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BIOLOGIA 

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

a) Neurônios. [Pois são essas células capazes de perceber e transmitir sinais elétricos] 

b) Isso acontece porque os macacos tiveram uma lesão na medula espinhal, e esse movimento 

[denominado ato reflexo], é controlado por ela. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 

Dos cones, pois estão são as células do olho humano responsáveis pela detecção e diferenciação das cores. 
 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 

 
Indicador, pois em todos dos níveis de distância do compasso foi possível sentir os dois toques nessa 

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

A imagem é formada ou projetada na retina, que através do nervo óptico envia essa informação para o 

cérebro. Participam dessa formação o cristalino, a retina, onde existem células fotorreceptoras, o nervo 

ótico e o cérebro.   
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 

a) Nos aquários I e III as piranhas devoram as presas. No aquário II as presas não serão devoradas. 

b) Conclui-se que o olfato é o principal sentido da piranha. 
 

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

Tundra 
 

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

 
Clima Quente, Chuvas Constantes, Grande Diversidade De Plantas E Animais, Vegetação Com 4 

Estratos Arbóreos. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

Bioma Floresta Temperada   

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

Bioma Taiga 

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

1.Pecuária 

2. Agricultura 

 
 

GEOGRAFIA 

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

O crescimento urbano corresponde à simples expansão da população residente nas cidades, ocorrendo, 

principalmente, devido à natalidade, sem que haja, necessariamente, urbanização. Esta, por sua vez, 

só ocorre quando o crescimento urbano em um determinado local é superior ao rural, ou seja, trata-se 

de um processo que pressupõe a ocorrência de migração rural-urbana (êxodo rural). 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 

- Favelização 

- Problemas relacionado à mobilidade urbana 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 

Uma importante característica da urbanização nos países desenvolvidos corresponde à forma lenta 

como ela ocorreu, acompanhando as revoluções tecnológicas. Esse tipo de expansão gradual favoreceu, 

sem dúvida, o desenvolvimento das infraestruturas urbanas e, por conseguinte, uma melhor 

organização do meio urbano. No mundo subdesenvolvido, a urbanização ocorreu e está ocorrendo de 

forma bastante acelerada, fato que tem sido responsável por uma série de problemas que se 

prolongam, em função de o poder público não ter sido eficiente e capaz de desenvolver e investir em 

infraestruturas na mesma velocidade em que se processou o êxodo rural e o crescimento populacional 

nas cidades. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 

A industrialização é uma atividade responsável por uma dinamização da economia, representando 

possibilidade de emprego e melhoria de vida. Isso, estimulou a migração de muitas pessoas do campo 

em direção à cidade. 

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

Desemprego estrutural onde as máquinas substituem a mão de obra humana.  
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 

- Favelização 

- Trânsito caótico 

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

Aquífero é uma reserva subterrânea de água doce que pode ser utilizada como fonte de abastecimento. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 

O Brasil possui um clima favorável, com abundância de chuvas em quase todo seu território. Grande 

extensão de terras e relevo favorável. 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 

Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas para o 

abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freáticos. 

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

A maior bacia que está localizada apenas no território brasileiro é a Bacia do Tocantins-Araguaia. 
 

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

O trabalho é o conjunto de atividades realizadas pelos seres humanos com objetivo de atingir 

determinado fim. Para Ciências Sociais o trabalho significa o esforço físico, mental ou emocional 

empregado com a finalidade de produzir bens e serviços para o consumo próprio ou da coletividade. 

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

As formas mais comuns de trabalho nas sociedades humanas são: trabalho assalariado, autônomo, 

voluntário e compulsório. 

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

Uma boa relação com o trabalho contribui para a construção da identidade social dos indivíduos, pois 

ele reafirma sua autoestima e promove satisfação pessoal e a realização profissional. 
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

O trabalho escravo e a exploração do trabalho infantil são duas modalidades de trabalho compulsório. 

Embora proibidas no Brasil e no mundo, tendo sido banida pela maioria das sociedades modernas, 

infelizmente elas ainda existem nas sociedades atuais, compondo um triste quadro de exploração do 

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

A sociedade e sua organização social são frutos do trabalho humano, portanto o processo de 

desenvolvimento das sociedades está diretamente relacionado com a realização do trabalho, trazendo 

grande importância para essa atividade laboral ao nosso cotidiano. Por meio do trabalho os indivíduos 

aprendem a conviver com as diferenças, a não pensar apenas em si próprios, portanto, a viver em 

sociedade. 

 

 
 


