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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
A hipótese endossimbiótica explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, que eram bactérias aeróbias e 
fotossintetizantes respectivamente. Essas bactérias foram englobadas por células maiores e passaram a viver 
dentro delas estabelecendo uma relação de simbiose positiva. Com o tempo essas bactérias se tornaram as 
mitocôndrias e os cloroplastos atuais. Evidências: DNA e RNA próprios; capacidade de autoduplicação; dupla 
membrana. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
A hipótese testada é a de Oparin e Haldane sobre a formação dos aminoácidos. Pela simulação da suposta 
atmosfera da Terra primitiva, foi possível obter matéria orgânica a partir de condições abióticas.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) O experimento de Needham reforçou a teoria da abiogênese. Essa teoria defende a ideia da geração 

espontânea da vida a partir da matéria inanimada. 
b) Os micro-organismos e esporos ficaram retidos na curva do bico em forma de pescoço de cisne. Foi importante 

manter o frasco aberto, porque os defensores da abiogênese acreditavam que o “princípio ativo” que insuflava 
vida na matéria inanimada estava no ar 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) Proteínas. Os coacervados podem ter dado origem às primeiras células procarióticas que se formaram no meio 

aquoso da Terra primitiva. 
b) Abiogênese. A hipótese da origem da vida propõe que as primeiras células se formaram espontaneamente a 

partir da matéria orgânica inanimada. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
As propriedades físico-químicas da água são responsáveis pelas funções biológicas que essa substância exerce nos 
seres vivos. Entre as principais funções da água, destaca-se: participação no metabolismo (reagente, produto, 
solvente), formação dos líquidos corporais e auxílio na homeostasia (moderadora de temperatura, circulação e 
excreção). 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) Fe2+. A forma Fe2+ é encontrada nas carnes e vísceras. O gráfico mostra que esse alimento contém a forma 

iônica do ferro melhor absorvida pelo intestino humano. 
b) Sim. A laranja é rica em vitamina C. Essa vitamina auxilia a conversão do Fe3+ em Fe2+, melhorando a 

absorção do íon pelo intestino humano. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) Polissacarídeo de reserva animal: Glicogênio. 

Polissacarídeo de reserva vegetal: Amido. 
b) Glicogênio é armazenado nos músculos esqueléticos e no fígado. Nos vegetais, o amido é encontrado no 

parênquima amilífero, tecido com função de reserva de amido. O parênquima amilífero apresenta células que 
contêm grãos de amido, podendo ser encontrado, por exemplo, em batatas e mandioca. 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
 

a) 
Óleos Gorduras 
Ácidos graxos insaturados Ácidos graxos saturados 
Líquidos em temperatura ambiente Sólidos em temperatura ambiente 
Geralmente de origem vegetal Geralmente de origem animal 

 
b) Glicerídeos. 
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QUESTÃO 09– (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
O texto faz referência às células procarióticas e às células eucarióticas. A diferença mais marcante entre esses dois 
tipos celulares é a presença, apenas nas células eucarióticas, de um envoltório nuclear que envolve o material 
genético e permite a existência de um núcleo organizado. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
 

a) 

 
b) Eucromatina – regiões menos condensadas e com “genes ativos”. 

Heterocromatina – Regiões mais condensadas e com “genes inativos”. 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
O mito já na era mais aceito como fundamento para legitimar ações e decisões políticas no âmbito das assembleias 
nas cidades-Estado gregas. Além disso, os princípios de isonomia e isegoria garantiam o direito de expressão 
nessas assembleias, então a política valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão 
racional, criou condições para que surgisse o discurso ou a palavra filosófica. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
a) Prevalece na cosmogonia, na qual há o estudo da origem do mundo (cosmos) a partir da análise mítica, isto é, 

a explicação é por meio das divindades. 
b) Cosmogonia é o estudo da origem do mundo (cosmos) a partir de um princípio gerador atrelado ao mito. 

