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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Existem 20 populações na comunidade descrita, uma vez que, uma população é o conjunto de indivíduos de uma 
mesma espécie que habitam uma mesma área. Como são 20 espécies diferentes na comunidade, são 20 
populações diferentes. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A ilha de Madagascar constitui um ecossistema, uma vez que a definição de ecossistema é um local onde há a 
interação entre componentes bióticos e abióticos, e na ilha há vários seres vivos (componentes bióticos) 
interagindo com os componentes abióticos (luz, água, solo, etc.). 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A figura 2 retrata uma relação ecológica interespecífica, pois acontece entre indivíduos de espécies diferentes.  
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A relação da figura 2 mostra uma relação desarmônica, uma vez que o inseto que está sendo predado pela cobra, 
está sendo prejudicado nessa relação, enquanto a cobra, predadora, está sendo beneficiada. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Comensalismo ou inquilinismo, entre a bromélia e as rãs que a utilizavam como moradia; Mutualismo, entre as 
abelhas e a bromélia, que promoviam a polinização da flor ao buscar pelo pólen. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Competição: “flores eram visitadas por diferentes espécies de abelhas e borboletas, que disputavam o pólen e o 
óleo secretado por glândulas da flor”. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O componente abiótico descrito no texto é a luminosidade/intensidade luminosa/Sol. Esse componente interfere na 
vida da formiga pois é quando há luz que a formiga consegue realizar suas atividades como alimentação, 
reprodução. Sem esse componente abiótico, essas atividades seriam prejudicadas. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
“Na Mata Atlântica existe uma espécie de formiga, a Dinoponera lucida(...)”; “(...) D. lucida, como muitas outras 
espécies que existem apenas na Mata Atlântica” 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Dois exemplos de fatores que constituem o nicho ecológico da formiga são: seu hábito diurno e as suas 
preferências alimentares (minhocas, folhas e etc). 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A relação ecológica estabelecida pelas espécies diferentes é provavelmente é a protocooperação. A 
protocooperação é uma interação entre seres vivos indivíduos que conseguem sobreviver separados, mas quando 
juntos, trocam benefícios que auxiliam as espécies envolvidas. O gráfico retrata duas espécies diferentes, portanto 
se trata de uma relação interespecífica, na qual não há dependência da interação das espécies para a 
sobrevivência, mas que quando estão juntas o crescimento da população é mais acentuado. Diante dessa análise 
do gráfico, a relação ecológica que melhor explica os resultados, é a protocooperação. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) A imagem representa um espaço geográfico, pois trata-se de uma área que teve as características naturais 

originais modificadas pelo trabalho humano ao longo do tempo. 
b) Os elementos que confirmam a resposta do item anterior são: gramado, árvores ornamentais, rodovias, 

prédios, viadutos. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
A paisagem em questão foi modelada ao longo de milhões de anos a partir da atuação de forças naturais como a 
água e o vento, uma vez que se trata de um espaço natural e não contou com a intervenção humana no processo 
formação do relevo ou da vegetação local. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Proteger paisagens naturais é importante para que áreas de enorme beleza, recursos hídricos, fauna e flora 
específicos do cerrado ou de outro bioma sejam preservados para que gerações futuras possam conhecê-las. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
O conceito geográfico associado é o de Lugar, por tratar-se de um espaço de vivência do autor. Além disso, o 
conceito está vinculado ao desenvolvimento da afetividade por espaços que interagimos e das relações que 
mantemos com as pessoas nos mais diversos ambientes. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Permanências: calçadão, avenida, areia da praia e mar. 
Mudanças: árvores ornamentais no meio da avenida, prédios, sinalização de trânsito. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os valores e práticas culturais, sociais e econômicas dos povos originários colaboram para a manutenção da 
biodiversidade, das paisagens naturais e do equilíbrio ecológico nos espaços que habitam. Esses povos 
desenvolveram conhecimentos e técnicas menos predatórios, apropriando-se dos recursos naturais de maneira 
respeitosa, harmônica e sustentável. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Território – parte do espaço geográfico. Área ou porção do espaço ocupada por animais, indígenas, povos sem 
Estado e outros. Os seres humanos delimitam seus territórios por meio de fronteiras físicas, imaginárias ou por 
acordos diplomáticos. Os animais demarcam seus territórios urinando, defecando ou marcando as árvores. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
As fronteiras podem ser físicas (muros, cercas, grades, rios e montanhas) ou imaginárias (delimitadas por 
coordenadas geográficas). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
No texto o Estado refere-se aos países soberanos, enquanto que estado esta se referindo as Unidades da 
Federação brasileira, ou seja partes menores de um Estado. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Conjunto de pessoas que vivem em uma nação, essa é constituída pela sociedade politicamente organizada com 
governos e leis próprias o que caracteriza o Estado, estabelecendo que a nação é soberana, ou seja, exerce poder 
sobre seu território. 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
a) Um valor é uma ideia que norteia o comportamento do indivíduo, ajuda a definir o que é certo e o que é 

errado. 
b) Exemplo 1: valor de aproveitar bons momentos com amigos; Exemplo 2: valor de respeitar as regras do 

ambiente; Exemplo 3: valor de se preocupar mais consigo do que com as regras. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
O ponto de vista do garçom é de alguém que trabalha – com muitos atendimentos – e que tenta manter 
organizado o espaço. O homem tem o ponto de vista de que a pressa e a fome dele valem mais do que a espera na 
fila, conforme a orientação do garçom. A narradora tem o ponto de vista de que houve uma quebra nas regras do 
espaço e de que o responsável – garçom – deveria ser chamado para resolver. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Com o estudo da sociologia esse homem poderia refletir mais sobre a ação de sentar-se à mesa fora da ordem, 
prejudicando outros clientes e dando um péssimo exemplo ao seu filho. Ao fazer essa reflexão, poderia ter evitado 
esse comportamento. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Os interesses são diferentes. Enquanto a Letícia quer que seu som volte a funcionar, enquanto o técnico do som 
tem o interesse de continuar trabalhando e ganhando dinheiro, conforme a história conta.  
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Um cientista social usa teoria em suas respostas para explicar, de forma geral, padrões de comportamentos na 
sociedade. 
 
 


