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BIOLOGIA 

 

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

Eliminar a dominância apical, permitindo a formação de gemas laterais. 

 

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

O embrião libera auxina que estimula o desenvolvimento do ovário, para formar o fruto. 

 

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

São avasculares e depende da água para a reprodução (não tem tubo polínico) 

 

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

Fenômeno: fototropismo 

Hormônio: Auxina 

 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor ZÉ NEWTON 

Presença de asas ou presença de exoesqueleto quitinoso ou excreção de ácido úrico ou hábitos 

alimentares diversos  

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor ZÉ NEWTON 

Epistasia é um tipo especial de interação gênica, em que, certo gene, ao se expressar, impede a 

manifestação de genes não alelos dele.  

 

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

Urocordados:  notocorda restrita à cauda da larva  

Cefalocordados:  notocorda, persistente no animal adulto, vai dar cabeça à cauda 

 

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

Epistasia recessiva 

 

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

Herança autossômica influenciada pelo sexo 

 

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

Polialelia: existência de mais de dois alelos alternativos relacionados com a determinação de certa 

característica 

Poligenia: interação entre dois ou mais pares de alelos para determinar certa característica  

 

 

FILOSOFIA 

 

 

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

Para Platão, quem deveria governar é o filósofo Rei. Ele seria, por natureza, superior aos outros, mais 

racional, capaz de não ser tomado por emoções, como o trecho descreve. Assim, teríamos as melhores 

leis, pois seriam as leis mais racionais, as que efetivamente seriam justas - e não que apenas pareçam 

justas. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor HUGO 

É possível argumentar dos dois modos. Apesar que, para Agostinho, o pecado original torna o homem 

mal. É inclusive o livre-arbítrio que levaria ao pecado. E é aqui, nessa ideia de livre-arbítrio que 

podemos argumentar que o homem também é bom (ou poderia o ser): já que o ser humano pode 

buscar a Deus – Mas nunca seria bom sozinho, sem Deus. 

 

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

O trecho deixa claro que não basta agir uma única vez, para que sejamos virtuosos. Afinal, se eu roubo 

a minha vida inteira, uma única vez que fui honesto, não me torna honesto. Mas, para saber como devo 

agir, não devo exagerar, nem faltar na ação. Assim, se sou muito corajoso, não sou corajoso: sou 

irracional. E se me falta coragem, também não estou agindo da melhor maneira. Assim, a melhor 

maneira é um meio termo. Mas este meio termo depende: afinal, se eu agir como um lutador 

profissional, em caso de briga, não serei racional, e não seria corajoso como ele. 

 

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

O fim da vida humana seria o objetivo último das ações humanas. E esta seria a felicidade. Ela seria o 

bem supremo, já que nada é mais importante que a felicidade – e tudo fazemos é para alcança-la. E, se 

já somos felizes, já temos tudo o que queremos. 

 

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

Nietzsche realmente é crítico dos valores morais, mas não por acreditar em um relativismo – ou um 

nihilismo, um “tanto faz”. Nihilismo seria a tese de que não há um critério, que tudo seria “vazio”. 

Nietzsche procura substituir os valores morais atuais por outros, mais leves, alegres, fortes e 

poderosos. No lugar da culpa cristã, Nietzsche defende uma sereno-jovialidade grega. E, assim, não 

podemos dizer que é um relativismo. 

 

 

ARTE 

 

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

R: A partir da demanda de aprimorar a produção artística, houve a necessidade de criar um sistema 

ensino de Arte no Brasil. Os portugueses convencem Dom João VI a convidar franceses para fomentar e 

participar da Missão Artística Francesa que tinha como objetivo a criação e manutenção da Academia 

Imperial de Belas Arte. 

 

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

R: Nicolas-Antoine Taunay, Jean Baptiste Debret, Grandjean Montigny, Rugendas, Thomas Ender, 

Grimm, Victor Meirelles Lima, Manuel de Araújo, Pedro Américo. 

 

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

R: A Missão Artística Francesa, um grupo de artistas franceses convidados por D. João VI para 

trabalharem na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro no século XIX, representou a 

possibilidade de intercâmbio entre a arte brasileira e a arte europeia, representou também a 

valorização de artistas formados pela Academia com premiações e exposições de repercussão nacional. 

Os artistas franceses realizaram também uma obra artística de intenso caráter documental tendo como 

temática o cotidiano, a flora, os animais e hábitos do Brasil, sobretudo, na obra de Debret. Por outro 

lado, a Missão Francesa representará também um atraso na configuração da identidade da arte 

brasileira uma vez que interrompe o processo de desenvolvimento do barroco e estabelece padrões e 

valores estéticos vinculados à cultura europeia como modelo a ser seguido na Academia. 
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QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Os artistas procuravam com base na observação da iluminação sobre os objetos, transmitir em suas 

telas as constantes alterações que essa luz provoca nas cores no meio natural. De modo geral, essas 

considerações podem assim serem resumidas: registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao 

refletir a luz solar; as figuras não devem ter contornos nítidos; as sombras devem ser luminosas e 

coloridas; os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores 

complementares; as cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do 

pintor. 

 

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

 

I. A cor e tonalidade que se busca é a adquirida pelo objeto em reflexo à luz. C 

II. O contraste de claro-escuro é obtido com clareza para o realce das cores in natura. C 

III. As cores binárias e ternárias são obtidas diretamente na paleta com a associação de cores. E 

IV. Os contornos das imagens são sem definição. C 

V. O trabalho de criação destes artistas baseia-se na criação de sombra e luz dos artistas barrocos. E 

 

 

 


