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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais 
das questões das provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Química, Física, Matemática e os 
critérios de correção da prova de Redação da segunda etapa do Processo Seletivo 2010-2. Essas respos-
tas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram também consideradas corretas ou-
tras respostas que se encaixaram no conjunto de ideias que corresponderam às expectativas das bancas 
quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento, bem como à elaboração do texto. Respostas par-
ciais também foram aceitas, sendo que a pontuação a elas atribuída considerou os diferentes níveis de 
acerto.

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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A expressão “neste carnaval” situa o samba-enredo no momento de sua enunciação, no carnaval de 
1966. Indica, portanto, o tempo presente daquele momento, por isso, tem sentido literal. Já a expres-
são “outros carnavais” situa “os malandros da nata” em um tempo anterior ao da enunciação, ao 
passado. Além disso, apresenta sentido metafórico, figurado, demonstrando que a pessoa que fala 
sabe muito bem quem é a nata da malandragem e indica conhecimento de causa. 
Assim, os efeitos de sentido produzidos são: 1) a ideia de que a história de Leonardo se passa no 
aqui e agora do carnaval de 1966 (texto I) e 2) o fato de que as personagens buscadas no passado 
ajudam a caracterizar os tipos atuais de malandros (texto III).  (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que: 1) identi-
ficou o sentido literal da expressão “nesse carnaval” e também o presente da enunciação do carnaval de 
1966 nela contido, explicando com propriedade cada um deles; 2) identificou o sentido metafórico e o tem-
po passado na expressão “outros carnavais”, além de ter explicado, com propriedade, cada um deles; 3) 
aspectos relacionados à língua padrão, coesão e coerência também serviram de parâmetro para a avalia-
ção da resposta.    

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O malandro carioca tradicional, retratado em filmes, canções, romances é apresentado como um in-
divíduo marcado pela contradição. 
Para Antonio Candido (texto II), o malandro não se apaixona, mas está cheio de amor para dar. Ain-
da, o malandro parece não ter princípios de conduta, mas não desonra um amigo seu. 
Para Chico Buarque (texto III), o malandro de outrora era caracterizado por possuir uma navalha, 
não possuía mulher e filhos, não trabalhava, mas era singularmente honesto, pois não tinha intenção 
de prejudicar ninguém. 
No texto IV, por sua vez, há a imagem de um malandro bem vestido, alegre, feliz e com samba no 
pé. Assim, o texto mostra que o malandro tradicional é um boêmio que leva a vida no gingado, com 
o jeitinho brasileiro, o qual se tornou uma figura mítica, percebida na comparação com os textos an-
teriores. 
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Vê-se, portanto, que o malandro carioca tradicional é aquele que, mesmo sendo desprestigiado, es-
tigmatizado, se dá bem sem causar mal a ninguém e talvez por isso ele seja, ao final, visto como 
uma das representações possíveis de brasilidade.  (5,0 pontos)
Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que apresen-
tou e explicou, com propriedade, as contradições da identidade do malandro carioca tradicional presentes 
nos textos II e III e que elaborou uma síntese dessas contradições com base em uma leitura detalhada do 
texto IV. Além disso, a resposta deveria ser expressa de forma coerente, coesa e em conformidade com a 
norma padrão.
   
▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na música de Chico Buarque, o termo “agora” ajuda a instaurar o “malandro profissional”, que prati-
ca atos ilícitos, está envolvido com a vida pública e ganha dinheiro com a desonestidade. A palavra 
“mas” ajuda a instaurar o “malandro pra valer”, o qual se adaptou às regras da vida comum, consti-
tuiu família com filhos para criar, vai de trem para o trabalho, mora no subúrbio e ainda encontra for-
mas de tornar sua vida e de sua família mais prazerosa e alegre. O malandro atual consegue ser fe-
liz com o pouco que tem, mesmo diante das dificuldades por que passa.
A ironia produzida pela instauração desses dois tipos de malandro está no fato de o autor fazer uma 
crítica ao malandro desonesto com base na figura mítica, folclórica do malandro carioca. A palavra 
“homenagem” pode ser entendida, ao mesmo tempo, como elogio e como crítica: elogio ao malandro 
carioca de verdade e crítica ao malandro profissional.  (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que: 1) identi-
ficou, no texto de Chico Buarque, por meio dos marcadores “agora” e “mas”, o “malandro profissional” e o 
“malandro pra valer”, respectivamente, descrevendo as características de cada um; 2) apresentou uma ex-
plicação da ironia manifestada na crítica ao malandro desonesto com base na figura folclórica do malandro 
carioca, que é homenageado na canção; 3) fez uso de uma linguagem coerente, coesa e em conformida-
de com a norma padrão.

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A paráfrase é representada pelo trecho que se inicia com “Quando aqui chegou um modesto casal 
feliz pelo recente amor” e finaliza com “esta singela modinha cantou”1. O trecho constitui uma pará-
frase porque representa uma reelaboração do enredo do romance por meio das palavras do autor da 
música. 
A citação, por sua vez, é exemplificada pelos trechos “era o tempo do rei” e pela modinha cantada 
pela Mulata Vidinha “Se os meus suspiros pudessem / Aos seus ouvidos chegar / Verias que uma 
paixão / Tem o poder de assassinar”. Esses trechos constituem uma citação da obra de Almeida, por 
recuperarem a primeira frase do romance assim como a canção cantada por Vidinha na obra.

