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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Samambaias, roseiras e ciprestes. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Ciprestes e roseiras. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os musgos e as samambaias dependem da água para reprodução, por essa razão, é importante que 
eles fiquem perto de uma fonte de umidade para conseguir realizar tal processo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Fungos são heterotróficos pois se alimentam de matéria orgânica disponível no ambiente. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Fungos liberam enzimas digestivas pelas células que formam as hifas, e tais enzimas promovem a 
digestão extracelular da matéria orgânica, permitindo que essas células absorvam os nutrientes 
necessários a elas. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os fungos são pluricelulares, e o trecho é: “substância pegajosa que recobre suas hifas”. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As moscas ao transportarem os esporos, acabam levando, para múltiplos ambientes, as células 
reprodutoras dos fungos, permitindo o desenvolvimento desse esporo nesse novo local, originando ali, 
um novo fungo. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
No ambiente 1, uma vez que as briófitas dependem da água para sua nutrição e reprodução, e, 
portanto, a chance de sobrevivência no ambiente 2é menor. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
Os soros são estruturas reprodutoras, produtoras de esporos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Ana Clara 
As três características são: aparecimento de vasos condutores, aparecimento de tecido de revestimento 
e aparecimento de tecido de sustentação. Os vasos condutores permitem o transporte de substâncias 
de maneira mais eficiente; o tecido de revestimento permite a sobrevivência em locais com maior 
incidência luminosa; e o tecido de sustentação, permite o desenvolvimento de indivíduos maiores.  
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a proporção das pessoas que nascem (taxa de 
natalidade) e a das pessoas que morrem (taxa de mortalidade). 
 

Melhoria das condições médico-sanitárias, campanhas de vacinação e implantação de infraestrutura de 
saneamento básico (água encanada, esgoto, coleta de lixo, etc.), além de melhorias nos serviços de 
assistência médica e hospitalar. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
População absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. População relativa é a 
razão entre população absoluta e a área considerada. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O Brasil possui uma população absoluta elevada. Porém, uma grande área. Como densidade 
demográfica é a relação entre população absoluta pela área, pode–se dizer que o Brasil apresenta–se 
pouco povoado. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Segundo as informações apresentadas no gráfico e o processo de industrialização do Brasil, pode-se 
dizer que houve uma expressiva diminuição da PEA no setor primário que foi acompanhada pelo 
processo de mecanização no campo. Esse, por sua vez, se mostrou poupador de mão de obra, 
contribuindo para o declínio da ocupação da força de trabalho no setor primário e intensificando o 
êxodo rural. Como se pode ver, de acordo com o gráfico, em 1940, quando o Brasil ainda era um país 
rural, a PEA no setor primário chegava a 70% e no ano de 2001 essa participação diminui para 20,6%. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
As projeções sobre o crescimento da população brasileira em números absolutos não foram atingidas, 
devido, sobretudo, ao rápido envelhecimento da população e às baixas fecundidade e natalidade, 
principais responsáveis por esse fenômeno. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Macrorregiões: Sudeste e Sul. 
Fatores: maior escolaridade; melhor alimentação; maiores rendas e salários; maior acesso a moradias 
salubres; maior rede de infraestrutura básica (esgoto, água tratada e coleta de lixo);maior acesso aos 
sistemas e serviços de saúde (vacinação, remédios, medidas preventivas). 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os indígenas ainda são vítimas da invasão de terras por alguns fazendeiros, garimpeiros, posseiros, 
grileiros e madeireiros. Importante destacar que a demarcação de Terras Indígenas está prevista na 
Constituição Federal de 1988, no artigo 231. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os órgãos de pesquisa levantam esse tipo de informação para avaliar as condições sociais das famílias 
e pessoas segundo a cor, de modo a criar políticas públicas que podem combater desigualdades raciais 
no país. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os territórios quilombolas são comunidades formadas por descendentes de negros africanos 
escravizados que fugiram de fazendas e garimpos. A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito à 
demarcação dos territórios quilombolas. 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A expressão mais dramática dessa desigualdade é a incidência da pobreza na população negra. No 
Brasil, de cada dez pobres, seis são negros. Além disso, os negros recebem cerca de metade dos 
rendimentos obtidos pelos não negros e apresentam as maiores taxas de desemprego. 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O nome desse conceito representado na charge é Relativismo Cultural. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O tipo de determinismo que o texto nos fala é o determinismo biológico, pois o texto mostra que o 
contexto pós-abolição tentou fundamentar seus argumentos em uma inferioridade racial baseado na 
biologia. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O Relativismo Cultural defende que as culturas não são superiores ou inferiores, mas apenas diferentes 
e por isso nós devemos respeitá-las. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Uma proposta para a democratização cultural no Brasil é a manutenção da isenção dos impostos dos 
livros, a fim de que eles se tornem mais acessíveis ao povo e o incentivo ao teatro nas periferias. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O Estado deve garantir a preservação dos costumes, das línguas, das crenças, das tradições e dos 
direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
 
 
 


