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

a) A reprodução assexuada gera indivíduos geneticamente idênticos entre si, feito clones. Já a reprodução 
sexuada ocorre com a participação de gametas e os indivíduos são geneticamente diferentes entre si. 

b) A reprodução assexuada gera um número maior e mais rápido de indivíduos do que a reprodução sexuada. 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 
 

a) São acelulares – todo ser vivo deve ser formado por células. OU Não possuem metabolismo próprio – 

como não possuem células, não possuem as estruturas básicas para realizar as reações químicas básicas. 
b) Possuem material genético – todo ser vivo possui suas características guardas em seu material genético 

(no caso dos vírus RNA ou DNA). OU Participam do processo de evolução – a seleção natural atua sobre os 

indivíduos.  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 
 

Não concordo. As células procariontes possuem material genético, porém ele não é envolto por uma 
membrana, formando o núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma. 

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

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles invadem uma célula e parasitam suas estruturas, 
obrigando-as a produzir suas proteínas. 

 

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

 
Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles necessitam de uma célula para se reproduzirem. 
Portanto somente nutrientes e boas condições ambientais não proporcionam a reprodução dos vírus. 

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

Para Lamarck, o meio ambiente impõe a necessidade para a mudança de órgãos. Segundo a de Darwin e a de 

Wallace, o meio seleciona as variações mais vantajosas que permitem melhor capacidade de sobrevivência e 
reprodução.   

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

a) Segundo a teoria lamarckista, as bactérias podem se tornar resistentes para sobreviver na presença dos 

antibióticos e transmitem essa aptidão adquirida aos seus descendentes.  
b) Segundo a teoria darwinista, os antibióticos selecionam as variedades bacterianas naturalmente 

resistentes, eliminando as variedades sensíveis.   
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

Segundo Lamarck, o aumento do pescoço da girafa é o resultado do uso desse órgão durante a alimentação. 

Para Darwin, o pescoço da girafa é o resultado da seleção natural de características favoráveis à sobrevivência 
e reprodução desses animais na savana africana.   
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

Mimetismo. Serão menos predadas pois serão confundidas com a espécies venenosa. 

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

A falta de luz não pode fazer com que os peixes fiquem cegos. Esta seria uma explicação lamarckista, ou seja, 
o ser vivo pode se modificar ativamente em resposta às mudanças ambientais. O ambiente escuro das 
cavernas selecionou os peixes cegos. Tais peixes devem apresentar outras características que os adaptam 
muito bem a este tipo de ambiente. 

 
GEOGRAFIA 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor OSMAR 
 

A importância do bandeirismo no Brasil está na sua colaboração no processo de expansão territorial brasileira, 
à medida que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e fundou povoados, garantindo, futuramente, o direito de 
Portugal sobre essas terras. 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor OSMAR 
 

Na época das Grandes Navegações, os países europeus buscavam novos caminhos para as Índias, favorecendo 
a chegada à América. O mercantilismo, também chamado de capitalismo comercial, contribuiu para que 
Portugal fosse em busca de metais preciosos em outros territórios. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor OSMAR 
 

A colonização adotada pelos portugueses no Brasil foi a chamada colônia de exploração. Características dessa 
colonização são, o pacto colonial, a mão de obra escrava e a exploração dos recursos naturais da colônia. 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor OSMAR 
 

São exemplos de novos espaços geográficos que contribuíram para a atual conformação do território brasileiro: 
 - a industrialização brasileira. 
 - a urbanização acelerada. 
 - avanço da fronteira agrícola. 

 - deslocamento da capital do país. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor OSMAR 
 

Cerrado: Uma das principais causas da degradação do Cerrado foi a expansão da fronteira agrícola brasileira, 
em que as atividades agropecuárias passaram a ocupar em larga escala os domínios antes pertencentes ao 

domínio natural em questão. Tal processo foi, em grande parte, facilitado pelos avanços no que diz respeito às 
diferentes técnicas de cultivo, notadamente a partir dos processos de correção dos solos ácidos do Cerrado 
brasileiro, antes pouco favoráveis à inserção de monoculturas. 
 

Mata Atlântica Explorada desde a época da colonização pela extração do Pau-Brasil e, depois pelo cultivo 
de monoculturas como o café e a cana-de-açúcar, a Mata Atlântica se reduz hoje, a apenas, 7% da sua 
cobertura original. Mata Atlântica sofre a pressão do crescente aumento das cidades e da poluição que põem 
em risco as tentativas de preservá-la.: 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor OSMAR 
 

As unidades de conservação podem ser classificadas em dois grupos: as de proteção integral  e as de uso 
sustentável. A importância das UC para os indígenas e comunidades tradicionais está no modo de vida desses 
grupos sociais que possuem estreita relação e dependência com a natureza. 

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

 

Vantagem: Grande extensão de terras para produção agrícolas 
Desvantagem: Dificuldade de fiscalização de fronteiras 

https://www.infoescola.com/agricultura/monocultura-de-exportacao/
https://www.infoescola.com/plantas/cana-de-acucar/
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

Norte- sul 
A grande extensão territorial no sentido latitudinal – cerca de 4 394 km distribuídos entre o Monte Caburai, no 

extremo norte do estado de Roraima, e o Arroio Chuí (pequeno curso d´água, também chamado de córrego), 
no extremo sul do estado do Rio grande do Sul.  
 

Leste- oeste 
A grande extensão territorial no sentido longitudinal, com aproximadamente 4 319 km entre a nascente do Rio 
Moa, que se localiza no estado do Acre no extremo oeste do país, até a Ponta do Seixas, ponto mais oriental 
do Brasil, localizado no estado da Paraíba. 

 

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

Norte- sul 
Resulta em diferentes tipos climáticos, fato que contribui para a diversidade de paisagens naturais que aqui 

são encontradas. 
 

Leste- oeste 
Em razão da sua grande dimensão no sentido oeste-leste, o Brasil apresenta 4 fusos horários, atrasados em 

relação ao Meridiano de Greenwich. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

No final do século XV, o continente americano foi dividido entre portugueses e espanhóis pelo Tratado de 
Tordesilhas. De acordo com esse tratado, as terras localizadas a oeste do Meridiano de Tordesilhas 
pertenceriam à Espanha e as terras a leste ficariam sob o domínio de Portugal. No início do século XX, o Brasil 
passou a ter a configuração atual do seu território após ter negociado com a Bolívia a anexação da área 

correspondente ao estado do Acre. 
 

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

A percepção de cultura como valor acontece quando se entende a cultura como um conjunto específico de 
conhecimentos acumulados por uma sociedade, e de tal modo valorizados, que a colocam num patamar 
superior a outras formas de saber. 

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

Cultura material: Conjunto de bens concretos, palpáveis de uma coletividade 
Cultura imaterial: São os significados que os seres humanos atribuem aos diferentes aspectos da sua vida 
coletiva, estes são expressões não materiais. 

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

Do ponto de vista da Antropologia a cultura é indissociável da própria existência humana. Ela é o resultado do 

constante processo de criação, aprendizagem, transmissão e reelaboração dos significados pelas sociedades. 
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
 

Cultura popular: está relacionada às práticas e saberes produzidos pelas classes dominadas ou populares. 
Cultura erudita; se desenvolve entre as elites intelectuais, econômicas e políticas de uma determinada 
sociedade. 

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

Vimos que a cultura é produzida pelos seres humanos por meio de suas interações estabelecidas entre eles na 
sociedade em que vivem, sendo um conjunto de práticas e saberes histórica e socialmente determinadas de 

acordo com o contexto das sociedades e sua maneira de organização. 


