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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

a) Lâmina 3 e 4. O DNA apresenta tipicamente duas fitas e sua base nitrogenada exclusiva é a timina. 
b) Trata-se de RNA, portanto não há necessidade da correspondência entre as bases. 

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 
 

Modelo C. A duplicação do DNA é semiconservativa. Uma fita parental serve de molde para uma fita nova e 
recém sintetizada. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora SARAH 
 

a) DNA, pois apresenta a união dos nucleotídeos pelas bases nitrogenadas, evidenciando duas fitas.  
b) 1 – fosfato, 2 – pentose (açúcar), 3, 4 5 e 6 – bases nitrogenadas.  

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

200 Adeninas = 200 Timinas. 1000 – 400 = 600. 600/2 = 300 Guaninas e 300 Citosinas. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
 

Nucleotídeos são a menor parte de um ácido nucleico. Desenho. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

 

a) 1 
b) Nematoda 
c) 4 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

A especiação que possibilitou a formação das duas espécies de esquilos foi a alopátrica, pois houve um 

isolamento geográfico, dificultando o fluxo gênico entre as populações. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

Em determinada população de bactérias, existem aquelas resistentes aos antibióticos e outras que não têm 
resistência (variabilidade genética). O uso indiscriminado e contínuo de antibióticos elimina da população as 

bactérias não resistentes, restando aquelas que são resistentes. Ao longo das gerações, seleciona-se um 
conjunto de bactérias resistentes aos antibióticos. Esse processo é conhecido como seleção natural das 
espécies e, segundo a teoria darwinista, é o mecanismo pelo qual ocorre a evolução.   

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

Com o passar do tempo, a disponibilidade de alimentos para as aves de bico largo foi diminuindo, o que levou 

ao aumento, por seleção natural, das aves de bico fino que ainda tinham grande oferta de alimentos. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
 

a) 4 
b) Camelos 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
 

Foi em meados da década de 70 que a União Soviética começou a perder o "bonde da história". Ficava 
evidente, mesmo para os próprios soviéticos, que o império vermelho era uma superpotência apenas pelo 
poderio militar, pelo arsenal nuclear e pela capacidade de destruição em massa. Devido ao seu baixo 

dinamismo econômico, a produtividade industrial não acompanhava, nem de longe, os avanços dos países 
capitalistas desenvolvidos mais competitivos. Seu parque industrial, sucateado, era incapaz de produzir bens 
de consumo em quantidade e qualidade suficientes para abastecer a própria população. As filas intermináveis 
eram parte do cotidiano dos soviéticos e o descontentamento se generalizava.  

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora SUELI 
 

A conjuntura da época era marcada pela bipolaridade entre os blocos capitalista e socialista, que marcaram a 
Guerra Fria e a disputa entre EUA e URSS. Durante esse período houve grandes investimentos na corrida 
aeroespacial. Após a URSS ganhar destaque mundial com o envio de equipamentos e o homem ao espaço, os 
EUA realizou a primeira viagem lua, que foi considerado revolucionário para o setor espacial. 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora SUELI 

 
Antes de 1917, o regime czarista russo já apresentava graves contradições internas: o atraso econômico, 
devido à preponderância da agricultura, praticada aliás de forma arcaica; a enorme desigualdade social, com o 
predomínio da aristocracia fundiária, uma burguesia ainda pouco desenvolvida e a miséria do proletariado e 
sobretudo do campesinato; e a autocracia do czar, apesar da recente existência de uma assembleia (Duma) 
com poderes limitados. Essas contradições agravaram-se com as derrotas do exército russo na Primeira Guerra 

Mundial, que levaram à queda do czar Nicolau II e a tomada do poder pelos bolcheviques, que implantariam o 

primeiro Estado socialista da História. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

 
As reformas foram a Perestroika, como o intuito de  reestruturação e modernização da economia soviética e a 
Glasnost, que pretendia maior abertura política da nação. 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
 

Há uma concentraçao da população, industrias e ferrovias no sul da antiga URSS, que foi herdado pela Rússia 
e outras antigas repúblicas. Isso se deve às condições climaticas menos severas e ao relevo mais aplainado 
presente na porç ão meridional. Os governos soviéticos forçaram a formação de núcleos urbanos e industriais 
aos longo dessa área para reduzir a vulnerabilidade do país no caso de conflitos com outras nações, 

epecialmente os EUA. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
 

Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e os países são a Estônia, Letônia e a Lituânia, as anitigas 
repúblicas bálticas.  

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

Uma característica fundamental da globalização é a modernização dos transportes, telecomunicações e 
informática nas últimas décadas. A ampliação das infraestruturas permitiu a aceleração dos fluxos de 
mercadorias, capital financeiro e pessoas no espaço mundial. Percorre-se as mesmas distâncias com menos 
tempo, assim promoveu-se a “conquista do espaço e do tempo”. Estas conquistas significam que os agentes da 
globalização, a exemplo das empresas transnacionais, conseguiram ampliar seus lucros, uma vez que se 

acelera a produção, a circulação e o consumo com novos mercados consumidores. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

As corporações transnacionais são os principais agentes do processo de globalização. Apresentam matriz e 
filiais distribuídas pelo mundo. A expansão das empresas por vários países permite aproveitar menores 
salários, incentivos fiscais, novos mercados consumidores, infraestrutura, doação de terrenos, além de matéria 
prima e energia a baixo custo. A nova estratégia é caracterizada também pela produção internacionalizada, por 
exemplo, no caso da Boeing, os componentes dos aviões são produzidos em vários países através de acordos 

com outras empresas. Neste caso, empresas de países desenvolvidos como Japão, França, Reino Unido e 
Itália. Entre os fatores que explicam esta estratégia são a ampliação da lucratividade explorando as vantagens 
de cada país e a competição internacional com outras empresas que adotam estratégias semelhantes como a 
Airbus 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA  
 

O muro de Tijuana corresponde a uma grande contradição dentro do contexto da globalização à medida que 
objetivo final do processo é integrar, cada vez mais, a sociedade mundial, criando uma “aldeia global”. Mas o 
que se ocorrendo, na verdade, é o estímulo ao livre trânsito de mercadorias e capitais, mas as pessoas são 
segregadas por muros, cercas, arames quando buscam migrar, por exemplo, em busca de melhores condições 
de vida. 

 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
 

A principal contradição corresponde ao fato de o fenômeno ser excludente. A globalização estimula o livre 
trânsito de capitais e mercadorias, mas barra a circulação de pessoas, sobretudo, daquelas provenientes de 
países mais pobres. 

 

 

 


