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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução:  
a) Natural e passiva.  
b) bactérias benéficas competem por nutrientes ou produzem substâncias antimicrobianas que excluem bactérias 

causadoras de doenças. O leite materno é uma dieta balanceada, nutritiva e segura, que contém vitaminas, 
lipídios benéficos e proteínas, como anticorpos, além de possuir bactérias que protegem contra infecções por 
bactérias maléficas, pois competem por recursos, como nutrientes, e produzem substâncias antimicrobianas.  

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: 
a) A Chlamydia trachomatis é uma bactéria, pois, como mostra a tabela, não apresenta núcleo celular organizado, 

porém possui DNA, RNA, membrana plasmática e ribossomos. Herpes simplex é um vírus. Este organismo não 
possui estrutura celular típica, fato evidenciado pela ausência de membrana plasmática, núcleo e ribossomos. 

b) O gráfico indica o crescimento populacional de bactérias que se multiplicam através de divisões binárias, 
segundo uma progressão geométrica de razão. Os vírus não apresentam um padrão de crescimento 
representado pelo gráfico, pois, dependendo de células hospedeiras para se multiplicar, podem produzir 
múltiplas cópias em determinado intervalo de tempo.  

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: Ele está errado, bactérias são seres procariontes, desprovidos de núcleo organizado, porém possuem 
cromatina (DNA).  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: As vacinas contêm antígenos atenuados, mortos ou atenuados que estimulam o organismo a produzir 
anticorpos e desenvolver linfócitos de memória. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: 
a) As campanhas de prevenção contra DSTs voltadas para o público feminino se justificam pelo aumento de 

mulheres infectadas, indicativo mostrado pelo gráfico. 
b) HPV (papiloma vírus), hepatite B, gonorreia, sífilis, entre outras.  
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
R. (4) Larva cercária penetra na pele do ser humano (1) e se transforma em verme adulto (2). Os vermes se 
alojam no fígado e botam ovos (3). Os ovos saem pelas fezes do infectado e contaminam a água. O ovo eclode na 
larva miracídio (4) que penetra no caramujo (6). Dentro do caramujo o miracídio se transforma na larva cercaria 
(5). 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) Tênia 
b) Cisticercose 
c) Teníase 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Região de águas correntes, ausência do caramujo, saneamento básico.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) Amarelão ou ancilostomíase. 
b) Por que o verme se alimenta de sangue, deixando a pessoa anêmica. 
c) Porque a larva penetra ativamente na pele.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Os ovos dos vermes são eliminados pelas fezes. Sem saneamento adequado, essas fezes contaminam o solo e a 
água agravando o problema das verminoses.  
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
A regionalização apresentada foi proposta por Milton Santos, que utilizou como critério o conceito do “meio técnico 
científico e informacional”, a partir do qual é possível perceber o modo desigual em que os fluxos de informações, 
as tecnologias e as finanças estão distribuídos no território nacional. 
A Região Concentrada compreende o território dos estados pertencentes às Regiões Sudeste e Sul, caracterizando-
se por ser aquela que possui maior dinamismo econômico, maior acesso às redes de informações e presença de 
polos de inovação tecnológica, a existência de cidades globais – como São Paulo e Rio de Janeiro –, além de ser a 
que concentra o maior dinamismo econômico e possui as principais infraestruras de transporte, como portos e 
ferrovias. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
a) O Centro-Sul concentra em sua extensão territorial, em comparação com as demais regiões: 

 A área mais urbanizada do Brasil, situada principalmente em torno das duas grandes metrópoles nacionais 
(São Paulo e Rio de Janeiro, com suas respectivas áreas metropolitanas), da capital do país (Brasília) e de 
metrópoles regionais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Goiânia. Cabe registrar, ainda, a 
existência de diversas capitais regionais e de um grande número de cidades médias e áreas de expressiva 
urbanização no sul de Minas Gerais, norte do Paraná e do Rio Grande do Sul, nordeste de Santa Catarina, 
sul de Goiás e em todo o estado de São Paulo. 

