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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: ácidos nucleicos 
Resolução: 
A única afirmação possível, face aos dados, é que as duas moléculas possuem as mesmas proporções de bases 
nitrogenadas. Somente seriam idênticas se a ordenação das bases fosse exatamente a mesma nas duas moléculas.  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: Síntese proteica  
Resolução: 
RNA mensageiro - determina a ordem dos aminoácidos na cadeia polipeptídica 
RNA transportador - ativação e transporte de aminoácidos para os ribossomos no processo de síntese proteica  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: síntese proteica 
Resolução: 
A autoduplicação permite que o DNA produza cópias e possa ser transmitido à descendência. Transcrição é a 
capacidade do DNA produzir o RNA que será traduzido em proteína específica nos ribossomos das células.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: síntese proteica 
Resolução: 
O antibiótico do grupo 3 inibe os processos metabólicos no citosol, especificamente durante a tradução proteica; e 
o antibiótico do grupo 4 inibe os processos metabólicos no núcleo, especificamente no DNA.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Matéria: síntese proteica 
Resolução: 
a) genes são segmentos de nucleotídeos no DNA que armazenam e podem codificar uma informação/proteína.  
b) Não. Apesar de todos os seres vivos possuem DNA os tipos de proteínas que eles necessitam são bem 

diferentes entre si. Portanto os cada espécie de ser vivo possui os próprios genes que caracterizam a espécie.  
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
A evolução divergente ocorre quando duas ou mais características biológicas entre espécies apresentam origem 
evolutiva comum (origem embrionária semelhante), porém, desempenham funções diferentes, relacionadas à 
adaptação a modos de vida diferentes, como as asas de morcegos, adaptadas ao voo, e as nadadeiras peitorais dos 
golfinhos, adaptadas ao nado, assim como os membros locomotores anteriores do quadrúpede Peregocetus 
pacificus e as nadadeiras peitorais das baleias. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
A afirmativa [I] está correta, pois os animais A (mamífero) e B (ave) apresentam estruturas homólogas, ou seja, a 
mesma origem embrionária (ancestralidade comum). A afirmativa [II] está incorreta, pois os animais A (mamífero) 
e C (inseto) apresentam estruturas análogas, ou seja, diferente origem embrionária (sem ancestralidade comum), 
mas que desempenham funções semelhantes. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
A pasteurização consiste em elevar e abaixar a temperatura de um líquido com a finalidade de esterilizá-lo, 
eliminando micro-organismos vivos e suas formas de resistência.   
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) Homem e macaco 
b) 5 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Não ocorrer o processo de decomposição rapidamente, ser soterrado diminuindo o contato com o ar. 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Vários motivos levam os países desenvolvidos a exportar o lixo eletrônico: primeiro, esse lixo se torna um enorme 
problema ambiental, cuja manipulação é desvantajosa economicamente falando; segundo, reciclar o lixo eletrônico, 
representaria um “desprestígio” para a indústria local, que reduziria sua produção e sua margem de lucro, a partir 
do momento em que o material fosse reciclado. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
Para os países pobres, o lixo eletrônico representa uma fonte de renda e matéria-prima que poderá ser 
reaproveitada pelas indústrias locais, que nem sempre têm capacidade de produzi-la ou processá-la. Nesse lixo 
eletrônico, encontram-se produtos caros, como elementos químicos raros, ou mesmo componentes eletrônicos 
completos que podem ser reaproveitados. Esse lixo movimenta uma economia marginal, que se torna uma fonte de 
trabalho para milhares de pessoas operando nos depósitos. Ao aceitar o lixo eletrônico dos países desenvolvidos, 
os países pobres acabam também exercendo uma política de acomodação com os ricos, numa possível troca de 
favores, na qual os pobres, numa situação de dependência subserviente, aceitam tornar-se um “depósito de lixo” 
para produtos que os países desenvolvidos têm dificuldade de descartar por motivos ambientais. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
A ação humana influi para a inundação, pois, com sua ação por meio de entupimento da rede pluvial devido a 
lançamento de objetos diversos e sedimentos, minimiza-se o potencial de escoamento das águas superficiais. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Na ilustração, são apresentados os padrões médios de consumo por região do mundo em comparação aos recursos 
existentes no planeta. Assim, se todo o mundo consumisse nos mesmos padrões norte-americanos, mais de cinco 
planetas Terra seriam necessários, o que mostra que a adoção do modelo de consumo norte-americano é 
insustentável. Os recursos necessários à sustentação de um padrão de consumo elevado como esse são explorados 
em todo o planeta. 
