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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
São processos diferentes, para que ocorra a fecundação deve ocorrer a polinização. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Errado, ocorre a partir das gimnospermas, devido a presença de tubo polínico. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Briofitas-gametófito 
pteridofitas – esporófito 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Devido à ausência de ovário. 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Narinas, cavidade nasal (fossas nasais), faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Hematose é o processo de oxigenação do sangue 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Inspiração: 
Ocorre a contração do diafragma, o que torna a pressão dentro das vias respiratórias maior do que a pressão 
atmosférica maior do que a pressão atmosférica. 
Expiração: 
Ocorre o relaxamento do diafragma, tornando a pressão dentro das vias aéreas maior do que a pressão 
atmosférica. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A bactéria causadora dessa doença é eliminada na urina de ratos contaminados e esses roedores se refugiam nas 
redes de esgoto. 
Durante a estação chuvosa, ocorre a disseminação da bactéria, contaminando a água, alimentos e utensílios, 
facilitando a transmissão da doença. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A doença mencionada é a febre maculosa. 
As capivaras contaminadas atuam como reservatórios naturais da bactéria, que é transmitida por uma espécie de 
carrapato. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Pode ocorrer a seleção de bactérias resistentes a antibióticos diversos; 
Pode ocorrer o desequilíbrio da microbiota normal do organismo, o que predispõe a infecções causadas por germes 
oportunistas; 
Pode acarretar a deficiência vitamínica; 
Pode acarretar distúrbios hepáticos, renais e etc. 
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FILOSOFIA 

 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Para Hobbes os seres humanos são naturalmente egoístas, buscando a sobrevivência a todo custo, usando toda a 
força do seu corpo, para isso. Isso leva inevitavelmente a uma situação de conflito, não por acaso o estado de 
natureza hobbesiano é descrito como um estado de guerra. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
O estado de natureza é a situação inicial dos seres humanos, antes de qualquer organização política (um juiz 
reconhecido, como diria Hobbes). Tal estado deve, necessariamente, ter problemas e ser ruim, já que é a partir de 
tal descrição inicial que compreendemos a importância e o papel do governo. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
A propriedade privada seria oriunda da primeira propriedade dos seres humanos: o próprio corpo. Assim, tudo o 
que resultado do esforço do corpo é propriedade daquele que se esforçou para produzir. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Como somos egoístas, nós não iremos obedecer a nenhuma regra, nenhum acordo, quando esse for contra nosso 
desejo. Assim, para que um acordo, um pacto, tenha significado, é preciso que já exista uma força para obrigar a 
cumprir o acordo. Assim, o primeiro pacto serve para criar o soberano, que com sua força, obrigará o cumprimento 
do segundo acordo: o qual nos permite viver em sociedade. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Não, mas deve parecer ético, afinal, ninguém quer ser governado por uma pessoa que odeia, ou despreza. Mas 
dada a natureza única da política, ser sempre ético pode ir contra o que é o melhor politicamente, como, por 
exemplo, respeitar um acordo quando esse deixa de lhe ser benéfico. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Os artistas do Maneirismo procuram alcançar o efeito que já apontam para a arte moderna, como o 
alongamento das figuras humanas e os pontos de vista inusitados. Uma evidente tendência para a estilização 
exagerada e um capricho nos detalhes começa a ser sua marca, extrapolando assim as rígidas linhas dos cânones 
clássicos. Nesse período, a chamada “perspectiva científica” deixou de ser utilizada, uma vez que, para atingir os 
seus propósitos, os pintores preferiram representar a natureza ao acaso e de maneira intuitiva. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: O barroco mineiro será uma arte com espirito profundamente nacional, com características próprias, trazendo 
uma identidade da arte brasileira, e seu principal representante e o artista conhecido como Aleijadinho (Antônio 
Francisco Lisboa). 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: O Barroco brasileiro varia de uma região para outra. Nas regiões que enriqueceram com a mineração e o 
comércio de açúcar (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco) encontramos igrejas com talhas douradas 
e esculturas refinadas, feitas por artistas de renome. Já nas regiões onde não havia açúcar nem ouro (como São 
Paulo), as igrejas apresentam trabalhos modestos de artistas menos experientes. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Se opunha ao Rococó e ao Barroco. 
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QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Valorização do passado histórico 
Influência da arte clássica (greco-romana) 
Baseado nos ideais iluministas 
Oposição ao Barroco e ao Rococó 
Temas mitológicos e cotidianos 
Racionalismo, academicismo e idealismo 
Harmonia e beleza estética 
Simplicidade e equilíbrio das formas 
Uso da Proporção e da clareza 
Imitação da natureza 
 


