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BIOLOGIA 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 

a) O ferro na forma 

b) Sim. O feijão da feijoada é rico em ferro, que pode estar na forma reduzida ou oxidada. O corpo 

humano absorve mais facilmente o ferro reduzido do feijão, portanto o uso de antioxidante 

(vitamina C da laranja) ajuda nessa absorção. 

c) Anemia ferropriva. 

 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 

O número total de códons possíveis do DNA hachimoji, que possui oito bases, é de 512, pois cada 

códon possui três bases, assim, 83 = 512. 1) A sequência de bases da fita complementar de DNA é 

CTGPCZTBGSAP; 2) A sequência de bases do RNA é CUGPCZUBGSAP; e 3) São formados quatro 

códons. 

 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício Queiroz 

a) O código genético é degenerado, porque diferentes sequências de nucleotídeos podem codificar o 

mesmo aminoácido. 

b) A sequência de aminoácidos da enzima ativa é: triptofano - serina - prolina - serina - leucina - 

aspargina - alanina.  

c) O trecho da molécula de DNA apresenta a sequência: 
ACC TCA GGT AGT GAA TTA CGT.       

 

 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 

O grupo 1 ingeriu carboidratos.  

O grupo 2 ingeriu proteínas. 

O grupo 3 ingeriu lipídios. 

 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 

a) Trypanosoma cruzi 

b) Barbeiro, sendo o Triatoma infestans a principal espécie relacionada à doença. 

c) Fezes contaminadas do barbeiro. Quando o barbeiro contaminado pica a pessoa, defeca perto do 

local da picada e os protozoários podem penetrar no hospedeiro vertebrado, na lesão da picada ou 

através de mucosas. 

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Grangeiro 

a) Uma das formas: 

• picada de mosquito infectado pelo protozoário Plasmodium sp. 

• transfusão de sangue contaminado pelo protozoário Plasmodium sp. 

b) Uma das medidas: 

• combate ao vetor para impedir sua proliferação. 

• uso de medidas de proteção para evitar a picada do mosquito transmissor. 

 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Liliam 

a) F ou G, D, H e E. 

b) Ouriço do mar. Esse animal possui simetria secundária penta radial e pode ter se enganado por 

isso. Porém, a simetria primária é bilateral. As características do embrião são mais consistentes 

para estabelecimento da sistemática do organismo pois, revelam a verdade sobre os laços 

evolutivos do animal.  
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  

a) Respiração aeróbica e quimiossintetizantes, respectivamente. 

b) Tubo 3. Essa bactéria é patogênica, portanto, é heterotrófica e é anaeróbica estrita, só crescendo 

em ambiente sem gás oxigênio. 

 

QUESTÃO 09– (1,0 ponto) – Professora Liliam  

a) I: Respiração celular; II: mitocôndrias. 

b) O antibiótico também elimina a microbiota intestinal.  

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Liliam  

O antibiótico I atua sobre a tradução, pois, ao ser administrado, reduz imediatamente a síntese 

proteica. O antibiótico II pode atuar inibindo a transcrição e/ou a replicação gênica, pois no momento 

da administração até o início da redução da síntese proteica, decorrem 20 minutos; isso significa que 

havia ácido ribonucleico mensageiro sendo traduzido e produzindo proteína.   

 

 

 

FILOSOFIA 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor João Carlos - Covinha 

Para Trasímaco, bem como os demais sofistas, a verdade é algo inalcançável e, portanto, a vida 

humana é orientada a partir de convenções sociais, como as noções de certo e errado que nos são 

ensinadas. Essas convenções são determinadas por aqueles que argumentam melhor. 

 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 

O método é a dialética, que é dividida em 3 momentos. 

Ironia: leva o indivíduo, por meio de perguntas e respostas, a reconhecer a própria ignorância. 

Maiêutia: arte de partejar ideias. 

Aporia: sem conclusão definitiva. 

 

QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 

Platão coloca a razão como a determinante para a episteme, que seria o conhecimento verdadeiro e 

irrefutável. A sensação, por outro lado, constitui a doxa ou opinião, que seria o conhecimento falho e 

passível de engano. 

 

QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 

a) Com a expressão: “que é belo aqui”, Platão faz referência ao belo no mundo sensível, onde situam-

se as aparências, já o que é “em vista daquele belo” diz respeito ao “Belo em si”, à Ideia do Belo no 

mundo inteligível, no mundo das Ideias. 

b) A ciência que visa atingir as ideias mais universais, entre elas: a ideia do Bem, do Belo, e do Justo, 

é a Dialética. 

 

QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor João Carlos – Covinha 

As quatro causas são: 

Material: matéria, aquilo de que o ser é composto. 

Formal: forma, que individualiza a matéria. 

Eficiente ou motriz: dá forma a matéria ou gera o ser. 

Final: “fim” ou finalidade do ser. 
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ARTES 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 

c 

 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 

b 

 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Cláudia 

a 

 

QUESTÃO 04– (1,0 ponto) – Professora Cláudia 

c 

 

 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Décio 

d 

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Décio 

c 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Décio 

a 

 

 

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

b 

 

QUESTÃO 09– (1,0 ponto) – Professor Márcio 

a 

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 

e 

 

 

 


