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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais e os
critérios de correção 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 2010-1. As respostas foram utilizadas como referência no processo de correção.
Foram também consideradas corretas outras respostas que se relacionaram ao 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 tex-
tual, 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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pedro refere-se a si mesmo sempre em terceira pessoa. As motivações sociais para que isso ocorra estão
ligadas ao fato de Pedro ser escravo e pertencer a uma classe inferior a de seus senhores. Devido a isso,
Pedro não se reconhece como ser que fala, mas sobre o qual se fala, e mostra distanciamento, não identi-
dade, não individualidade, não autonomia, e, por isso, usa a terceira pessoa. Ele não se assume como um
“eu”, mas como aquele que é chamado por seus senhores.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou a 3ª pessoa do singular, justificou esse uso pela condição social de Pedro, ser escravo
(servo, negro não livre), argumentando que essa condição leva à coisificação (reificação), à falta de
individualidade e de identidade da personagem, logo, ele é visto e se reconhece como uma não-pes-
soa, algo sobre o qual se fala.  

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na concepção de um aristocrata como Eduardo, o escravo, ao ser libertado, perderia a proteção e o con-
forto da casa dos senhores e a oportunidade de viver sob valores morais e sentimentos nobres. Por serem
os escravos considerados ignorantes e incapazes por seus senhores, a liberdade significaria uma aprendi-
zagem e a busca por trabalho, alimentação, moradia e por segurança em lugares desconhecidos, logo, o
enfrentamento de dificuldades.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
mencionou o papel social de Eduardo, um aristocrata (um escravocrata, senhor de escravo, homem
branco livre), e, por isso,  via na liberdade (um valor positivo) dada a Pedro uma punição, uma vez
que considerava o escravo um ser inferior (ignorante, incapaz) que precisava da proteção e da guar-
da de seu senhor. Ao contemplar essa visão preconceituosa de Eduardo, a resposta adequada men-
ciona, como consequências da liberdade, a perda das regalias, o enfrentamento de problemas (lutar
por alimentação, moradia, trabalho etc.), e o fato de Pedro ter de assumir responsabilidade pelos
seus atos e aprender a respeito de valores morais, que, segundo Eduardo, não eram visíveis em um
escravo.      
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▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trecho relacionado com a obra de Debret é o seguinte: “temos no nosso lar doméstico esse demônio fa-
miliar. Quantas vezes não partilha conosco as carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e
uma parte das afeições da família!”. Essa relação pode ser estabelecida porque ambos os textos remetem
a cenas do dia a dia no século XIX, em que brancos e escravos domésticos compartilham momentos de
intimidade, mesmo que assimetricamente, pois ao negro cabe apenas receber um pouco de atenção, de
afeto e  de comida por parte do branco.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou o trecho que relaciona a cena retratada na tela de Debret com a peça “O demônio fami-
liar” (“temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha conosco as
carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma parte das afeições da família!”) e
explicou que essa relação mostra uma convivência aparentemente harmônica, mas que de fato é as-
simétrica, entre escravos e senhores, uma vez que imagens e situações mostradas nos textos suge-
rem a condição de subserviência do negro em relação ao branco.

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em “liberdade só posso esperar” (texto III), o tempo presente contribui para a construção da ideia de pos-
sibilidade, expectativa em relação à liberdade futura. Em “negro é a raiz da liberdade” (texto IV), o tempo
presente contribui para demonstrar que a liberdade já foi consolidada e instaurada, uma vez que é ine-
rente à origem do povo negro.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que
identificou o tempo verbal presente e explicou que, no texto III, ele contribui para a construção da
ideia de liberdade como um fato possível (liberdade só posso esperar), ainda não alcançada, e, no
texto IV, ele contribui para demonstrar que a liberdade já está consolidada, ou mais que isso, está na
própria raiz (origem) do povo negro (negro é a raiz da liberdade).  

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O movimento de retorno à cultura africana é retratado na imagem por meio de uma releitura do mapa da
África, elaborada com base em fotografias de afrodescendentes renomados, indicando um movimento in-
verso àquele que retirou os negros da África no passado escravo. A cultura africana é valorizada por cons-
tituir as bases da identidade de outros povos, identidade representada no mapa por pessoas de renome
nacional e internacional. A imagem sugere que, embora os escravos tenham sido levados da África, hoje
os afrodescendentes espalhados pelo mundo fazem que aquele continente seja respeitado devido à im-
portância dos filhos que gerou e distribuiu pelo mundo. Essa importância revela que a liberdade é inerente
ao negro, ou seja, está na sua raiz, na sua origem.   (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que tra-
ta da composição imagética do texto IV, mencionando que nele o  mapa do continente africano é re-
desenhado a partir de um mosaico feito com a imagem de negros ilustres em diversos setores da so-
ciedade mundial, e explicou que essa composição sugere um movimento de retorno à cultura africa-
na porque valoriza a contribuição e a importância dos afrodescendentes na formação da cultura e da
identidade de outros povos, essa valorização revela que a liberdade é inerente ao negro, ou seja,
está na sua raiz, na sua origem.
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LITERATURA BRASILEIRA 

▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) O compromisso de casamento de Henriqueta com Azevedo realizou-se por meio de um arranjo
feito pelo pai; o de Leocádia com Heitor, por meio de um pedido feito por correspondência.

(1,0 ponto)

b) O fato desconhecido por Leocádia antes de seu casamento é o acidente de cavalo sofrido por
Heitor, o qual o deixou impotente. A implicação desse fato para o desfecho de sua história é a
infelicidade no casamento/ o fato de não poder engravidar/ não poder realizar seus desejos se-
xuais, o que a leva a cometer suicídio/partir de casa, conforme fica implícito pelo narrador.

