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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Tende a manter o gradiente 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
A radiação UV estimula a produção de vitamina D, que estimula a deposição de cálcio nos ossos. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
a) vit. A    
b) ovo, mamão, abóbora 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
RESP. leva a perda de vitaminas hidrossolúveis. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Difusão: transporte de solvente e soluto 
Osmose: transporte de solvente. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Sustentação das estruturas celulares e manutenção da morfologia da célula. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor HUGO 
O processo socrático da maiêutica era um processo dialogal, onde Sócrates pedia uma definição para seu 
interlocutor, e durante o debate fazia com que este entrasse em contradição com outras premissas aceitas. Isso 
leva ou a uma aporia, ou seja, não conseguem chegar a uma definição adequada, ou chegam à definição 
verdadeira do termo. Mesmo a aporia não é, contudo, ruim. Afinal, evita o ignorância e o vício de se achar que se 
sabe algo que não se sabe. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Sócrates era o mais sábio ao reconhecer a sua ignorância. Coisa que os outros homens não reconheciam. Todos 
eles tinham suas opiniões sobre o mundo, as quais não conseguiam sustentar quando expostos ao debate. Ele 
sabia uma coisa a mais do que as outras pessoas, ele sabia que não sabia. Ele estava ciente da sua ignorância, ao 
contrário dos outros que se agarravam em suas opiniões sobre o mundo. Eis o vício é pensar que se sabe aquilo 
que não se sabe. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 
O conhecimento dos sentidos é o conhecimento das sombras que mudam. E não das coisas reais que são 
iluminadas pelo sol. O ponto aqui é conhecer a sombra dos objetos sob uma luz cambiante, a fogueira, e não os 
objetos reais sob uma luz forte: o sol. O conhecimento dos sentidos é um conhecimento menor, fugaz, das 
sombras. Não dos próprios objetos, ou melhor dizendo, das idéias. Nestas sim encontra-se o conhecimento 
verdadeiro e a realidade. 
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QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 
O primeiro ponto é que aquele que não reconhece a sua ignorância não pode se aprimorar. Ora, se você não sabe 
que você não sabe, como você pode buscar o conhecimento verdadeiro? Se você acha que já possuí, não há 
motivos de procurar. 
O segundo ponto, como é possível agir de maneira virtuosa, quando não se sabe o que é a virtude? Como ser 
corajoso, quando não se sabe o que é a coragem? Só é possível ser bom, ou corajoso quando se sabe o que é o 
bem, ou a coragem. O conhecimento é fundamental para a ação correta. Por isso que aquele que ignora está o 
vício, pois não há modo dele agir corretamente ao não saber o que é o certo. E aquele que acha que sabe, ao não 
saber, só pode agir de maneira errônea. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Esta frase de Protágoras defende o ponto de que não é possível encontrar um critério de conhecimento fora do 
próprio homem. Não há nada fora do homem que possa fazer com que algo seja verdadeiro ou falso: cada homem 
está preso a suas percepções e crenças. Assim o conhecimento é relativo de acordo com aquele que conhece: se 
eu acho que a sala está fria, está. Se acho que a sala está quente, está. Se outra pessoa acha que está fria, ela 
está fria também. Não temos como encontrar um critério externo a cada um de nós humanos que possa resolver 
essa questão. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Lei da frontalidade não existe, mas ela influência nas pinturas, apresenta certo dinamismo, os temas mudam, 
agora eram heróis, contavam histórias, as cores. Procuravam a naturalidade e o realismo, respeitavam a 
proporcionalidade. Início de uma construção de paisagem. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
I. Modelo Coríntio – Período Helenístico 
II. Modelo Jônico - Clássico 
III. Modelo Dórico – Arcaico  
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Período Helenístico. A arte helenística encontrava-se ao serviço dos soberanos e das classes sociais mais ricas, 
apresentando inovações técnicas e temáticas. Trabalha agora mais a questão emocional, mobilidade, grupo de 
figuras, uso de diagonais, palácios suntuosos e monumentais, do uso coletivo passa para o uso individual. Mescla 
de culturas. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
1) Período Helenístico – Naturalismo e Realismo, Emocional, Mobilidade, Grupo de Figuras, Forte concentração de 

diagonais, figuras expressivas, pequenas alterações proporcionais 
2) Período Clássico e/ou Helênicos – Razão, figuras perfeitas, equilíbrio, individuais. A estatuária ganhou 

movimento e começou a usar o bronze, surge o nu feminino, Preocupação anatômica, a ênfase nos músculos, 
o naturalismo, Valorização da simetria, da grandeza, da ordem e da proporção. 

 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Como novidade surge a representação da infância, da velhice, da dor, da ira, das diferenças raciais. 
 
 
 


