem sustentação lógica ou factual.
Ausência de mobilização dos aspectos enunciativos: papel do locutor e do
interlocutor, tempo e espaço.
Indício de projeto de texto.
Articulação em torno de uma ideia central.
Afirmações convergentes com sustentação lógica ou factual.
Uso limitado dos recursos argumentativos e persuasivos (citação, ironia,
4
exemplificação, negação, comparação etc.) e de sustentação do posicionamento
assumido.
Mobilização mínima dos aspectos enunciativos: papel do locutor e do interlocutor,
tempo e espaço.
6
Projeto de texto definido.
Sustentação do posicionamento assumido a partir da apresentação de diferentes
pontos de vista.
Afirmações convergentes e divergentes com sustentação lógica ou factual.
Uso adequado dos recursos argumentativos e persuasivos (citação, ironia,
exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados, retrospectivas
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•
•
•

Ótimo

•
•

•

históricas etc.), a serviço do projeto de texto.
Mobilização apropriada dos aspectos enunciativos: papel do locutor e do
interlocutor, tempo e espaço.
Projeto de texto consciente.
Discussão do posicionamento assumido a partir da reflexão sobre diferentes
pontos de vista.
Uso crítico dos argumentos e contra-argumentos a serviço do projeto de texto.
Exploração consciente dos recursos argumentativos e persuasivos (citação, ironia,
exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados, retrospectivas
históricas etc.), com vistas à adesão dos interlocutores às ideias defendidas.
Mobilização excelente dos aspectos enunciativos: papel do locutor e do
interlocutor, tempo e espaço.

8

Biografia
Desempenho
Nulo
•

Fraco

•

Ausência de projeto de texto.

•

Relato fragmentado de fatos.

•

Uso precário de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e
explicativas.

•

Não mobilização das diferentes vozes enunciativas (narrador, personagens) em
discursos direto e indireto.

•

Indícios de projeto de texto.

•

Presença de uma linha narrativa tênue que evidencie indícios da reconstituição da
imagem da personagem biografada.

•

Indícios de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e
explicativas (operação com narrador, personagens, situações, tempo, espaço
etc.), recriando minimamente as cenas da realidade retratada.

Regular
•

Mobilização mínima das diferentes vozes enunciativas (narrador, personagens)
em discursos direto e indireto.

•

Indícios de progressão temporal entre os acontecimentos relatados.

•

Projeto de texto definido.

•

Presença de uma linha narrativa que evidencie a reconstituição da imagem da
personagem biografada, apresentando indícios de efeito de veracidade.

•

Presença de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrativas e
explicativas (operação com narrador, personagens, figuratividade, situações,
tempo, espaço etc.), para recriar as cenas da realidade retratada.

Bom

Ótimo

Critério
O texto não corresponde a uma biografia.

•

Mobilização apropriada das diferentes vozes enunciativas (narrador, personagens)
em discursos direto e indireto.

•

Marcas de progressão temporal entre os acontecimentos relatados.

•

Projeto de texto consciente.

•

Presença de uma linha narrativa que evidencie a reconstituição da imagem da
personagem biografada e os efeitos de veracidade.

•

Trabalho consciente com elementos constitutivos das sequências descritivas,
narrativas e explicativas (operação com narrador, personagens, figuratividade,
situações, tempo, espaço etc.), para recriar as cenas da realidade retratada.

•

Mobilização excelente das diferentes vozes enunciativas (narrador, personagens)
em discursos direto e indireto.

Pontos
0

2

4

6

8
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•

Organização evidente da progressão temporal, indicando
concomitância e anterioridade entre os episódios relatados.

posterioridade,

Carta de solicitação
Desempenho
Nulo
•

Fraco

Regular

Bom

Ótimo

Critério
O texto não corresponde a uma carta de solicitação.

•

Ausência de projeto de texto.

•

Listagem de comentários sem articulação entre si.

•

Ausência das marcas de argumentação, de recursos persuasivos e de
sustentação das razões da solicitação.

•

Uso precário de marcas de interlocução.

•

Afirmações sem sustentação lógica ou factual.

•

Indício de projeto de texto.

•

Presença de uma linha argumentativa tênue na tentativa de expor as razões do
pedido apresentado pelo locutor.

•

Uso limitado de recursos para persuadir o interlocutor a aceitar a solicitação e as
justificativas do locutor.

•

Seleção limitada de fatos, motivos que justifiquem a solicitação do locutor.

