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BIOLOGIA 

 

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

O lisossomo é uma organela repleta de enzimas digestivas. Quando ocorre o rompimento desta 

organela, como no caso de silicose, as enzimas são liberadas e digerem as organelas e componentes 

internos da célula ocorrendo a autólise. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 

Citosina 16% 

Adenina 34% 

Timina 34% 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 

É um DNA de origem materna 

 

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

Somente na respiração, a fermentação ocorre no citoplasma 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 

Secreção celular, eliminar a secreção da glândula 

 

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

Fotossíntese produz glicose 

Respiração consome glicose 

 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor ZÉ NEWTON 

a) transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos  

b) coagulação do sangue  

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor ZÉ NEWTON 

Flexibilidade ou maleabilidade; 

Resistência mecânica  

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor ZÉ NEWTON 

Célula muscular lisa: núcleo único e central ou pequeno número de mitocôndrias ou baixa atividade 

metabólica ou ausência de mioglobina 

Célula muscular estriada: vários núcleos periféricos ou grande número de mitocôndrias ou grande 

atividade metabólica ou grande quantidade de mioglobina  

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor ZÉ NEWTON 

Baixa atividade metabólica ou baixa capacidade regenerativa  

 

FILOSOFIA 

 

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

Ontológico, ontologia, entre outros, são termos referentes ao grego To On – o ser. Assim, falar que algo 

não existe ontologicamente, significa dizer que ele não possui ser. N caso de Agostinho, o mal não 

existe, pois ele é ausência, ele é falta. O que chamamos de mal é o resultado da nossa ação livre, ao 

nos afastarmos de Deus. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor HUGO 

A diferença mais extremada já é encontrada no trecho acima. Afinal, a dependência de Deus para 

conhecer, não faz parte da filosofia platônica, que é pagã. Para Agostinho as formas, ou seja, as ideias, 

estariam na mente de Deus, já que este criou tudo. E, apenas com a iluminação divina em nosso 

interior, podemos conhecer. Platão não coloca as formas na mente de Deus, mas antes no mundo das 

ideias. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor HUGO 

Aqui é possível apontar essa influência de várias formas. A primeira via já faz uso dos conceitos 

aristotélicos de ato e potência, para demonstrar a existência do Primeiro Motor Imóvel – que já era um 

argumento do próprio Aristóteles. Assim, como a segunda via faz uso do conceito de causa eficiente. Na 

quinta via temos o uso da causa final, entre outros. 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor HUGO 

O trecho cartesiano já descreve duas das características. Se tudo é duvidoso, é preciso ser exagerado 

na dúvida, para não ser enganado por nado. Assim, a dúvida seria hiperbólica. E se algo resiste a essa 

dúvida exagerada, posso confiar. Assim, a dúvida é provisória. Se a dúvida tem esse objetivo filosófico, 

ela também exige um método, para se garantir que nada enganoso, duvidoso, permaneceu. Descartes 

não duvida apenas para duvidar. 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor HUGO 

O cogito pode ser considerado a primeira certeza, já que ele escapa a qualquer grau da dúvida. Até 

para duvidar, preciso existir. Mas há limites para essa certeza, já que não posso garantir minha 

existência corporal, em um primeiro momento. Se estou sonhando que tenho corpo, continuo existindo 

para poder sonhar – ainda que não tenha o corpo. Assim, o cogito é a certeza que eu existo como uma 

“coisa que pensa”. 

 

 

ARTE 

 

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

R: Buscou espaços em que as partes do edifício parecessem proporcionais entre si. Procurou, ainda, 

uma ordem que superasse a busca do infinito das catedrais góticas. 

 

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

 
R: Classicismo 
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QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: As qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a inteligência, o conhecimento e o 

dom artístico 

 

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

 
R: Leonardo da Vinci 

 

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

R: Surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado 

pelo ideal de liberdade e consequentemente pelo individualismo 

 

 

 


