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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

As águas vão para atmosfera por meio da evaporação nos oceanos, rios e lagos. As plantas também 
contribuem para esse processo por meio da transpiração. Na atmosfera, ocorre a condensação, formando as 
nuvens. Após um tempo essa água precipita na forma de chuva ou neve. Essa água retorna para o solo, 

infiltrando-se na terra e depois retornando para os rios e plantas. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

As plantas participam de forma muito expressiva no ciclo da água, elas realizam a EVAPOTRANSPIRAÇÃO e 
contribuem para a formação dos chamados “rios voadores” que regulam a quantidade de chuvas em vários 
locais. Portanto, se ocorre o desmatamento, menos água será evapotranspirada pelas plantas e menor será a 

quantidade de chuva. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

O aluno pode citar qualquer duas destas: reduz ou regula a temperatura corporal, ajuda a eliminar toxinas do 
organismo, umidifica as olhos, nariz e boca, diminuiu o atrito entre os ossos. 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

a) No lençol freático e nos aquíferos. 
b) 30,2%. Somente as águas subterrâneas e dos rios e lagos estão disponíveis para o consumo humano. O 

restante está de forma inacessível, por exemplo, congelada. 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

a) As nuvens vão se condensar = formação/condensação das nuvens, E, depois, vão dissolver = precipitação. 
b) Concorda = a água potável do mundo está acabando. OU Não concorda = como a água participa de um 

ciclo, a quantidade dela é a mesma. O ciclo d'agua é uma dança eterna! 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

 
a) Morcegos. 
b) Morcegos, onça e tamanduá. 
c) Caverna. 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

 
a) “Costuma caçar a noite, se alimentando de pequenos mamíferos, roedores, aves e frutos.” 
b) Chysocyon brachyurus 

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

a) milho 

b) rato 
c) cobra 
d) Coruja 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

GRAMA              GRILO                   SAPO                COBRA 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

a) Scinax onca 
b) Osteocephalus taurinus 

 
GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

Filtrar os raios UVA e UVB que chegam até atmosfera. A estratosfera e a camada da atmosfera onde há uma 

grande concentração do gás ozônio, cuja existência na estratosfera é de extrema importância, pois absorve 

grande parte dos raios ultravioletas enviados pelo Sol e causadores de doenças, como o câncer de pele. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
 

O efeito estufa corresponde a um fenômeno sem o qual a vida na Terra não seria possível, pois as 
temperaturas médias do planeta seriam extremamente baixas.  

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
 

Em razão das diferenças de latitude as cidades apresentam diferenças de temperatura. Belém em razão de 
estar mais próxima da linha do Equador apresenta menor amplitude térmica anual e diária. Já Porto Alegre por 
estar distante da linha do Equador apresenta médias térmicas mais baixas e maior amplitude térmica anual.  

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

1- Convectiva 

2- Orográfica ou de relevo 
3- Covectiva 

1-Convectivas: são geradas pelo movimento ascendente de massas de ar mais quentes que o meio 
circundante, por meio do ciclo de formação da chuva. Elas são típicas de períodos de verão e da região 
intertropical, pois estão diretamente relacionadas às temperaturas mais elevadas, para ocorrer uma maior 
evaporação. 
2- Orográficas: o relevo impõe a subida da massa de ar, condensando a umidade. Muitos dos lugares mais 
chuvosos do mundo estão localizados nas encostas de montanhas, do lado de onde sopra o vento. Quando o ar 

passa sobre a montanha e atinge o outro lado, grande parte da umidade já foi perdida. Quando ele desce, 
aquece-se, tornando a condensação e a precipitação menos prováveis do outro lado da montanha. 
3- Frontais: quando massas de temperaturas diferentes se encontram, a massa de ar frio, por ser mais densa, 
circula junto à superfície e obriga a massa quente a subir, condensando o vapor-d’água nela contido, iniciando 
o ciclo de formação de chuvas 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

– aumento das temperaturas médias em várias regiões do planeta; 

– aumento da intensidade e da frequência de fenômenos climáticos extremos, como secas, chuva excessiva, 
furacões e tornados; 
– alterações no regime de chuvas decorrente de mudanças no deslocamento das massas de ar, prejudicando 
setores como a agricultura. 

 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

Cores claras refletem calor, justamente em razão disso os gregos utilizavam cores claras como forma de 
refletir uma maior quantidade de radiação e com isso conferir um maior conforto térmico.  

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 

 

a) Hemisférios Norte, Sul e Oeste. 
b) Quinta posição. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 
 

O conceito geográfico que a palavra fronteira está relacionada é ao território. Território é a porção do espaço 
apropriado e delimitado a partir de uma relação de poder. 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 
 

Região Norte – Amazonas, Pará. 
Região Nordeste – Pernambuco, Paraíba. 
Região Centro Oeste – Mato Grosso, Goiás. 
Região Sudeste – Minas Gerais, São Paulo. 

Região Sul – Rio Grande do Sul, Paraná. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 

 
Essa classificação ajuda no planejamento de políticas voltadas para as regiões com necessidades semelhantes. 
A divisão do Brasil em regiões compreende fator determinante para a regionalização do país, isto é, permite o 
estudo, de forma separada, das regiões que fazem parte do Brasil. 

 
SOCIOLOGIA 

 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
 

As preocupações dos cientistas sociais é compreender as várias formas do comportamento coletivo das 
sociedades, suas culturas e formas de organização social. Eles buscam compreender e explicar o que acontece 
a partir das relações que os grupos de pessoas estabelecem entre si. 

 

QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
 

O senso comum é a primeira forma de compreensão do mundo, aquela que é dada pela nossa experiência e 
faz parte da linguagem comum, do dia a dia. É o conhecimento de domínio público e compartilhado pelos 
membros de uma determinada comunidade. 

 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

 
Para a ciência, as explicações devem ser resultado de investigação baseada em ações claras e regras rigorosas 
de como observar a realidade para descrevê-la e interpretá-la. 

 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
 

A forma como a religião enxerga o mundo se sustenta na crença compartilhada em um ou mais deuses. A 
partir dessas crenças são estabelecidos os valores e princípios de comportamento que o grupo deve considerar 
corretos e adotar, conhecido como princípios morais. 

 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
 

Um dos motivos para que isso aconteça é o fato de que cada pessoa vê as coisas a parir dos seus próprios 

interesses, que, por sua vez, são moldados por valores pessoais ou coletivos. 
 


