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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
Divisão binária (bipartição). Na transdução um vetor viral transfere o material genético de uma bactéria para outra, 
ocorrendo a recombinação. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) Tubo 2. A distribuição por todo o tubo indica alto crescimento, pois são bactérias que se reproduzem na 

presença ou não de oxigênio. O oxigênio vai se esgotando, porém não altera o crescimento populacional destas 
bactérias. 

b) Tubo 3, pois não toleram a presença de oxigênio e o crescimento populacional vai diminuindo.   
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
A célula C, pois apresenta parede celular e ribossomos e não apresenta envoltório nuclear e organelas com 
membranas. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
O botulismo é uma infecção adquirida por meio da ingestão de alimentos contaminados com a bactéria Clostridium 
botulinum. O tétano é adquirido quando ferimentos profundos são infectados por esporos da bactéria Clostridium 
tetani.   
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  
II, IV e V respectivamente. Clorofila é o critério que separa os fungos dos demais seres vivos a partir de II. Vasos 
condutores separa as briófitas dos demais grupos vegetais a partir de IV. Fanerógamas (plantas que 
modificamfolhas para a reprodução) separa as pteridófitas dos demais grupos vegetais restantes no esquema a 
partir de V. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  
a) C e D. 
b) C é um gametófito dioico e D é um gametófito monoico. 
c) B é um esporófito aclorofilado, portanto heterotrófico. D é um esporófito clorofilado fotossintetizante, portanto 

autotrófico. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  
3.136. Os antóceros, hepáticas, musgos, as samambaias e licófitas são plantas criptógamas, ou seja, não 
modificam folhas, para produzir estruturas reprodutivas visíveis (1.526+17+25+1.277= 3.136). 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) As duas principais funções do ácido clorídrico no estômago são: transformação de pepsinogênio em pepsina e 

eliminação de microrganismos (ação antisséptica). 
b) O suco pancreático é rico em íons bicarbonato (HCO3-) que atua na alcalinização do quimo, deixando o pH 

entre 7,8 e 8,2. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
Grupo 1 - Carboidratos. 
Grupo 2 - Proteínas. 
Grupo 3 - Lipídios. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) A gastrina é produzida no estômago pelas células G e atua estimulando a secreção de suco gástrico. 
b) A colecistocinina é produzida no duodeno pelas células CCK e atua estimulando a secreção de suco pancreático 

e a liberação de bile pela vesícula biliar. 
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FILOSOFIA 
 
QUESTÃO01– (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
a) “sendo frequentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a 

religião” 
 

Ou 
 

“não partir do bem, mas podendo, saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado” 
 
b) “É necessário, por isso, que possua ânimo disposto a voltar-se para a direção a que os ventos e as variações 

da sorte o impelirem” 
 
QUESTÃO 02– (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
a) Não, apenas o convencimento não garante a manutenção do poder. Quando a mesma não for suficiente é 

necessário fazer uso da força. 
b) Fortuna: condições necessárias para a tomada e/ou manutenção do poder. 
Virtu: capacidade de aproveitas as condições propiciadas pela fortuna e de transformar condições desfavoráveis em 

favoráveis. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Quando um determinado crime é punido com violência acaba gerando coerção na população e, com isso, o temor 
de sofrer tal punição. Isso impede que mais pessoas cometam crimes e que os súditos tenham seus direitos 
violados por criminosos. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
“Na monarquia o interesse pessoal é o mesmo que o interesse público. A riqueza, o poder e a honra de um 
monarca provêm unicamente da riqueza, da força e da reputação de seus súditos.” 
 
Em outros termos, na monarquia o rei cria condições para que seu povo seja rico e forte, para que o mesmo 
também seja. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
a) Para Hobbes os pactos são as leis, o contrato e a espada os mecanismos de coerção e punição. Ninguém tem 

medo da lei, mas temem a punição que sofrerão caso a violem. 
b) O uso da força como meio de coerção ou punição. 
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ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Andréia  
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Andréia  
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Andréia  
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Andréia  
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
Letra a 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
Letra b 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
Letra c 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
Letra a 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
Letra b 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
Letra d 
 
 
 
 
 
 
 