(5,0 ponto)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que: 1) identi-
ficou a paráfrase, que se encontra da 1ª linha até quando se diz “a mulata Vidinha esta singela modinha 
cantou”, e explicou o conceito de paráfrase; 2) identificou a citação, que pode ser a 1ª frase do texto (“era o 
tempo do rei”) e a modinha cantada pela Mulata Vidinha (“Se os meus suspiros pudesses / Aos seus ouvi-
dos chegar/ Verias que uma paixão / Tem o poder de assassinar”), e explicou o conceito de citação; 3) 
serviu também de parâmetro para a correção dessa questão o uso de uma linguagem coesa, coerente e 
de acordo com a norma padrão.

1 A frase “era o tempo do rei” também pode ser considerada paráfrase, uma vez que há mais de uma versão para essa expressão nas 
várias edições do livro.
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Diante do fato de que, em algumas publicações do livro Memórias de um sargento de milícias, a primeira 
frase é “era no tempo do rei” e, em outras, é “era o tempo do rei, as respostas que usaram essa frase 
como exemplo de paráfrase ou de citação foram consideradas.

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A expressão “nesse tempo” recupera o referente temporal “o tempo do rei”, que está no primeiro ver-
so da canção. O momento histórico a que a citação se refere é o período da Monarquia Portuguesa 
no Brasil (século XIX), mais especificamente relacionada à vinda de Dom João VI e da corte portu-
guesa para o Brasil, quando fugiam da tropas de Napoleão Bonaparte.  (5,0 pontos)

Critério de correção
Foi considerada adequada, servindo de referência para a pontuação da questão, a resposta que: 1) identi-
ficou “o tempo do rei” como o referente temporal da expressão “nesse tempo”; 2) situou como tempo histó-
rico em que a narrativa de Memórias de um sargento de milícias se passa o período que marca a vinda da 
família real portuguesa para o Brasil, no início do século XIX (1808), época da Monarquia de Dom João VI; 
3) o uso de uma linguagem coesa, coerente e de acordo com a norma padrão também serviu de critério 
para a correção das respostas desta questão.
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LITERATURA BRASILEIRA

▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O espaço é o sertão/as regiões semiáridas do Nordeste brasileiro, o tema é o da seca e o drama 

humano, representado na tela de Portinari e comumente protagonizado pelos habitantes desse 
espaço, é o da migração/retirada dos que são flagelados pela seca.  (3,0 pontos)

b) O período da história da Literatura Brasileira é o do Modernismo, e o gênero literário em que 
esse  espaço,  esse  tema  e  esse  drama  humano  foram  recorrentemente  explorados  é  o 
romance/romance regionalista da geração de 30/romance nordestino de 30.  (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 do conto e da tela, bem como do enunciado da questão, explicitando: no 
item “a”, o espaço (sertão), o tema (a seca) e o drama (a retirada), por meio dos quais se estabelece o diá-
logo entre os textos verbal e pictórico. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta do candidato que ex-
plicitou a região geográfica (o Nordeste brasileiro) em lugar do espaço literário (o sertão); as consequênci-
as geradas pela seca (sede,  fome,  morte,  miséria), em lugar do tema; e a saída do sertão sem relacioná-
la ao problema da seca; no item “b”, o Modernismo/o período modernista e o romance/romance regionalis-
ta de 30/romance nordestino de 30. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta do candidato que elen-
cou autores e obras referenciais do romance de 30, em vez de explicitar o gênero.

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A contraposição tematizada nesse conto é a que ocorre entre a modernidade e a tradição/cultu-

ra urbana e cultura rural. Essa contraposição se estabelece por meio de elementos como avião, 
televisão, carro, que são característicos da  cultura moderna/urbana, e por meio da representa-
ção do reisado, característica da tradição/cultura rural.     (3,0 pontos)

b) Considerado no contexto desse conto e de outros que compõem o Livro dos homens, o trecho 
em negrito sintetiza a reflexão de que é importante preservar a memória cultural/as tradições 
culturais para se compreender o processo de constituição das identidades.   (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 do conto, bem como do enunciado das alternativas da questão, explicitando: 
no item “a”, a contraposição cultural entre o que é moderno (atual/urbano/de massa) e o que é tradicional 
(antigo/popular/folclórico), de modo a demarcar os elementos caracterizadores dessa contraposição, que 
são o avião, a televisão, a corrida de carros (no caso da modernidade) e o reisado (no caso da tradição). 
Atendeu parcialmente, nesse item “a”, o candidato que indicou apenas uma categoria de elementos em re-
lação à ideia de contraposição; e, no item “b”, atendeu plenamente o candidato que explicitou que é impor-
tante preservar a memória cultural/as tradições culturais para se compreender o processo de constituição 
das identidades, de formação do sujeito. Atendeu parcialmente, nesse item “b”, o candidato que explicitou 
um dos segmentos da resposta, ou seja, apenas a preservação cultural ou a constituição das identidades.