(2,0 pontos)

c) O desfecho da história de Henriqueta é que ela não se casa com o noivo Azevedo, arranjado
pelo pai, e se une a Eduardo, por amor, o que significa uma inovação, posto que, no contexto
social da época de produção dessa peça, era costume os casamentos serem arranjados pelos
familiares ou realizados por conveniência.         (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do conto e da peça teatral, explicitando: a) de que forma se realizou o compro-
misso de casamento de Henriqueta com Azevedo e de Leocádia com Heitor (o compromisso de ca-
samento de Henriqueta com Azevedo realizou-se por meio de um arranjo feito pelo pai; o de Leocá-
dia com Heitor, por meio de um pedido feito por correspondência ou por meio de procuração); b) o
fato desconhecido por Leocádia antes de seu casamento (o acidente de cavalo sofrido por Heitor, o
qual o deixou impotente) e a implicação desse fato para o desfecho da história de Leocádia (a infeli-
cidade no casamento / o fato de  não poder engravidar / não poder realizar seus desejos sexuais, o
que a leva a cometer suicídio / partir de casa, conforme fica implícito pelo narrador); c) o desfecho
da história de Henriqueta (Henriqueta não se casa com o noivo Azevedo, arranjado pelo pai, e se
une a Eduardo, por amor) e o que há nele de inovador para o contexto social da época de produção
da peça (o que significa uma inovação, posto que, no contexto social da época de produção dessa
peça, os casamentos eram arranjados pelos familiares ou realizados por conveniência). Foi parcial-
mente aceita, nesse último item, a resposta que considerou apenas a quebra do acordo/rompimento
do compromisso de casamento.

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) O verso que enfatiza o modo discreto do eu lírico tratar de detalhes de sua conquista amorosa é:
“Não quero, não posso, não devo contar!” / “Não posso, não quero, não devo contar!”

(1,0 ponto)

b) A representação da mulher e do amor no fragmento do romance afasta-se do Romantismo por-
que nessa representação há ausência de idealização da mulher e do sentimentalismo no amor.

(2,0 pontos)

c) A diferença entre as formas como o eu lírico e o narrador expressam as consequências da corte
amorosa está em que o primeiro apenas as sugere/insinua, enquanto o segundo as explicita,
narrando clara e objetivamente essas consequências.  (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação dos fragmentos dos textos e dos comandos em que se divide a questão,
transcrevendo, no item A, o verso que enfatiza a discrição do eu lírico ao tratar de detalhes de sua
conquista amorosa (“Não quero, não posso, não devo contar!”/ “Não posso, não quero, não devo
contar!”). Para esse item, foi parcialmente aceita a transcrição do verso correto acrescido de outros;
no item B, o candidato que explicou que a representação da mulher e do amor no fragmento do ro-
mance distancia-se do Romantismo pelo modo como se configura a personagem Maria da Hortaliça
(a ausência de idealização/ exaltação/ enaltecimento) e pelo modo como se representa a corte amo-
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rosa entre ela e Leonardo Pataca (ausência de sentimentalismo/ ausência do amor cortês/ banaliza-
ção do sentimento amoroso/ênfase no amor sensual). Para esse item, foi parcialmente aceita a res-
posta que transcreveu dos textos  as características físicas de Maria da Hortaliça e o modo como se
deu a corte entre ela e Leonardo Pataca. No item C, o candidato que estabeleceu a diferença entre
as formas de expressão das consequências da corte amorosa, que, no fragmento do poema, são
mais reservadas (o eu lírico sugere/ insinua essas consequências) e, no fragmento do romance,
mais evidentes (o narrador as  explicita). Para esse item, foi parcialmente aceita a resposta que ape-
nas transcreveu dos fragmentos as partes que sugerem e explicitam o modo como o eu lírico e o
narrador expressam as consequências da corte amorosa.

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) A condição peculiar de Maria Caboré no cotidiano de sua cidade é a de escrava, condição con-
ferida pela forma como essa personagem se relaciona com o trabalho.    (1,0 ponto)

b) No desfecho, em seu delírio final, Maria Caboré imagina os negros como reis e rainhas/ herois/
libertadores e também como vítimas/perseguidos/caçados/prisioneiros.    (1,0 ponto)

c) No conjunto dos contos, o procedimento inovador recorrente é o da revisão/ releitura de estig-
mas/estereótipos. No conto “Maria Caboré”, esse procedimento se refere à revisão/releitura do
episódio da escravidão/da história dos negros, os quais não são representados apenas como
escravos, mas também como o povo livre que era em África.  (3,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do livro e do conto, explicitando: a) a condição peculiar de Maria Caboré no
cotidiano de sua cidade,  condição essa conferida pela forma como a personagem se relaciona com
o trabalho (de escrava/ explorada). Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou sua
condição de submissa; b) o modo como, em seu delírio final, Maria Caboré imagina os negros (reis e
rainhas/ herois/ libertadores e também  vítimas/ perseguidos/ caçados/ prisioneiros). Atendeu par-
cialmente, nesse item, a resposta que explicitou a imagem dos negros livres em África; c) o procedi-
mento inovador recorrente no conjunto dos contos (revisão/ releitura de estigmas/estereótipos) e no
conto “Maria Caboré” (revisão/releitura do episódio da escravidão/da história dos negros,  represen-
tados não apenas como escravos, mas também como o povo livre que era em África).  Atendeu par-
cialmente, nesse item, a resposta que explicitou a valorização da cultura dos negros e a exaltação
dos negros.

▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) A semelhança que há entre a cena do cartaz 1 e a relação da personagem Emma com o prota-
gonista do romance está no fato de que as duas personagens femininas se deixam seduzir por
aquele que as conduz à morte.    (1,0 ponto)

b) A aproximação entre o comportamento da protagonista do filme Crepúsculo, sugerido pelo car-
taz 2, e o da personagem Agnes, do romance A confissão, está no fato de que a personagem do
romance se entrega sem medo ao vampiro e a personagem feminina do cartaz parece se entre-
gar do mesmo modo, sem medo, ao jovem.  (2,0 pontos)

c) Nas imagens do cartaz 2, há um jovem que se debruça sobre uma mulher em atitude protetora,
imagem que se aproxima do romance porque seu protagonista também se comporta de forma
protetora em relação a Inês.  (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação do romance e dos elementos visuais dos cartazes, explicitando: a) a seme-
lhança entre a cena do cartaz 1 e a relação da personagem Emma com o protagonista do romance
(sedução e entrega que levam à morte); b) a aproximação entre o comportamento da protagonista
do filme Crepúsculo, sugerido pelo cartaz e o da personagem Agnes em relação ao protagonista do
romance (entrega / ausência de medo). Foi parcialmente aceita, no item b, a resposta que apresen-
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tou o comportamento de apenas uma das figuras femininas; c) o que há nas imagens do cartaz 2
que o aproxima do romance, no que se refere à atitude do protagonista em sua relação com a perso-
nagem Inês (posição do casal no cartaz e atitude protetora do rapaz). Foi parcialmente aceita, no
item C, a resposta que não descreveu a imagem do cartaz, apenas explicitando a atitude protetora
do jovem e do protagonista com seus pares.

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Nos versos entre aspas da última estrofe do primeiro poema são contrastadas as ideias acerca
do poder de Deus e da força dos elementos da natureza.    (1,0 ponto)

b) No segundo poema, o contraste que sintetiza a reflexão feita pelo eu lírico é o da grandeza de
Deus e da fragilidade do homem.  (2,0 pontos)

c) A imagem elaborada no trecho sublinhado do segundo poema é a de um Deus poderoso/gran-
dioso e, também, punitivo/“terrível”/ onisciente. Essa imagem extrapola aquela presente no pri-
meiro poema, no qual está ausente o caráter punitivo, terrível e onisciente da imagem de Deus.

(2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de
leitura e interpretação dos dois poemas, explicitando que: a)  as ideias  contrastadas são  acerca do
poder de Deus e da força dos elementos da natureza. Atendeu  parcialmente, nesse item,  a respos-
ta que apontou apenas um dos elementos sem contraste; b) o contraste que sintetiza a reflexão feita
pelo eu lírico é o da grandeza de Deus e o da fragilidade do homem. Atendeu parcialmente, nesse
item, a resposta que explicitou um verso pertinente a um dos elementos e, também, dois versos per-
tinentes  aos  dois  elementos;  c)  a  imagem  elaborada  no  trecho  sublinhado  é  a  de  um  Deus
poderoso/grandioso e, também, punitivo/ “terrível”/onisciente. Esta imagem extrapola aquela presen-
te no primeiro poema, no qual está ausente o caráter punitivo, “terrível” e onisciente da imagem de
Deus. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicitou a condição de Deus ser onipoten-
te, maior e mais forte e, para o segundo poema, que vigia, que guarda.
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FÍSICA

▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No equilíbrio, o empuxo é igual ao peso do iceberg: V submersoáguag=V icebergicebergg

V submersoágua=V icebergiceberg

V submerso

V iceberg

=iceberg

água
=0,9 , mas como V iceberg=V submersoV emerso=V submersoAH

V submerso

V submersoAH =0,9⇒V submerso=0,9V submerso0,9 AH⇒0,1V submerso=0,9 AH

V submerso=0,9 AH
0,1

=9 AH=9×30×106×100=2,7×1010
m3 ou V submerso=27 km3 (5,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o
cálculo do volume submerso do iceberg. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independen-
temente. Repostas com a unidade errada ou sem unidade e os erros matemáticos foram pontuados
parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A=2RsenL e Aágua= 3
4
4R2=3R2

como A=AáguaT logo

T=  A
Aágua=

2
3 L

R sen
 =2

3
⋅1,0×10−6⋅ 0,86

4/3×10−4=0,43×10−2=0,0043 °C  (5,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o
cálculo da variação de temperatura dos oceanos. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada inde-
pendentemente. Repostas com a unidade errada ou sem unidade e os erros matemáticos foram
pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) 

Rref =1,24×10−3

200×10−6 =6,2

Do gráfico temos que: Q
Q0

=0,2=e
−t1

R1 C=e
−tref

Rref C=e
−t 2

R2 C
→ 

1×10−3

R1C
=2×10−3

Rref C
=3×10−3

R2 C

1
R1

= 2
Rref

= 3
R2

→ R1=3,1    e   R2=9,3   (2,5 pontos)
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b) 

Como Et =Q2t 
2C

=Q0
2 e−2t /T Ref

2C
=E0 e−2t /T Ref com T Ref=RRef C=1,24 ms

E
E0

= Et f −Et 0
E0

= Et f −E0
E0

=E t f −E0

E0

= Et f 
E0

−1=Qt f 
Q0 2

−1=e−2t f /T ref−1  

Para t f=2,0 ms temos do gráfico  que
Qt f 

Q0

=e−t f /T Ref=0,2 , logo 
E
E0

=0,22−1=−0,96 .

