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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Intraespecífica, uma vez que são formigas da mesma espécie que compõem um formigueiro. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Provavelmente as formigas não iam estabelecer as relações de sociedade, e dessa maneira, não seriam tão 
organizadas e buscariam por menos alimento, diminuindo o problema do ser humano com elas. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Comensalismo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Harmônica, pois tanto o tubarão como a rêmora são beneficiados. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Florestas tropicais da África Central. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
“A alimentação é a base de insetos, pequenos invertebrados e sementes.”; “a pavoa coloca entre quatro a sete 
ovos, que são chocados ao fim de 28 dias”. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
O componente biótico crucial para a sobrevivência do pavão é sobre as suas presas favoritas, isso é, os seres vivos 
(componente biótico) que ele utiliza em sua alimentação: “insetos, pequenos invertebrados e sementes”. Esse 
componente é crucial uma vez que o pavão precisa se alimentar para a sua sobrevivência. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
Mutualismo. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara  
A afirmação do estudante está incorreta pois os seres vivos em questão trocam benefícios, e por essa razão, é uma 
relação harmônica. O parasitismo é uma relação desarmônica entre os seres vivos, diferentemente da ilustrada no 
texto. 
 
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. 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
O lugar é a menor escala de análise do espaço geográfico e manifesta-se a partir das relações de afetividade de um 
sujeito com o local de vivência. Na música, trata-se de espaço que desperta saudades e boas memórias para o 
sujeito. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Modificação: Prédios e uma ponte. 
Permanência:  Casarão antigo e o rio. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
A paisagem 1 situa-se em uma região montanhosa com bastante neve, enquanto a paisagem 2 está em uma área 
de relevo rebaixado com vegetação abundante. A paisagem brasileira é a segunda, pois revela um ambiente 
tropical. 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
O espaço geográfico é o objeto de estudo da Geografia e é formado por um sistema de objetos e um sistema de 
ações humanas ao longo do tempo. A paisagem é uma categoria de análise do espaço geográfico e serve para 
analisar a dinâmica espacial ao longo do tempo, pois é avaliada segundo as cores, odores, sons e movimentos. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os povos originários dependem dos recursos naturais para garantir a sobrevivência, de modo que a extração/coleta 
destes recursos ocorre de forma que não agrida o meio ambiente, o que repercute em uma proteção do espaço e 
consequentemente, em uma paisagem com poucas alterações. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Apesar da paisagem retratar um espaço abandonado, os elementos culturais vinculados à produção do espaço 
ainda se fazem presentes. Dessa forma, o tempo não conseguiu apagar a presença humana do espaço geográfico.  
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules  
Nação é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e tem os mesmos 
costumes e se mantém unida pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. 
Índios, japoneses, alemães e holandeses. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules  
Resposta: As fronteiras são o limite entre dois ou mais territórios e podem ser naturais (rios, montanhas e 
florestas) ou artificiais (muros, cercas e grades). As guerras entre Estados podem ocorrer quando as fronteiras não 
são respeitadas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules  
Estado: Representa qualquer país soberano com estrutura e politicamente organizado. Já estado: Refere-se a 
divisão política de um país, podendo ainda utilizar nomes como: Condados, Departamentos ou Províncias. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules  
Cada estado é um Estado' – O casal se referia ao tamanho dos estados brasileiros e as diferenças sociais e econômicas 
observadas em cada um dos estados do Brasil, e isso dá a impressão que cada um poderia ser um Estado. 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Todos os textos do livro Respeito e Convivência tratam da questão do respeito como uma forma de se perceber 
parte de uma sociedade, isto é, de enxergar o mundo como espaço mais complexo e que as minhas ações e 
decisões impactam na vida dos outros. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Parte essencial da Sociologia é fazer com que percebamos como podemos conviver de forma harmoniosa com os outros. 
Esse aprendizado, parte essencial das Ciências Sociais, está presente na ideia de respeito do texto do Chalita. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
a) Um interesse é algo que desperta interesse, que chama a atenção do indivíduo. 
b) Dependendo dos interesses que uma pessoa desenvolve ela forma diferentes aprendizados. Com isso, pode ter 

variadas interpretações sobre o mundo, formando distintos pontos de vista. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Enquanto os interesses são elementos que despertam vontade, que chamam a atenção do indivíduo, os valores são 
ideias gerais que orientam o comportamento dos indivíduos, diferenciando comportamentos certos dos errados 
para cada um.  
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Tendo respondido corretamente à questão 04, cabe aplica-la a um dos textos trabalhados no livro Respeito e 
Convivência. 


