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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
O RNA deve se associar aos ribossomos para realizar o processo. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Resp. o último codon é de terminação e não é codificante. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Devido a presença de catalase, enzima que quebra a agua oxigenada em água e oxigênio, que é um gas liberado 
no processo. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Resp. T32% 
         G18% 
         C18% 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Resp. “Digerir” bactérias que são fagocitadas pelos macrófagos. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Resp. É um DNA materno. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Relação harmônica interespecífica (mutualismo) 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Hemiparasita. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Os poluentes não biodegradáveis, ou seja, aqueles que não são metabolizados pelos seres vivos, apresentam maior 
concentração, quanto mais elevado for o nível trófico. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Espiritismo. 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: A ataraxia é a ausência de sensações, de sofrimento. A não perturbação da alma. Pode ser traduzido 
por um estado onde não há sofrimento, uma tranquilidade. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: é preciso entender que para Epicuro o mal é a dor, como há ausência de sensações, significa que a 
morte não é um mal. Mas claro, também não seria um bem, já que não há prazer quando estamos mortos. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentários: os dois principais motivos se ligam à origem da filosofia em um mundo pagão, o que implica em uma 
falta de compromisso com as verdades da fé. E, além, por seu lado crítico, a própria filosofia poderá levantar 
questões para o cristianismo. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: Dogmático é qualquer filósofo que acredita haver encontrado a verdade e, assim, não precisaria mais 
investigar – ao contrário do cético, o investigador. 
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QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: O problema do mal é um problema acerca da origem do mal. Como um Deus bom poderia ter 
originado o mal? Na versão agostiniana: se Deus criou tudo o que existe, e o mal existe, Deus criou o mal. Quem 
faz o mal é mau, logo, Deus é mau. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Elas representavam símbolos do poder político da Igreja e econômico da burguesia. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: De forma mais autônoma, a pintura irá se desenvolver nas iluminuras dos manuscritos, onde o volume irá se 
aproximar das formas escultóricas que adornam a catedral. É muito comum, nessas pinturas, a substituição da luz 
por fundos dourados, bem como a figuração de personagens religiosos com pouco volume. 
Profundidade - A pintura gótica procura dar algum movimento as figuras através da postura dos corpos e das 
paisagens de fundo. 
Realismo - As figuras são representadas de forma mais detalhada a realista 
A pintura gótica irá se delinear claramente em meados de 1350, quando terá lugar fora da arquitetura, à qual 
adornava murais, afrescos e vitrais. De toda forma, ela buscou transmitir o mesmo naturalismo e simbolismo 
religioso da escultura e da arquitetura. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Buscou espaços em que as partes do edifício parecessem proporcionais entre si. Procurou, ainda, uma ordem 
que superasse a busca do infinito das catedrais góticas. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Classicismo.  
Inspirada na herança cultural da Grécia Antiga, A Escola de Atenas recupera temas e formas do imaginário clássico, 
cumprindo assim um dos principais objetivos da pintura renascentista. Apresentando vários personagens, entre 
eles, filósofos, matemáticos, pensadores, que foram importantes para a formação do pensamento ocidental. 
Podemos perceber também, elementos da arquitetura greco-romana, como a simetria, os arcos, o barrado grego e 
a representação de dois deuses mitológicos através das esculturas; Apolo, representando a luz da verdade, à 
esquerda, e Atena, deusa da sabedoria, da civilização e da matemática, à direita. 
 
 
 
 
 
 


