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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a) Tubo 2. A distribuição por todo o tubo indica alto crescimento, pois são bactérias que se reproduzem na 

presença ou não de oxigênio. O oxigênio vai se esgotando, porém não altera o crescimento populacional destas 
bactérias. 

b) Tubo 3, pois não toleram a presença de oxigênio e o crescimento populacional vai diminuindo.  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 
a) A prevenção da contaminação por agentes infecciosos ocorre por imunização ativa, através da aplicação de 

vacina, que consiste em antígenos isolados de microrganismos causadores de certa doença ou microrganismos 
previamente atenuados (substâncias presentes na vacina), que desencadearão uma resposta imunitária 
primária, na qual há produção de moléculas de memória (efetoras), e caso o organismo seja invadido pelo 
microrganismo contra o qual foi imunizado, ocorrerá a resposta imunitária secundária, muito mais rápida e 
intensa que a primária e os invasores serão destruídos antes de causarem a doença. 

b) O tipo de imunização que ocorre com o soro antiofídico é do tipo passiva; o veneno é injetado no cavalo, 
estimulando seu sistema imunitário a produzir anticorpos específicos; assim, a molécula efetora produzida no 
organismo do cavalo é o anticorpo, que, ao ser injetado no paciente, reconhece a substância tóxica ou 
antígeno presente no veneno da cobra; a aplicação do soro não confere imunidade permanente, pois a 
memória imunitária não é estimulada.  

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 
A ausência de acetilcolina bloqueia, temporariamente, a transmissão neuromuscular do impulso nervoso nos 
músculos da face, relaxando-os. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professor SILVINO 
O ventrículo esquerdo bombeia sangue para o corpo o ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
A vitamina B12 está ausente nos alimentos de origem vegetal, e é importante para formação das hemácias. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor SILVINO 
Presença de vitamina que apresenta ação antioxidante. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Composição da parede celular, presença de clorofila, tipo de nutrição, produto de reserva alimentar 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Algas: 
Função Ecológica: base de cadeias alimentares, purificação da atmosfera, oxigenação da água, mutualismo com 
outras espécies 
Função Econômica: produção de alimentos, de medicamentos, de cosméticos, de combustíveis, de tintas e 
corantes, de meios de cultura biológicos, etc. 
 
