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

A detecção das frequências das ondas sonoras ocorre na cóclea da orelha interna.   
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
Tuba auditiva 

 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
No ouvido interno localiza-se o labirinto (canais semicirculares). Esta estrutura possui cristais de 
carbonato de cálcio que mudam de posição de acordo com os movimentos da cabeça. O estímulo de 

células ciliadas informa a mudança do centro de massa do corpo ao cérebro, atuando no equilíbrio.   
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Lucio  
Trata-se de uma norma de reação. A curva compatível com a atividade da enzima tirosinase é a 1, pois 

é a temperatura específica em que essa enzima transforma o aminoácido tirosina em melanina, 
responsável pela cor escura nas extremidades, como orelhas, focinho, patas e cauda, que possuem 
temperatura menor que as outras partes do corpo. 
 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 
Cruzando-se o casal heterozigoto Bb x Bb, as chances de terem dois filhotes com pelagem branca é de 
1/4 e 1/4 e um filhote com pelagem preta é de 3/4, portanto, em um gestação a probabilidade é de 1/4 
x 1/4 x 3/4 = 3/64; e isso vale para a segunda e a terceira gestações, ocasionando em uma probabilidade 

total de 3/64 + 3/64 + 3/64 = 9/64 
 

M/F B b 

B BB Bb 

b Bb bb 

BB, Bb = pelagem preta 
bb = pelagem branca 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Lucio 

O tipo de herança é autossômica recessiva. Exclui-se herança restrita ao sexo, pois apenas indivíduos do 
sexo masculino seriam afetados e, em seguida, exclui-se a herança ligada ao sexo, pois o casal II-1 e II-
2 não poderia ter um filho normal, sendo que II-1 possui a anomalia e teria que ter todos os filhos do 
sexo masculino com a anomalia, o que não ocorreu com o III-1 (normal).  

 

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

a) Transmissão pela penetração ativa no corpo humano, através da pele, de larvas do parasita presentes 
no solo. 

b) Saneamento básico; evitar contato da pele com solos contaminados por larvas desse parasita; 
utilização de calçados; tratamento dos doentes. 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
Os endoparasitas citados no texto são: lombriga e amba. A lombriga pertence ao filo nematoda, possui 
corpo cilíndrico, não segmentado, revestido por cutícula. A ameba pertence ao filo sarcodina ou rhizopoda 
e é unicelular disforme devido à emissão de pseudópodes. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
O hospedeiro é o caramujo (Biomphalaria sp). A contaminação se dá pela penetração de larvas cercárias 
pela pele em lagos contaminados. 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Fabrício 
a) O Ascaris lumbricoides é monogenético ou monoxeno, iste é, só tem um hospedeiro. 
b) O Ascaris entra no corpo humano na fase de ovo embrionário, o qual pode estar presente em 

alimentos ou água a serem ingeridos. 

c) A reprodução do Ascaris ocorre no intestino delgado. 
d) A contaminação do ambiente pode ser evitada, entre outras formas, por saneamento básico e 

tramento dos indivíduos doentes. 
 

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 
A temática é a característica comum entre as obras: ambiente de bordel, com muitos homens e mulheres 

se divertindo, se embriagando, isto é, o ambiente de efervescência cultura e artística que marca a belle 
époque no final do século XIX. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 

Ao contrário dos impressionistas Cézanne foi em busca do que é imutável. E em suas pesquisas chegou 
a uma pintura cuja representação é simplificada e as figuras foram gradativamente sendo associadas a 
formas básicas universais: as formas geométricas. Não se ocupou de efeitos de luz e mudanças nas 
tonalidades das cores, mas observou os objetos em diferentes momentos e de diferentes pontos de vista 

a fim de captar uma estrutura básica e permanente. Essas características estão presentes na vanguarda 
Cubista, desenvolvida por Pablo Picasso. 
 

QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 
O termo se refere à produção artística daqueles que romperam com o impressionismo e, rompendo com 
a representação naturalista, acabaram por desenvolver as bases da arte moderna europeia. Esses artistas 
foram influenciados pela arte japonesa, chinesa, indígena e africana que chegava ao continente europeu 

graças a relações econômicas entre as regiões.  
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 
A principal influência que observamos nas pinturas de Matisse é o pintor francês Paul Gauguin. A obra de 

Matisse tem como linha comum a exploração das amplas possibilidades colocadas pela utilização da cor. 
A liberdade com que usam tons puros, nunca mesclados, manipulando-os arbitrariamente, longe de 
preocupações com verossimilhança, dá origem a superfícies planas, sem claros-escuros ilusionistas. As 
pincelas nítidas constroem espaços que são, antes de mais nada, zonas lisas, iluminadas pelos vermelhos, 

azuis e alaranjados. Esse estilo de pintura, Gauguin desenvolveu em sua ampla experiência nas Ilhas 
Marquesas e no Taiti. 
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QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Tainá 
O Expressionismo dedicou-se a deformar as figuras para ressaltar o sentimento, que quase sempre é 

inquietante: angústia, melancolia, solidão, etc., comuns ao ser humano das últimas décadas no século 
XIX em diante. O psíquico é mais importante do que todas as formas e regras de composição. 
 
 

 
 