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A opinião de Eduardo sobre o modo de agir dos pais da sociedade de seu tempo é a de que eles se 

arruínam para satisfazer os caprichos de suas filhas, atitude que Eduardo reprova/condena. O motivo 
pelo qual se estabelece um diálogo entre essa opinião e a do narrador de A confissão é que este tam-
bém reprova/condena a atitude dos pais de Inês de satisfizer-lhe o capricho de morar sozinha, deixan-
do-a à mercê da sorte/expondo-a aos perigos/descuidando-se dela.       (2,0 pontos)

b) O ideal presente nos textos transcritos é o de famílias unidas/agregadas e a consequência do 
afastamento desse ideal para os sujeitos é individualismo/isolamento/solidão/imaturidade/agres-
sividade/futilidade/fragilidade e, para a sociedade na qual se inserem, é a fragmentação/dilace-
ramento/superficialidade das relações humanas.   (3,0 pontos)
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Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de 
leitura e interpretação dos fragmentos dos textos dados, explicitando: no item “a”, que Eduardo, pro-
tagonista de O demônio familiar, mostra-se contrário à atitude dos pais que se arruínam para satisfa-
zer o capricho de suas filhas e que o motivo pelo qual se estabelece o diálogo entre essa opinião e a 
do narrador de A Confissão, é que este também critica a atitude dos pais de Inês de satisfazer-lhe o 
capricho de morar sozinha, deixando-a à mercê da sorte/expondo-a aos perigos/descuidando-se dela. 
Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que apresentou a opinião de apenas um dos persona-
gens, sem explicitar o motivo do diálogo entre os textos; e, no item “b”, que o ideal nos dois textos é 
o de famílias unidas/agregadas; e o afastamento desse ideal gera individualismo/isolamento/solidão/ 
imaturidade/agressividade/futilidade/fragilidade para os sujeitos e, para a sociedade, fragmentação/ 
dilaceramento/superficialidade das relações humanas. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta 
que abordou o ideal de família para apenas um dos textos solicitados e explicitou as consequências 
ou para o indivíduo ou para a sociedade, não contemplando ambos.  

▬▬▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) O tema explorado nos dois poemas é o amor à terra natal/é a saudade da terra natal. No primeiro po-

ema o eu lírico vale-se de elementos grandiosos da natureza brasileira/de elementos que cantam a 
terra revelando suas grandezas e, no segundo, o eu lírico vale-se de elementos que identificam/tipifi-
cam a natureza local/a região de Goiás.   (3,0 pontos)

b) O  eu  lírico  de  Casimiro  de  Abreu  canta  o  tema  da  terra  natal  de  modo  idealizante/elo-
quente/exaltado; e o de Afonso Felix o faz de modo mais intimista/afetivo/caloroso.   (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: no item “a”, que o tema explorado nos dois poe-
mas é o do amor à terra natal ou o da saudade da terra natal e, quanto aos elementos, que no primeiro 
poema o eu lírico vale-se dos elementos grandiosos da natureza brasileira ou dos que revelam suas gran-
dezas; e que, no segundo poema, o eu lírico vale-se dos que tipificam a natureza local ou identificam a re-
gião de Goiás. Atendeu  parcialmente, nesse item, a resposta que indicou como tema a terra natal/de 
origem, mas não indicou a relação dos eu líricos com a terra; que apresentou os elementos referentes a 
apenas um dos poemas, ou quando apresentou os elementos de ambos, mas não o tema; e, no item “b”, 
que o eu lírico de Casimiro de Abreu canta o tema da terra natal de modo idealizante/eloquente/exal-
tado e que, o de Afonso Felix, o faz de modo mais intimista/afetivo/caloroso. Atendeu parcialmente, 
nesse item, o candidato que explicitou o modo de apenas um dos eu líricos cantar esse tema ou 
que, no caso do segundo eu lírico, apontou a relação do canto à terra natal com o amor/afeto por 
uma mulher que lá ficou.

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A função dessas falhas morais é fazer surgir os conflitos e a importância delas para o desenvolvimen-

to do enredo é que elas próprias promovem as soluções para esses conflitos.   (2,0 pontos)

b) No confronto entre as personagens Vidigal e Leonardo Filho, essas falhas morais são responsáveis 
tanto pelas ações do primeiro quanto pelo destino do segundo, porque são elas que motivam a perse-
guição de Vidigal a Leonardo Filho e também a promoção do protagonista ao cargo de sargento de 
milícias ao final da narrativa.     (3,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que demonstrou capacidade de  leitura 
e interpretação dos dois fragmentos, explicando: no item “a”, que a função dessas falhas morais é fazer 
surgir os conflitos e a importância delas para o desenvolvimento do enredo é que elas próprias promovem 
as soluções para esses conflitos. Atendeu parcialmente, nesse item, a resposta que explicou ou descre-
veu a criação e a solução dos conflitos, retirando exemplos do romance; e, no item “b”, a resposta do can-
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didato que explicou o confronto entre as personagens Vidigal e Leonardo Filho, observando que essas fa-
lhas morais são responsáveis tanto pelas ações do primeiro quanto pelo destino do segundo porque são 
elas que motivam a perseguição de Vidigal a Leonardo Filho e também a promoção do protagonista ao 
cargo de sargento de milícias ao final da narrativa. Atendeu  parcialmente, nesse item, a resposta que 
trouxe referências à prisão de Leonardo ou ao abuso de poder do major.
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QUÍMICA
▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

a)
Reação global:

Ni+2(aq) + Fe(s)                 Fe+2(aq) + Ni(s)         E0 = + 0,22 V   t
Ni 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8  (3,0 pontos)

b) n = 3,4 x 10-4  x 1 x 1 x 106 / 56 = 6 mols de ferro  (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “a”, a resposta do candidato que apresentou a dis-
tribuição eletrônica correta do Níquel, independente se na ordem geométrica ou energética. 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado , no item “b”,a resposta que forneceu o ferro como metal 
reduzido e encontrou o valor de 6 mols de ferro. Respostas que usaram o numero atomico do ferro 
ao invés da massa tiveram pontuação parcial.