Fungos: 
Função Ecológica: decomposição de matéria orgânica, mutualismo com outras espécies 
Função Econômica: alimentação humana, produção de queijos, de pão e de bebidas (cachaça, cerveja, vinho), 
produção de combustíveis, etc. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
Resposta: nessa fase os cromossomos atingem o máximo de edpiralização 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor JOSÉ NEWTON 
a cada divisão mitótica o TELÔMERO sofre uma redução de tamanho, portanto, quanto menor o TELÔMERO, mais 
velha é a célula 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
Na obra de Platão, os homens aprisionados representam os indivíduos que, segundo Platão, julgam possuir 
conhecimento, mas que, na verdade, se encontram “aprisionados” pelo senso comum e apenas reproduzem ideias 
baseadas nas aparências ilusórias do real, sem ter acesso à realidade de fato. O prisioneiro que se liberta, por sua 
vez, representa o indivíduo que superou o estado de ignorância, podendo, portanto, apreender a realidade plena. 
Para Platão, esse indivíduo é o filósofo 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
Nós estamos diante de um trecho que compõe um dos mais famosos da história da filosofia e cujas tarefas, as do 
filósofo, estão delineadas em forma de alegoria. A primeira tarefa a ser entendida é que a caverna é o nosso 
mundo, o mundo onde esquecemos de tudo – supõe Platão – enquanto todos nós já tivéssemos vivido como puro 
espírito contemplando o mundo das ideias. Pela teoria da reminiscência, Platão explica como os sentidos 
correspondem a uma ocasião para despertar nas almas as lembranças adormecidas. Deste modo, a sombra 
significa o amor pela doxa (amor pela opinião), pelas opiniões que existem no mundo das sombras, de onde os 
acorrentados ainda não tiveram capacidade de se libertarem. Quanto à luz do sol, é exatamente o oposto, uma vez 
que já libertos das correntes, ao contemplar fora da caverna a verdadeira realidade passa da opinião à ciência, ou 
melhor, ao amor pela filosofia. Ao que vê a luz do Sol, cabe, segundo Platão, ensinar e governar. Trata-se da ação 
política, da transformação dos homens em sociedade, desde que as mesmas estejam voltadas para a contemplação 
do modelo do mundo das ideias.   
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
Platão e Aristóteles são considerados os dois principais filósofos gregos. Os dois apresentam inúmeras diferenças 
entre si, sendo as principais relacionadas à forma de conhecimento. Ainda que façam a separação entre o 
conhecimento sensível e o intelectual, Platão busca a verdade em um mundo ideal, enquanto que Aristóteles a 
busca no mundo material, não fazendo a distinção entre os dois mundos. É por isso que, na pintura de Rafael, 
Platão aponta o dedo para cima (para o mundo das ideias) e Aristóteles faz referência para baixo (para o mundo 
material).   
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
Aristóteles considera que toda substância individual é composta de matéria e forma, o que, de certo modo, faz com 
que o dualismo platônico seja contemplado no próprio ser (aquilo que é e que existe). A forma associa-se às 
condições essenciais da coisa (ser), tornando-a naquilo que ela é. É por intermédio da forma que o ser se constitui, 
sendo o que é. Por exemplo: diversos materiais (matéria) podem ser utilizados para fabricar mesas e cadeiras. 
Ambos os seres (cadeiras e mesas) são formados por materiais diversos. Então, o que as diferenciam do ponto de 
vista da essência? O que as tornam diferentes, em essência, é a forma que cada porção de matéria recebe. Desse 
modo, a mesa é mesa não em razão da matéria que a constitui, mas em razão da forma que a determina 
essencialmente. As diferenças assinaladas na matéria de cada ser são consideradas acidentes. Logo, os acidentes 
são as características mutáveis e variáveis que estão registradas na matéria e não na forma. Um risco, uma 
mancha ou uma trinca que se observa em uma cadeira, por exemplo, a torna singular (individual) em relação às 
demais, sem que isso lhe retire a sua essência (forma) de ser cadeira.   
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QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
A definição dada por Aristóteles, segundo a qual o homem é por natureza um animal político, revela que a 
sociabilidade é fruto da natureza, a saber, da essência constitutiva do homem. A vida social é constatada no 
homem de forma potencial, mas se revela plena na medida em que ele age na construção de si (ética) e da 
coletividade (política). Em Aristóteles, está a ideia de que o ser humano é inacabado, revelando-o como ser de 
possibilidades, capaz de projetar-se além daquilo que é. Essa projeção é a maneira encontrada pelo homem para 
construir-se, para realizar-se plenamente, para atualizar-se em relação àquilo que a natureza lhe concedeu apenas 
potencialmente, a saber, a sociabilidade e a racionalidade. O homem constrói-se quando se realiza coletivamente; 
e, ao realizar-se coletivamente, na verdade, está realizando a sua natureza política. Contudo, a realização plena do 
ser humano, na visão aristotélica, está ligada aos valores partilhados comumente dentro da estrutura política, isto 
é, os valores éticos. Portanto, a pólis é o lócus que alberga os valores comumente partilhados que contribuem para 
a realização do cidadão, o homem político.  
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Estilo de incrustação ou primeiro estilo 
Estilo arquitetônico ou segundo estilo  
Estilo ornamental ou terceiro estilo 
Estilo cenográfico ou quarto estilo 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Nas catacumbas (construção subterrânea que serviam de sepultura e ou ossuário, cripta, cova, túmulo) e eram 
produzidas com o objetivo didático, trazendo símbolos e ensinamentos da doutrina Cristã, feitas por pessoas 
simples, sem muito rebuscamento ou regras. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  
Convenções rígidas, arte teocêntrica, frontalidade, determina posições e gestos, os personagens passaram a ser 
tratados de forma a trocarem entre si seus elementos caracterizadores, Cristo aparece como rei e Maria como uma 
rainha, Imperador e sua esposa com auréola – símbolo de santidade, afrescos e mosaicos decorram paredes com 
cenas sagradas, ícones-quadros com figuras santas, com fundo dourado, Os mosaicos tinham função didática – 
ensinar as passagens bíblicas e as figuras santas aos fiéis, iconoclasta – destruição de imanes santas por hereges e 
de imanes da cultura greco-romana pelos cristãos, Os pés das figuras geralmente não tocam o chão dando ideia de 
estarem flutuando. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Se compararmos a arquitetura dos dois períodos, notamos que no estilo gótico, as construções não usufruíam de 
paredes muito grossas. Outro fator é que as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluíam mais 
aberturas desde janelas e portas. Lembrando que essas janelas eram muito estreitas, enquanto na arte gótica elas 
se tornaram maiores e em grande quantidade, permitindo então, a entrada da luz.  
Podemos dizer ainda que nesse período prevaleceu os arcos de volta-quebrada e as ogivas. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  
Ideal da beleza e Naturalismo, sendo percebido através das representações das formas anatômicas perfeitas. 
Identificando nos corpos cânones clássicos, proporcionalidade e equilíbrio das formas. Humanismo, sendo 
identificado através das figuras religiosas representadas de uma forma mais humana, existe uma ligação e uma 
proximidade da figura de Deus à sua criação, sendo o homem o principal personagem. Racionalismo, a figura de 
Deus está envolta numa espécie de pano que possui o formado de um cérebro. 
 


