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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Tem ferro e aminoácidos na sua constituição. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
As proteínas vegetais são incompletas. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Colesterol é um precursor da bile, hormônios esteroides e está presente na membrana. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Através da fotossíntese 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
A sacarose é um dissacarídeo formada pela união de duas glicoses 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
A gordura atua como isolante térmico 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
As semelhanças no tamanho dessas quatro estruturas, a semelhança na estrutura dos ácidos nucleicos existentes 
nesses elementos, a capacidade de mitocôndrias e cloroplastos realizarem síntese proteica e se autoduplicarem, a 
presença de dupla membrana envolvendo mitocôndrias e cloroplastos. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A composição bioquímica dessas membranas é idêntica 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Ampliação consiste em aumentar o tamanho do objeto e Resolução consiste em mostrar detalhes e nitidez do 
objeto. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
O método dedutivo é baseado na criação de hipóteses baseadas em outas suposições pré - estabelecidas. 
O método indutivo permite a observação de fatos, a formulação de hipóteses e a elaboração de experimentos 
controlados, para testar as hipóteses. 
O método indutivo é o mais usado pelo cientistas atuais. 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Ainda que tudo mude, as coisas não mudam de maneira desorganizada, de maneira caótica. Há uma ordem 
racional (logos) na mudança, que permite o conhecimento do sábio. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Tudo que muda se torna diferente. Assim, se o Ser muda, ele se torna algo diverso do Ser, ou seja, se tornaria um 
Não-Ser, o que é impossível dado que o Não-Ser não é. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Já que a retórica e a oratória são artes do convencimento e do bem falar, elas inspiram e melhoram os discursos, 
exatamente o que é necessário em um debate democrático, onde a força da palavra está no seu logos, na sua 
capacidade de convencimento, explicação. 
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QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Os sofistas são relativistas, isso significa que não existem verdades absolutas. Tal se dá pelo fato de não existir 
nenhum critério de verdade que seja único e absoluto para todos os seres humanos: cada um possui a sua 
verdade, ou, usando a frase do sofista Protágoras: “O Homem é a medida de todas as coisas”. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Para Sócrates o ignorante era aquele que acreditava saber, o que no fundo não sabia. Tal era o pior vício, já que ao 
acreditar que já sei, não irei buscar saber. E, ainda pior, nunca posso acertar, fazer o bem, se não sei o que é o 
bem. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Trata-se da característica predominante na pintura Egípcia, sendo o corpo humano, especialmente o de figuras 
importantes, é representado utilizando dois pontos de vista simultâneos, os que oferecem maior informação e 
favorecem a dignidade da personagem: os olhos, ombros e peito representam-se vistos de frente; a cabeça e as 
pernas representam-se vistos de lado. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Foi bastante expressiva e grande produção.  
Dividia-se em baixo-relevo e esculturas tridimensionais. 
Representavam os faraós e deuses em posição serena, quase sempre de frente, sem emoção. 
Proporções principalmente do tronco, mãos e cabeças exageradas, para simbolizar poder, majestade.  
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: O material utilizado para criar as tabuletas cuneiformes era a argila. E para que os registros fossem 
permanentes, eles colocavam essas tabuletas em um forno. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: As figuras representavam cenas da mitologia grega e de pessoas em suas atividades diárias e podemos 
classifica-las como Figuras Negras sobre o fundo vermelho, Figuras Vermelhas sobre o fundo negro e figuras 
vermelhas sobre fundo branco. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Grega: Eles eram politeístas; os deuses possuíam uma forte marca humanista; acreditavam que cada deus 
nasceu em um tempo e desenvolveu sua vida com características distintivas próprias, possuíam virtudes e defeitos. 
Egípcia: Os deuses eram seres superiores a todos, e eram sinal de perfeição, equilíbrio e eternidade. Os próprios 
faraós, eram considerados deuses. 
 
 