Cosmologia é um estudo do mundo (cosmos) pautado mais na lógica, experiência, criticidade e, por tal motivo, 
está atrelada a filosofia. 

 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
a) Filosofia da natureza, por estudar a Physis e a forma como ela se desenvolve. 
b) Combate, justiça (é) discórdia, discórdia e necessidade. 
c) Não é possível colocar um fim à luta dos contrários, pois “a contenda perdura pela eternidade”. Tal fato se dá 

porque a luta dos contrários é a causa da mudança ininterrupta de todas as coisas.  
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Heráclito defende o constante devir, que consiste no fato de que todos os seres estão em um processo ininterrupto 
de transformação. A música de Nando Reis mostra esse processo em trechos como: “eu não caibo mais nas roupas 
que eu cabia” ou “Eu não tenho mais a cara que eu tinha”. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
O elemento que melhor simboliza a luta dos contrários é o fogo, pois este, assim como ela, gera mudança. Sendo o 
fogo o único elemento que par existir precisar gerar mudança em algo (se ele para de queimar, deixa de existir). 
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ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta esperada: ARTE – é tudo o que o ser humano produz, inova, cria para se expressar, por meio de uma das 
linguagens artísticas: Visual, Cênicas, Dança ou Música. Já a OBRA DE ARTE se difere da produção comum, designada 
apenas como arte no período em que foi elaborada. A produção comum feita pelos seres humanos, geralmente é 
produzida para grande consumo, em série, por indústrias ou artesanalmente. A partir do momento que a produção 
comum passa a ser única ou com poucos exemplares e a mesma perpetuar no tempo, e em alguns momentos ajudar a 
contar a história de um local e um determinado período, essa produção passa a ser “obra de arte”. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta objetiva:  
Imagem estilizada – figura 1Pinturas rupestres na Caverna de Magura, Bulgária. 
Imagem naturalista – figura 3Cavalos de Circo, França - 18.000 a.C. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta esperada:  
Sim. Devido às formas corporais (seis volumosos, ventre saltado, quadril largo e nádegas avantajadas), 
que remetem as mulheres grávidas ou fertilizadas, características comuns em outras estatuetas femininas do 
mesmo período. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta objetiva:  
Mãos em Negativo:  
1) Pigmento externo,  
2) não tem contorno delineando a figura da mão, apresenta apenas a silhueta da mão, 
3) usou a própria mão humana como molde. 
 

Cavalos: 
1) Pigmento interno divertido, 
2) traços suaves contornando várias partes da definição do animal, 
3) não utilizou molde, usou a observação do animal real. 
 

 
QUESTÃO 05– (1,0 ponto) – Cênica 
Texto literário é o texto que tem o diálogo teatral. Esse texto é estruturado apenas com a arte das palavras. Já o 
texto cênico, contém todas as demais linguagens, tais como: a arte do som, do movimento, do volume, da cor, do 
gesto, etc. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Cênica 
Texto / Direção / Atuação / Figurinos / Máscaras e maquiagem / Acessórios, adereços e objetos / Iluminação / 
Cenografia / Sonoplastia / Audiovisual. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Cênica 
O texto literário contém apenas a linguagem das palavras. O texto cênico possui todas as demais linguagens, como 
o som, o movimento, o volume, as cores, os gestos, etc. 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Décio 
A. MELODIA B. ACORDES C. MELODIA. D. RUÍDOS. E. MELODIAS E ACORDES. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Décio 
ATÉ A BAIXA IDADE MÉDIA, POR INFLUÊNCIA DA CULTURA CLÁSSICA GREGA, ERAM UTILIZADAS APENAS 7 
NOTAS, A PARTIR DO BARROCO, A MÚSICA OCIDENTAL FIXA O USO DA ESCALA CROMÁTICA, CONSTITUÍDA POR 
12 NOTAS. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Décio 
RÉ MI FÁ# SOL LÁ SI DÓ# R 
 

 
 


