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BIOLOGIA 
 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Correção em sala. 
 

GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 01 – (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 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 

a) Cultivo da cana-de-açúcar. 

b) Mão de obra escrava. 
 

QUESTÃO 03 – (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 04 – (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 05 – (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. 
 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 

a) Surgimento de duas classes sociais. 

b) Crescimento das cidades (edifícios, pavimentação de ruas, ferrovias, portos e outros) 
 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 

a) O território brasileiro está situado no hemisfério ocidental e nos hemisférios Sul (maior parte) e 

Norte. 
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b) O Brasil está geograficamente localizado na América do Sul e em relação ao aspecto cultural diante 

das línguas oficiais, ele faz parte da América Latina. 

 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 

Fernando de Noronha localiza-se em um fuso a leste de Brasília, portanto, 1 hora a mais. 

Assim: 10h (horário de saída) + 3h40 (tempo de voo) = 13h40 

13h40+ 1 fuso = 14h40 
 

O horário de chegada foi às 14h40 (horário local). 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 

a) Chile e Equador são os únicos países sul-americanos que não fazem fronteira com Brasil. 

b) O litoral brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico. 

c) A Ponta do Seixas (PB) é o ponto extremo localizado na porção leste do Brasil. 

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 

a) O Brasil está situado nas zonas Tropical e Temperada do Sul ou Subtropical. 

b) O Brasil tem uma grande diversidade climática, em função da extensão latitudinal do território. 

Existem diferentes tipos climáticos, como Equatorial, Tropical (típico, litorâneo, semiárido, altitude) 

e Subtropical. 

c) A distribuição climática do Brasil contribui para diferentes formações paisagísticas naturais. Entre 

elas, pode-se citar: Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, Caatinga, Pampa, Mata de 

Araucária.   
 

SOCIOLOGIA 
 

QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 

Senhora Gustava, com muito respeito, eu quero dizer que para a Sociologia a cultura não é boa nem 

ruim, melhor ou pior que outra, elas são apenas diferentes. 

 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 

O texto nos apresenta a Revolução Industrial como o marco histórico para o surgimento da cultura de 

massas. 

 

QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 

Em uma música da Marília Mendonça estão presentes os seguintes elementos de uma cultura de 

massa: produzida para um grande público, visa atrair fãs, tem o refrão chiclete, é uma fonte de lucro. 

(citar apenas dois) 

 

QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 

Exemplo de mensagem: Matsui-san você encontrará no Brasil a Bossa Nova. Eu sei que vocês apreciam 

muito esse estilo no Japão. Quando você chegar aqui, eu te levarei em um show de Bossa Nova, ok? 

 

QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 

A cultura imaterial é formada por danças, linguagem, literatura, culinária, festas e esporte. O aluno 

pode citar, por exemplo, a capoeira e o carnaval. 
 

 
 
 
 
 
 