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
H2O(l) + CO2(g) → HCO3

-(aq) + H+(aq)
H+(aq) + CaCO3(s) + HCO3

-(aq) → Ca2+(aq) + 2HCO3
-(aq)

Com o aumento da acidez, os íons hidrogênio reagem com o carbonato de cálcio formando bicarbo-
nato de cálcio, que é muito solúvel em água, e desse modo diminui a disponibilidade de carbonato 
de cálcio para os moluscos e crustáceos.  (5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que apresentou a reação de formação do bicarbo-
nato e a posterior reação do H+  com o carbonato de cálcio e bicarbonato, fornecendo o bicarbonato de 
cálcio, solúvel em água e explicou que o aumento da acidez aumenta a reação com o carbonato de cálcio 
e reduz a disponibilidade de carbonato. Respostas sem o estado de agregação, carga incorreta ou balan-
ceada de modo errado tiveram pontuação parcial.

▬▬▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A frequência de vibração diminuirá, uma vez que o deutério, 2H, tem maior massa, e a frequência de 

vibração é inversamente proporcional à massa.   (2,0 pontos)

b) Como a acidez em meio aquoso está relacionada à ionização e não há alteração na configuração ele-
trônica, não haverá alteração na acidez.   (3,0 pontos)

Critério de correção 
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “a”, a resposta do candidato que apresentou a explica-
ção de que a frequência de vibração é inversamente proporcional à massa, e que o deutério tem massa 
maior que o hidrogênio, portanto menor frequência de vibração.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “b”, a resposta do candidato que apresentou expli-
cação de que a acidez está relacionada a configuração eletrônica e não à massa atômica, e que por-
tanto não há alteração de acidez, pois o que mudou foi a massa, não a configuração eletrônica.

▬▬▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) 2 mL de NaOH 0,001 mol/L possuem 2 x 10-6 mol de OH¯. Assim, [H+] em 20 mL do suco é igual 

a         2 x 10-6/0,02 = 1,0 x 10-4 mol/L. Como pH = -log [H+]; pH = 4,0.          (2,0 pontos)

b) Titulação.  (2,0 pontos)

c) Através da mudança de cor da solução, causada pela adição de um indicador ácido-base.    (1,0 ponto)
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Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “a”, a resposta do candidato que apresentou o pH do 
suco corretamente. Respostas com cálculos indicados ou parcialmente corretos tiveram pontuação parcial.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “b”, a resposta do candidato que indicou a titula-
ção ou volumetria de neutralização como a técnica empregada no controle de qualidade.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “c”, o candidato que explicou que a adição de um 
indicador ácido-base que sofrerá uma mudança de cor, quando ocorrer mudança de pH. Respostas 
que apresentaram equipamentos, como pHmetro também foram consideradas.

▬▬▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) [R] = [P], portanto:

A )
1
 t

1
 t

= 1 + t = 2s= 1 - 
1
 t

1
 t

t

                               (2,0 pontos)

b) Com a adição do catalisador, o instante em que as concentrações dos reagentes e produtos se igua-
lam é menor do que 2s, ou seja menor do que t2.

t1 t3t2 t4

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
em

 g
/L

[R ]

[P ]

t5 Tempo em segundos                               (3,0 pontos) 

Critério de correção

Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “a”, o candidato que desenvolveu a equação e apresen-
tou resultado igual a 2 segundos. A não resolução da equação levou a pontuação parcial.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado o candidato que apresentou claramente no gráfico que o 
ponto em que a quantidade de reagente e produto torna-se igual em um tempo menor que 2 segun-
dos, em virtude da adição do catalisador. Ausência da identificação das curvas de reagentes e pro-
dutos tiveram pontuação parcial.

▬▬▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2S O 2(g) + O 2(g)             2S O 3(g)

S O 3(g) +  H 2O (v)             H 2S O 4(aq)

H 2S O 4(aq) +  C aC O 3(s)              C aS O 4(aq) + H 2O (l) +  C O 2(g)    t  

  a)

  

  (3,0 pontos)

b) Chuva ácida. Exemplos de consequências: redução da fertilidade do solo; corrosão de rochas e 
construções; destruição de florestas.   (2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “a”, o candidato que escreveu as três equações 
química, em sequência ou de modo global. Ausência de estados de agregação, balanceamento cor-
reto ou ausência de qualquer das reações tiveram pontuação parcial.
Atendeu plenamente ao que foi solicitado, no item “b”, a resposta que apresentou a chuva ácida e 
um problema relacionado diretamente a ela, como corrosão de rochas, redução da fertilidade do 
solo, etc.
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FÍSICA 
▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
a) A área do trapézio é:

