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BIOLOGIA 

 

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

As mulheres possuem cromatina sexual, ou seja, um de seus cromossomos X é inativado, com isso uma 

parte da expressão dos genes que causam a doença é suprimida, fazendo com este sexo tenha menor 

uma versão mais branda das doenças;  

 

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

Alelos ligados ao sexo: b  (olho branco) e B  (olho vermelho) 

 

Cruzamento I: 

Pais: B bX X  e BX Y.  

Filhos: B B25% X X ;  B b25% X X ;  B25% X Y  e b25% X Y.  

Fêmea: B bX X .  

Sexo dos descendentes de olhos brancos: machos b(X Y).  

 

Cruzamento II: 

Pais: b bX X  e BX Y.  
B b

1F : X X  e bx y.  

B b b b B
2F : X X ; X X ; X Y  e bX Y.  

Porcentagem de machos com olhos brancos b(X Y) : 25%  da prole. 

Porcentagem de fêmeas com olhos brancos b b(X X ) : 25%  da prole.  

 

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

 
Marcos é um doador universal com tipo sanguíneo O Rh- e não pode receber sangue de seus pais que 

pertencem aos grupos A ou B e Rh-. Os filhos de Marcos e Paulo não serão hemofílicos porque o gene 

para hemofilia é ligado ao cromossomo X e não há casos de hemofilia entre os parentes biológicos das 

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

 
O heredograma sugere ao padrão típico de condição dominante e ligada ao cromossomo X. São 

evidências: as filhas de homens afetados são todas afetadas. Os homens filhos de homens afetados não 

manifestam a doença. 

 

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

Se os genes a e b não contribuem para o peso e o fruto aabb tem 20g, teremos AABB = 40 g - 20 g = 

20 g. Logo, cada gene A ou B contribui com 5 g. Portanto o fruto de genótipo AABb terá  

20 + 15 = 35 g.  

 

 

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

Produto i: soro 

Produto ii: vacina 

 

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

 
Campanha de vacinação  

 

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

Cocaína; Crack; Cafeína; Teobromina, comum em chocolates; Ghb; Anfetaminas; Metanfetamina. 

 

As drogas estimulantes têm como principal efeito biológico a aceleração da atividade do sistema 

nervoso central (snc), tendo como consequência o crescimento do estado de vigília e os níveis 

de adrenalina no sangue. 

 

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

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

Drogas lícitas são drogas que podem ser comercializada em um detemrinado local.  

Exemplo: antidpressivos 

 

GEOGRAFIA 

 

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

Em razão da crise econômica que vem se abatendo sobre o mundo desde 2008, a pressão sobre 

empregos, por exemplo, tem sido grande e isso estimula a disputa por postos de trabalho. 

 

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

As raízes da formação do Bloco remetem ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa 

destruída necessitava afastar o risco de um novo conflito. Para isso, começou fomentar parcerias 

comerciais. O plano Marshall foi um plano de ajuda econômica oferecido pelos EUA aos Europeus, como 

eles não queriam se tornar dependentes economicamente precisavam reconstruir a economia do 

continente e assim se desvencilhar dos EUA. 

 

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

Suécia e Dinamarca 

 

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

A Turquia faz fronteiras com países considerados problemáticos, como Síria e Iraque 

A Turquia tem uma população majoritariamente muçulmana. 

 

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

 
 

Política oficial antinatalista implantada na China de ter apenas um filho. 

 

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

A redução das taxas de crescimento vegetativo, apresentada no gráfico, revela que a população chinesa 

está seguindo a tendência mundial registrada há décadas nos países mais desenvolvidos, expressando 

a transição demográfica, em que há a passagem da caracterização de um país tipicamente jovem para 

um país que registra um processo de envelhecimento da população. Como possíveis consequências para 

essa alteração, podem ser citados os problemas relativos à escassez de mão de obra no futuro e a 

crescente pressão sobre os sistemas de saúde e previdência. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

O candidato deverá apontar que a região na qual se situa o Paquistão encontra-se próxima ao limite 

das placas tectônicas indo-australiana, euroasiática, iraniana e arábica, se consistindo em uma 

localidade com alta exposição aos efeitos de acomodação tectônica que resultam em terremotos. 

 

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

O candidato deverá relacionar o Paquistão e seu elevado índice demográfico, baixo IDH, e desertificação 

do seu território, com condições que impulsionam a concentração populacional nos centros urbanos, 

formando um contingente humano significativo exposto a riscos de desastres naturais como os 

terremotos e com limitadas condições de enfrentamento desse problema. 

 

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

Enchentes no Paquistão 

 
 

Ásia 

Agricultura 

O continente, como absorve mais calor que o oceano, faz com que as massas de ar continentais 

aqueçam e subam rapidamente, provocando uma rajada de ventos úmidos vindos do oceano, gerando 

chuvas duradouras. 

 

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

 
 

Oriente Médio; Petróleo; Judaísmo, cristianismo (cristãos, católicos, protestantes, evangélicos) e 

islamismo (muçulmano). 
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SOCIOLOGIA 

 

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

A tecnologia tem sendo usada por governos ao redor do mundo para informar sobre coisas importantes, 

em tempos de pandemia, por exemplo, o smartphone é fonte de informações de fontes oficiais, ou 

confiáveis. O acesso ao Diário Oficial pode ser feito pela internet, permitindo informações. Até mesmo o 

funcionamento das instituições, como sessões do congresso, ou STF, estão sendo feitas online. Por fora 

das instituições, a internet permite uma maneira diferente de organização, permitindo manifestações 

organizadas online, por pessoas que não tinham contato anteriormente. 

 

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

O texto aponta quanto aos perigos de indivíduos terem acesso. Nisso vale tanto criminosos, no sentido 

de que clonam cartões, quanto no sentido de obter informações para assaltos. Nesse caso é possível 

pensar tanto em educação para o uso de certas redes, quanto em uma contraposição a essa sociedade 

de exposição massiva. Mas quanto ao controle do governo, o perigo é o uso de tais informações para 

incentivar certas pessoas a não participarem das eleições – como ocorreu através de campanhas nas 

redes sociais, nos USA, nas últimas eleições. Ou, até mesmo, como forma de identificar pessoas que se 

opõem ao governo, impedindo-as de divulgar seus pensamentos. 

 

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

A diferença mais óbvia é que o debate grego levava a mudanças das ações do governo, enquanto o 

debate na rede social não tem nenhum efeito – ao menos imediato – nas leis do governo. Ainda, as 

decisões gregas eram tomadas diante de um debate amplo, onde todas as posições eram ouvidas, o 

que não é garantido nas redes sociais – já que muitas posições podem pagar promoção, ganhando mais 

“views”. 

 

 

QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 

Mesmo antes da pandemia, uma boa parte da nossa comunicação se dava pela internet. Seja por 

fazermos ligações no whatsapp, seja por mandarmos e-mails. A internet se tornou um meio de 

comunicação, e um meio de onde tiramos símbolos para nosso dia a dia – memes se tornam forma de 

expormos um pensamento. O que mudou na pandemia seria variável para cada um. 

 

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

A grande diferença é a passividade na TV, onde eu assisto o que é dito, sem poder deixar um 

comentário. Em uma transmissão ao vivo, não apenas outros contrapõem argumentos – ou apenas 

xingam, infelizmente – como esses argumentos passam na transmissão. E, além, é possível encontrar 

uma variabilidade quanto às fontes e interpretações, não havendo só uma interpretação majoritária, 

repetida por todas as redes de TV. 

 

 


