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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Histologia - tecido epitelial 
Resolução:  
a) O epitélio que ocorre na superfície dos não pode ser queratinizado, mas adaptado às trocas gasosas, assim, 

cada célula epitelial do alvéolo pulmonar possui em sua superfície células pavimentosas e epitélio simples para 
as trocas gasosos ocorrem de forma mais eficiente. 

b) Tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Histologia - tecido epitelial 
Resolução: São células mortas, esse é o processo de descamação, que é quando as células da 
epiderme, que já estão mortas, se soltam, dando lugar para um novo tecido, dando mais resistência e firmeza 
a pele, protegendo de um modo geral o organismo. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Histologia - tecido epitelial 
Resolução:  
a) 2, pois as glândulas endócrinas liberam as substâncias produzidas na corrente sanguínea. 
b) 1, possui um ducto que libera a secreção emu ma cavidade ou fora do corpo.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Histologia - tecido epitelial 
Resolução:  
a) 1, 2 e 4 
b) 3 e 5 
c) Nas mucosas, por exemplo nas bochechas. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Histologia - tecido epitelial 
Resolução:  
a) Grande quantidade de substância intercelular, vários tipos de células. 
b) Podem ser citados: tecido conjuntivo propriamente dito (sustentação e preenchimento) e tecidos conjuntivos 

de propriedades especiais: adiposo (reserva energética e proteção contra o frio e impactos), cartilaginoso 
(sustentação de diversas regiões do corpo, mas com certa flexibilidade), ósseo (sustentação e movimentação) 
e sanguíneo. 

 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
DIÁLISE PERITONEAL E HEMODIÁLISE. A hemodiálise é feita em um local próprio, clinica ou hospital e a filtragem 
ocorre através de uma máquina por onde o sangue passa.  A diálise peritoneal usa uma solução especial 
diretamente no abdômen do paciente, sem contato direto com o sangue e pode ser feita em casa ou no trabalho.  
 
 QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
As drogas circulam pelo sangue, são metabolizadas no fígado e os produtos são eliminados através do processo de 
secreção que é a passagem direta dessas substâncias do sangue para os tubos renais.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) Cálculo renal 
b) Reduzir a quantidade de proteínas e de sal.  
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) ADH 
b) Na diabetes insipidus o hormônio ADH não é secretado normalmente fazendo com que a pessoa urine 

excessivamente podendo levar a desidratação. 
c) Cafeína, álcool e frio. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Apesar da amônia ser muito tóxica, ela é muito solúvel em água sendo facilmente eliminada por animais aquáticos 
como os peixes.  
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Essencial: a atuação em atividades que não são toleradas pelos trabalhadores descendentes das famílias 
tradicionais. 
Intolerável: a disputa pelas oportunidades de trabalho entre imigrantes e população tradicional. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
- Conflitos relacionados à Primavera Árabe 
- Pobreza e falta de perspectiva de melhoria de vida. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
A parcial superposição de círculos nessa figura explica-se pelo fato de, em situações diferentes, se perceber, quase 
sempre, a atuação de mais de um desses grupos de causas, que se confundem e se reforçam, enfim, quase nunca 
há uma única causa que explique determinada ocorrência. (Exemplo: Conflitos tribais que levam à instabilidade 
política e à crise econômica muitos países africanos). 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
INDIQUE duas causas do envelhecimento da população nos países desenvolvidos 
- Alto custo para se criar filhos 
- Casamentos tardios 
- Inserção das mulheres no mercado de trabalho. 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
O aluno poderá abordar no texto como ameaças relacionadas à Bacia do Prata: 
Ameaça 1 – Construção de Hidrovias (Navegação). 
Ameaça 2 – Construção de Usinas Hidrelétricas / Barragens. 
Ameaça 3 – Mudanças Climáticas Globais. 
Ameaça 4 – Ampliação de áreas agrícolas. 
Ameaça 5 – Crescimento descontrolado de cidades. 
Ameaça 6 – Poluição da bacia por agrotóxicos e/ou indústrias. 
 