Área=P D−PA⋅
V B−V AV D−V C 

2
=2−1×105⋅20,5

2
=1,25×105

Como o ciclo indicado é percorrido no sentido anti-horário, então W=−Área=−125 kJ
(2,0 pontos)

b) Opera como um refrigerador porque está sendo realizado trabalho sobre o sistema (trabalho ne-
gativo). (1,0 ponto)

c) Pela equação de estado do gás ideal temos que:
PA V A

T A
=

PC V C

T C
⇒ T C=PC

P A ⋅V C

V A ⋅T A ⇒ T C=2
1 ⋅2,5

1,0 ⋅300=1500 K

(2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente: no 
item “a”, o cálculo do trabalho total em um ciclo; no item “b”, que a máquina é um refrigerador e justi-
ficando que o trabalho realizado sobre o sistema no ciclo fechado é negativo; no item “c”, o cálculo 
da temperatura.
Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Respostas com a unidade errada ou 
sem a unidade e erros cometidos nos cálculos matemáticos foram pontuados parcialmente. 

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

V 2=
KQ
R2

=2V  para R2=1mKQ=2

(i) V 1=
KQ
R1

=1V R1=KQ=2 m (ii) V 3=
KQ
R3

=3V  R3=
KQ
3

=2
3

m

Fazendo (i) – (ii): R1−R3=2−2
3
=6−2

3
=4

3
≈1,33m  (5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o 
cálculo da distância entre as superfícies equipotenciais. Cada etapa do desenvolvimento foi pontua-
da independentemente. Respostas com a unidade errada ou sem a unidade e erros cometidos nos 
cálculos matemáticos foram pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Equilíbrio de forças: qE=qv B E=vB  

A energia total:  mv2

2
= m

2 E
B 

2

=qV ⇒ m=2qV B
E 

2

(5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o 
cálculo da massa do isótopo que chega no coletor. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada in-
dependentemente. Respostas com erros cometidos nas passagens matemáticas foram pontuadas 
parcialmente. 

PROCESSO SELETIVO 2010-2



UFG/CS                                                            RESPOSTAS ESPERADAS OFICIAIS                                                               GRUPO 1

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

a) A energia mecânica no ponto P é: EM
P =mgH  1

20
mgH= 21

20
mgH

Como a variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado pelas forças não conservativas, 

ou seja, EM
B −EM

P =−m g d  mgh− 21
20

mgH=−m g d  =21
20
⋅H

d
− h

d  logo

= 21
20H

d − h
H H

d = 21
20 1

3− 15
100

⋅1
3
= 7

20
− 1

20
= 6

20
=0,30

(3,0 pontos)

b)
∣E∣
E total

=
m g d
21
20

mgH
=

20
21 

d
H =

20
21⋅

6
20⋅3=

6
7=0,857 ⇒

∣E∣
E total

≈85,7%

(2,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente no 
item  “a”, o cálculo do valor numérico do coeficiente de atrito e no item “b”, o cálculo do porcentual da ener-
gia total dissipada.
Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Respostas com a unidade errada ou 
sem a unidade e erros cometidos nos cálculos matemáticos foram pontuados parcialmente. 

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Por conservação de energia:

m g h=1
2

mv2 ⇒ v2=2 g h

Há uma altura máxima  h  da qual solta-se a bolinha para ela conseguir atravessar o dispositivo. 
Nessa condição sua velocidade será máxima, e o tempo para percorrer H  será ¼ do período, ou 

seja, 2
4 , logo:

H=v t g t 2

2
=v 

2
 g

2  
2

2

⇒ v=2
 H −1

2
g 

2

v2=2
 H− 

4
g

2

=2 g h  logo: h= 2
 H− 

4
g

2 1
2g

(5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o 
cálculo da altura máxima. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independentemente. Res-
postas com a unidade errada ou sem a unidade e erros matemáticos foram pontuados parcialmente. 
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▬▬▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Aumento transversal linear produzido pela lente é:

A=− p '
p

=
−−D 

d
= i

O
=50

e temos que

A= i i
OO

= O⋅Ai
O 1T 

⇒ =  i
O⋅A⋅T

Logo,

= 1,0
4×50×250

= 1,0
5×104=2,0×10−5 oC-1

(5,0 pontos)

Critério de correção
Atendeu plenamente ao que foi solicitado a resposta do candidato que apresentou corretamente o cálculo 
do valor do coeficiente de dilatação linear. Cada etapa do desenvolvimento foi pontuada independente-
mente. Respostas com a unidade errada ou sem a unidade e os erros matemáticos foram pontuados par-
cialmente.
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MATEMÁTICA

▬▬▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A população, P1, do estado de Goiás no ano de 2002 é dada por:

P1=
37.416.000.000

7.078
E a população, P2, do estado de Goiás no ano de 2007 é dada por: 

P2=
65.210.000.000

11.548
Assim, a taxa de crescimento da população do estado de Goiás de 2002 para 2007 é: 

P2

P1
=

65.210.000.000
11.548

37.416.000.000
7.078

=65.210.000.000
11.548

× 7.078
37.416.000.000

= 65.210×7.078
11.548×37.416

=1,068

Este valor representa um crescimento de aproximadamente 6,8%.  (5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o 
problema, calculou corretamente a população no estado de Goiás nos anos de 2002 e 2007 e calcu-
lou corretamente a taxa de crescimento. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada 
independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu 
desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando B= 1,1, k= 0,04 e que o peso do animal, ao nascer, é de 40 kg, tem-se: 

