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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro  
a) Estrutura D – Pâncreas. 
b) Estrutura E – Intestino Delgado. 
c) Estrutura H – Estômago. 
d) Estrutura B – Fígado. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) O grupo 1 ingeriu carboidratos, porque para a sua digestão há necessidade da secreção de enzimas salivar 

(amilase salivar) e pancreática (amilase pancreática). O grupo 2 ingeriu proteínas, porque no estômago há́ 
secreção de enzima gástrica (pepsina) e de enzimas pancreáticas (tripsina e quimotripsina), que são 
proteases. As enzimas secretadas são diferentes porque os alimentos ingeridos são de natureza química 
distinta e as enzimas apresentam especificidade de atuação. 

b) A secreção hepática (bile) permite a emulsificação da gordura ingerida pelo grupo 3, facilitando a atuação da 
secreção pancreática, que contém lipases para a digestão de gordura. 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) Estrutura A – Alvéolos Pulmonares. 

Estrutura B – Bronquíolos. 
Estrutura C – Traqueia. 
Estrutura D – Brônquios. 

b) A contração dos músculos intercostais e do diafragma provoca a elevação das costelas e do diafragma, 
resultando na expansão da caixa torácica e, por consequência, aumentando o volume pulmonar. Conforme 
previsto pela Lei de Boyle, a expansão do volume pulmonar reduz a pressão exercida pelos gases dentro do 
pulmão, de modo que a pressão externa (atmosférica) se torne maior. Logo, devido à diferença de pressão 
(pressão externa > pressão interna), ocorrerá a entrada do ar (inalação ou inspiração). O ar se desloca da 
região de maior pressão para a região de menor pressão. 

 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Características apomórficas representam novidades evolutivas, enquanto que plesiomórficas representam 
características primitivas. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Hipótese I: homologia. 
Há presença da característica no ancestral comum. 
 
Hipótese II: analogia. 
A característica não estava presente no ancestral / surgiu de modo independente. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) DEF é monofilético. 

BCD é polifilético. 
AB é parafilético. 

b) Há 9 grupos monofiléticos. 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
 

 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
a) 1. C. 

2. A: embrião se forma e se desenvolve preso ao corpo da planta “mãe”. 
b) Estágio 5. Era Paleozoica. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
a) B e D. 
b) A é um gametófito dioico e B é um gametófito monoico. 
c) B é um esporófito aclorofilado. D é um esporófito clorofilado fotossintetizante. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
34.120. As angiospermas, as gimnospermas, as samambaias e licófitas são plantas vascularizadas (32813 + 30 + 
1277). 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Immanuel Kant desenvolve sua Revolução copernicana na Filosofia a partir da crítica ao fato de David Hume 
admitir que o objeto seja o determinante do conhecimento. Segundo Kant, se o objeto fosse o determinante, o 
sujeito seria passivo na relação de conhecimento e, consequentemente, conseguiria gerar uma ideia sobre todas as 
percepções que tivesse ao mesmo tempo. Além disso, o conhecimento seria restrito a mera descrição das 
percepções, não havendo possibilidade de produção de conhecimento por parte do sujeito. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Transcendente é o conhecimento que está além, que sobrepassa, os limites da experiência sensível (sentidos). 
 
Transcendental é o conhecimento que está aquém (anterior) ou que é independente da experiência sensível. Dessa 
forma consiste em um conhecimento a priori, tais como a matemática e as noções de espaço e tempo. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Pode ser considerada uma conclusão transcendente, pois parte de várias experiências percebidas (imanentes) para 
gerar uma conclusão geral. Não representa um evento específico. A conclusão vale inclusive para eventos futuros, 
pois fala que “pedra na cabeça ferir mais que cabeça na pedra” e não que “pedra na cabeça feriu mais que cabeça 
na pedra”. 
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QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Sim, coisa em si é incognoscível, pois, par Kant, é impossível perceber a totalidade do objeto/coisa. Contudo, ele 
admite que todo conhecimento possível é formado a partir do fenômeno, que consiste na parte da coisa em si que 
é possível perceber. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
É um juízo sintético, formado a partir da experiência, mas que constitui um juízo universal e necessário. Não se 
trata da descrição de um objeto ou fenômeno, mas de uma teoria geral a partir da percepção de vários eventos 
que podemos projetar para os demais, inclusive os que ainda nem aconteceram. 
 
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta objetiva:  
1) Planos irreais,  
2) luz e sombra erradas com volumes que distorcem e deformam as figuras,  
3) desproporção (alongamento, achatamento e deformação das figuras humanas,  
4) dramaticidade e movimentos exagerados,  
5) tom de pele marmorizado e brilhante. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta objetiva: 
Humanismo e razão. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta esperada:  
O realismo apresenta-se na obra, conforme a observação e representação de um ser humano real. A idealização 
apresenta-se nas modificações da pessoa real, colocando-a com características comuns, encontradas em outras 
obras conforme o padrão de beleza da época. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Arte Visual 
Resposta esperada: 
A pintura barroca apropriou-se do grande porte e da técnica avançada do renascimento e do maneirismo a pintura 
barroca apropriou-se da dramaticidade intensa das emoções. 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Cênica 
 

 Iluminação elétrica 
 

 Iluminação digital 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Cênica 
 

A cenografia pode ser representada por imagens, sons e luzes. No caso específico, posso ilustrar uma floresta por 
meio dos sons típicos da floresta. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Cênica 
Não se pode afirmar isso, cada vez mais o audiovisual está presente na cena teatral e é bem provável que em um 
futuro próximo seja possível assistir um espetáculo com hologramas, por exemplo. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Música - Décio 
AS FOLIAS DE REIS SÃO FESTIVIDADES DO CATOLICISMO POPULAR BRASILEIRO. DE ORIGEM LUSITANA, AS 
FOLIAS COMEMORAM O NATAL COM UMA PEREGRINAÇÃO INSPIRADA NO PERCURSO DOS REIS MAGOS EM 
DIREÇÃO AO MENINO JESUS. A MUSICALIDADE DESSE CORTEJO É MUITO RICA E TAMBÉM MUITO CONECTADA À 
MÚSICA CAIPIRA OU SERTANEJA DE RAIZ.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Música - Décio 
A CATIRA SURGIU NO CONTEXTO DA CATEQUESE DOS INDÍGENAS PROMOVIDA PELOS JESUÍTAS NO INÍCIO DO 
PERÍODO COLONIAL. PROVAVELMENTE O MÉTODO UTILIZADO FOI A PARTIR DO ENSINO DE DANÇAS E CANÇÕES, 
DE MODO ANÁLOGO AO QUE OCORRE AINDA HOJE NAS FESTIVIDADES DAS FOLIAS DE REIS, TRADICÃO MUITO 
RELACIONADA MUSICALMENTE COM A MÚSICA CAIPIRA.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Música - Décio 
ORALIDADE, ANCESTRALIDADE, ANONIMATO, COLETIVIDADE E DINAMISMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


