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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a) Autotróficas, eucariontes, possuem parede celular, são aquáticas, uni ou multicelulares. 
b)  As algas são responsáveis pela produção e oxigênio, são a base da cadeia alimentar aquática. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 

a)  É uma estrutura reprodutiva que produz esporos durante a reprodução sexuada das plantas. 

b)  Não, pois essa estrutura é só uma parte do fungo. Existe uma outra parte invisível aos olhos, o que chamamos 
de micélio vegetativo.  

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a)  Fungos podem ser unicelulares, enquanto as plantas não. Fungos são heterotróficos e plantas autotróficos. 

Parede celular dos fungos são se quitina e dos vegetais de celulose. 
b)  Fungos são decompositores (promovem a reciclagem da matéria orgânica), podem servir como alimentos a 

outros seres vivos, são fermentadores e podem ser usados na indústria alimentícia, e na farmacêutica para a 
produção de anticorpos. Podem se associar com as raízes de plantas, formando uma coisa chamada micorriza.  

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a)  Reino protista, grupo: protozoários 

b)  Durante a moagem da cana ou do açaí pode moer também um barbeiro que eventualmente pode conter o 

protozoário.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a)  Promover o crescimento da planta (caule, raiz e folha). 
b)  O colênquima promove elasticidade, enquanto o esclerênquima promove dureza.  
 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Os escorpiões, assim como as baratas que eles comem, são insetos que apresentam várias  adaptações ao 

ambiente urbano.” Escorpiões são aracnídeos – Classe Aracnidea. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a)  Artrópodes 

b)  Insetos 
c)  Gafanhoto: hemimetábolos (ovo – ninfa – adulto) e lagarta: holometábolo (ovo – larva – pupa – adulto) 
 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Igor 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Metamorfose completa ou Holometábolos 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Aracnídeos – 4 pares de patas 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
A floresta amazônica é nutrida pela camada denominada serrapilheira ou liteira, desse modo não depende dos 

solos pobres e lixiviados. 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
Corresponde a lavagem química do solo mediante infiltração da água no mesmo. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 

 Folhas grandes e largas 
 Súber fino 
 Copas grandes e largas. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Em razão do elevado volume de chuvas e da presença da vegetação, há uma grande infiltração da água no solo e 
com isso os mesmos vão sendo lavados. Os nutrientes hidrossolúveis são arrastados para as camadas mais 

profundas do solo.  

 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Duas das justificativas: 
• O custo do frete por tonelada é bastante reduzido para distâncias superiores a 300 km. 
• O custo mais barato do frete ferroviário é decisivo para a competitividade de produtos de baixo valor por volume, 
amplamente exportados pelo Brasil. 
• Os traçados a serem construídos irão conectar diversas áreas importantes do interior aos portos exportadores do 
país, barateando o preço final dos produtos. 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Porque historicamente predominou um caráter econômico regional-exportador. O desenvolvimento da cafeicultura 
que lançou as bases para a interiorização econômica da região, sendo a ferrovia o principal meio de transporte 

terrestre nesse período. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

Um dos argumentos: 
• Inadequação do modal em função do tamanho do território, pois é o mais caro para grandes distâncias. 
• O custo do transporte de cargas por rodovias é o mais caro entre os modais. 
• A manutenção das estradas é cara e de necessidade contínua. 
• A mercadoria transportada tem valor final elevado. 
• A emissão de CO2 e outros poluentes é elevada. 

 
Uma das dificuldades: 
• O relevo planáltico, principalmente na região Sudeste, eleva o custo de implantação de hidrovias. 
• A implantação de hidrovias pode comprometer a utilização de recursos hídricos para outras demandas, 
principalmente em áreas com pequena disponibilidade de água. 

• O clima tropical, dominante em grande parte do território, diminui as vazões dos rios em períodos de estiagem 
e pode comprometer a circulação de embarcações de maior porte. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
A produção em massa para atender ao consumo da sociedade exige uma oferta crescente de matéria prima o que 
pode provocar a degradação ambiental das áreas produtoras e, ao fim do processo, o esgotamento das jazidas – 
uma forte razão para o re-uso (0,5). A sociedade de consumo gera um enorme volume de lixo, e uma parte desse 
material pode ser reciclada, o que cria uma atraente forma de negócio porque, ao mesmo tempo, reduz os custos 
de produção e os impactos ambientais (0,5). O exemplo da China confirma essa nova realidade: em 2010, ela 
importou cerca de 10 milhões de toneladas de minério de ferro; as projeções para 2020 indicam que esse volume 

será reduzido pela metade, graças à reciclagem. 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
São os objetos utilizados para a propaganda de mercadorias (produtos e serviços) como exemplo, os painéis 
eletrônicos, placas, letreiros, outdoors, vitrines, faixas, propaganda em veículos (ônibus, metros, trens urbanos, 
etc), carro de som, panfletagem. 

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
São as eclusas, cuja função é eliminar os desníveis e permitir a navegação em rios cujo relevo é acidentado.  
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

Significa que por meio dela, podemos identificar e diferenciar uma sociedade ou um grupo social dos outros. A 

cultura representa a identidade de determinado grupo, trata-se de expressar os valores, as normas, os 
comportamentos e os costumes coletivos daquela determinada coletividade.  
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser 
das pessoas. Exemplo: manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Também o frevo, a capoeira 

entre outros. 
O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza: 
arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Também podemos considera 
Serra do Curral (Belo Horizonte), entre outros 
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 

Compreende como o conjunto de práticas e saberes produzidos pelos seres humanos em diferentes contextos e 

tempos históricos. Portanto a cultura é resultado das múltiplas interações que estabelecemos em nosso cotidiano e 
que pode ser representada de modo material ou imaterial. 
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
A diferença entre cultura popular e cultura erudita acontece em virtude da hierarquização produzido em uma 
determinada sociedade, que expressa, através das culturas, o lugar e o status de cada uma das pessoas na 

sociedade. Assim, cultura popular está relacionado às práticas de saber os produzidos pelas classes dominadas, 
classes populares, enquando que a cultura erudita está mais presente e se desenvolve entre as elites intelectuais, 
económicas e políticas de um determinado país. 
 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
A indústria cultural tem como principal objetivo a produção e a distribuição de bens e serviços culturais através das 
obras de arte, filmes, espetáculos, músicas, livros, entre outros produtos. Sua produção ocorre em escala 

industrial, dirigida a um grande número de pessoas, processo característico da chamada sociedade de massas e da 

cultura de massa. 
 
 
 


