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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Baixa pluviosidade e elevadas temperaturas durante todo o ano. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As plantas que vivem no deserto precisam lidar com a falta do componente abiótico: água. Para isso, 
algumas plantas, como estratégia de sobrevivência, armazenam água em seu interior e possuem 
espinhos. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A diversidade de espécies irá aumentar ao longo da sucessão ecológica. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os líquens, musgos e plantas rasteiras são as espécies pioneiras, que transformam o solo e o ambiente, 
permitindo o estabelecimento de outras espécies. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A vegetação caducifólia é a vegetação que perde suas folhas em uma determinada época do ano. O 
bioma que apresenta grande abundância desse tipo de vegetação é a floresta temperada. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A vegetação latifoliada é a vegetação que tem folhas muito grandes (largas). O bioma que apresenta 
grande abundância desse tipo de vegetação é a floresta tropicail. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Dois aspectos da Tundra são: predomínio de árvores coníferas e baixas temperaturas durante a maior 
parte do ano. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Por ser um solo que fica, a maior parte do ano, permanentemente congelado, tal característica 
impossibilita o desenvolvimento de plantas de grande porte. Assim, essa característica do solo, ajuda a 
explicar o porquê, de nesse bioma, a maior parte da vegetação apresentar pequeno porte. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O aquecimento global levará ao derretimento do permafrost, causando a perda de habitat das espécies 
que vivem na Tundra, o que por sua vez, pode acabar levando à extinção de espécies. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Bioma 1: Floresta temperada; Bioma 2: Floresta tropical; Bioma 3: Savana. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
a) A representação cartográfica se chama Curva de Nível. Trata-se de uma representação gráfica do 

relevo, dando origem ao mapa topográfico. 
b) A equidistância do mapa representado é de 50 metros. Equidistância é o intervalo das linhas 

representadas no mapa. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
O perfil topográfico representado na imagem impossibilita o uso para construções e agricultura 
mecanizada em toda sua extensão. A representação do relevo de morros impede que a apropriação do 
espaço com as devidas atividades, pois ocorrerá o deslizamento de terra.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
Apesar de ser mais longo, o traçado A é mais indicado para a construção de uma rodovia que receberá 
o tráfego de veículos pesados, uma vez que ela seguirá a mesma equidistância de 100 metros. Apesar 
de mais curto, o traçado B atravessa uma área bastante íngreme do relevo, o que poderia dificultar a 
passagem de caminhões pesados. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
A previsão do tempo é importante no planejamento do dia a dia, pois auxilia as pessoas a escolherem 
as roupas que serão utilizadas ou a organizarem passeios e viagens de férias. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
O encontro das massas de ar Polar Atlântica e Tropical Atlântica provoca chuva frontal no litoral 
brasileiro. Esse fenômeno é bastante comum no período do inverno. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves (AC) / Professor Hércules Nunes (AS) 
São os ventos alísios. Os ventos alísios são secos quando se formam sobre os continentes, mas, ao se 
deslocarem sobre os oceanos, adquirem e transportam umidade. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes (AC) / Professor Ricardo Chaves (AS) 
O mapa possui uma escala numérica de 1:7.700.000. Cada centímetro representado no mapa 
corresponde a 7.700.000 centímetros no terreno. Isso quer dizer que: 
1 cm = 7.700.000 cm 
1 cm = 77 km 
77  4,5 = 346,5 km 
77  5,0 = 385,0 km 
 
ou 
 
7.700.000  4,5 = 34.650.000 cm  100 = 346.500 metros  1000 = 346,5 km 
7.700.000   5,0 = 38.500.000 cm  100 = 385.000 metros  1000 = 385,0 km 
A distância entre Rio de Janeiro e Vitória é de 731,5 km. 
A distância entre Vitória e Belo Horizonte é de 346,5 km. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes (AC) / Professor Ricardo Chaves (AS) 
Existe uma relação entre a escala e o quanto de detalhe conseguimos representar no mapa. Enquanto o 
numerador é a unidade e representa uma parte do objeto ou fenômeno no mapa, o denominador 
representa a dimensão real. A escala maior é aquela que terá o denominador menor, mostrando áreas 
menores da realidade do terreno; portanto, o mapa terá maior nível de detalhamento. Das escalas 
mencionadas no enunciado, o mapa com a escala 1:20.000 terá o maior nível de detalhamento. Nesse 
caso, cada centímetro do mapa é, na realidade, no terreno, 20.000 vezes maior. Nas demais escalas, 
50.000 vezes maior (na escala 1:50.000) e 100.000 vezes maior (na escala 1:100.000). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes (AC) / Professor Ricardo Chaves (AS) 
A figura 1 deve ser escolhida, pois ela apresenta a escala com maior detalhamento, 1:10.000. Essa 
escala permite identificar os nomes de ruas, praças e avenidas. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes (AC) / Professor Ricardo Chaves (AS) 
O erro de intepretação consiste na escala utilizada para representar o globo terrestre, uma vez que o 
espaço precisou ser reduzido em milhões de vezes para ser representado. Nesse caso, longas distâncias 
entre espaços na realidade parecem ser curtas no globo terrestre. 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O status social do Hermenegildo é ser professor e o papel é elaborar provas lindas. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Pode-se aceitar quatro respostas: a) baseadas em ralações sociais duradouras e estáveis; b) exercem o 
controle social; c) são ambientes de socialização; d) satisfazem necessidade de grupos sociais. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Uma possível resposta: meu papel social na família é respeitar o papai e a mamãe. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Um objetivo da educação pode ser o pleno desenvolvimento da pessoa ou seu preparo para o exercício 
da cidadania ou sua qualificação para o trabalho entre outros. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Estado laico significa que devemos respeitar todas as religiões. 
 
 
 