Portanto  
∣E∣

E0

×100=96 %  (2,5 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que calculou correta-
mente a resistência de referência  Rref e interpretou corretamente o gráfico, observando que no
ponto em que as razões Qt 1/Q0=Qt ref /Q0=Q t 2/Q0=0.2  são iguais, como a função é a mesma
pois Qt /Q0=exp t /T  , então necessariamente o  argumento das três funções exponencial devem
ser iguais e com isso calculou corretamente as resistências R1  e  R2 . Cada etapa do desenvolvi-
mento foi pontuada independentemente. Repostas com a unidade errada ou sem unidade e os erros
matemáticos foram pontuados parcialmente. 

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou correta-
mente o cálculo do percentual de energia dissipada no resistor do circuito de referência no intervalo
de tempo de 2 ms. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Repostas com
a unidade errada ou sem unidade e os erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
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MATEMÁTICA

▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando x a quantidade de farelo de algodão e y a quantidade de farelo de soja, essas quanti-
dades devem satisfazer as equações

{xy=80
0,1×1200,28 x0,44y=0,22×200

⇔{xy=80
28 x44 y=3200

Resolvendo o sistema, obtém-se que as quantidades procuradas devem ser
x=20 kg e y=60 kg

(5,0 pontos)

Critério  de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizou corretamente as informações para montar o sistema de equações e o resolveu
corretamente. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Res-
postas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respos-
tas equivalentes foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dilatação do fio é dada por L=×T×L0=25×10−6×10×20= 5
1000

m.

Utilizando o Teorema de Pitágoras, H deve satisfazer a equação

H2=5L
2 2−25=5LL2

4

Substituindo o valor de L obtido acima, obtém-se que 

H2= 25
1000

 6,25
1000000

=25,00625
1000

Assim, H≈ 5
1000

≈0,158 m, ou H≈15,8 cm.

(5,0 pontos)

Critério  de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, calculou corretamente a dilatação do fio e a distância,  H, da horizontal, após o fio ser
aquecido, utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. Cada etapa do desenvolvimento
matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontua-
ção proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como o segmento CP é uma mediana do triângulo ABC, o ponto P deve ser o ponto médio do segmento
AB.

Como A∈r e B∈s , as suas coordenadas são dadas por

Ax1 ,
2
3

x 11 e Bx2 ,−1
3

x 21
3 

Desses fatos obtém-se que 
x 1x 2

2
=0 e 

2
3

x11−1
3

x21
3
=−8
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Substituindo o valor de x2  na segunda equação, obtém-se que

x1=−28
3

 e x2=28
3

Assim, as coordenadas dos pontos A∈r e B∈s são

A−28
3

,− 47
9  e B 28

3
,−25

9 
(5,0 pontos)

Critério  de correção

A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o
problema, utilizando o fato de que se o segmento CP é uma mediana do triângulo ABC, então o pon-
to P é o ponto médio do segmento AB, e o fato de que os pontos A e B pertencem às retas r e s, res-
pectivamente, determinou corretamente as coordenadas dos dois pontos. Cada etapa do desenvolvi-
mento 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) Poluição atmosférica  , como por exemplo, aumento de emissão de gases de efeito estufa como gás
carbônico, monóxido de carbono, metano..., por queimadas/ indústrias/ veículos automotores/ ativida-
de agropecuária/ decomposição da matéria orgânica; destruição da camada de ozônio (CFCs) e des-
matamento pois altera o ciclo do carbono/ reduz o sequestro de carbono/ reduz a captura de carbono/
libera carbono aprisionado e/ou seqüestrado/ reduz a fotossíntese, altera o microclima)       (2,0 pontos)

b) A elevação da temperatura impede e/ou reduz  o nascimento de machos provocando, inicial-
mente, a extinção desses, impedindo/ reduzindo/ dificultando a reprodução o que levará à extin-
ção da espécie.  (3,0 pontos)

Critério de correção
Nesta questão, foram consideradas totalmente corretas as respostas cujas ideias corresponderam
às respostas esperadas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. 
Foram parcialmente pontuadas no item A as respostas que continham somente: poluição e/ou des-
matamento e/ou expansão agropecuária; ou emissão de gases tóxicos e/ou de efeito estufa ou dióxi-
do de carbono ou metano ou CFCs; ou destruição da camada de ozônio; ou emissão de gases por
indústrias e veículos automotores.
Foram parcialmente pontuadas no item B as respostas que continham somente: diminuição de machos
ou  aumento excessivo de fêmeas ou  extinção de machos ou  extinção da espécie ou  diminuição do nú-
mero de indivíduos ou  desaparecimento da espécie ou  dificuldade de reprodução.

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) Construção de rede de esgoto adequada que possa destinar as fezes para lugar seguro.
OU

Fornecimento de água tratada, evitando a utilização de água de poço pela população.
OU

Saneamento básico adequado que possa destinar as fezes para lugar seguro e fornecimento de
água tratada.  (2,0 pontos)

b) Os cistos de ameba, ao serem ingeridos juntamente com alimentos ou água contaminados, atin-
gem o intestino grosso, onde cada cisto se rompe, liberando quatro amebas. A ameba permane-
ce em estado vegetativo (trofozoíto), deslocando-se no intestino grosso por meio de pseudópo-
des e nutrindo-se por fagocitose. Antes de serem eliminadas pelas fezes, elas sintetizam um en-
voltório proteico resistente, que passa a constituir um cisto dentro do qual permanece em repou-
so metabólico. Ao mesmo tempo, o núcleo sofre duas divisões, formando o cisto tetranucleado.
Ao ser eliminado para o ambiente, juntamente com as fezes os cistos atingem e contaminam a
água e os diversos alimentos consumidos pelo homem.  (3,0 pontos)

Critério de correção
Nesta questão, foram consideradas totalmente corretas as respostas cujas ideias corresponderam
às respostas esperadas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. 
Foram parcialmente pontuadas no item A as respostas que continham somente: construção de rede
de esgoto e/ou fornecimento de água tratada e/ou saneamento básico e/ou saneamento ambiental
e/ou educação ambiental.
Foram parcialmente pontuadas no item B as respostas que descreveram apenas parte do ciclo,
apresentando informações incompletas em comparação com a resposta esperada.



