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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 1 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) B – Fígado. 
b) I – Intestino grosso. 
 
QUESTÃO 2 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
A estrutura em detalhe representa uma microvilosidade intestinal. As microvilosidades da parede 
interna do intestino delgado são pequenas dobras (projeções) que aumentam a superfície de contato 
deste órgão com os alimentos, promovendo maior absorção de nutrientes. 
 
QUESTÃO 3 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) IV – Intestino delgado. 
b) I – Boca. 
 
QUESTÃO 4 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) No duodeno do intestino delgado. 
b) No estômago. 
 
QUESTÃO 5 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Epiglote.  
b) Pregas vocais. 
 
QUESTÃO 6 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Nos alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas (hematose). Ao redor de cada alvéolo, há uma 
intensa vascularização. Neste local, ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue. O gás oxigênio 
passa do interior do alvéolo para o sangue, enquanto o CO2 se transfere do sangue para o interior 
alveolar. 
 
QUESTÃO 7 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) A pressão intrapulmonar aumenta. 
b) O músculo diafragma contrai e movimenta-se para baixo. 
 
QUESTÃO 8 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) 2- Faringe. 
b) 4 – Traqueia. 
 
QUESTÃO 9 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Filtração do ar (pelos, cílios e muco), aquecimento do ar (vasos sanguíneos internos) e umidificação do 
ar (muco). 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) As paredes dos alvéolos e capilares sanguíneos são muitos finas; há uma grande proximidade entre 

os alvéolos e os capilares sanguíneos e o sangue circula lentamente nessa região. 
b) 98% do O2 é transportado pelas hemácias e 2% do O2 é transportado dissolvido no sangue. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo e têm grande interesse em obter acesso às 
informações de diferentes lugares para manter o status de potência global e elevado poder de influência 
junto aos países. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A Crise de 2008 reduziu o ritmo de crescimento econômico dos Estados Unidos, uma vez que empresas 
faliram, pessoas ficaram desempregadas e o consumo foi reduzido no país mais rico do mundo. Ao 
mesmo tempo, a China manteve o forte desempenho econômico e chegou à posição de 2° país mais 
rico do mundo no ano de 2010. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
a) O espaço destacado pelo n° 3 representa o cinturão do trigo. 
b) O trigo é cultivado segundo as estações do ano. Durante a primavera e o verão, cultiva-se o trigo 

na porção norte, enquanto no outono e inverno, o cultivo é realizado no Sul. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A agricultura estadunidense promove elevados investimentos financeiros, de modo que estes são 
aplicados em mecanização, insumos como transgênicos, fertilizantes químicos e agrotóxico, além do 
grande acesso a pesquisas científicas destinadas à inovação tecnológica do setor agropecuário. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
a) Manufacturing Belt/Cinturão da manufatura. 
b) A atual condição dessa região industrial é de decadência, uma vez que diversas plantas industriais 

saíram dos Estados Unidos em busca de menores custos de produção. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A China é frequentemente criticada por conta da situação de dependência imposta aos países africanos 
diante do endividamento e manutenção dos países enquanto economias exportadoras de commodities. 
Ademais, muitos dos investimentos chineses são acompanhados de implantação de infraestrutura com 
a força de trabalho chinesa, o que dificulta o combate à pobreza na África. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O Homestead Act, ou Lei do Povoamento, decretado em 1862, instituída durante o governo de Abraham Lincoln, 
ofertava lotes de terra no oeste a um preço baixíssimo para americanos interessados e exigia em troca que a terra 
vendida fosse habitada e cultivada durante o período mínimo de cinco anos. Dessa forma a lei incentivou a vinda 
de imigrantes europeus (ingleses e irlandeses, que ao chegar promoveram a ocupação dos territórios a oeste. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Doutrina do Destino Manifesto, serviu de incentivo religioso. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Os grandes perdedores de todo esse processo de expansão territorial dos Estados Unidos foram os indígenas, que 
perderam praticamente todas as suas terras e foram vítimas de inúmeras formas de violência, o que levou a uma 
diminuição populacional considerável. Ao longo do século XIX, esses povos foram obrigados diversas vezes a 
abandonarem suas terras para sobreviver. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A Doutrina Monroe, permitiu que os Estados Unidos ficassem livres de qualquer interesse de países europeus na 
América Latina, a partir dessa situação iniciaram uma política expansionista de larga escala, estabelecendo um 
domínio político e econômico na região. 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O Brasil é uma democracia mista, porque ele possui elementos da democracia indireta e representativa, mas 
também possui elementos da democracia direta, tais como o plebiscito, referendo e a iniciativa popular de lei. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Referendo é a consulta popular posterior à norma. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A Constituição Federal de 88 é considerada Constituição Cidadã, pois inclui os Direitos Humanos, como a Dignidade 
da Pessoa Humana 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Pluralismo político é a aceitação de vários pensamentos políticos: direita, esquerda e centro. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Legislativo, Executivo e Judiciário. 
 


