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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Reino Protista (Protoctista), grupo das algas chamadas de dinoflagelados. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A principal importância que algas unicelulares, com as do texto, exercem nos ecossistemas aquáticos, é 
a da formação do fitoplâncton. O fitoplâncton apresenta grande importância para o meio ambiente, por 
ser formado por seres fotossintetizantes que garantem a oxigenação da água e liberação de gás 
oxigênio para a atmosfera. Além disso, constituem a base da cadeia alimentar aquática, uma vez que 
são produtores. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As algas podem ser utilizadas na indústria alimentícia, para a fabricação de gelatinas, por exemplo; e 
ser utilizada na indústria de cosméticos, para fabricação de cremes e outros produtos. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A ameba pertence ao grupo dos protozoários (rizópodes), grupo esse que está no Reino Protista. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
A estrutura celular que a ameba utiliza na alimentação é o pseudópode. Os pseudópodes além de 
permitirem o protozoário englobar alimentos (fagocitose), ainda possibilita o seu deslocamento. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O protozoário é unicelular heterotrófico e eucarionte. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O critério utilizado para classificar os protozoários é o modo de locomoção. Os protozoários são 
divididos nos seguintes grupos: rizópodes, flagelados, ciliados e apicomplexa (esporozoários). 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O organismo descrito no texto faz parte do Reino Monera e é classificado como procarionte, unicelular, 
e é um ser heterotrófico (parasita). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
O médico irá recomendar que o paciente tome a vacina para tuberculose, uma vez que esse 
procedimento, irá estimular às células de defesa a produzirem anticorpos, gerando assim, memória 
imunológica no paciente, que caso seja contaminado pela bactéria causadora da tuberculose, não irá 
desenvolver a doença. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As bactérias são muito importantes: (i) nas cadeias alimentares, podendo exercer papel de 
decompositores ou produtor; (ii) no ciclo do nitrogênio, ao permitir a absorção do mesmo pelas plantas 
e consequentemente, possibilitar a ingestão desse elemento pelos animais; (iii) utilizadas na indústria, 
para a produção de alimento; (iv) são utilizadas no tratamento de esgoto, para a retirada da sujeira do 
descarte doméstico.  
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Domínio dos Cerrados, domínio dos Mares de Morros e Domínio das Araucárias. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Árvores mais baixas e retorcidas, com poucas folhas, e formação gramínea constante no solo 

(cobertura vegetal), por causa da acidez do solo,  
b) Agropecuária 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Domínio da Caatinga. Localizado no interior da região Nordeste. apresenta clima semiárido, vegetação 
xerófita e com poucas folhas, adaptadas aos períodos de secas; vegetação de porte rasteiro e mediano; 
escassez hídrica com a presença de rios intermitentes. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Uma faixa de transição caracteriza-se por ser uma área de contato entre dois domínios, de largura 
variável, representando uma combinação sub-regional distinta de fatos fisiográficos e ecológicos que 
podem se repetir ou não em áreas vizinhas próximas. Duas faixas de transição se destacam: O 
Pantanal Mato-grossense e a Mata dos Cocais. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Pradarias, Pampas, Campos ou Coxilhas. 
b) Agricultura mecanizada e pecuária extensiva 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Unidades de proteção integral: Realização de visitas voltadas as atividades educacionais, científicas 

e recreativas (como o ecoturismo). 
b) Unidades de uso sustentável: Extração e comercialização de recursos naturais, realizado de maneira 

sustentável por meio de um plano de manejo. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
a) o mapa com a região III. 
b) A migração de retorno é a que destaca a Região Nordeste como espaço de atração. Programas 

sociais e o crescimento econômico do Nordeste, atrelados ao aumento do custo de vida e situações 
de desemprego no Sudeste colaboraram para o retorno de nordestinos. 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
O fluxo migratório evidente na imagem é o Êxodo Rural. Trata-se da saída do campo em direção a 
cidade. Uma causa para o fenômeno é a concentração de terra/mecanização do campo e como 
consequência, temos o aumento da cidade e em alguns casos a ampliação do número de favelas nas 
regiões metropolitanas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
a) 1- Amazônia; 2 - Nordeste; 3 - Concentrada; 4 – Centro-Oeste. 
b) O critério utilizado foi o grau de desenvolvimento do meio técnico-científico e informacional nos 

espaços. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Regionalizar o espaço geográfico é importante, pois facilita a compreensão de determinados 
fenômenos, bem como o planejamento de ações voltadas à resolução de um problema ou melhorias da 
realidade vigente. 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Um exemplo de um estereótipo que não é preconceito é: “Todo japonês é inteligente”. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Segregação é a separação de grupos sociais (no caso dos EUA, brancos e negros), efetivada por 
políticas oficiais (leis). 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A Identidade é construída pela diferença, ou seja, nós construímos o nosso “eu” ao nos diferenciar dos 
outros. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
a) Bullying é uma forma de discriminação física ou verbal, de forma intencional e repetitiva 

direcionada a outra pessoa. 
b) Propostas para acabar com o bullying: campanhas contra o bullying, denúncia, incentivar as 

pessoas a se colocarem no lugar da outra, etc. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O caso do goleiro Aranha foi considerado como Injúria Racial, porque foi uma ofensa racial dirigida a 
uma pessoa apenas, no caso, ele. 
 
 
 
 
 


