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BIOLOGIA 

 

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

Milho produção de ração  

Alface usada na alimentação humana  

 

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

Porque nos animais a meiose forma gametas  

 

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

Ocorre uma retenção do etileno permitindo um amadurecimento mais rápido  

 

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

Respostas  

Giberelina  

O2 e água  

 

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

Os Gnatostomados possuem mandíbula e os Agnatostomados não possuem mandíbula. 

 

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

Coração bicavitário. 

Circulação simples e completa 

 

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

Favorecimento da flutuabilidade do animal ou Redução da densidade do corpo do animal. 

 

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

Cruzamento : EeRr  x  EeRr 

Genótipo desejado : eerr 

Probabilidade de nascer animal ee : 1/4 

Probabilidade de nascer animal rr : 1/4 

Probabilidade de nascer animal eerr : 1/4  × 1/4 = 1/16 

 

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

Cuzamento : AaBb  x  AaBb 

Genótopos desejados : A_B_ 

Probabilidade de nascer animal A_ : 3/4 

Probabilidade de nascer animal B_ :3/4 

Probabilidade de nascer animal A_B_  : 3/4 × 3/4 =1/1 

 

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

Não obedecem à segunda Lei de Mendel os pares de genes alelos vinculados a um mesmo par de 

cromossomos homólogos. 
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FILOSOFIA 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor HUGO 

O mal não tem existência, como o próprio trecho afirma. O que seria o mal é a ausência de Deus, do 

Bem. Assim, quando eu, livremente, me afasto de Deus e da Sua palavra, eu causo o mal. Não sendo 

Deus o criador do mal, já que o mal não existe. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 

O motivo é a liberdade. Para Sartre não nascemos determinados por nada. Somos absolutamente 

livres, nos dizeres dele: a existência precede a essência. Assim, se não há uma determinação anterior, 

somos determinados a cada decisão que tomamos, sendo aquilo que efetivamente estamos fazendo de 

nós mesmos. 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 

Virtuosamente. A vida feliz é a vida no qual não falta o necessário (ninguém é feliz com fome, ou sem 

saúde), e onde agimos racionalmente, prudentemente, em um meio termo não absoluto – a virtude. Se 

sempre agirmos de maneira excelente, atingimos o finalidade das ações: sermos felizes. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 

Cada ciência tem um bem diferente que ela busca, se o bem fosse uma coisa só, tudo o que todos 

procurariam seria o mesmo. Pensando em termos éticos, sendo o bem supremo a felicidade, sabemos 

que a felicidade não é a mesma para todos. E ao pensarmos na mesma pessoa, aquilo que produz 

felicidade alterará com o tempo e em outro contexto. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 

De uma maneira platônica, há a percepção de que a aparência nos afasta da verdade e do 

conhecimento, já que ao ser levado pelos meus desejos, posso me afastar daquilo que é verdadeiro. É 

possível argumentar pelo senso comum também, mostrando como a melhor decisão seria a racional, já 

que geralmente erramos quando tomamos decisões com raiva, por exemplo. Para Platão isso se 

expressa inclusive na política, sendo que o homem racional – o filósofo, é aquele que deveria governar, 

já que não governaria pela aparência, por suas paixões, mas pela razão e o conhecimento do que 

realmente seria justo. 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Representação de paisagem e natureza morta, principalmente. Mas também pintava retratos. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Van Gogh 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  

Utilização de cores básicas (6 cores); delinear com as linhas pretas, influenciou a art noveau e inspirou 

e incentivou a produção de arte gráfica, trazia a natureza individual do ser humano, pintava prostitutas 

e a vida boemia de Paris, em especial “Moulin Rouge”, pintava principalmente pessoas. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

II, III, V corretos 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  

Mostrou bem o empenho de ambos os artistas em explorar as superfícies que refletem a luz. 


