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  BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
AS GIMNOSPERMAS NÃO DEPENDEM DA ÁGUA PARA REPRODUÇÃO, O ENCONTRO DOS GAMETAS OCORRE 
DEVIDO A PRESENÇA DO TUBO POLINICO EO GAMETA MASCULINO É IMÓVEL. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
a) A AUSÊNCIA DE FLORES E TUBO POLINICO 
b) PRESENÇA DE VASOS CONDUTORES DE SEIVA 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
GIMNOSPERMAS NÃO APRESENTAM OVÁRIO ESTRUTURA QUE SE DESENVOLVE PARA FORMAR O FRUTO. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO  
GERAÇÃO HAPLOIDE: GAMETÓFITO (PRODUZ GAMETAS) 
GERAÇÃO DIPLOIDE: ESPORÓFITO (PRODUZ ESPOROS) 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Vale a resposta que citar quaisquer três produtos da seguinte lista: vinagre, bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, 
cachaça), derivados do leite (coalhada, queijo, requeijão, iogurte, Yakult), vinagre 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Os dois processos bioquímicos utilizados pelas bactérias autotróficas para a produção de alimento são a 
fotossíntese e a quimiossíntese. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Os três processos bioquímicos utilizados pelas para a obtenção de energia são: respiração celular aeróbica, 
respiração celular anaeróbica e fermentação. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Valem quaisquer duas dessas respostas: 
a) amilase salivar; catalisa a digestão de amido 
b) mucina; lubrifica o bolo alimentar, facilitando a mastigação e a deglutição. 
c) lisozima, exerce ação antimicrobiana. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A principal substância inorgânica presente no suco gástrico é o ácido clorídrico. 
As principais funções exercidas por essa substância são: ativa o tripsinogênio, fornece o meio ácido, adequado para 
a atuação da pepsina, exerce ação antimicrobiana. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Valem quaisquer duas das seguintes respostas: 
a) maltase, catalisa a digestão de maltose 
b) sacarase, catalisa a digestão de sacarose 
c) lactase, catalisa a digestão de lactose 
d) proteases e peptidases, catalisam a etapa final da digestão de proteínas. 
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  SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Numa ditadura temos um governo autocrático, arbitrário, nas mãos de um indivíduo, geralmente do poder 

executivo (o presidente). Tal governante por estar acima da lei e determinar a lei, gera uma instabilidade. Assim, 

não temos um governo de leis em uma ditadura, mas, ao contrário, uma insegurança jurídica. 

 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Um poder autocrático, acaba por não ter estabilidade, já que as leis mudam com a vontade do ditador. Assim, as 
leis podem mudar ao sabor do ditador, já que este tem um poder ilimitado, baseado no uso da violência e da força. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Em uma democracia indireta os cidadãos não participam diretamente nas tomadas de decisões, mas, ao contrário, 
elegem representantes que, por sua vez, representam os interesses da população e produzem as leis dentro de 
limites estabelecidos pela constituição e regras institucionais. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

A democracia grega era uma democracia direta, onde cada cidadão participava diretamente das leis e debates 
governamentais. Ao comparada com a nossa, a democracia grega exigia mais dos cidadãos, pois a participação no 
governo era maior, não reduzida às eleições, por exemplo. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Os gregos defendiam sua democracia por vários argumentos, em primeiro pela democracia ter em seu cerne o 
debate, a argumentação, o que asseguraria que todos conheceriam as decisões, e que estas, até por serem 
resultado de um debate, seriam superiores à qualquer decisão de um único indivíduo. Há, além, a ideia de uma 
igualdade entre os cidadãos, que se torna incompatível com uma obediência cega, exigida por um ditador. Assim, 
um cidadão não deveria obedecer, como um animal, sem entender o motivo, mas, ao contrário, ele deveria ser 
convencido. 
 
  ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
Valorização da cultura greco-romana. Possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos 
medievais 
As qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a inteligência, o conhecimento e o dom artístico 
O homem passa a ser o principal personagem (antropocentrismo), o que não acontecia na idade média 
(teocentrismo) 
A razão e a natureza passam a ser valorizada com grande intensidade 
 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
Princípio filosófico e estético: Classicismo. E os elementos são: tema (escola de Atenas, escola de filosofia); a 
presença de Platão e Aristóteles ao centro; representação da arquitetura clássica, com escultura de deuses gregos; 
realismo, composição da obra; barrado grego nos ornamentos; figuras da cultura clássica. 
 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO  
I. - B / II. – A / III. - C 
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QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
Perspectiva e Uso da Luz. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO  
Inicia-se o uso da tela e da tinta óleo: a utilização da tinta óleo que possibilitará a pintura sobre a tela com uma 
qualidade maior, dando maior ênfase à realidade e maior durabilidade às obras. 
 