•

Recuperação mínima dos acontecimentos motivadores da elaboração da carta.

•

Construção limitada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor, bem como
das estratégias de convencimento.

•

Uso limitado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc.) revelado na construção de sequências descritivas,
narrativas, explicativas e argumentativas.

•

Projeto de texto definido.

•

Presença de uma linha argumentativa que evidencie as razões do pedido
apresentado pelo locutor.

•

Uso satisfatório de recursos para persuadir o interlocutor a aceitar a solicitação e
as justificativas do locutor.

•

Construção adequada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor, bem como
das estratégias de convencimento.

•

Seleção adequada de fatos, motivos que justifiquem a solicitação do locutor.

•

Recuperação apropriada dos acontecimentos motivadores da elaboração da carta.

•

Uso satisfatório dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc.) revelado na presença de sequências descritivas,
narrativas, explicativas e argumentativas.

•

Projeto de texto consciente.

•

Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie as razões do
pedido apresentado pelo locutor.

•

Uso consciente de recursos para persuadir o interlocutor a aceitar a solicitação e
as justificativas do locutor.

•

Construção elaborada da imagem do interlocutor e do perfil do locutor, bem como
das estratégias de convencimento.

•

Seleção adequada de fatos, motivos que justifiquem a solicitação do locutor e que
evidenciem uma análise crítica do tema.

Pontos
0

2

4

6

8
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•

Recuperação apropriada dos acontecimentos motivadores da elaboração da carta
como um recurso consciente de persuasão.

•

Uso consciente dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc.) revelado na presença de sequências descritivas,
narrativas, explicativas e argumentativas.

D. Adequação à modalidade
Desempenho
•
Nulo
•

Fraco

Critério
Pontos
Problemas generalizados e recorrentes de morfologia, sintaxe, semântica e
ortografia.
0
Uso de linguagem iconográfica

•

Desvios sistemáticos da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos níveis
morfossintático, semântico e pragmático).

•

Predominância indevida da oralidade.

•

Linguagem inapropriada ao gênero escolhido (recursos iconográficos, tabelas,
gráficos etc.).

•

Uso precário dos recursos linguísticos e/ou desvios recorrentes da modalidade
escrita (vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e
pragmático).

Regular
•

Interferência indevida da oralidade na escrita.

•

Uso satisfatório dos recursos linguísticos, apresentando desvios eventuais
(vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e pragmático).

•

Uso adequado das estruturas da oralidade na escrita.

•

Uso excelente dos recursos linguísticos (vocabulário, elementos dos níveis
morfossintático, semântico e pragmático), demonstrando competência no manejo da
modalidade escrita.

Bom

Ótimo
•

2

4

6

8

Exploração dos níveis de linguagem a serviço do projeto de texto.

▬▬▬ II – COESÃO – COERÊNCIA▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Desempenho
Nulo
•

Fraco

Regular

Bom

Critério
Texto caótico (sem organização, sem sentido etc.)

•

Texto com problemas recorrentes de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização (impropriedade vocabular), constituindo uma
sequência de frases desarticuladas.

•

Uso inapropriado da pontuação e dos elementos de articulação textual.

•

Problemas lógico-semânticos: tautologia, contradição, ambiguidade.

•

Texto com problemas acidentais de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização (impropriedade vocabular).

•

Uso assistemático da pontuação e dos elementos de articulação textual.

•

Problemas lógico-semânticos não recorrentes, como tautologia, contradição,
generalização indevida, ambiguidade não intencional.

•

Uso de linguagem inadequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.

•

O texto evidencia domínio dos processos de predicação, de construção frasal, de
paragrafação e de lexicalização.

•

Uso apropriado do sistema de pontuação e dos elementos de articulação textual.

Pontos
0
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Ótimo

Critérios de correção

•

Uso apropriado de recursos lógico-semânticos: inferência, ambiguidade
intencional, referências compartilhadas, generalização pertinente etc.

•

Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.

•

O texto revela excelente domínio dos processos de predicação, de construção
frasal, de paragrafação e de lexicalização.

•

Uso figurativo-estilístico das variedades linguísticas.

•

Domínio do sistema de pontuação e dos elementos de articulação textual.

•

Uso excelente de recursos lógico-semânticos: inferência, ambiguidade
intencional, referências compartilhadas, generalização pertinente etc.

•

Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor, de modo a
valorizar o tipo de interação estabelecida.
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