Os países latino-americanos são, em geral, industrializados e em desenvolvimento, sendo, ao mesmo tempo, 
fornecedores de bens primários (commodities) e consumidores dos produtos e das tecnologias dos países 
industrializados desenvolvidos. Entre todas as regiões apontadas na figura, os níveis de consumo dos países da 
América Latina seriam relativamente próximos ao que o planeta Terra poderia suportar; contudo, os níveis de 
consumo nesses países são muito desiguais, havendo áreas de consumo equivalente ao dos países desenvolvidos e 
áreas de extrema pobreza. 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Em 1950 destacavam-se as seguintes atividades: pesca (exportação de pescado) e culturas alimentares irrigadas. 
Após quarenta anos, os rios Amu Daria e Syr Daria tiveram seus cursos d’água alterados, devido à construção de 
barragens para a irrigação da cultura do algodão, levando à desertificação (redução do mar de Aral), ao 
desaparecimento da zona pesqueira e das culturas alimentares irrigadas. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
O colapso político e econômico soviético favoreceu a emergência de movimentos nacionais separatistas em 
repúblicas até então dominadas pela Rússia. Contribuiu também para esse fato a diversidade étnica, religiosa e 
cultural já existentes associada à política stalinista de russificação. O sucesso de muitos desses movimentos incitou 
outros povos a também lutarem por independência após a dissolução da URSS, o que tem sido acompanhado por 
forte repressão russa, pois estes ameaçam a soberania desses novos países. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
As causas do acirramento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia são históricas, visto que se iniciaram já no período 
da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a influência direta da União Soviética sobre o Oblast da 
Crimeia em 1954. Em 1991 com a desintegração da União Soviética, a região da Crimeia tornou-se autônoma e, 
mais recentemente, em março de 2014 a Crimeia foi anexada à Federação Russa e a Ucrânia saiu da Comunidade 
dos Estados Independentes (CEI). Em novembro de 2018, houve episódio de ataque dos navios russos aos da 
Ucrânia no Mar Negro, deste modo, as causas dos acirramentos dos conflitos históricos ficaram em evidência na 
geopolítica global. As questões centrais desse conflito podem ser organizadas, portanto, a partir da anexação da 
Crimeia à Rússia, bem como os obstáculos impostos pela Rússia à Ucrânia quanto ao acesso ao Mar Negro e ao 
porto de Azov resultando no fechamento do escoamento dos recursos naturais da Ucrânia e com consequências 
diretas no enfraquecimento da economia ucraniana pela Rússia. Outra causa desse conflito é o acirramento da 
questão étnica com movimento separatista da Crimeia com objetivo de anexar definitivamente à Rússia. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Questão étnica: Aproximadamente 50% da população ucraniana é de origem russa e, especificamente, na 
península da Crimeia é de 58,5% russos (os demais: 24,4% ucranianos; 12% tártaros). Esses dados são 
relevantes porque a presença de uma significativa população de origem russa em território ucraniano tem 
provocado uma desestabilização, visto que esta população reivindica um território autônomo, o que leva a região a 
se constituir como um “barril de pólvora”, em uma instabilidade que poderá gerar uma possível guerra civil. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
O aluno pode citar a concentração de parte da população russa nas áreas próximas dessa região; destaque da 
urbanização e das atividades industriais; as condições climáticas mais favoráveis que o norte do pais etc. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Os países são a Rússia, Cazaquistão e Ucrânia devido aos maiores investimentos no campo, as condições climáticas 
mais favoráveis, os solos negros e férteis de tchernozion etc 
 
 
 