P 0=A⋅10−1,1⋅10−0,04 ⋅0=40⇒A= 40
10−1,1=40⋅101,1

Assim, o tempo aproximado para o animal atingir 250 kg é dado por:

P t =40⋅101,1⋅10−1,1⋅10−0,04⋅t =250⇒101,1⋅1−10−0,04⋅t=
25
4
⇒

⇒1,1⋅1−10−0,04⋅t = log 25
4

Calculando o log 25
4 , tem-se:

log 25
4
=log52−log 22=2log 10

2
−2log2=21−log2−2 log2=2−4 log2=2−4⋅0,3=0,8

Substituindo na equação anterior, tem-se: 

1,1⋅1−10−0,04⋅t =0,8⇒1−10−0,04⋅t=
0,8
1,1

⇒10−0,04⋅t=
3

11
⇒

⇒−0,04⋅t=log3−log11=0,48−1,04=−0,56⇒t=−0,56
−0,04

⇒t=14

Desta forma, o animal terá aproximadamente 14 meses de idade quando atingir 250 kg de peso.
(5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o 
problema, utilizou corretamente a função P(t)  para calcular o valor de A e utilizou corretamente as 
propriedades de logarítmos para calcular o tempo solicitado. Cada etapa do desenvolvimento mate-
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mático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação 
proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

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

Se a progressão aritmética a1, a2, a3,... ,a20, de razão r , onde an representa a quantidade ven-
dida ao final do n-ésimo dia, tem-se: 

120.000=
a1a20×20

2
=a1a119r ×10⇒12.000=2a119r

Como, ao final do décimo dia, a loja já havia vendido 40.000 unidades, tem-se:

40.000=
a1a10×10

2
=a1a19 r ×5⇒8.000=2a19 r

Resolvendo o sistema formado pelas duas equações anteriores, obtém-se: 
r=400

Logo, a quantidade vendida ao final do primeiro dia foi de:

a1=
8.000−9 r

2
=

8.000−3.600
2

=2.200 unidades                        (5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o 
problema, utilizou o conceito de Progressão Aritmética para escrever corretamente um sistema de 
equações envolvendo o primeiro termo e a razão e resolveu corretamente esse sistema para calcu-
lar o valor do primeiro termo. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independen-
temente.  Respostas  parciais  foram  consideradas,  com  pontuação  proporcional  ao  seu 
desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Seja x uma das partes. Logo, a outra parte é 10−x . 
Ao multiplicar cada parte por si mesma e efetuar a soma, que é igual a 58, obtém-se a equação quadrática 
que representa o desafio:

x210−x 2=58
Esta equação é equivalente a:

x2100−20 xx 2=58⇒2x2−20 x42=0⇒x2−10 x21=0

Assim, 

x=10±100−4×21
2

=10±4
2

⇒ x=3 ou x=7

Portanto, as partes são 3 e 7.  (5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o 
problema, expressou corretamente a equação que representa o desafio, resolvendo-a corretamente 
para calcular as partes solicitadas. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada inde-
pendentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desen-
volvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  
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▬▬▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O empuxo exercido pelo fluído tem intensidade igual à intensidade do peso do ovo, porém com sentido 
contrário. Como a densidade do ovo de 0,95 g/cm3 é menor do que a densidade da água de 1 g/cm3, o 
ovo fica parcialmente submerso. Denotando por Vo o volume do ovo e por V1 o volume da parte submer-
sa, tem-se, pelo princípio de Arquimedes, que a intensidade do empuxo é dada por:

E=V1⋅1⋅g  

Por outro lado, a intensidade do peso do ovo é dada por:
P=V 0⋅0,95⋅g  

Logo, da igualdade de E e P, conclui-se que: 

V 1=0,95V o=0,95⋅60=57cm3  

O nível da água aumentará ΔH, em correspondência ao acréscimo de 57 cm3 no volume ocupado pela 
água e pela parcela mergulhada do ovo. Como o raio do recipiente cilíndrico é de 5 cm, segue-se que: 

⋅52⋅ΔH=57⇒ΔH=
57

25⋅
=

2,28
 ≈0,726

Assim, a variação do nível da água no recipiente será de, aproximadamente, 0,726 cm.
(5,0 pontos)

Critério de correção
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o 
problema, utilizou o princípio de Arquimedes e a intensidade do peso do ovo para calcular correta-
mente o volume da parte submersa do ovo e utilizou o conceito de volume de um cilindro para calcu-
lar  corretamente  a  variação  do  nível  da  agua  no  recepiente.  Cada  etapa  do  desenvolvimento 
matemático foi pontuada independentemente. Respostas parciais foram consideradas, com pontua-
ção proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equivalentes foram consideradas.  