 A maior e mais diversificada concentração industrial, especialmente em São Paulo (Região Metropolitana e 
prolongamentos que se estendem para o oeste do estado, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba, 
chegando até à metrópole carioca); a área que tem como centro a metrópole de Belo Horizonte 
(denominada “Zona Metalúrgica”); o Vale do Itajaí (Santa Catarina); e a área que se estende de Porto 
Alegre a Caxias do Sul (Rio Grande do Sul). 

 A principal área agropecuária do país, caracterizada pela grande diversidade produtiva, nível de 
modernização e importância em valor e volume da produção. 

 A mais densa e integrada rede de circulação, ao concentrar os principais portos do país (Santos, Rio de 
Janeiro, Vitória, Paranaguá e Rio Grande), a rede rodoferroviária mais expressiva, os aeroportos mais 
importantes e o uso mais intenso de sistemas de telecomunicações. 

 A maior concentração de infraestrutura e capital fixo, ao reunir a malha mais densa de vias de 
comunicação e a maior quantidade de cidades importantes, hidrelétricas, grandes obras públicas e outras 
formas espaciais que conferem elevado valor ao território. 

 Os principais centros de gestão econômica do país (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília), onde estão 
situadas as sedes das grandes corporações (sediadas em cidades menores quando pertencentes ao ramo 
da agroindústria), empresas estatais e o próprio aparelho de Estado. 

 A maior concentração de renda, que reflete a magnitude dos negócios associados aos itens acima e 
implica, por sua vez, desenvolvimento maior do consumo e das atividades terciárias. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
 Atividades econômicas 
 Características naturais 
 Renda 
 



 
 

RESOLUÇÕES 
7º ANO 

BIOLOGIA - GEOGRAFIA 
REGULAR 

N1C2 - 07/05/2021 
 

 
3

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Do ponto de vista econômico, a transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro para a região Centro-Oeste, 
com a construção de Brasília, promoveu uma maior integração do território nacional. Daí ocorreu uma dinamização 
das atividades econômicas no âmbito da construção civil, gerando inúmeros empregos para as populações, em 
especial os migrantes nordestinos. Além disso, a transferência da capital para a porção central do Brasil promoveu 
o crescimento de cidades no entorno de Brasília e de outras cidades já existentes, dinamizando os setores da 
economia urbana (comércio e serviços). Na agricultura, verificou-se a expansão da fronteira agrícola, 
transformando a região do cerrado em importante área produtiva da economia nacional, em virtude da emergência 
de atividades agropecuárias modernas, que estavam articuladas à expansão do capital. 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: O relevo representado é o de chapadas, com topos planos encostas íngremes, que predominam no Brasil 
central principalmente  
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: O relevo de topos planos é favorável à ocupação urbana, pois reduz os riscos de deslizamentos, e a 
expansão da atividade agrícola, por favorecer o uso de equipamentos e máquinas e menor erosão.  Como 
desvantagem pode submeter a região a risco frequentes de alagamentos.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: são as áreas que apresentam características comuns semelhantes de relevo clima e vegetação que se 
distribuem pelo Brasil. Recebem o nome da vegetação dominante pelo fato da cobertura vegetal ser um retrato das 
condições naturais dominantes. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: o sistema há é agricultura intensiva com grande aplicação de capital e alta produtividade o sistema b é o 
sistema agrícola extensivo típico de produção de subsistência ou familiar com pouca produtividade e aplicação de 
capitais. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: domínio da caatinga é caracterizado por um clima semiárido com chuvas escassas e regulares e 
temperaturas elevadas o ano todo que reflete na vegetação de baixo porte espinhenta raízes profundas e com 
muitas cactáceas que se espalham por depressões do sertão nordestino. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: Pecuária extensiva. O relevo suavemente ondulado da região do RS e a vegetação de gramíneas 
favorecem a expansão dessa atividade. 
 
 