UFG - PS/2010-1                                            RESPOSTA ESPERADA OFICIAL                                                                                     GRUPO 2  

▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) As características são: celoma originado do tubo digestório (enterocelomados); ânus com ori-
gem no blastóporo (deuterostomados); larvas/formas imaturas bilaterais; endoesqueleto de ori-
gem mesodérmica  (2,0 pontos)

b) O parentesco entre esses dois grupos está baseado na simetria bilateral das formas imaturas de
ambos os filos (larvas dos equinodermos e embriões dos cordados).  (3,0 pontos)

Critério de correção
Nesta questão, foram consideradas totalmente corretas as respostas cujas ideias corresponderam
às respostas esperadas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. 
Foram pontuadas totalmente as respostas que contemplaram duas das características e parcialmen-
te pontuadas as respostas que continham somente uma das características apresentadas na respos-
ta esperada. 
Foram parcialmente pontuadas as respostas que apresentaram apenas a ideia de que o parentesco
entre esses dois dois filos pode ser observado na fase imatura. 

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O melhor tipo de reprodução, nesse caso, é a assexuada/brotação, pois, diferentemente da reprodu-
ção sexuada, as chances de ocorrer variabilidade entre os descendentes, são pequenas. De modo
geral, os descendentes originados de reprodução assexuada/brotação são iguais, já que o tipo de di-
visão celular é a mitose. Na reprodução sexuada, entretanto, por haver recombinação gênica, existe
grande possibilidade de haver variabilidade genética entre os descendentes, e esses não serem
exatamente iguais à planta-mãe, o que não atenderia à necessidade do paisagista.  (5,0 pontos)

Critério de correção
Nesta questão, foram consideradas totalmente corretas as respostas cujas ideias corresponderam
às respostas esperadas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. 
Foram parcialmente pontuadas as respostas que continham somente: reprodução assexuada e/ou
as que descreveram apenas um dos tipos de reprodução e/ou  apresentaram informações incomple-
tas em comparação com a resposta esperada.

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a)  Pessoas portadoras do fenótipo sanguíneo “O”, por não apresentarem nenhum aglutinogênio ou
antígeno  (A e/ou B, ou proteínas A e B) em suas hemácias, podem doar sangue a qualquer
pessoa de outro grupo sanguíneo do sistema ABO, sem o risco de ocorrer aglutinação às hemá-
cias do receptor.  (2,5 pontos)

b) Os quatro fenótipos sanguíneos do sistema ABO são determinados por um gene com alelos múltiplos
ou polialelia. Os alelos desses genes são IA,  IB e i, sendo os alelos IA e  IB codominantes, ou herança
intermediária, ou herança sem dominância, ou ausência de dominância, e dominantes em relação ao
alelo i, que é recessivo.

OU
Os quatro fenótipos sanguíneos do sistema ABO são determinados por um gene com alelos
múltiplos e a herança de dominância entre esses alelos é expressa da seguinte forma: IA =  IB > i.

(2,5 pontos)

Critério de correção
Nesta questão, foram consideradas totalmente corretas as respostas cujas ideias corresponderam
às respostas esperadas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. 
Foram parcialmente pontuadas no item A as respostas incompletas que continham somente informa-
ções parciais em comparação com a resposta esperada, como, por exemplo: por não apresentar
aglutinogênio/antígeno; e/ou por não apresentar aglutinogênio/antígeno A e/ou B em suas hemácias;
e/ou podem doar sangue a qualquer pessoa do grupo sanguíneo ABO; e/ou não oferecem risco de
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aglutinação às hemácias do receptor; e/ou o receptor não formará anticorpos; e/ou o sangue tipo O
não sensibilizará o sistema imunológico do receptor.
Foram parcialmente pontuadas no item B as respostas incompletas que continham somente informa-
ções parciais em comparação com a resposta esperada, como, por exemplo:
herança de dominância entre os alelos IA = IB > i; e/ou alelos codominantes IA IB em suas hemácias.

▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) O processo de digestão do amido começa na boca, através da ação das amilases secretadas
pelas glândulas salivares, formando moléculas menores. O amido que não foi transformado na
boca será hidrolisado no intestino delgado, por ação das amilases pancreáticas, formando mal-
tose. A maltose será hidrolisada pelas maltases do suco entérico, formando glicose. A glicose
será então absorvida e transferida para a corrente sanguínea, de onde será distribuída para to-
das as células do corpo.  (2,0 pontos)

b) Inicialmente, no citoplasma celular, a glicose será metabolizada na glicólise, formando ácido pi-
rúvico, ATP e NADH. O ácido pirúvico mais a Coenzima A é transformado em Acetil CoA, CO2,

NADH, na matriz mitocondrial. O Acetil CoA entra no ciclo de Krebs (ciclo dos ácidos tricarboxíli-
cos), formando CO2, GTP,  NADH e FADH2. O NADH e o FADH2 sofrem oxidação na cadeia res-
piratória, liberando energia que será utilizada na síntese de ATP, em um processo denominado
de fosforilação oxidativa.  (3,0 pontos)

