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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 
a) Bactéria Micobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch 
b) Transmissão direta de pessoa a pessoa através de secreções contaminadas pelo bacilo, produzidas 

nas vias respiratórias do doente. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 
A doença de Chagas pode ser transmitida por via oral através da ingestão de alimentos ou utensílios 
com fezes do barbeiro contaminadas com o protozoário; as medidas profiláticas relacionam-se à 
higienização de alimentos e utensílios. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 
a) São organismos eucariontes, autótrofos, não apresentam tecidos verdadeiros, podem ser 

unicelulares ou pluricelulares e são denominadas talófitas. 
b) São os produtores do ecossistema aquático. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 
a) Fungicida. A infecção conhecida popularmente por frieira ou pé de atleta é causada por fungos do 

gênero Tricophyton. 
b) Os fungos são organismos heterótrofos que necessitam, basicamente, de umidade e matéria 

orgânica disponível para sobreviverem e se reproduzirem.   
 

 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  
a) Na técnica I foi utilizado tecido meristemático e na III foi utilizado tecido permanente 

(diferenciado). 
b) A planta “a” é diploide. A planta “b” é haploide. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
O pessegueiro, pois, sendo uma eudicotiledônea possui os vasos do tipo floema na região cortical do 
tronco (caule). Assim, a seiva orgânica, rica em carboidratos, fica impedida de descer com a retirada do 
“anel” e as células da parte inferior da árvore não recebem glicose para manter a atividade respiratória. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 
Porque a semente guarda no seu interior o embrião de uma nova planta. O animal granívora, então, 
estaria consumindo e matando um novo organismo completo (predatismo) e não algumas partes 
apenas do mesmo como, por exemplo, as folhas.  
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) 1 – Veia Cava Inferior. 

2 – Veia Cava Superior. 
3 – Tronco Pulmonar (ou Artéria Pulmonar). 
4 – Artéria Aorta. 
5 – Veias Pulmonares. 

 
b) veias pulmonares > capilares da circulação sistêmica > artérias pulmonares. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) A pressão sanguínea nas artérias é determinada pela contração (sístole) do ventrículo esquerdo do 

coração. A pressão sanguínea nas veias é menor por ser determinada pela pressão exercida pelos 
músculos esqueléticos do corpo. 

b) O retorno venoso é determinado pela contração dos músculos esqueléticos e pela presença de 
valvas que impedem o refluxo do sangue venoso.  

 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 
a) Processo A – Filtração.  

Processo B – Reabsorção. 
b) A albumina é uma proteína do sangue essencial para a regulação da pressão oncótica (osmótica) no 

plasma. Quando esta substância está em falta, o processo de reabsorção nos capilares fica 
prejudicado, favorecendo o acúmulo de líquido no espaço intersticial (edema ou inchaço). 

 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
O princípio de utilidade admite que devemos “garantir o maior benefício, para o maior número de 
pessoas, com o menor esforço. Então, em alguns casos, será necessário negligenciar ou prejudicar uma 
minoria em prol do todo ou maioria. A noção de justiça condena isso, pois não é justo prejudicar ou 
negligenciar quem não cometeu nenhum crime para favorecer outros. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
Um edifício circular com uma torre no centro, construído arquitetonicamente de forma que o vigia da 
torre veja todas as salas ou celas, mas que os internos não o vejam. Seu objetivo é gerar o sentimento 
de vigia e, consequentemente, a coerção necessária para levar as pessoas a consciência de que não 
devem infringir as leis. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
A divisão dos poderes é necessária para garantir a liberdade, pois diminui a probabilidade de corrupção 
do governo. Tal fato se dá porque um poder pode ser contido pelo outro caso haja corrupção. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
a) Sim, pois a república deve estar fundada na virtude de quem está no poder. Então, quando o poder 

é dado a todos igualmente, a maioria decide e esta maioria é inapta. 
b) Aquela fundada na virtude, isto é, a aristocracia. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 
As leis são: 
Positivas: pois garantem a liberdade. 
Empíricas: pois é necessário vivenciar a sociedade para identificar os interesses e necessidades. 
Relativas: devem levar em conta aspectos como cultura, tradição, religiosidade, clima e condições 
geográficas. 
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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  
d 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
b 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Décio  
c 
 

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


