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BIOLOGIA 

 

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

 São responsáveis pelo transporte de hidrogênios liberados durante o ciclo. 

 

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

O Aluno deve desenvolver um gráfico exemplificando o que foi solicitado. 

 

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

DNA fita dupla e apresenta timina 

RNA fita simples e apresenta uracila 

 

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

Organelas: Respiração mitocôndrias, Fotossíntese cloroplastos 

Substâncias:  CO2 e H2O, Glicose e O2 

 

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

RNAm: UUUCAGAAC 

RNAt: AAAGUCUUG 

 

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

Em condição anaeróbica que é o processo de fermentação, os fungos são anaeróbicos facultativos 

 

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

Matriz Orgânica: colágeno ou fibras colágenas 

 

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

Pericôndrio 

 

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

Tecido Muscular Estriado Esquelético: vários núcleos periféricos; contração voluntária 

Tecido Muscular Estriado Cardíaco: um ou dois núcleos centrais 

 

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

É necessário uma intensidade mínima do estímulo para desencadear o impulso nervoso. 

Estímulos com intensidades maiores que o mínimo não desencadeiam impulsos nervosos mais intensos. 

 

FILOSOFIA 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor HUGO 

O trecho acima afirma que os homens obtém o conhecimento pelos sentidos, e acima de todos os 

sentidos o que mais informa seria a visão. Os racionalistas consideram que a razão é a principal fonte 

de conhecimento, não dependendo da experiência para obter conhecimento (seja ele como um todo, 

seja em boa parte). Já os empiristas colocam os sentidos como a principal fonte de informações, sendo 

a experiência que fornece os “tijolos” com os quais construímos nosso pensamento. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 

O argumento usado por Descartes é o do Gênio Maligno, ou Deus Enganador. É a suposição de um ser 

superpoderoso, capaz de me fazer errar mesmo a conta mais simples. Se é possível a existência de tal 

ser (eu não sei se existe), só posso confiar na minha razão, se conseguir demonstrar que ele não existe 

- o que Descartes faz mostrando a perfeição de Deus. 
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QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 

Como nunca vimos o futuro, essa afirmação dependerá das experiências passadas. Mas nossa 

experiência não contém uma “conexão necessária”. Eu não vejo que as coisas devem acontecer uma 

depois das outras, eu apenas vejo que elas acontecem. Isso significa que eu estou fazendo uma 

indução: eu vi A depois B, e de novo, de novo, e de novo, de tal forma que digo que todas as vezes B 

virá depois de A. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 

A resposta mais simples é sim, e afirmar o Cogito. Afinal, se Descartes está errado, ele precisaria existir 

para estar errado, atingindo algo seguro, portanto. Mas é possível argumentar por outro lado, como 

afirmando que Descartes não poderia afirmar sua existência, mas apenas a existência de 

“pensamentos” – Argumento de Pierre Gassendi, por exemplo, e ecoado por Hume. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 

Tanto unicórnio, quanto fadas, são ideias complexas – ideias formadas por outras ideias. Assim, essas 

ideias básicas são oriundas da experiência. No caso do unicórnio: cavalo + chifre. E no caso da fada: 

mulher + borboleta. Essa união nossa mente é capaz de fazer, mas com os dados dos sentidos. 

 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Em muitos casos, os artistas flamengos pintavam retratos, cenas do cotidiano ou temas religiosos. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

A pintura nos Países Baixos no século XV continuou mostrando as fortes influências religiosas, ao 

contrário da pintura alemã. Mesmo depois de 1500, quando a influência renascentista começa a se 

mostrar, a influência de mestres do século anterior levou a um grande estilo de pintura religiosa e 

narrativa. 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Hans Holbein. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Criou uma obra inconfundível, rica em símbolos da astrologia, da alquimia e da magia do final da Idade 

Média. Nem todos os elementos presentes em suas telas, porém, podem ser decifrados, pois muitas 

vezes ele combina aspectos de diversos seres - animais ou vegetais - e cria estranhas formas sem 

motivo aparente. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  

Pieter Bruegel, o Velho (1525-1569) 

 

 


