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  BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
O FERRO É IMPORTANTE PARA A FORMAÇÃO DA HEMOGLOBINA QUE É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE 
OXIGÊNIO. A CARÊNCIA DE FERRO REDUZ A QUANTIDADE DE HEMOGLOBINA NAS HEMÁCIAS, 
CONSEQUENTEMENTE, REDUZINDO O TRANSPORTE DE OXIGÊNIO. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
NA SEMENTE A ATIVIDADE METABOLICA DO EMBRIAO E BAIXA E O EMBRIAO HUMANO NO ÚTERO MATERNO TEM 
ALTA ATIVIDADE METABÓLICA. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
NÃO, CARBOIDRATOS TAMBÉM APRESENTAM FUNÇÃO ESTRUTURAL. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO  
CÉLULA PROCARIOTA: AUSÊNCIA DE NÚCLEO INDIVIDUALIZADO, AUSÊNCIA DE ORGANELAS MEMBRANOSAS 
CÉLULA EUCARIOTA: PRESENÇA DE CARIOTECA E ORGANELAS MEMBRANOSAS. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
OS CAROTENOÍDES AUXILIAM NA FOTOSSÍNTESE E AINDA FUNÇÃO COMO FILTROS SOLARES, PROTEGENDO A 
PLANTA CONTRA A AÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. NO HOMEM O BETACAROTENO QUE É UM CAROTENOÍDE 
É UM PRECURSOR DA VITAMINA A. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
COMO O CLIMA É MUITO FRIO A ESPESSA CAMADA DE LÍPIDIO ATUA COMO ISOLANTE TÉRMMICO. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A teoria da Panspermia Cósmica é alvo de duas objeções: A primeira é que essa não explica, ou tenta explicar a 
origem dos, supostos, micro-organismos, no local onde eles teriam se originado. 
A segunda é a improbabilidade de eles terem sobrevivido às condições ambientais extremamente adversas, a que 
teriam submetidas, durante essa, suposta viagem. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Segundo a teoria de Oparin: 
a) a atmosfera primitiva teria sido constituída dos seguintes gases: vapor de água, gás hidrogênio, gás metano, 

gás amônia. 
Valem dois deles como resposta. 

b) prováveis condições físicas que teriam vigorado na atmosfera primitiva: altíssimas temperaturas, descargas 
elétricas de altíssima voltagem, radiações solares de enorme intensidade. 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Os primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra teriam obtido energia através do processo anaeróbico. 
Justificativa: 
A simplicidade desse processo. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A principal objeção que os cientistas atuais fazem a essa hipótese é a alta complexidade do processo de 
quimiossintese. 
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  SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

É possível responder de duas formas. Se olharmos como o senso comum é um conhecimento espontâneo que 
surge do dia a dia, ele é confiável, até por ser resultado de uma tradição. Mas, ao mesmo tempo, ele não é 
resultado de uma investigação crítica ou metódica, o que pode levar a superstições e crenças afastadas dos fatos. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Os mitos são explicações sobrenaturais, não palpáveis. Suas histórias dependem de uma autoridade, com um 
acesso especial à verdade. Assim, a confiança despertada pelo sacerdote implica nas narrativas míticas serem 
críveis, dignas de crédito. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

A experiência não metódica pode levar a conclusões contraditórias, não por acaso a ciência busca adotar um 
método experimental. A filosofia, por outro lado, ao questionar todos os fundamentos, acaba por ser crítico 
também dos métodos que podem, por sua vez, levar a enganos e teorias inadequadas. Assim, o conhecimento 
filosófico é crítico, argumentativo, coerente, mas não baseado em uma única metodologia, sendo que vários 
filósofos justificam métodos diferentes para adquirir o conhecimento. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Cada forma de conhecimento encontra sua forma de ampliar as crenças. Na arte, o artista fala de um sentimento 
subjetivo, mas pode ser vivenciado por muitos, na filosofia há a racionalidade, o argumento, que pode ser 
compreendido e convence o interlocutor. Em cada caso, é preciso encontrar um ponto em comum aceito, seja a 
possibilidade de repetição das experiências da ciência, seja a confiança e a fé inspirada pelo sacerdote na religião, 
que permite vivenciar a verdade religiosa. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Esse meio era a mitologia, que com histórias dependentes da vontade dos deuses, apresentava uma explicação 
para o mundo ao redor. Não é possível viver sem respostas, assim, os poetas, sacerdotes e outros, que tinham 
acesso místico ao conhecimento sobrenatural, inspiravam confiança e ensinava, com essas narrativas, saberes 
práticos necessários para a sobrevivência. 
 
  ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
Materiais da Pintura Rupestre. As tintas eram feitas de restos de carvão, pigmentos de planta e da terra, que eram 
misturados ao sangue de animal. Como pincel os homens das cavernas utilizavam ossos e pelos de animais ou 
mesmo as próprias mãos. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
Utilizavam carvão, ossos, pedras, pigmentos naturais, sangue de animais, misturavam com gordura e aplicavam 
sobre a parede das cavernas. A importância dessas pinturas estão em possibilitar um estudo antropológico sobre o 
homem pré-histórico, assim como os costumes, as relações sociais, a fauna e a flora.  
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO  
Principalmente se deu com o processo de sedentarização do homem, possibilitando assim o desenvolvimento 
social, da agricultura e pecuária, metalurgia, etc. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
Figura feminina representando a fertilidade através dos seios e corpo farto; pouca importância nos detalhes, como 
membros e rosto; 
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QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO  
No período Paleolítico os homens eram nômades e não tinham uma sociedade primitiva, viviam através da caça e 
coletagem. Já no Neolítico os homens pré-históricos estabelecem novas relações sociais e uma progressiva 
sedentarização; início da agricultura e pecuária. 
 
 