Critério de correção
Nesta questão, foram consideradas totalmente corretas as respostas cujas ideias corresponderam
às respostas esperadas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. 
Foram parcialmente pontuadas no item A as respostas que continham somente parte das informa-
ções, quando  comparada com a resposta esperada, como por exemplo: o amido é digerido na boca
pela amilase salivar;  e/ou  no intestino delgado o amido que não foi digerido na boca sofre a ação da
amilase pancreática e forma maltose;  e/ou  a maltose sofre ação das maltases do suco entérico e
forma glicose;  e/ou  a glicose é absorvida no intestino e vai para a corrente sanguínea.
Foram parcialmente pontuadas no item B as respostas que descreveram apenas parte do metabolismo da
glicose, apresentando informações incompletas em comparação com a resposta esperada, como, por
exemplo, descrevendo apenas a via glicolítica; e/ou o ciclo de Krebs; e/ou  cadeia respiratória ou fosforila-
ção oxidativa.
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QUÍMICA

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) a) A proteína B tem maior teor de lisina e a proteína A maior teor de aspartato. Uma vez que a

cadeia lateral da lisina é carregada positivamente, essa parte sofrerá repulsão das partículas da
coluna e sairá primeiro. O aspartato, por possuir cadeia lateral carregada negativamente, terá
maior interação eletrostática, em virtude das cargas opostas, com as partículas carregadas na
coluna, saindo por último.  (3,0 pontos)

b)  

(2,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou correta-
mente que a proteína B tem o maior teor de lisina e que a  proteína A tem o maior teor de aspartato.
Além disso, o candidato precisou identificar que a proteína B era carregada positivamente, sofrendo
repulsão eletrostática pelas partículas da coluna, e que a proteína A era carregada negativamente,
sofrendo atração eletrostática pelas partículas da coluna. 

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que apresentou de modo cor-
reto as ligações peptídicas. Foi considerado o estado neutro, ou carregado, do fragmento de proteína.

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) NO, porque a constante de equilíbrio, K = k1/k2 =  1,0 x 1012 mol/L, para sua reação com a hemo-

globina é a maior dentre as reações com os ligantes apresentados. Como o valor da constante
de equilíbrio está relacionada à razão das quantidades de produtos e reagentes no equilíbrio, o
maior valor de K indica que o NO ligado à hemoglobina é mais estável em relação aos outros li-
gantes. 

OU

NO, porque apresenta o menor valor de k2, uma vez que essa constante está relacionada com a
rapidez da quebra da ligação entre o NO e a hemoglobina. Como essa rapidez é muito baixa, si-
gnifica que essa ligação é a mais estável dentre os ligantes da tabela e a hemoglobina.

(3,0 pontos)

b) Por causa do maior tamanho/volume das moléculas dos isocianetos, quando comparado com
um ligante de menor tamanho/volume molecular.   (2,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou correta-
mente o NO, calculou a constante de equilíbrio e comparou seu resultado com as demais constan-
tes, concluindo que essa constante era a maior dentre a apresentadas. 

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que justificou o tamanho/volu-
me dos isocianetos, considerando-os como maiores que os dos demais compostos.

NH3N

O

N O
-

O

O

H

H

+

OU -
O

N
N

NH3

O

O

OH

H

+

Gly-Ala-Leu Gly-Ala-Leu



UFG - PS/2010-1                                               RESPOSTA ESPERADA OFICIAL                                                                                 GRUPO-2  

▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) a) Como ∆t = 1/c, a variação de temperatura será maior quanto menor for a capacidade calorífica. As-

sim, o cilindro de chumbo aquecerá a água mais rapidamente, seguido pelo cobre e depois pelo ferro.

(3,0 pontos)

b) A água contida no cilindro de chumbo não pode ser utilizada para consumo humano, pois o
chumbo é um metal pesado que, uma vez absorvido pelo organismo, acumula-se ao longo do
tempo, provocando diversos fenômenos toxicológicos extremamente danosos ao organismo. 

(2,0 pontos)
Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou a rela-
ção inversa entre a variação de temperatura e o calor específico, identificando o chumbo como o de
menor calor específico. Também foi considerado capacidade calorífica como sinônimo.

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que afirmou que era o cilindro
de chumbo, e que este elemento provoca efeitos tóxicos ao organismo.

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) 
massa de CO em 2009 = 1,20 x 240.000 = 288.000 ton (= 2,88 x 1011g)
volume de CO em 2009 = 2,88x1011 x 0,082 x 298 / (28 x 1) = 2,5 x 1011 L  (3,0 pontos)

b) 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)  

28 g CO – 44 g CO2

massa de CO2 em 2009 com 47% de eficiência= (288.000 x 44 x 0,47)/28 = 212.708 ton

(2,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que calculo corretamen-
te o aumento na massa de CO, calculo o número de mols de CO, aplicou a equação dos gases
ideais para calcular o volume de CO. Foi parcialmente considerado o candidato que errou o número
de mols, mas efetuou o cálculo do volume correto.

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que escreveu a equação quí-
mica de conversão do CO em CO2, e efetuou o cálculo estequiométrico correlacionando a massa, ou o
número de mols, de CO,  com a massa, ou o número de mols, de CO2. Foi parcialmente considerado o
uso da massa de CO em 2007, ao invés da massa de CO em 2009.

▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a)
Agente oxidante = O2
Agente redutor = glicose

Nox do Carbono sp2  = +3 t  (3,0 pontos)

OHH

HHO

OHH

OHH

CH2OH

OH

b)

   (2,0 pontos)
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Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que identificou correta-
mento os agentes oxidante e redutor, e o nox do carbono sp2.