▬▬▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As áreas superficiais, A1, de um cilindro equilátero de raio R, e  A2, de um cubo de aresta a, são dadas, 
respectivamente, por: 

A1=R2×22R×2R=6R2 e A2=6a2

Como as áreas superficiais das duas embalagens são iguais, tem-se:

A1=A2⇒6R2=6a2⇒a2=R2⇒a=R 

Assim, a razão entre o volume do cilindro, V1, e o volume do cubo, V2, é: 
V1

V 2
=R2×2R

a3 =2R3

a3  

Substituindo a equação anterior nesta última, tem-se que a relação entre o volume da embalagem ci-
líndrica e o volume da embalagem cúbica: 

V1

V 2
= 2R3

R3
= 2R3

R3
= 2


⇒V 2=

2

V 1

Como 
2

≈0,8861⇒V 2V 1 . Ou seja, a embalagem cilíndrica tem maior volume. 
(5,0 pontos)

Critério de correção]
A resposta atendeu plenamente ao que foi solicitado quando o candidato interpretou corretamente o 
problema, utilizou o conceito de área superficial de um cubo e de um cilindro para relacionar o raio 
do cilindro e a aresta do cubo, utilizou o conceito de volume desses dois sólidos para calcular a rela-
ção entre eles e interpretou corretamente o resultado para responder qual embalagem tem maior vo-
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lume. Cada etapa do desenvolvimento matemático foi pontuada independentemente. Respostas par-
ciais foram consideradas, com pontuação proporcional ao seu desenvolvimento. Respostas equiva-
lentes foram consideradas.  
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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.
● Uso inapropriado e/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 vo-

zes 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 ou cópia de trechos ou 

frases sem que essa transcrição esteja a serviço do projeto de texto.
0

Fraco ● Uso inapropriado e/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
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Ótimo

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

● 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

▬▬▬ C- Adequação ao gênero textual ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Depoimento

Desempenho Critério Pontos

Nulo ● O texto não corresponde a um relato de fatos. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto.
● Relato fragmentado de fatos vividos dentro e fora do Brasil e de suas 

consequências para a imagem do país. 
● Uso mínimo de elementos constitutivos das sequências descritivas, nar-

rativas e expositivas.
● Mobilização mínima e/ou inapropriada das vozes enunciativas (narrador, 

personagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou dife-
rentes).

2

Regular

● Indícios de projeto de texto conforme a proposta de construção do depoi-
mento.

● Presença de uma linha narrativa tênue que indique a reconstituição da 
imagem do narrador personagem e os efeitos de veracidade na explicita-
ção dos fatos que confirmem ou refutem o lema “Brasil, país do futuro”. 

● Explicitação limitada dos fatos vividos dentro e fora do Brasil e de suas 
consequências para a imagem do país. 

● 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, perso-
nagens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes). 

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

4

Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção do depoi-
mento.

● Presença de uma linha narrativa que demonstre a reconstituição da ima-
gem do narrador personagem e os efeitos de veracidade na revelação 
dos fatos que confirmem ou refutem o lema “Brasil, país do futuro”. 

● Revelação satisfatória dos fatos vividos dentro e fora do Brasil e de suas 
consequências para a imagem do país. 

● Trabalho  satisfatório  com  os  elementos  constitutivos  das  sequências 
descritivas,  narrativas e expositivas (operação com narrador,  persona-
gens, enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, fi-
guratividade, situações, tempo, espaço etc), favorecendo a interpretação 
dos fatos selecionados.

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

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

● Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção do depoi-
mento.

● Presença de uma linha narrativa consistente que evidencie a reconstitui-
ção da imagem do narrador personagem e os efeitos de veracidade na 
revelação dos fatos que confirmem ou refutem o lema “Brasil, país do fu-
turo”. 

● Revelação explícita e crítica dos fatos vividos dentro e fora do Brasil e de 
suas consequências para a imagem do país. 

● Trabalho consciente com elementos constitutivos das sequências descri-
tivas,  narrativas  e  expositivas  (operação  com narrador,  personagens, 
enunciadores de posicionamentos semelhantes e/ou diferentes, figurati-
vidade, situações, tempo, espaço, fluxo de consciência etc), favorecendo 
a interpretação e a análise crítica dos fatos selecionados.

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

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

8

Relatório

Desempenho Critério Pontos

Nulo ● O texto não tem caráter analítico-expositivo. 0

Fraco

● Ausência de projeto de texto conforme a proposta de construção do rela-
tório.

● Listagem de informações e/ou comentários sem articulação entre si.
● Ausência de uma estratégia para a exposição dos resultados da pesquisa. 
● Desconsideração de dados da realidade e/ou da coletânea.
● Ausência de mobilização dos aspectos enunciativos: suporte (meio de di-

vulgação do relatório); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de; depoimentos, entrevistas etc.

● Afirmações sem sustentação lógica ou factual.

2

Regular

● Indício de projeto de texto conforme a proposta de construção do relató-
rio.

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

● Indícios de uma estratégia para a exposição dos resultados da pesquisa, em 
que os objetivos, o tema central, os dados, a discussão e a análise são apre-
sentados de forma fragmentada e/ou sem relação entre si. 

● Uso limitado dos dados da realidade e/ou da coletânea para discussão e 
análise  dos significados desses dados. 

● Mobilização limitada dos aspectos enunciativos: suporte (meio de divul-
gação do relatório); papel do locutor e do interlocutor; voz de autoridade, 
depoimentos, entrevistas etc.

