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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
Tricomoníase, causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, ocorre principalmente em mulheres e 
pode ser prevenida com o uso de camisinha.    
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) Os paramécios possuem cílios e os tripanossomos e leishmanias possuem flagelos. 
b) A água destilada tende a entrar por osmose no paramécio. O paramécio tenderia a sofrer lise 

celular (romper), porém o excesso de água é eliminado através dos vacúolos pulsáteis ou 
contráteis.   

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) O causador da doença de Chagas é o protozoário Trypanosoma cruzi. Esse protoctista flagelado é 

transmitido ao homem por meio das fezes contaminadas do inseto hemíptero conhecido 
popularmente por barbeiro ou chupança. 

b) O consumo de açaí ou garapa pode transmitir o protoctista porque, durante o processo desses 
alimentos e bebidas ocorre a moagem. Junto com os vegetais podem estar barbeiros, ou suas fezes 
contaminadas com o T. cruzi. A melhor forma de se evitar essa via de transmissão é a cuidadosa 
lavagem dos produtos antes de serem processados para o consumo humano.   

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) O agente etiológico da malária é o protozoário Plasmodium sp. A transmissão do protoctista é 

realizada por meio da picada de fêmeas do mosquito-prego (gênero Anopheles). 
b) combate ao vetor; uso de repelentes; uso de telas em portas e janelas; uso de mosquiterios. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  
No procedimento I. Os esporos presentes nos soros ao germinarem dão origem aos gametófitos. 
Ambos, esporos e gametófitos são haploides. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
a) B e D. Esses padrões são de flores diclinas de diferentes espécies vegetais e, portanto, não se 

autopolinizam. A autopolinização ocorre em flores monoclinas e ou esporófitos monoicos.  
b) Plantas que apresentam anemofilia. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
a) Aaa.  

 

OBS: O endosperma secundário, que é um tecido triploide formado pela segunda fecundação terá o genótipo 
Aaa (“A” do segundo núcleo espermático + “a” de um glóbulo polar + “a” do outro glóbulo polar). 

 

b) Cor amarela. A fecundação ocorreu na flor do cajueiro que era “aa”. Então, o caju que esse 
esporófito produz era da cor amarela, pois, após a fecundação algum elemento dessa flor (flor essa 
que faz parte do esporófito “aa”) se transformou em caju. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
Contração dos músculos intercostais e do diafragma → Elevação das costelas e abaixamento do 
diafragma → Aumento do volume da caixa torácica e aumento do volume pulmonar → Pressão externa 
> Pressão interna → Entrada de ar nos pulmões. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) A hemoglobina fetal conseguirá captar mais gás oxigênio, pois a saturação com oxigênio dela é 

maior nos valores de pO2 determinados. 
b) Cerca de 23 % são transportados na forma de carboemoglobina.Cerca de 70% são transportados 

na forma de íons bicarbonado, dissolvidos no plasma sanguíneo. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
A redução do pH sanguíneo (aumento da acidez local) contribui para a liberação do gás oxigênio nos 
tecidos musculares, uma vez que reduz a afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio. 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos 
a) A violação generalizada da propriedade privada. 
b) Os direitos naturais são: vida, segurança, liberdade civil e propriedade priva. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos 
a) O instrumento é o contrato social e sua característica principal é que os indivíduos abdicam 

parcialmente do direito de se governar. 
b) Acontece por livre consentimento. 
c) “é concordando com outros homens em juntar-se e unir-se em uma comunidade” 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
A soberania para Rousseau é do povo, a qual é inalienável. Para Hobbes e Locke a soberania pertence 
ao governo, no caso do primeiro de forma total e para o segundo parcial. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
O governo é apenas um depositário do poder e pode ser destituído, caso não cumpra sua obrigação. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Para Rousseau, o progresso científico, cultural, intelectual trouxe vícios antes inexistentes, pois 
possibilitou a criação das desigualdades sociais. 
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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  
c 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
d 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
a 
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
d 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
e 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
d 
 
 
 
 
 
 


