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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 

Os plasmídeos são obtidos de bactérias. As enzimas (ou endonucleases) de restrição são proteínas que 
cortam a molécula de DNA. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 

As bactérias podem receber e expressar o gene humano que codifica o hormônio insulina, porque o código 
genético é universal, isto é, os códons formados por trincas de nucleotídeos são, praticamente, os 
mesmos para todos os seres vivos e vírus. 
 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
A relação ecológica entre o gado e as araras-azuis (interespecífica) é o comensalismo, que ocorre quando 
uma espécie é beneficiada sem prejudicar a outra, e o alimento é o principal  recurso buscado pelo 
comensal, no caso, as araras-azuis. O nível trófico ocupado pelas araras-azuis é o segundo, sendo 

consumidoras primárias. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
Sim. A criança é filho biológico do suposto pai, porque todas as bandas de DNA que ele não herdou de 

sua mãe coincidem com esse homem. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
Uma possibilidade é que a espécie exótica seja mais eficiente do que as espécies nativas na utilização 

dos recursos do ambiente. A disponibilidade dos recursos que estariam destinados às espécies nativas 
diminui e, como consequência disso, há redução da abundância dessas espécies. Isso caracteriza um 
desequilíbrio ecológico. A situação se agrava quando a espécie introduzida não tem predadores naturais 
no novo ambiente, o que acelera muito seu crescimento populacional.   

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
A interação ecológica que ocorre entre as plantas com nectários extraflorais e as formigas nectarívoras é 
interespecífica do tipo protocooperação ou mutualismo facultativo, em que ambas as espécies obtêm 

benefícios; no caso, as formigas se beneficiam com o néctar rico em açúcares (fonte de alimento) e as 
plantas melhoram seu sucesso reprodutivo com a diminuição de seus predadores herbívoros (lagartas de 
borboletas). 

  

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

a) A estrutura A é o retículo endoplasmático rugoso (granuloso), e a estrutura B é o Complexo de Golgi). 
b) As proteínas sintetizadas no Retículo Endoplasmático Rugoso (granuloso) são armazenadas no 

Complexo de Golgi, para posterior secreção. 
 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) Retículo endoplasmático liso, pois esta organela é a responsável pela detoxificação celular 
b) A função principal do retículo endoplasmático liso nas células da musculatura esquelética é controlar 

a concentração de cálcio citoplasmático. 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
Organela: complexo ou aparelho de Golgi / complexo ou aparelho golgiense. 
Função: formação do acrossomo. 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
O processo bloqueado será a mitose. Neste processo os microtúbulos participam da formação das fibras 
do fuso mitótico e, consequentemente, da disjunção das cromátides na anáfase. 

 
FILOSOFIA 

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

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Gilberto 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Gilberto 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Gilberto 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Gilberto 

 
ARTES 

 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 

O mecenato, prática comum na Roma antiga, foi fundamental para o desenvolvimento da produção 
intelectual e artística do renascimento. O Mecenas era considerado como “protetor”, homem rico, era na 
prática quem dava as condições materiais para a produção das novas obras e nesse sentido pode ser 
considerado como o patrocinador, o financiador. O investimento do mecenas era recuperado com o 

prestígio social obtido, fato que contribuía com a divulgação das atividades de sua empresa ou instituição 
que representava. A maioria dos mecenas italianos eram elementos da burguesia, homens enriquecidos 
com o comércio. 
 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 
A ideia de um Renascimento cultural foi tomada como marco divisório entre o período medieval e a época 
moderna. Nesse sentido, desde os séculos XV e XVI, momento inicial da construção dessa periodização, 
há no Renascimento uma desvalorização da Idade Média, considerada, durante muito tempo, como uma 

Idade das Trevas. A periodização tradicional da História (Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade 
Contemporânea) é tributária dessa identificação da existência de um Renascimento cultural entre os 
séculos XIV a XVI. 
 

QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 
Fig. I – Estilo Românico. Fig. II – Estilo Gótico. O segundo estilo, gótico. Nesse estilo o uso da abóbada 
de nervuras permitiu que as paredes ficassem mais altas e finas pois a abóbada é apoiada pelas próprias 

paredes da construção e também pelos arcobotantes externamente. As igrejas góticas são, portanto, 
maiores, com maior capacidade de pessoas e com rica decoração. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 

A figura I representa o estilo românico. A representação é irreal, com deformações expressivas e um 
colorido intenso, típico do uso da têmpera. A figura II representa o estilo gótico de pintura em que, em 
oposição ao estilo anterior, introduz certo realismo à composição (nas escalas e cores, por exemplo) ao 
mesmo tempo em que ousa na representação lógica do espaço com a sugestão da perspectiva. 

 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 
A figura I traz a representação mais tradicional do Cristo na Idade Média – Cristo Pantocrator – pois 
relaciona-se ao teocentrismo propagado no período. A imagem deveria evidenciar o poder divino de Deus 

na figura do Cristo, por isso é imponente e repleto de símbolos como gestos, auréolas e objetos sagrados. 
A segunda imagem está mais próxima do antropocentrismo da Idade Moderna pois traz o Cristo no 
momento da morte e, nesse instante, expõe sua humanidade. Seu contexto é o do desenvolvimento do 
mercantilismo e dos burgos, que está relacionado à mudança de mentalidade que caracteriza o período 

de transição para a Modernidade. 