● Afirmações convergentes com indícios de sustentação lógica ou factual 
acerca da atitude do brasileiro em relação ao país.

4

Bom ● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção do relatório.
● Apresentação e sustentação de diferentes pontos de vista.
● Presença de uma estratégia para a exposição dos resultados da pesquisa, 

em que os objetivos, o tema central, os dados, a discussão e a análise são 
apresentados de forma satisfatória, evidenciando a relação entre as etapas 
do relatório que possibilitaram a apresentação dos resultados.

● Uso adequado dos dados da realidade e/ou da coletânea para funda-
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mentar a discussão e a análise dos significados desses dados. 
● Mobilização satisfatória dos aspectos enunciativos: suporte (meio de di-

vulgação do relatório); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de, depoimentos, entrevistas etc.

● Afirmações convergentes e divergentes com sustentação lógica ou factu-
al acerca da atitude do brasileiro em relação ao país.

Ótimo

● Projeto de texto consciente, conforme a proposta de construção do rela-
tório.

● Discussão e reflexão sobre diferentes pontos de vista.
● Presença de uma estratégia consistente para a exposição dos resultados da 

pesquisa, em que os objetivos, o tema central, os dados, a discussão e a 
análise são confrontados, evidenciando a reflexão do autor e a relação entre 
as etapas do relatório que possibilitaram a apresentação dos resultados.

● Exploração consciente dos dados da realidade e/ou da coletânea para 
fundamentar a discussão e a análise dos significados desses dados. 

● Mobilização excelente dos aspectos enunciativos: suporte (meio de di-
vulgação do relatório); papel do locutor e do interlocutor; voz de autorida-
de, depoimentos, entrevistas etc.

● Análise crítica da atitude do brasileiro em relação ao país de modo a en-
riquecer o projeto de texto.

8

Carta argumentativa

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.
● Ausência de recuperação de informações, fatos, dados, acontecimentos 

motivadores da elaboração da carta.
● Uso precário de marcas de interlocução.
●  Afirmações sem sustentação lógica ou factual.
● Desconsideração do papel do locutor e do interlocutor na carta argumen-

tativa.
● Ausência  dos recursos persuasivos.

2

Regular

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

● Presença de uma linha argumentativa tênue que indique o posiciona-
mento do locutor em relação à polêmica sobre o que é ser brasileiro e vi-
ver no Brasil.

● Uso limitado de recursos para persuadir o interlocutor a mudar de opinião 
sobre o assunto.

● Seleção limitada de informações, fatos e argumentos no trabalho de con-
vencimento do outro. 

● Recuperação mínima de informações, fatos, dados, acontecimentos mo-
tivadores 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 persuasivos (citação, ironia, exemplificação, 
negação, comparação etc) revelado no uso mínimo e/ou inapropriado de 
sequências argumentativas.

4
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Bom

● Projeto de texto definido conforme a proposta de construção da carta ar-
gumentativa.

● Presença de uma linha argumentativa que evidencie o posicionamento 
do locutor em relação à polêmica sobre o que é ser brasileiro e viver no 
Brasil.

● Uso adequado de recursos para persuadir o interlocutor a mudar de opi-
nião sobre o assunto.

● Seleção adequada de informações, fatos e argumentos no trabalho de 
convencimento do outro. 

● Recuperação apropriada de informações, 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 argu-
mentativas.

6

Ótimo

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

● Presença de uma linha argumentativa consistente que evidencie reflexão 
quanto ao posicionamento do locutor em relação à polêmica sobre o que 
é ser brasileiro e viver no Brasil.

● Uso crítico de recursos para persuadir o interlocutor a mudar de opinião 
sobre o assunto.

● Seleção consciente de informações, fatos e argumentos que evidenciem 
um posicionamento crítico do locutor no trabalho de convencimento do 
outro. 

● Recuperação apropriada de informações, fatos, dados, acontecimentos 
motivadores da elaboração da carta como um recurso consciente de per-
suasão.

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

● Uso excelente dos recursos persuasivos (citação, ironia, exemplificação, 
negação, comparação etc) revelado na presença de sequências argu-
mentativas.

8

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

Desempenho Critério Pontos

Nulo
● Problemas generalizados e recorrentes de morfologia, sintaxe, semânti-

ca 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.

2

Regular

● Desvios recorrentes da modalidade escrita (vocabulário, elementos dos 
níveis 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 eventu-
ais  (vocabulário, elementos dos níveis morfossintático, semântico e prag-
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mático).
● Uso adequado das estruturas da oralidade na escrita.
● Uso da linguagem como recurso para a construção do texto no gênero 

escolhido.

Ótimo

● Uso consciente dos recursos linguísticos (vocabulário, elementos dos ní-
veis morfossintático, semântico e pragmático), demonstrando competên-
cia 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),  consti-
tuindo 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 textu-

al.
● 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.

8

PROCESSO SELETIVO 2010-2


	caparespostaesperada_grupo-1.pdf
	Página 1

	RESP_ESP_LITERATURA_G1.pdf
	LITERATURA BRASILEIRA

	RESP_ESP_QUIMICA_G1.pdf
	QUÍMICA

	RESP_ESP_FISICA_G1.pdf
	FÍSICA 

	RESP_ESP_MATEMATICA_G1.pdf
	MATEMÁTICA


