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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O processo fisiológico representado pela seta 1 é a filtração glomerular. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Forçado pela pressão sanguínea, parte do plasma sai dos capilares que formam os glomérulos e cai na 
cápsula glomerular. Em seguida passa para o túbulo renal. Caso haja aumento de pressão, o volume de 
urina irá aumentar. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Drogas, toxinas e medicamentos presentes no sangue são eliminadas principalmente pelo processo de 
secreção ativa – Número 4. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Armazenamento da urina – Número 4 
 

Formação da urina – Número 2 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Sístole e diástole. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Átrio esquerdo e direito e ventrículo esquerdo e direito. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Porque o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo, assim sendo, o sangue venoso 
passa no lado direito e o arterial do lado esquerdo. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
A finalidade das válvulas é manter o sentido do sangue em direção ao coração, evitando seu refluxo. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Cecília, pois apresenta uma quantidade de leucócitos, células de defesa do organismo, menor do que o 
valor normal de referência. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Luciana 
Flávia, porque o número de plaquetas está abaixo do esperado. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
O mapa representa a megalópole SanSan. Ela abriga a mais importante aglomeração industrial do Sun 
Belt, o Vale do Silício. Los Angeles, a segunda maior metrópole dos Estados e maior cidade da 
Califórnia, encontra-se nesse aglomerado urbano. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os latinos representam o principal grupo afetado pelo discurso do ex-presidente dos EUA. Apoiadores 
da narrativa desenvolveram casos de Xenofobia contra essa parcela populacional que tem se mostrado 
cada vez mais expressiva no país. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
O A lei dos direitos civis estendeu os direitos democráticos a todos os cidadãos nascidos nos Estados 
Unidos e, pelo menos na teoria, eliminou o processo de segregação racial existente no país. Apesar 
disso, o racismo ainda é frequente no país e diversos movimentos sociais se organizam para denunciar 
casos e lutar por condições de igualdade no país. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A população branca tem diminuído enquanto ocorre o aumento da população latina. Esse fenômeno tem 
sido causado pelo envelhecimento da população branca, junto com a redução do número de filhos, ao 
mesmo tempo que tem ocorrido o constante processo de imigração de latinos, junto com a maior taxa 
de natalidade entre esse grupo. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A Cidade do México enfrenta o problema de subsidência do solo. Esse fenômeno ocorre por conta do 
peso de construções e captação de águas do aquífero. Parte de prédios históricos do patrimônio cultural 
material tem sido afetada por conta do problema. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
No conjunto dos países latino-americanos, México, Argentina e Brasil formam um grupo à parte: são os 
chamadas países emergentes. Suas economias estão entre as maiores do continente americano e 
representaram 64,5% do PIB da América Latina em 2017. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) As Zonas Econômicas Especiais, nesse sentido, consistem em áreas especificamente destinadas 

para o direcionamento da atividade industrial a partir do oferecimento de vantagens para atrair 
investimentos estrangeiros. Os principais objetivos das ZEEs eram alavancar a produção industrial 
da China – que se encontrava em crise desde a década de 1960 – e fortalecer o volume total de 
exportações. 

b) Tais metas foram cumpridas com elevado sucesso e podem ser consideradas como um dos 
principais meios pelos quais o modelo chinês apresentou um grandioso sucesso em termos 
econômicos, tornando o Produto Interno Bruto (PIB) do país o segundo maior do planeta. 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Socialismo de mercado é um sistema político-econômico que mescla características socialistas na área 
política com princípios da economia de mercado. China, Vietnã e Laos são, atualmente, os únicos países 
a seguirem o socialismo de mercado. Esse sistema teve início na China no final da década de 1970, 
quando Deng Xiaoping implantou reformas econômicas no país. Uma das principais medidas foi a 
abertura da economia chinesa ao mercado econômico exterior. Porém, o Partido Comunista Chinês 
continuou controlando a política chinesa. Após as reformas, a China obteve um grande salto de 
desenvolvimento econômico. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Característica natural – A maior parte do território canadense encontra-se em regiões de elevada 
latitude. 
Características econômicas – A economia canadense e dependente da economia dos EUA, sendo o 
principal parceiro econômico do Canadá. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Fatores benéficos: fortalecimento da economia, pois o país recebe filial de empresas transnacionais dos 
Estados Unidos e Canadá. Esse processo promove novos postos de trabalho (geração de empregos), 
desenvolvimento industrial, facilidade nas transações comerciais. 
Fatores prejudiciais: a exploração de mão de obra, distribuição de renda desigual, aumento da 
desigualdade social. 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 

QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
a) Câmara dos Deputados. 
b) Ela representa o povo. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
a) Administrar a União e Executar as leis. 
b) Julgar. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Nas eleições majoritárias no Brasil para o chefe do executivo, o presidente pode ser eleito com mais de 
50% dos votos válidos, desconsiderando os brancos e os nulos. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
São três garantias: vitaliciedade (aposentadoria compulsória com 70 anos), inamovibilidade (não pode 
ser movido arbitrariamente) e irredutibilidade de vencimentos (não pode diminuir seu provimento). 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. 
 