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que escreveu a estrutura pla-
na da glicose. Não foi considerada a orientação das hidroxilas.

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a) 

t
O

trans-retinal

t

  (2,0 pontos)

b) 

GMP hidrolisado

 t

*

O Guanina

H

OH

H

OH

H
HO

P

O

HO OH
t

   (3,0 pontos)

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item A a resposta do candidato que escreveu correta-
mente a estrutura do isômero trans.

Atendeu plenamente ao que foi solicitado no item B a resposta do candidato que escreveu corretamente a
estrutura do GMP hidrolisado.



UFG/CS                                                                                                            CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

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, se-

gundo a proposta escolhida.
● Uso inapropriado ou mínimo das informações textuais ou extratextuais.

2

Regular
● Articulação limitada das ideias em relação ao desenvolvimento do tema,

segundo a proposta escolhida.
● Uso limitado das informações textuais ou extratextuais.

4

Bom

● Considerações  satisfatórias:  exploração  de  algumas  possibilidades  de
ideias entre as várias que o tema favorece, segundo a proposta escolhida.

● Uso satisfatório das informações textuais ou extratextuais.
● Indícios de autoria (capacidade de mobilizar e organizar diferentes vozes e

pontos de vista na construção do texto).

6

Ótimo

● 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 mobilizar e organizar diferentes vozes

e pontos de vista na construção do texto).

8

B- Adequação à leitura da coletânea

Desempenho Critério Pontos

Nulo
● Cópia da coletânea (anula a redação ).
● Desconsideração das informações da coletânea.

0

Fraco
● Uso inapropriado ou mínimo das informações da coletânea.
● Emprego excessivo de elementos transcritos da coletânea.

2

Regular

● Uso limitado das informações da coletânea (parcial e superficial).
● Uso de transcrição e de paráfrases comprometendo o desenvolvimento do

projeto de texto.
● Leitura ingênua (aproveitamento limitado das informações e dos pontos de

vista presentes na coletânea) .

4

Bom

● Uso satisfatório das informações da coletânea (abrangente e interpretativo).
● Percepção de pressupostos e subentendidos.
● Citação direta e indireta (paráfrase) consistente com o projeto de texto.
● Identificação de pontos de vista presentes na coletânea.
● Indícios de intertextualidade.

6

Ótimo

● Extrapolação da leitura da coletânea: relação entre as informações da
coletânea e outras fontes de referência (intertextualidade e interdiscursi-
vidade).

● 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).

8
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▬▬▬ C- Adequação ao gênero textual  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Reportagem

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● O texto não tem caráter informativo-opinativo. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto conforme a proposta de construção da repor-
tagem.

● Listagem de informações e/ou comentários sem articulação entre si.
● Ausência de uma linha argumentativa que evidencie uma seleção de informa-

ções e de comentários relevantes para a formação de opinião sobre os fatos.
● Afirmações sem sustentação lógica ou factual.
● Ausência de mobilização dos aspectos enunciativos: suporte (meio de di-

vulgação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autori-
dade; depoimentos etc.

2

Regular

● Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção da reporta-
gem.

● Articulação de informações e/ou de comentários em torno de uma ideia
central.

● Presença de uma linha argumentativa tênue que evidencie uma seleção
de informações e de comentários relevantes para a formação de opinião
sobre os fatos.

● Uso limitado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc.) na divulgação das informações e para a for-
mação de opinião.

● Mobilização limitada dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divulga-
ção da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade,
depoimentos etc.

● Afirmações convergentes com sustentação lógica ou factual.

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da reporta-
gem.

● Apresentação e sustentação de diferentes pontos de vista.
● Presença de uma linha argumentativa que evidencie uma seleção de infor-

mações e de comentários relevantes para a formação de opinião sobre os
fatos.

● Uso adequado dos recursos argumentativos (citação, ironia, exemplifica-
ção, negação, comparação, depoimentos, dados, retrospectivas históricas
etc.) na divulgação das informações e para a formação de opinião.

● Mobilização satisfatória dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divul-
gação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de, depoimentos etc.

● Afirmações convergentes e divergentes com sustentação lógica ou factual.

6

Ótimo

● Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção da repor-
tagem.

● Discussão e reflexão sobre diferentes pontos de vista.
● Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie discus-

são e análise na seleção de informações e de comentários relevantes para
a formação de opinião sobre os fatos.

● Exploração consciente dos recursos argumentativos e persuasivos (cita-
ção,  ironia,  exemplificação, negação, comparação, depoimentos, dados,
retrospectivas históricas etc.), com vistas ao enriquecimento das estraté-
gias de divulgação das informações e de formação de opinião.

● Mobilização excelente dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divul-
gação da reportagem); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de, depoimentos etc.

● Uso crítico dos argumentos e contra-argumentos a serviço do projeto de
texto.

8
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Crônica

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● O texto não corresponde a um relato de acontecimentos. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto.
● Relato fragmentado de fatos ou de situações do cotidiano.
● Uso mínimo de elementos constitutivos das sequências descritivas, narra-

tivas e expositivas.
● Mobilização mínima de vozes enunciativas (narrador, personagens, enun-

ciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes) na discussão
dos fatos  motivadores do texto.

2

Regular

● Indícios de projeto de texto conforme a proposta de construção da crônica.
● Presença de uma linha narrativa tênue que evidencie impressões a respei-

to de fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de possibilitar uma
análise sobre esses fatos ou situações.

● Explicitação limitada dos acontecimentos do cotidiano. 
● Uso limitado de elementos constitutivos das sequências descritivas, narrati-

vas e expositivas (operação com narrador, personagens, enunciadores de
posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, situações, tempo, espaço etc).

