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BIOLOGIA 

 

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

a) O receptor universal para o sistema ABO nessa família é a Bruna, pois pertence ao grupo AB. O 

critério imunológico utilizado para se estabelecer essa classificação é a identificação dos aglutinogênio A 

e B, presentes na superfície da membrana plasmática dos eritrócitos humanos, utilizando a observação, 

ou não, de aglutinação dessas células sanguíneas pelas algutininas (anticorpos) presentes nos soros 

anti-A e anti-B. 

b) Para o casal Mariana e Pedro, o procedimento que deve ser adotado para se evitar que Mariana 

tenha filhos com eritroblastose fetal é a aplicação do soro anti-Rh após o parto de cada um de seus 

filhos. As aglutininas anti-Rh do soro destroem as hemácias de filhos Rh⁺ que possam desencadear uma 

resposta imunológica ativa e duradoura na mãe Rh⁻. 
 

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

Resolução: 

 
 

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

A proporção deverá ser de 3 de cor púrpura para 1 de cor vermelha. 

 

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

Galo: RrEe 

Galinha A: RREe 

Galinha B: rrEe 

Galinha C: RREE  

 

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

a) Epistasia dominante. 

b) 12 brancos: 3 amarelos: 1 verde  

 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

Duplicação 

 

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

a) Alteração cromossômica estrutural por deleção 

b) Síndrome de Cri du chat ou Síndrome do miado de gato. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

Vacinação. 

 

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

Pela presença de células de memória (linfócitos B). 

 

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

Porque o vírus atenuado estimula o sistema imunológico sem provocar sintomas graves da doença.  

 

GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 

A população tende a se concentrar nas áreas de clima mais ameno e relevo mais suave.  

 

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

A corrente do Golfo é responsável por amenizar o clima Atlântico Norte 

 

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

Facilitação da mecanização agrícola e transporte por meio dos rios. 

 

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

Quanto maior a latitude menor a biodiversidade 

 

 

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

O capitalismo praticado na Ásia do Pacífico é largamente inspirado no “modelo” japonês. Como o Japão, 

Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan foram beneficiados pelos investimentos de capital 

externo (japonês e norte-americano), pela presença de uma mão de obra barata e disciplinada, pela 

intervenção do Estado (planificação indicativa, proteção do mercado interno e facilidades financeiras 

concedidas às grandes empresas) e, finalmente, a estratégia de “produzir para exportar” (bens de 

equipamento e produtos de maior valor agregado dos setores mecânico e eletrônico). 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

Protecionismo alfandegário; repressão ao sindicalismo e às greves, mão-de-obra abundante e barata, 

criação das ZPEs, forte apoio do governo com a criação de infraestrutura e investimento na educação e 

formação de mão–de–obra qualificada 

 

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

A nação que manteve o domínio sobre Hong Kong por 99 anos foi o Reino Unido, através de uma 

concessão do governo chinês que entrou em vigor em 1898. A expressão “um país, dois sistemas” 

designa que até 2047 Hong Kong terá uma condição política e econômica híbrida: uma economia 

capitalista, sob o controle político da socialista República Popular da China. 

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

Uma das características relacionadas à figura 1: 

• maior pluviosidade no sul/sudeste do país 

• maior disponibilidade hídrica na bacia do rio Azul 

Uma das características relacionadas à figura 2: 

• maior densidade populacional no norte/nordeste chinês 

• maior demanda per capita de água no norte/nordeste chinês 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

A primeira razão que podemos apresentar é decorrente do próprio desenvolvimento da guerra onde, na 

visão norte-americana, apressar a derrota japonesa significava, entre outras coisas, evitar a 

participação direta da URSS na frente oriental do combate, o que, por sua vez, levaria, 

consequentemente, à expansão da área de influência norte-americana na região. Outra razão está na 

questão de uma suposta “revanche” norte-americana ao Japão por ocasião do ataque surpresa à base 

naval dos EUA, conhecida por Pearl Harbour. Por fim, poderíamos adicionar também o fato de que os 

EUA estariam demonstrando ao mundo sua supremacia e superioridade tecnológica frente às nações 

participantes da guerra. 

