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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
a) Cinco espécies diferentes existem no pomar. 
b) Quatro espécies diferentes existem no pomar. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
a) A nomenclatura binomial é um sistema de nomenclatura em que cada espécie de ser vivo recebe um nome de 

dois termos. 
b) A utilização do nome comum é inviável já que o mesmo ser vivo pode ter diversos nomes em cada país/cidade 

que ocorre, o que geraria uma confusão para estudá-los. As vantagens de nomes científicos sobre nomes 
comuns são que eles são padronizados por falantes de todas as línguas, isso evita a confusão que geralmente 
surge do uso de um nome comum. 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para a fabricação de iogurte, queijos e leite fermentado; além 
disso, as bactérias decompositoras são de extrema importância no processo de degradação da matéria orgânica e 
reciclagem dos elementos que formam os seres vivos. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O nome do processo de reprodução que ocorre nas bactérias é a divisão binária. Esse processo ocorre com a 
replicação do material genético, seguido da divisão desse material e dos outros componentes celulares bacterianos, 
resultando em duas células-filhas geneticamente iguais a célula-mãe. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
São seres unicelulares e procariontes.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os vírus têm alta especificidade a célula hospedeira pois as proteínas que formam o capsídeo viral permitem o 
reconhecimento da célula hospedeira. As proteínas do capsídeo permitem o vírus se aderir e reconhecer as células 
hospedeiras. Por exemplo, o vírus HIV parasita os linfócitos, pois as proteínas de seu envoltório viral têm maior 
afinidade com essas células. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O vírus HIV pode se transmitido por meio de: sexo sem o uso de preservativos, mãe (portadora do vírus) para o 
filho e compartilhamento de agulhas e objetos cortantes com indivíduos portadores do HIV. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os argumentos que levaram a alguns cientistas não classificarem os vírus como seres vivos são: os vírus são 
acelulares, e, portanto não podem ser seres vivos uma vez que todo ser vivo é formado por células; os vírus não se 
reproduzem fora de uma célula hospedeira; e os vírus não possuem metabolismo próprio, e todos os outros seres 
vivos possuem. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Amostra 1: Ser procarionte/bactéria: pela ausência de núcleo; Amostra 2: animal, pela presença de núcleo, 
mitocôndria e ausência de cloroplasto; Amostra 3: planta, pela presença de núcleo, parede celular e cloroplasto. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A estrutura celular que permite utilizar a luz na produção de matéria orgânica é o cloroplasto. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) O território brasileiro está situado no hemisfério ocidental e nos hemisférios Sul (maior parte) e Norte. 
b) O território brasileiro está localizado nas zonas tropical e temperada do sul ou subtropical. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) Leste: Ponta do Seixas; Norte: Nascente do Rio Ailã. 
b) A área que abriga a maior extensão da zona de fronteira brasileira é a Amazônia. Esse espaço é vulnerável em 

função da dificuldade em exercer controle sobre a entrada e saída de pessoas, o que pode facilitar a ação de 
crimes como a biopirataria ou o tráfico. 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Manaus localiza-se em um fuso a oeste de Brasília, portanto, 1 hora a menos. 
 
Assim: 

14h + 2h55 = 16h55 
16h55 – 1 fuso = 15h55 

 
O horário de chegada foi às 15h55 (horário local). 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) 1: Região Amazônica; 2: Região Nordeste; 3: Região Concentrada; 4: Região Centro-Oeste. 
b) O critério utilizado foi a densidade de recursos técnicos e informacionais como sistemas computadorizados, 

redes como transporte, fluxo de mercadorias e informações. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Devido ao mercantilismo ou capitalismo comercial os portugueses visando a necessidade de buscar novas fontes de 
matérias-primas, para o enriquecimento da metrópole, desrespeitou o Tratado de Tordesilhas e ocupou os 
territórios espanhóis. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O Bandeirantismo apesar da importância no processo de ocupação e povoamento do território brasileiro, promoveu 
um verdadeiro massacre aos povos nativos, exterminando tribos e escravizando indígenas. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O Bandeirantismo apresador buscava a captura de indígenas para comercializar como escravos, enquanto o 
Bandeirantismo minerador buscava metais preciosos (ouro e prata). 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Cultivo da cana-de-açúcar 
b) Mão de obra escrava. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Surgimento de duas classes sociais. 
b) Crescimento das cidades (edifícios, pavimentação de ruas, ferrovias, portos e outros) 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A cafeicultura foi responsável pelo crescimento de infraestrutura (portos, ferrovias, surgimento de cidades, bancos, 
iluminação pública e outros) 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
a) Cultura representa o conjunto de hábitos, crenças e práticas compartilhados por um povo e repassados de 

geração em geração. 
b) Ao falar que as pessoas foram jogadas “nesse liquidificador chamado humanidade”, a referência é sobre os 

costumes e tradições das sociedades europeias colonizadoras. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
A passagem permite duas interpretações corretas: cultura como Alma Coletiva, por apresentar traços que 
identificam culturas ou cultura como valor, ao parecer uma crítica à “humanidade” europeia.  
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
Sua visão representa uma cultura imaterial, uma vez que são práticas e pensamentos, e popular, considerando a 
organização social indígena. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
A passagem fala sobre cooperação entre os povos. Por isso pode-se compreender que o autor fala de entendimento 
e igualdade de importância entre as culturas diferentes, o que contraria a ideia de cultura como valor. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Raul 
A cultura ajuda a organizar nossa sociedade. Isso ocorre com a produção de gêneros alimentícios típicos de um 
determinado povo ou com roupas usadas por determinada população. 
 
 


