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BIOLOGIA 

 

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

a) Hifas são um conjunto de células do fungo. São estruturas que irão compor o micélio do fungo 

multicelular. 

b) No vaso I a planta crescerá saudável e terá as características normais, pois os fungos irão ajudar na 

absorção de minerais. No vaso II as plantas não se desenvolverão de forma normal, será um 

crescimento lento, pois a absorção de nutrientes será reduzida.  

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 

O estudante deve conseguir relacionar a imagem com a decomposição feita pelos fungos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Animais são seres heterótrofos e se alimentam de produtos orgânicos do meio. Plantas são autótrofos, 

necessitam de clorofila para realizar a fotossíntese. Na ausência da clorofila, a planta não consegue 

produzir a sua matéria orgânica, por fotossíntese, e não sobrevive 

 

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

 
Os tecidos são denominados meristemas (primários) e são encontrados nas gemas apicais (ou ápices, 

ou extremidades) e nas gemas laterais que dão origem aos ramos. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 

a) Plantas vasculares apresentam os tecidos condutores xilema e floema. São vasculares (ou 

traqueófitas) as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são avasculares e de pequeno 

porte. 

b) A Araucária é uma gimnosperma, planta que forma sementes, mas não flores e frutos. A 

samambaia é uma pteridófita que não forma sementes, flores ou frutos. O ipê-amarelo é uma 

angiospema que produz sementes, flores e frutos. 

 

 

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

 

 
Presença de dente inoculador de veneno, ou seja, presença de peçonha. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

         _________Anfíbios__________                           __________répteis__________ 

 

 

 

 

 

 

          __________Peixes___________                            __________aves__________ 

 

 

 

São animais indecisos. Não sabem 

se vivem na água ou se usam 

pulmões de improviso. 

Um de seus representantes se 

deslocam com muita habilidade. 

Parece até que não lhe faltam pés! 

Alguns atrevidos inventaram um 

jeito de respirar fora d1água de 

modo indevido! 

Quem imaginou! Que iriam 

correr tão bem, que precisaram 

de ossos fortes também!  
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

Ossos pneumáticos (ocos), ausência de bexiga, sacos aéreos, quilha. 

 

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

 
Linha Vermelha: A 

Linha Azul: B 

 

 

Linha a: pássaro, pois as aves são endotérmicas e não variam a temperatura de acordo com o 

ambiente. 

Linha b: lagarto, pois os répteis são ectotérmicos e regulam a temperatura de acordo com a 

temperatura do ambiente. 

 

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

 
As aves armazenam pequenas pedras na moela que auxiliam na digestão mecânica do alimento, ou 

seja, na trituração do mesmo. 
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GEOGRAFIA 

 

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

Relevo suave 

Baixo preço da terra 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 

Agricultura e pecuária 

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 

 No Centro- Oeste a urbanização foi promovida pela modernização do campo que acabou reduzindo os 

postos de trabalho no meio rural e forçando a migração em direção ao espaço urbano. 

 

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

São atividades que geram impactos sobre o solo e os recursos hídricos e com isso afetando o frágil 

ecossistema pantaneiro. 

 

 

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

A diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização, criando espaços geográficos. 

 

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

Clima e solo bastante favoráveis. Clima tropical, verão chuvoso e inverno seco, e médias anuais de 

temperatura superiores a 20ºC, além de manchas de terra roxa de grande fertilidade. 

 

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

As ferrovias contribuíram para o escoar da produção e como base para a industrialização posterior. O 

estado de São Paulo ganhou maior importância nesse momento. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora OSMAR 

A região sudeste do brasil concentra a quantidade populacional de todas as regiões e essa população é 

bem distribuída pelo território 

 

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

São Paulo é dotadas de técnica e conhecimento em serviços de elevada influência nas decisões 

vinculadas à economia globalizada e ao progresso tecnológico. Há grande concentração e 

movimentação financeira, sedes de grandes empresas ou escritórios filiais de transnacionais, 

importantes centros de pesquisas, presença de escritórios das principais empresas mundiais em 

consultoria, contabilidade, publicidade, bancos e advocacia, além das principais universidades. 

 

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

O Sudeste é a região brasileira que possui o maior dinamismo econômico do país. Sua economia é bem 

diversificada, abriga as maiores montadoras, siderúrgicas, empresas transnacionais, bancos, 

universidades, além de deter o maior parque industrial do Brasil. Os estados que compõem o Sudeste 

são responsáveis por aproximadamente 55% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 
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SOCIOLOGIA 

 

 

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

Levando em consideração as proposições acima, é possível concluir, que embora as mulheres tenham 

aumentado sua participação no mercado de trabalho e melhorado seu grau de instrução em relação aos 

homens, continuam recebendo menos do que eles. Revelando, portanto, que as mulheres encontram-se 

em situação de desvantagem em diversos espaços da vida social, contatando a desigualdade de gênero 

que pode ser reforçada por outras desigualdades. 

 

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

Patriarcado é um sistema social em que homens mantêm poder e controle sobre sua família e 

predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle 

das propriedades. No domínio da família, o pai (ou figura paterna) mantém a autoridade sobre as 

mulheres e as crianças. Com isso colabora para construir um papel de subalternidade das mulheres, 

tanto em casa, como na sociedade. 

 

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

Essa nova fase é marcada pela utilização de alta tecnologia de mão de obra especializada nos processos 

de produção. Entretanto, as inovações tecnológicas escondem a permanência e. algumas vezes, o 

agravamento das desigualdades sociais. Máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a 

introdução de robôs alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da 

produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com mão de obra, gerando uma grande massa 

de desempregados. 

 

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

O sucesso do indivíduo não depende apenas dos seus esforços e decisões pessoais, mas das 

circunstâncias sociais como o grau de escolaridade, ocupação dos pais, qualidade das escolas que 

frequentou etc. Além desses aspectos, devem ser considerados fatores como a cor da pele, gênero, 

orientação sexual, entre outros fatores. Não há oportunidades e nem condições iguais para todos os 

indivíduos.  

 

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

A desigualdade social e o preconceito racial são os legados da escravidão em nosso país. A abolição da 

escravidão abandonou os escravos e seus descendentes à própria sorte. 130 anos após a abolição da 

escravatura, população negra permanece sofrendo com a desigualdade, a violência e o abandono social. 

Essa situação pode ser constatada em diferentes áreas. No mercado de trabalho é exemplar da 

desigualdade entre brancos e negros e escancara um preconceito racial na ocupação das vagas de 

emprego, na distribuição dos cargos e na remuneração. 
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