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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Maria é um ser heterotrófico, uma vez que não produz o próprio alimento. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Folha -> Gafanhoto -> Galinha -> Maria 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Maria é considerada um ser consumidor, uma vez que consome outros seres vivos e não produz o 
próprio alimento. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Alta quantidade de hábitats, diversidade de alimento e facilidade para reprodução. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 

60 indivíduos/m³ Tamanho da populaçãoDensidade populacional =
Área

 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A densidade populacional das diferentes populações de peixes no recife de corais irá diminuir, uma vez 
que a disponibilidade de alimento será menor e, consequentemente, esses animais não terão alimento e 
vão começar a morrer e/ou emigrar resultando em uma redução da densidade populacional nas 
diferentes populações. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Ao serem colocadas para viver no mesmo espaço, mesmo com todas as condições ideais, essas 
espécies passaram a competir por recursos do ambiente, o que levou a diminuição do tamanho 
populacional. A competição entre os seres vivos é um fator que limita o tamanho populacional. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Planta aquática -> Libélula -> Rã -> Garça 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
 

 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A população de libélulas reduziria, pois na ausência das garças, a população de rãs vai aumentar, 
predando assim, uma maior quantidade de libélulas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resoluções 6º ano – Biologia/Geografia/Sociologia 
1ª Chamada 

C1N2 - 01/04/2021 
 

Brasília 

 
 

 
2 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
Observando o céu, as pessoas perceberam que constelações como a do Cruzeiro do Sul e a Lua 
poderiam ser utilizados como referência para a orientação noturna no Hemisfério Sul. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
Leste, Noroeste e Norte. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
a)  Rodoviária - SUL 
b) Aeroporto - NORTE 
c) Escola - LESTE 
d) Lanchonete - SUDESTE 
e) Estádio de futebol – NORDESTE 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
a) A – 40° Norte e 80° Oeste 

C – 60° Norte e 40° Leste 
D – 20° Norte e 20° Leste 

b) O ponto mais oriental (leste) é o ponto E – 40° Norte e 100° Leste. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
a) Qual é o ponto localizado na zona de alta latitude do hemisfério norte? 

O ponto D. 
b) Cite os dois pontos localizados na zona de baixa latitude do hemisfério sul. 

Os pontos C e F. 
c) Cite dois pontos localizados na zona de média latitude do hemisfério sul e no hemisfério oriental. 

Os pontos G e A. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
O GPS pode ser utilizado em práticas esportivas com o uso de aplicativos que calculam distâncias 
percorridas e o desempenho dos atletas; no transporte público com o uso de aparelhos GPS instalados 
nos ônibus que permitem indicar o tempo de chegada; aplicativos de transporte ou entrega de comida; 
definição de melhores rotas em automóveis que podem calcular as rotas e os destinos dos motoristas. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AS) / Professor Hércules Nunes (AC) 
Mapa: é a representação visual de uma região num plano utilizando técnicas aprimoradas. A ciência da 
concepção e fabricação de mapas é a Cartografia. Por vezes essa ciênciua se debruça sobre a projeção 
de superfícies curvas sobre superfícies planas, no processo chamado planificação.  
Croqui: palavra de origem francesa que foi traduzida como esboço ou rascunho, costuma se 
caracterizar como um desenho de moda ou um esboço qualquer que não exige grande precisão técnica 
e nem rigor gráfico, ao contrário do que ocorre com os mapas. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
A Cartografia é fundamental para a representação do espaço e também para a localização de um 
determinado referencial na superfície terrestre, desde áreas das mais extensas, como continentes e 
países e até pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro ou uma residência. Associado 
a isso, a cartografia serve ainda para a orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos, o que é 
feito com a utilização de mapas e bússolas ou GPS. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AS) / Professor Hércules Nunes (AC) 
a) Vantagem: As distancias relativas entre os pontos da superfície são mantidas proporcionalmente. 

Desvantagem: Oferece poucos detalhes sobre a superfície terrestre. 
b) Vantagem: é possível observar toda a superfície do planeta ao mesmo tempo. 

Desvantagem: Ocorre distorção entre as distâncias relativas e os pontos da superfície terrestre. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AS) / Professor Hércules Nunes (AC) 
a) Brasil: Divisão Política. 
b) Demonstrar a divisão política do Brasil. 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A socialização primária acontece com laços afetivos e acontece na família. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Esse artigo é uma lei, porque ela é uma regra e um preceito de alcance geral e que tem por objetivo 
manter a ordem e o desenvolvimento em uma sociedade. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Sanção é uma pena que se aplica quando uma lei ou uma regra é desrespeitada. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Colar na prova é um desrespeito para com as regras do colégio, além de enganar o professor, os 
colegas e a si mesmo. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Dois deveres de qualquer aluno na escola é respeitar todas as pessoas e prestar atenção nas aulas. 
 
 
 
 