● Mobilização limitada das diferentes vozes enunciativas (narrador, persona-
gens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes). 

● Indícios de progressão temporal e das relações entre os acontecimentos
relatados.

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da crônica.
● Presença de uma linha narrativa que evidencie impressões a respeito de

fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de possibilitar uma análi-
se crítica sobre esses fatos ou situações, apresentando as relações con-
traditórias das estratégias de produção do pânico moral.

● Explicitação satisfatória dos acontecimentos do cotidiano, desencadeado-
res da construção da crônica. 

● Trabalho satisfatório com os elementos constitutivos das sequências des-
critivas,  narrativas e  expositivas (operação com narrador,  personagens,
enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figurativi-
dade, situações, tempo, espaço etc), favorecendo a interpretação dos fa-
tos do cotidiano.

● Mobilização satisfatória das diferentes vozes enunciativas (narrador, per-
sonagens,  enunciadores  de  posicionamentos  semelhantes  e/ou
diferentes).

● Organização satisfatória da progressão temporal e das relações entre os
acontecimentos relatados.

6

Ótimo

● Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção da crônica.
● Presença de uma linha narrativa consistente que evidencie discussão e re-

flexão a respeito de fatos ou de situações do cotidiano com o objetivo de
possibilitar uma análise crítica  sobre esses fatos ou situações, revelando
as relações contraditórias das estratégias de produção do pânico moral.

● Revelação explícita e crítica dos acontecimentos do cotidiano, desenca-
deadores da construção da crônica. 

● Trabalho consciente com elementos constitutivos das sequências descriti-
vas, narrativas e expositivas (operação com narrador, personagens, enun-
ciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figuratividade,
situações, tempo, espaço, fluxo de consciência etc), favorecendo a inter-
pretação e a análise crítica dos fatos do cotidiano.

●  Extrapolação na mobilização das diferentes vozes enunciativas (narrador,
personagens,  enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou dife-
rentes).

● Organização  evidente  da  progressão temporal  (indicando  posterioridade,
concomitância e anterioridade) e das relações entre os episódios relatados.

8
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Carta de leitor  

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● O texto não corresponde a uma carta. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto.
● Listagem de comentários sem articulação entre si.
● Uso precário de marcas de interlocução.
●  Afirmações sem sustentação lógica ou factual.

2

Regular

● Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção da carta de
leitor.

● Presença de uma linha argumentativa tênue que evidencie a opinião do lo-
cutor a respeito do assunto.

● Uso limitado  de  recursos  para  persuadir  o  interlocutor  a  se  posicionar
diante da divergência de opiniões sobre o assunto.

● Seleção limitada de fatos e de argumentos no trabalho de convencimento
do outro. 

● Recuperação mínima de fatos, dados, acontecimentos motivadores da ela-
boração da carta.

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

● Uso limitado dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação, ne-
gação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositivo-
argumentativas.

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da carta de
leitor.

● Presença de uma linha argumentativa que evidencie a opinião do locutor a
respeito do assunto.

● Uso adequado de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar
diante da divergência de opiniões sobre o assunto.

● Seleção adequada de fatos e de argumentos no trabalho de convencimen-
to do outro. 

● Recuperação apropriada de fatos, dados, acontecimentos motivadores da
elaboração da carta.

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

● Uso adequado dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositi-
vo-argumentativas.

6

Ótimo

● Projeto de texto consciente conforme a proposta de construção da carta
de leitor.

● Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie reflexão
quanto à opinião do locutor a respeito do assunto.

● Uso crítico de recursos para persuadir o interlocutor a se posicionar diante
da divergência de opiniões sobre o assunto.

● Seleção consciente de fatos e de argumentos que evidenciem um posicio-
namento crítico do locutor no trabalho de convencimento do outro. 

● Recuperação  apropriada dos  fatos,  dados,  acontecimentos motivadores
da elaboração da carta como um recurso consciente de persuasão.

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

● Uso consciente dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação,
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências expositi-
vo-argumentativas.

8
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▬▬▬ D- Adequação à modalidade  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desempenho Critério Pontos

Nulo
● Problemas generalizados e recorrentes de morfologia, sintaxe, semântica

e ortografia.
● Uso de linguagem iconográfica.

0

Fraco

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

● Predominância indevida da oralidade.
● Linguagem inapropriada ao gênero escolhido (recursos iconográficos, ta-

belas, gráficos etc).

2

Regular

● Desvios recorrentes da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos ní-
veis morfossintático, semântico e pragmático).

● Desconsideração da linguagem como recurso para a construção do texto
no gênero escolhido.

● Interferência indevida da oralidade na escrita.

4

Bom

● 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 da linguagem como recurso para a construção do texto no gênero es-

colhido.

6

Ótimo

● Uso consciente dos recursos linguísticos (vocabulário, elementos dos ní-
veis morfossintático, semântico e pragmático), demonstrando competência
no manejo da modalidade escrita.

● Exploração dos níveis de linguagem a serviço do projeto de texto.
● Uso consciente da linguagem como recurso para valorizar a construção

textual conforme o gênero escolhido.

8

▬▬▬ II – COESÃO – COERÊNCIA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desempenho Critério Pontos
Nulo ● Texto caótico (sem organização, sem sentido etc.) 0

Fraco

● 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.

2

Regular

● 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, contradi-

ção, generalização indevida, ambiguidade não-intencional.
● Uso de linguagem inadequada à pessoa do locutor e/ou do interlocutor.

4

Bom

● O texto demonstra 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.

● 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.

6

Ótimo

● O texto evidencia 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 consciente dos 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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