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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Devido a presença da com vários atrativos (cor, cheiro, néctar). 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Fecundação levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Os estames e o pistilo se desenvolvem em épocas diferentes. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Após a fecundação o ovário desenvolve se para formar o fruto e o óvulo, a semente.  
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
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 
A posse precária da propriedade leva os homens a decidirem formar um corpo político, um governo. A necessidade 
de poderem proteger a própria vida, a liberdade e a sua propriedade. Afinal, apesar de todos saberem que é errado 
roubar ou matar, sem uma força governamental que possa punir, nada os impede de seguir o que concebem certo. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 
A “vontade geral” de Rousseau é a vontade que visa sobre o bem comum. Ela é completamente diferente das 
vontades particulares que só visam seu bem particular. Ela não é a soma dessas vontades particulares também: 
como cada vontade particular visa apenas o bem particular, mesmo a soma dessas vontades seria também apenas 
particular. Ao percebermos que o verdadeiro soberano é a vontade geral percebemos que aquilo que o soberano 
decide seria aquilo que nós também decidiríamos. Pois nós também estaríamos contemplados por essa vontade 
geral. Assim as leis feitas pela vontade geral são leis das quais eu também participo: eu me submeto a leis que 
visam o bem de todos, eu incluso. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Para Rousseau a sociedade é que corrompe o homem. A sociedade acaba surgindo com a criação (fantasiosa e 
mentirosa) da propriedade. Um dia alguém falou: isso é meu. E assim as pessoas começaram a ver que poderia 
obter para si mais propriedade contanto com a ajuda de outras pessoas. E isso cria disputas, conflitos, sentimentos 
ruins como a mentira, inveja. O homem se corrompe. Assim surge, também, a ciência: criamos modos mais 
eficazes de dominar uns aos outros e produzir ainda mais objetos que nem necessitamos. Começamos a louvar 
aqueles que fazem as melhores teorias, não aqueles que são os mais virtuosos. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 
A propriedade pro Locke é resultado do nosso esforço sobre a natureza. A propriedade de uma cadeira é resultado 
do fato de não haver cadeiras prontas na natureza, mas demanda uma modificação do mundo ao redor para a 
realizar. Assim, o que justificaria a minha posse sobre um objeto é o esforço depreendido para que eu pudesse o 
criar. O trabalho é, portanto, o criador da propriedade privada no estado de natureza. 
 



 
 

RESOLUÇÕES 
2ª SÉRIE 

BIOLOGIA - FILOSOFIA - ARTES 
REGULAR 

N1C2 - 21/05/2021 
 

 
2 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Os iluministas procuram libertar a humanidade da ignorância e da superstição. Quando essa é dada pela imposição 
de instituições, é objetivo do iluminista combater tais instituições. Mas, muitas vezes, a ignorância resulta da 
“preguiça” do indivíduo, do medo de errar. Neste caso, o culpado da minoridade seria o próprio indivíduo: faça uso 
da sua razão. Ouse questionar, ouse conhecer. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
A valorização dos sentimentos e da imaginação; o nacionalismo; a valorização da natureza como princípios da 
criação artística; os sentimentos do presente tais como: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Enquanto os artistas neoclássicos voltaram-se para a imitação da arte Greco-romana e dos mestres do 
Renascimento italiano, submetendo-se às regras determinadas pelas escolas de belas-artes, os românticos 
procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Assim, 
de modo geral, podemos afirmar que a característica mais marcante do Romantismo é a valorização dos 
sentimentos e da imaginação como princípios da criação artística. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
A primeira obra faz parte do movimento Realista e a segunda faz parte do Romantismo. Comparando essas duas 
obras, podemos estabelecer um paralelo comparativo, pois se assemelham nas suas formas composicionais e em 
temas, mas se diferenciam drasticamente na intenção. Na obra de Goya toda a ambientação, os contrastes 
pictóricos e jogos de sombra e luz, intensificam a sensação de repressão e violência proporcionada pelos soldados, 
enquanto na obra de Manet, o ato do fuzilamento se apresenta de uma forma quase artificial, não contendo muitos 
contrastes e uma ambientação clara, sendo uma obra quase fotográfica, documental. Assim se estabelece de uma 
forma evidente as características e objetivos de cada artista dentro dos movimentos a qual pertencem, o Realismo 
focando na realidade tal e qual e o Romantismo buscando recursos estéticos para intensificar suas intenções.  
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Pintura social denunciava as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência 
da burguesia. As pessoas das classes menos favorecidas - o povo, em resumo - tornaram-se assunto frequente da 
pintura realista. Os artistas incorporaram a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, elevando 
esses tipos à categoria de heróis. Heróis que nada têm a ver com os idealizados heróis da pintura romântica. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Características da pintura: Representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um 
fenômeno da natureza, ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental; ao artista não cabe 
"melhorar" artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é; Revelação dos aspectos mais 
característicos e expressivos da realidade.  
Temas da pintura: Politização: a arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram 
injusta; a arte manifesta um protesto em favor dos oprimidos. Pintura social denunciando as injustiças e as 
imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas das classes 
menos favorecidas - o povo, em resumo - tornaram-se assunto frequente da pintura realista. 
 
 
 