Tais ameaças podem provocar o comprometimento de biomas, a exemplo do pantanal, em função do rompimento 
do equilíbrio ecológico dos rios levando a uma redução significativa de quantidade e qualidade das águas. Outras 
ameaças, como a construção de Usinas Hidrelétricas, provocam impacto social em função do deslocamento de 
centenas de pessoas para dar lugar às áreas alagadas, como no caso da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Lançamento de esgoto doméstico sem tratamento; 
Lançamento de produtos utilizados na indústria; 
Lançamento de produtos utilizados na agricultura (agroquímicos; inseticidas, agrotóxicos; herbicidas; fertilizantes; 
adubos químicos); 
Lançamento de resíduos domésticos sólidos – lixo; 
Lançamento de lixo; 
Lançamento de resíduos industriais ou de fábricas; 
Retirada da cobertura vegetal das margens, alterando a carga de sedimentos e causando problemas como o 
assoreamento; 
Construção de barragens para armazenar e/ou gerar energia; 
Obras de canalização/retificação, alterando a dinâmica hidrológica; 
Exploração de areia para a construção civil. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
A tundra ocorre nas regiões de altas latitudes, de climas extremamente frios (polares e sub-polares) e com áreas 
de ocorrência no Alasca, no norte do Canadá e da Groenlândia, no norte da Rússia e da Escandinávia e nas zonas 
periglaciais da Antártida, bem como nas altas cadeias de montanhas (Himalaia, Alpes, Rochosas, entre outras). A 
tundra também aparece nas latitudes equatoriais, onde o efeito da altitude possibilita uma redução das 
temperaturas médias, semelhantes àquelas que são registradas nas regiões polares, a exemplo dos Andes 
equatoriais.  É um tipo de vegetação adaptada ao rigor do inverno das regiões periglaciais, encontrando-se em 
grande parte do ano (inverno) hibernadas pelo gelo. Trata-se, portanto, de uma paisagem vegetal rasteira e 
dispersa, caracterizada pela presença de liquens, musgos e poucos arbustos de pequeno porte. 
 
A taiga, também chamada floresta boreal, ocorre apenas no Hemisfério Norte, entre as latitudes de 50º a 60º, 
ocupando grandes extensões da Rússia, do Alasca, da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do Canadá. É uma 
formação típica de clima temperado continental, com invernos muito rigorosos (com queda de neve) e verões 
quentes. Caracteriza-se como uma floresta relativamente homogênea, onde predominam coníferas (pinheiros, 
ciprestes, abetos), resistentes ao frio e perenes. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Os desertos frios apresentam as seguintes características biogeográficas: (1) predomínio de vegetação xerófila; (2) 
vegetação esparsa; (3) vegetação de pequeno porte composta por pequenos arbustos e gramíneas; (4) presença 
de vegetação não xerófila de vida curta; (5) presença de pequenos animais noturnos de toca. Entre as 
características climáticas dos desertos frios destacam-se: (1) baixa umidade relativa do ar; (2) irregularidade na 
distribuição anual das chuvas; (3) alta amplitude térmica; (4) predomínio de áreas de alta pressão atmosférica; (5) 
invernos rigorosos. 
 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
As savanas localizam-se em regiões de baixas latitudes, encontrando-se nos limites das florestas equatoriais sob 
clima tropical quente e pouco úmido. Tem como suas principais áreas de ocorrência o continente africano, 
destacando-se também o Centro-Oeste brasileiro, onde recebe o nome de cerrados. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Trata-se de uma formação campestre onde predominam arbustos de 2 a 3 metros de altura, além de algumas 
árvores distribuídas em meio a uma vegetação rasteira. De acordo com a estação, seca ou chuvosa, suas 
características fisionômicas mudam constantemente o seu aspecto. 
 
 
 


