
 
 

RESOLUÇÕES 
7º ANO 

BIOLOGIA - GEOGRAFIA 
1ª CHAMADA 

N2C1 - 31/03/2021 
 

 
1

BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Viroses 
Resolução: 
a) Na forma de transmissão da dengue citada no texto o elemento que falta é o vetor. 
b) Tanto a dengue quanto a zika são viroses transmitidas pela picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Viroses 
Resolução: 
a) Essas doenças são causadas por vírus e transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.  
b) João – hipótese inválida: as doenças mencionadas no texto são causadas por vírus transmitidos pelo mosquito 

Aedes aegypti e não estão diretamente relacionadas ao tratamento de esgoto.  
Letícia – hipótese inválida. O barbeiro é o vetor da doença de Chagas.  
Rodrigo – hipótese viável.  
Maria – hipótese inválida. As doenças mencionadas são causadas por vírus e por isso não podem ser tratadas 
com antibióticos. Carlos – hipótese viável. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Vírus  
Resolução: Não, pois os vírus são menores do que os poros dos filtros, podem passar por ele e não se filtrado.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Viroses 
Resolução: 
a) SÍNDROME - conjunto de sinais e sintomas relacionados com a presença do vírus HIV no organismo humano. 

IMUNODEFICIÊNCIA - falência do sistema imunológico responsável pela defesa do organismo. ADQUIRIDA - 
AIDS é uma virose transmissível. 

b) Relações sexuais, transfusões sanguíneas, uso de seringas entre drogados e via placentária da mãe para o 
filho.  

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Viroses 
Resolução:  
a) Na água, pois as larvas se desenvolvem nesse local. 
b) Ovo, pupa e adulto. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Crassostrea rhizophora, Crassostrea brasiliana pois pertecem ao mesmo gênero.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Os coanócitos são células flageladas que promovem a circulação de água no interior da esponja e capturam 
alimento.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Os corais obtêm grande parte do seu alimento de algas que vivem dentro do corpo deles. Essas algas precisam de 
luz para realizarem a fotossíntese e as águas claras e rasas são bem iluminadas. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
O peixe palhaço esfrega na anêmona para que as substâncias urticantes produzidas pela anêmona não queimem o 
peixe palhaço. Dessa maneira ele consegue se esconder nela se protegendo de predadores. 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
São exclusivamente marinhos, não apresentam tecidos e nem órgãos, são sésseis, apresentam reprodução 
sexuada e assexuada e possuem simetria radial.  
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
A ocupação do Brasil teve início nas áreas litorâneas, com a chegada dos portugueses, que estabeleceram nessas 
regiões as primeiras atividades econômicas, incentivando e facilitando a ocupação humana ali. Aspectos naturais, 
como a vegetação e o relevo, dificultaram o acesso para o interior do país, porém, posteriormente, com a criação 
dos estados e suas capitais, vários fluxos populacionais foram atraídos para essas cidades, que se tornaram, em 
alguns casos, pontos isolados de concentração populacional, como é o caso de Manaus, Belém, Cuiabá, entre 
outras. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
A concentração industrial na região Sudeste do Brasil está associada aos vultosos investimentos governamentais e 
à existência de diversos fatores, tais como o acúmulo de capital proveniente da atividade cafeeira, a existência de 
recursos naturais e infraestrutura de transportes, o mercado consumidor e a oferta de mão de obra — boa parte 
dela, por ser de imigrantes europeus, já conhecia o trabalho nas fábricas, facilitando sua implantação. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
- Extração do Pau Brasil 
- Cultura canavieira 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Esses engenhos faziam a transformação da cana-de-açúcar – produto de exportação – para o mercado europeu. A 
atividade açucareira ganhou impulso na região litorânea do Nordeste e, nessa ocasião, a cidade de Salvador foi 
escolhida para ser a capital da colônia portuguesa na América. 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Poderão ser indicadas duas das seguintes características do clima Tropical Atlântico: grande umidade proveniente 
do Oceano Atlântico, influência da massa tropical atlântica, quente e úmida; chuvas intensas; temperaturas 
elevadas no verão e amenas no inverno; índice pluviométrico médio alto. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
A diferença será de 11 horas. E quando for 18 horas em Pequim no dia 04/04/2021, serão 7 horas do dia 
04/04/2021em Brasília. São delimitados pela divisão dos 360o da esfera terrestre pelo período de uma rotação 
completa (24 horas) do planeta. Assim, como resultado, cada fuso terá a medida de 15o de longitude. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Em meados do século XX, o cerrado passou por um intenso processo de degradação ambiental, associado à 
abertura de rodovias e à construção de Brasília, o que explica as alterações visualizadas na Figura 2. Outra 
justificativa está ligada à expansão da fronteira agrícola, a qual foi determinante para o desflorestamento. Por 
exemplo, o cultivo da soja e a utilização do cerrado para pastagens ampliaram os problemas ambientais e também 
explicam a representação na Figura 2. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
A situação de vulnerabilidade do chamado “Polígono das Secas” está relacionada a um conjunto de fatores 
naturais: a dinâmica atmosférica regional, que colabora para uma distribuição pluviométrica muito irregular tanto 
ao longo do ano quanto ao longo do território; a baixa densidade vegetal e a intensa presença de litossolos, que 
dificultam a retenção de água na parte mais superficial do solo. 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Regionalmente, ao emitir muita umidade pela evapotranspiração, a floresta atua como um regulador térmico 
diminuindo as amplitudes térmicas (diferença entre temperaturas mais quentes e mais frias) e tendendo (embora 
não necessariamente) a tornar o clima mais úmido. Globalmente, pouco se pode afirmar a respeito da influência da 
floresta amazônica, que pode se resumir a uma provável e pequena queda de umidade e aumento da amplitude 
térmica. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
22h30. 
 