 

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

A região assinalada no mapa, que inclui o Sul e o Sudeste asiático, experimentou nas últimas quatro 

décadas um intenso processo de crescimento populacional, que foi acompanhado pela concentração de 

terras, expulsando grandes contingentes populacionais do campo. Parte do processo de expulsão 

deveu-se também à mecanização do campo, o que reduziu a oferta de trabalho no setor primário, 

incentivando o êxodo populacional. Além disso, as áreas rurais também apresentavam e ainda 

apresentam condições precárias de vida, o que leva o habitante rural a procurar nas cidades melhores 

expectativas. Ao mesmo tempo, essas áreas assistiram a um intenso processo de industrialização 

(como destaque para o crescimento dos Tigres e novos Tigres Asiáticos, como Cingapura, Malásia, 

Tailândia, Filipinas, entre outros, e mesmo a intensa industrialização da Índia), que atraiu para as 

cidades enormes contingentes de pessoas com fortes expectativas de trabalho e de melhoria de vida, 

bem como acesso à infraestrutura urbana. 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Com a internet é possível realizar duas coisas: primeiro, um canal de comunicação direto entre o 

governo e a população. Assim, o governo seria capaz não apenas de propagar suas ações, mas saber 

do interesse da população. Em segundo lugar, as próprias ações do governo poderiam ser questionadas 

pela população de uma maneira mais rápida, indicando as obras (ou outras ações) que a própria 

população considera mais necessárias, para o governo. Encontrando assim uma semelhança entre a 

soberania popular e as ações governamentais. 

 

 

QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 

As novas mídias tem tomado mais o lugar das mídias tradicionais por vários motivos. Sua rapidez, sua 

multiplicidades de fontes – no youtube eu consigo ver milhares de vídeos sobre qualquer assunto, com 

vários graus de qualidade, também. E, talvez aquela que seja uma das mais celebradas: o controle do 

horário. Cada um de nós pode, agora, montar seu horário. No lugar de esperar a programação, 

podemos assistir o que quisermos por streaming. 

 

 

QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Muitas são as medidas possíveis. Mas a primeira, e mais importante, é uma medida que torne possível 

a inclusão digital, no sentido de educar as pessoas para a internet. Se as pessoas não sabem como 

entrar no Youtube, por exemplo, não adiantaria um governo criar um canal oficial no Youtube para se 

comunicar com a população. Assim, alfabetização, alfabetização digital, devem ser de primeira ordem. 
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QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Hoje muitos de nós obtemos informações pela internet. Muitas vezes através de canais das mídias 

tradicionais – como os portais de jornais. Mas, ainda assim, com suas características próprias. Além do 

controle da “programação”, como dito acima, agora não temos mais um consumidor passivo. Mas 

alguém que cria, questiona e debate as notícias no campo de comentários. E, se discordar da 

argumentação de um especialista na televisão, grava seu próprio vídeo e o divulga.  

 

QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Quando falamos de televisão, falamos de uma concessão pública – dado o número limitado de 

frequências. As nossas fontes são absolutamente limitadas, e, assim, sujeitas a interesses comerciais e 

políticos mais fortes. A passividade de quem obtém as informações, o coloca em uma posição de não 

ser capaz de debater: pois as fontes em todos os canais muitas vezes são os mesmos. Isso quando não 

temos vários canais pertencentes ao mesmo conglomerado. Isso não significa que uma informação na 

internet seja mais confiável do que a da TV, mas que a pressão econômica das notícias na TV é maior. 

Fato ilustrado, muitas vezes, em como certas notícias aparecem apenas nos portais da internet dos 

grandes jornais, e, não, no jornal da noite. Enquanto na internet encontramos outras fontes e versões, 

muitas vezes independentes – ainda que sem a mesma divulgação – ou visualizações no Youtube. 

 

 

 


