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BIOLOGIA 
 

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

a) Mitocôndrias - estação do Sacavém. Membrana plasmática – baías de São Marcos e São José. 

b) Mitocôndrias – produzir energia para a célula a partir da glicose e oxigênio. Membrana plasmática – 
delimitar a célula e controlar a substâncias que entram e que sai. 

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

 
a) A – cloroplasto. B – mitocôndria. 
b) Os cloroplastos produzem glicose e liberam oxigênio que será utilizado pela mitocôndria e esta irá liberar 

CO2 e água, que será utilizado pelos cloroplastos. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 

 
a) Vegetais – pois as paredes celulares estão presentes em somente em células vegetais e tem a presença de 

vacúolos. 
b) 1. Parede celular – proteção da célula. 2. Núcleo – armazena o DNA e controla as principais funções das 

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

 
Erro 1 – seres procariontes possuem membrana plasmática. Erro 2 – células vegetais possuem mitocôndrias. 

 

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

a) O critério foi presença ou ausência de núcleo celular. 
b) Ribossomos. Produção de proteínas.  

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

a) O sangue passa pelo glomérulo e é filtrado, formando a urina inicial. 
b) Água, ureia e sais minerais. 
c) Glicose 

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

O álcool inibe a secreção hipofisária do hormônio antidiurético (ADH). Isso provoca diminuição da reabsorção 

de água nos túbulos renais e, consequentemente, maior produção de urina. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

 
a) Rins, ureteres, bexiga urinária e uretra.    
b) Armazenamento da urina. 

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

 
Em dias de muito frio, suamos muito pouco e como consequência urinamos mais para mantermos o nosso 

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

 
Diálise é o processo de filtragem artificial do sangue, através de uma máquina que simula a função dos 
néfrons. Após a diálise, Luis conseguiu eliminar o excesso de água que estava acumulando por não filtrar mais 

o sangue, desaparecendo o inchaço. 
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GEOGRAFIA 
 

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

Corresponde à América Latina. Essa região recebe essa denominação devido ao colonizador europeu originário 

de países de língua latina, como a Espanha e Portugal, que a submeteu a um processo colonial de exploração 
das suas riquezas, o que explica, em parte, o subdesenvolvimento regional. 

 

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

Estrutura geológica dominante é de bacias sedimentares, o tipos climáticos são o subtropical, o temperado 
continental e o polar e o países atravessados são o México, Estados Unidos da América e o Canadá. 

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

a) 1– Cordilheira dos Andes; 2– Montanhas Rochosas;  

b) A teoria da tectônica de placas é a mais moderna explicação da origem das cadeias montanhosas e da 
deriva continental. A explicação desse processo evolve conhecimentos sobre a mobilidade das placas, que 
convergem  em direção ao continente americano. Ao convergirem, formam, no choque entre as placas, as 
cadeias montanhosas apontadas no mapa. 

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

Pela localização dessas porções no interior de placas tectônicas que não foram afetadas por movimentos 
orogenéticos recentes, associada a um longo processo de erosão. 

 

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

A área de cinza escuro é a America anglossaxônica e a de cinza claro a América Latina. Os critérios adotados 
foram a lingua dominante do colonizador e o modelo de colonização – povoamento ou exploração -  a que 
foram submetidas as regiões em destaque. 

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

Gab: tundra 1, taiga 2, deserto 3, savana 4. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

Com o avanço das telecomunicações e dos meios de transportes, tem-se a impressão de que as distâncias vão 
se encurtando, que as pessoas estão mais próximas, mas na verdade o que acontece é que o processo de 

globalização permite uma maior integração justamente em razão das inovações tecnológicas. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

Espaço geográfico corresponde ao espaço natural transformado pelo homem.  
 

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

O território nacional corresponde a um espaço no qual um determinado povo exerce poder, domínio, 
desenvolvendo atividades políticas, econômicas e sociais com autonomia. Nesse sentido, possuir um território 

é uma das condições fundamentais para que um país seja constituído e reconhecido, ou seja, soberano. 
 

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

Uma nação é constituída por um grupo de pessoas que compartilham características históricas, culturais, 
linguísticas, religiosas, entre outras, o que representa uma identidade cultural comum. Reunindo essas 
características, esses povos demandam a formação de um Estado- Nação próprio, onde o poder sobre um 
território delimitado e reconhecido pela comunidade internacional poderá ser exercido. Já um Estado 

corresponde a um conjunto de instituições governamentais que organizam e administram um determinado 
território, sendo, geralmente, regido por uma Constituição. 
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SOCIOLOGIA 
 

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

1 – livre utilização dos recursos naturais 

2 – Produção coletiva 
3 – Inexistência de propriedade privada 
4 – Processo de tomada de decisões que envolvia toda comunidade 

 

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

Uma diferença fundamental está no tipo de mão de obra utilizada para efetivação dos meios de produção 

nestes modos de produção. Nas sociedades escravistas, a mão de obra, como indicada, é realizada por 
escravos, cuja riqueza é apropriada pelos senhores de escravos e proprietários da terra. Enquanto que na 
sociedade feudal, havia um predomínio da mão de obra servil, que se vinculam à produção mediante 

pagamento de diversas taxas e impostos. 
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
 

Capitalismo tem como principal característica a divisão social baseada na propriedade privada. A classe 
proprietária dos meios de produção é a burguesia, enquanto a classe trabalhadora vende sua força de trabalho 
em troca de salário, portanto as relações econômico-sociais são assalariadas. 

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

 

Qualquer sociedade depende, em primeiro lugar, da forma como são produzidos os bens materiais necessários 
à sua existência. A natureza fornece os meios para a sobrevivência dos seres humanos, sendo sua exploração 
realizada através do trabalho realizado. 

 

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

Os meios de produção são tudo o que é necessário para o processo produtivo (ferramentas, máquinas, 

instalações, infraestrutura, trabalho humano, etc), sendo a maneira como determinada sociedade organiza seu 
processo de produção de bens materiais e serviços. Assim, modo de produção é a composição entre as forças 
produtivas e as relações de produção. 

 
 
 
 


