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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a) Resolução: Tecido epitelial de revestimento, pois apresenta células unidas entre si, e em alguns casos 

apresenta várias camadas. Essa característica pode dificultar passagem de microrganismos.  
b) Resolução: É subdivido em denso modelado e denso não-modelado. O critério usado é a disposição das fibras 

colágenas, no tecido modelado elas estão paralelas e no denso não-modelado elas estão sem direção 
determinada. 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: Ficha I – tecido conjuntivo adiposo, pois esse tecido armazena gordura, que é uma forma de reserva 
de energia do organismo, além de proteger contra a perda de calor, outra função desempenhada pelo tecido 
adiposo. 
Ficha II – tecido conjuntivo propriamente dito (pode ou não especificar em frouxo ou denso), porque possui 
diversidade de células, matriz extracelular com colágeno e é muito difundido no organismo.  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução:  
a) Unilocular, pois apresenta somente uma gota central de gordura: 
b) Modelado, pois a fibras estão dispostas de forma paralela. 
c) 2 – tecido cartilaginoso, 3 – tecido ósseo, 4 – tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: Os osteoblastos, responsáveis pela construção de matriz óssea é a célula menos ativa. Já os 
osteoclastos, responsáveis pela degradação da matriz óssea é a mais ativa. Como a pessoa está diminuindo a 
densidade óssea e os osteoclastos são os responsáveis pela degradação óssea, logo eles são as células mais ativas.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Resolução: Os mamíferos aquáticos marinhos possuem um espesso revestimento adiposo, servindo como isolante 
térmico, que evita a perda de calor e favorece a endotermia, ou seja, mantém a temperatura corporal 
relativamente constante dentro da água.  
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
6 – aumento da pressão arterial 
7 – queda da pressão arterial  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
1 concha de feijão – excesso de potássio e fósforo. Deixar o feijão de molho por 24 horas antes de cozinhar. 
Trocar o bife de boi por frango cozido por ter menor teor de potássio. 
Carambola: extremamente tóxica, fruta proibida para pacientes renais.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
R. O suor provoca perda de água. A urina mais concentrada indica que o rim está eliminando menos água, 
protegendo o organismo contra a desidratação. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) Rim 
b) Néfrons 
c) Urina 
d) Bexiga 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Proteína, pois a quebra da proteína produz compostos nitrogenados dentre eles, a ureia. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
GAB: Na análise de uma pirâmide etária, a população idosa – com 60 anos ou mais – corresponde a sua parte 
superior, portanto o estreitamento do topo de uma pirâmide etária evidencia um reduzido número de idosos, 
reflexo de uma baixa expectativa de vida, relativa à população preta e parda. Ao contrário, uma pirâmide etária 
que apresenta sua parte superior mais larga indica um maior número de idosos, o que permite concluir que é maior 
a expectativa de vida, reflexo de melhores condições socioeconômicas, observáveis na pirâmide etária relativa à 
população branca. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
Os fatores socioeconômicos que podem designar a diferenciação entre as duas pirâmides destacadas são: 
Na primeira temos uma expectativa de vida superior a segunda, esse fator está intimamente ligado ao acesso à 
informação, educação, sistema de saúde em geral, acesso a vacinação e saneamento básico, esses fatores são 
decisivos para altos índices de natalidade e mortalidade, países que resolvem essas questões dão a sua população 
maior longevidade. Não obstante, temos que atentar que as duas pirâmides mostradas são sobre o Brasil em 2008 
e possuem diferenças importantes quanto à expectativa de vida da população branca e negra nesse país, o que 
marca forte desigualdade existente no país. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
Gab: 
Uma das respostas para a ideia 1: 
• A taxa de fecundidade atual é muito menor do que a do passado. 
• O número absoluto de nascimentos é alto, mas, em termos relativos, é baixo. 
• A taxa de crescimento demográfico apresentou uma queda vertiginosa nas últimas décadas. 
• O número absoluto de nascimentos é alto, mas não porque as mulheres tenham muitos filhos, e sim porque 

existem muitas mulheres em idade reprodutiva. 
 
Uma das respostas para a ideia 2: 
• O número elevado de filhos entre as mulheres mais pobres é fruto da falta de informação. 
• As mulheres com maior nível de escolaridade, sejam pobres ou ricas, apresentam taxas de fecundidade 

semelhantes. 
• O número elevado de filhos entre as mulheres mais pobres deve-se à falta de acesso aos métodos modernos 

de regulação da fecundidade. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Gab: 
Dois dos motivos: 
• raça  
• religião 
• nacionalidade 
• fatores étnicos 
• associação a determinado grupo social  
• associação a determinada ideologia política  
 
Duas das consequências:  
• envelhecimento da população 
• diminuição da taxa de natalidade 
• redução do crescimento demográfico 
• diminuição da população economicamente ativa 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: 1- Cotton Belt (algodão), 2- Corn Belt (milho), 3- Wheat Belt (trigo). 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: é a região nordeste dos Estados Unidos que tem como característica a maior concentração econômica e 
populacional do país  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: são as indústrias maquiladoras É um tipo de Indústrias de montagem dos Estados Unidos, que se 
transfere para o território mexicano para usufruir da mão-de-obra barata, com a produção voltada para o mercado 
externo. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: é a região do Sun Belt, que ompreende um conjunto de núcleos industriais resultantes da política de 
descentralização da indústria estadunidense. Nesta área está situado o Silicon Valley ou o Vale do Silicio, onde 
predominam a produção de alta tecnologia do país. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: As cidades-gêmeas são aquelas em que o território do município faz limite com o país vizinho e sua sede 
se localiza no limite internacional, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma 
localidade do país vizinho, Como ocorre com as duas cidades acima. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gabarito: a oeste predominam montanhas, no centro planícies e a leste planaltos.  
 
 
 


