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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
RESP.   O etileno fica concentrado, acelerando o amadurecimento. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
Resp.  Economia de recursos naturais, redução das emissões de CO2, redução do desmatamento e outros. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
RESP. entram em competição 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
RESP. xilema conduz seiva bruta, inorgânica 
         Floema conduz seiva elaborada, orgânica 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Sistema digestório incompleto OU sistema nervoso difuso 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Metagênese, também chamada alternância de gerações, consiste na alternância regular entre a forma pólipo que, 
assexuadamente, origina medusas e estás, sexuadamente, originam pólipos. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Sistema nervoso ganglionar central. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Os reflexos incondicionados, também chamados reflexos inatos, independem do processo de aprendizado, sendo 
inerentes a todos os indivíduos da espécie. 
Os reflexos condicionados resultam do processo de aprendizado, ou seja da associação de estímulos, 
desencadeando respostas inerentes apenas aos indivíduos que aprenderam associar os estímulos. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Adrenalina. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
A sensibilidade geral apresenta receptores nervosos dispersos em todo o corpo. 
A sensibilidade especial apresenta os receptores nervosos localizados em regiões específicas do corpo. 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: como o real é a manifestação do Geist (espírito), nesse avanço dialético pela história, o todo é, a cada 
instante, mais conhecido. Isso implica em um “fim da história”, já que haverá um momento onde tudo será 
conhecido: uma identificação entre o real (o que é) e o racional (o que é pensado). 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: Tese, a primeira afirmação sobre o mundo, que é contraposta pela Antítese. Gerando uma contradição 
que é superada na Síntese, onde o que há de correto, racional, nas teses anteriores permanece na superação. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: Para Hegel a base da realidade são as ideias, ele é um idealista que vê o mundo como o 
desenvolvimento do Espírito (Geist). Para Marx isso é um erro, já que a base da realidade se encontraria nas 
condições materiais. Ninguém pensa com fome, então, se for para entendermos o pensamento, precisamos, antes, 
entender como as pessoas produzem o necessário. 
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QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: Não. Ainda que não existam verdades absolutas, existem perspectivas que afirmam a vida, aumentam 
a vontade de potência, enquanto outras perspectivas diminuem a vontade de viver, diminuem as pessoas, 
diminuem a vida ela mesma. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: Apolo, Deus da razão, luz, ordem, medida. Já Dionísio é o Deus da bebida, da loucura, do instinto, do 
caos. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Utilização de cores básicas (6 cores); delinear com as linhas pretas, influenciou a art noveau e inspirou e 
incentivou a produção de arte gráfica, trazia a natureza individual do ser humano, pintava prostitutas e a vida 
boemia de Paris, em especial “Moulin Rouge”, pintava principalmente pessoas. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: As obras de Cézanne transitam entre o impressionismo e o cubismo. Assim, podemos encontrar elementos bem 
próximos das duas vertentes como a busca pela luz e cores característica típica dos impressionistas, que pintavam 
suas obras ao ar livre. E, ainda, o uso de formar geométricas, característica mais marcante do movimento cubista. 
Cezánne produziu paisagens, retratos e natureza morta. Suas obras destacam-se, pois, o pintor foi inovador nas 
técnicas desde a mudança da perspectiva, ressaltando a forma, o volume e o peso dos objetos. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Podemos destacar: contraste e intensidade cromática; valorização do universo psicológico, sobretudo de 
sentimentos densos, como a angústia e solidão; dinamismo e vigor; técnica abrupta e "violenta" na pintura, com 
grossas camadas de tinta; valorização de temas sombrios, trágicos. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: A pintura abstrata caracteriza-se pela ausência de relação imediata entre as formas e as cores representadas e 
as formas e as cores reais. Assim, uma tela abstrata não representa a realidade que nos cerca, nem marcam uma 
imagem de uma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Os ready made são objetos industrializados que, retirados de seu contexto cotidiano e utilitário, transformam-se 
em obras de arte.  
O dadaísmo foi um movimento pertencente às vanguardas europeias que pretendia trazer ironia, contestação e 
negação da própria arte. Foi a maneira que os artistas conseguiram expressar a indignação perante os absurdos 
cometidos na Primeira Guerra Mundial e outros eventos do começo do século. Eles buscavam romper com a arte 
tradicional, causar estranhamento e surpresa no público. Assim, os ready made serviram como um recurso ideal 
nesse sentido, por seu caráter irracional e sarcástico. 
 
 
 
 
 
 


