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BIOLOGIA 

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

a) O sangue sairia do átrio direito, passaria por ventrículo direito, artérias pulmonares, pulmões (onde 

ocorreria a hematose), veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, artéria 

intestinal, veia intestinal, veia cava e novamente pelo átrio direito.  

b) Por meio da válvula tricúspide, que impede o refluxo de sangue do ventrículo direito para o átrio 

direito, e da válvula bicúspide, ou mitral, que impede o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o 

átrio esquerdo. 

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

a) vaso 1: artéria, vaso 2: capilar, vaso 3: veia  

b) artérias suportam maior pressão, por isso camadas de revestimento são mias espessas. Os capilares 

possuem função de troca de substâncias entre as células dos órgãos e a corrente sanguínea, por isso 

possuem somente uma camada de células. Já as veias não suportam grandes pressões, por isso suas 

camadas de revestimento não são tão desenvolvidas.   

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

O retorno venoso é determinado pela contração dos músculos esqueléticos e pela presença de valvas 

que impedem o reflexo do sangue venoso dos tecidos e órgãos pelos quais já passou. 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
A: Peixe - circulação simples e completa (o sangue passa apenas uma vez pelo coração com sangue venoso). B: 
Anfíbio - circulação dupla e incompleta (o sangue passa duas vezes pelo coração, com mistura de sangue venoso e 
arterial). C: Aves ou Mamíferos - circulação dupla e completa (o sangue passa duas vezes pelo coração, com 

separação completa entre sangue venoso e arterial). 

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

Tecido nervoso - neurônio, pois esses têm prolongamentos chamados axônios onde são secretados os 

mediadores químicos nas sinapses, que permitem a comunicação entre as células. 
 

 

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

a) Uretra 

b) Eliminar urina e sêmen 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

a) Ovários 

b) Útero 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

Sexualidade é o conjunto de emoções, sensações e decisões que um indivíduo tem em relação ao seu 

próprio corpo. 

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

a) Reprodução assexuada 

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

1. Reprodução sexuada.  
 

 
https://www.genera.com.br/blog/resultado-da-ancestralidade-de-irmaos-diferente 

 

2. Variabilidade genética.  

 

 

GEOGRAFIA 

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

São as áreas localizadas no interior da China 

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

- Mão de obra barata 

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

Regime político fechado e economia aberta 

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

Elevadas taxas de degradação ambiental.  

 

 

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

Na Bolívia, a partir da eleição de Evo Morales, o governo promoveu a nacionalização da extração de 

recursos minerais, definindo o seu caráter estratégico e de interesse público. Para a exploração desses 

recursos, o Estado nacional participa com suas empresas públicas ou como sócio majoritário, quando 

ocorre o envolvimento de empresas estrangeiras ou nacionais privadas.  

 

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

Espera-se que o candidato indique o contato convergente ou de colisão de uma placa oceânica e uma 

continental e mostre como exemplo o relevo produzido no contato das placas tectônicas Sul-Americana 

e de Nazca, como as cordilheiras de montanhas dobradas, no continente, ou as fossas abissais, dentro 

do oceano, os abalos sísmicos e o vulcanismo. 

 

 

https://www.genera.com.br/blog/resultado-da-ancestralidade-de-irmaos-diferente
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

As pradarias pampeanas do Estado do Rio Grande do Sul caracterizam-se por apresentar um relevo de 

baixas colinas, as chamadas coxilhas, ou seja, um relevo suavemente ondulado recoberto por 

gramíneas, arbustos e árvores esparsas, daí se caracterizar esses espaços como campos limpos e sujos. 

O clima é o subtropical, de característica mesotérmica, com verões quentes e invernos bastante 

rigorosos e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

 

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

O principal produto transgênico cultivado na Argentina é a soja. O desenvolvimento de transgênicos no 

Brasil, iniciado com a entrada da soja transgênica proveniente da Argentina, trouxe um debate 

polêmico entre setores científicos e produtores de um lado e ONGs ligadas à questão ambiental do 

outro, o que levou à mediação do governo por meio da regulamentação do setor, com a criação da 

CNTBio (Comissão Nacional de Tecnologia e Biossegurança). 

 

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

Entre as consequências do uso intensivo do robô soldador, destacamos: (1) aumento do desemprego; 

(2) agravamento das desigualdades sociais; (3) elevação da pobreza da população; (4) precarização 

das condições de trabalho; (5) subemprego; (6) concentração de renda. 

 

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

Entre as regras associadas ao modelo das maquiladoras temos: i) isenção de taxas alfandegárias de 

importação sobre componentes industriais; ii) isenção de impostos sobre a exportação dos produtos 

finais; iii) isenção de impostos sobre a produção industrial; iv) a flexibilização de leis trabalhistas. 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

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

Como próprio nome indica, são os direitos essenciais e fundamentais da condição humana. Esses 

direitos são: direito a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho, a 

livre iniciativa e o pluralismo político. 
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

O estado de bem-estar social foi uma alternativa capitalista contra a força política crescente dos 

trabalhadores e a expansão socialista verificada no leste europeu, na Ásia e na África. O Welfare State 

ou estado de bem-estar social é que permitiu à sociedade desenvolver valorizando aspectos 

importantes da democracia representativa como eleições livres e pluralismo político. 

Socialismo: sua primeira tentativa real ocorreu na Rússia, em 1917. Para os socialistas, o Estado teria 

um papel pontual e transitório: no sentido de reestruturar a sociedade permitida a livre organização do 

Povo. No sistema sócio-político que se caracteriza pela abolição da propriedade privada e da 

apropriação dos meios de produção da coletividade. 

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

O neoliberalismo foi a forma de organização estatal que busca desmantelar a estrutura de proteção 

social criada pelo Estado de bem-estar social. O estado neoliberal defende a garantia dos agentes 

econômicos. Desse modo, se um banco ou uma financeira quebram, cabe ao estado sanea-los, absorver 

os prejuízos e repassar a empresa saneada para novos agentes privados. 
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QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

O fascismo foi um movimento de extrema-direita, que formou no sistema de poder no qual o estado era 

o único criador das leis, do direito e da moral. Não havia limites para sua autoridade. Toda a posição 

era proibida e sujeita à ação da Justiça. A organização do Estado nazista promove o esvaziamento do 

Parlamento, dissolvendo a oposição pela violência de seu braço paramilitar e submete toda a sociedade 

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

Povo, território, governo, soberania e finalidade. 

 

 


