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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As espécies Euterpe edulis e Euterpe oleracea pois são espécies do mesmo gênero e por essa razão, compartilham 
um maior número de caracteristicas semelhantes. 
 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Bactérias decompositoras, bactérias utilizadas no tratamento de esgoto, bactérias do ciclo do nitrogênio e bactérias 
que são utilizadas na indústria para a fabricação de medicamentos. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os nomes científicos devem ser escritos em latim; sempre no texto eles devem estar destacados (itálico, negrito ou 
sublinhado); e os nomes científicos são formados por, pelo menos, dois nomes. 
 
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 
Seres procariontes, sem núcleo e organelas membranosas; e seres unicelulares, formados por apenas uma única 
célula. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As bactérias que atuam como decompositoras nos ecossistemas promovem a degradação da matéria orgânica em 
partículas muito pequenas passíveis de serem absorvidas pelos seres produtores, disponibilizando os nutrientes 
que formavam aquele ser vivo para um novo ser vivo utilizá-lo. Assim, sem essas bactérias o reaproveitamento dos 
nutrientes na natureza não seria possível. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A possibilidade A ilustra o ciclo lítico de um vírus: ele entra na célula hospedeira, induz a produção de novos vírus e 
esses novos vírus saem da célula hospedeira promovendo a sua morte. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A possibilidade A ilustra o ciclo lisogênico de um vírus: ele entra na célula e incorpora seu material genético ao 
material genético da bactéria. Assim, a medida que a bactéria se reproduz, o material genético viral é passado 
também para as novas bactérias. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O subgrupo da ordem, pois dentro de uma única ordem tem várias famílias, e portanto, uma maior quantidade de 
indivíduos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Trata-se de uma célula eucarionte pela presença do núcleo. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) 1 – Norte; 2 – Nordeste; 3 – Centro-Oeste; 4 – Sudeste; 5 – Sul. 
b) A Regionalização do IBGE utiliza como critérios a dinâmica físico-natural do país, junto dos aspectos 

socioeconômicos. Diferente disso, a regionalização segundo o meio técnico-científico e informacional avalia o 
grau de desenvolvimento científico e a velocidade de circulação das informações pelo território brasileiro. 

 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) Oeste: Serra da Contamana; Sul: Arroio Chuí. 
b) A fronteira amazônica é bastante extensa e por essa razão, torna vulnerável o sistema de defesa brasileiro, 

uma vez que a região tem uma grande cobertura florestal, o que dificulta a vigilância ao longo de sua 
totalidade. 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
China: Fuso 8 Leste = 120º 
Acre: Fuso 5 Oeste (todo o Brasil está a Oeste de Greenwich = 75º 
120 + 75 = 195. 
195/15 = 13 fusos 
20h8 – 13h = 7h8 
Os moradores do Acre ligaram a TV às 7h8. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
1 – Amazônia; 2 – Centro-Sul; 3 – Nordeste. 
O critério utilizado para a regionalização geoeconômica é o histórico de ocupação territorial, aliado aos aspectos 
socioeconômicos de cada região. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A cafeicultura foi responsável pelo crescimento de infraestrutura (portos, ferrovias, surgimento de cidades, bancos, 
iluminação pública e outros) 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O Bandeirantismo apesar teve grande importância no processo de ocupação e povoamento do território brasileiro, a 
partir da penetração no território, descobrimento de riquezas minerais (ouro e prata), criação de vilas e rotas que 
ligavam o interior ao litoral. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O Bandeirantismo de contrato era uma atividade exercida pelos bandeirantes no período colonial. Consistia na 
organização de expedições (bandeiras de contrato) que partiam para o interior do Brasil para capturar negros 
foragidos e combater tribos indígenas rebeladas e destruir Quilombos. Estas bandeiras de contrato eram 
financiadas por autoridades do governo, fazendeiros e senhores de engenho. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O declínio da economia açucareira acabou afetando toda a colônia, por isso, a segunda metade do século XVII foi 
marcada pela intensificação de expedições exploratórias para o interior, como as bandeiras, que em pouco mais de 
três décadas descobriram grandes reservas de ouro em Minas Gerais. Alcançaram depois outros pontos, como 
Goiás e Mato Grosso. Era o início da grande mineração aurífera no Brasil. Assim, quando a importância dos 
engenhos foi superada pela importância das minas de ouro 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Porque interessava ao Capitalismo que os países periféricos permanecessem como fornecedores de gêneros 
alimentícios a baixos preços e garantindo baixo custo de mão de obra operária o que beneficiava os donos das 
indústrias europeias.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A cafeicultura criou todas as condições de infraestrutura que poderiam ser utilizadas pela indústria, como exemplo: 
ferrovias, portos, bancos, iluminação pública e outros. 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Raul  
A cultura é representada por um conjunto de conhecimentos, hábitos e tradições. Não pode ser analisada como 
algo que se compra ou se acumula ao longo da vida. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Raul  
A ideia de que alguém pode acumular cultura ou de que pode ter mais cultura que outro é reflexo da cultura como 
um valor, quando julgamos e hierarquizamos pessoas e povos por suas posições culturais.  
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Raul  
A frase é errada, pois mesmo falando de um vestido, ela argumenta sobre o comportamento geral de usar roupas 
em público. Esse é o comentário dela sobre cultura. Nesse caso, ela usa mais como alma coletiva, pois descreve 
um comportamento comum na nossa sociedade. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Raul  
A ideia de cultura como forma de organização social está presente na noção de que os indivíduos precisam usar 
roupas para sair e que, caso não respeitem esse comportamento, a polícia pode prendê-los. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Raul  
A Mafalda agride sua amiga. Reagir agressivamente também é uma resposta cultural. No caso, é uma forma 
popular, pensando no quão comum é esse comportamento e que é algo formado em diversos espaços da nossa 
sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 


