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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a) As linhagens homozigotas citadas no texto podem ser: AA e aa. Os híbridos resultantes serão Aa. Veja o 

esquema: AA x aa → 100% Aa. Como podemos observar no esquema, os híbridos são geneticamente iguais 
entre si. 

b) Se o agricultor utilizar as sementes produzidas pelos híbridos nos plantios subsequentes, os resultados serão 
diferentes. Isto porque os gametas produzidos pelo híbrido serão A e a. Os cruzamentos desses gametas 
produzem quatro combinações possíveis, produzindo três tipos geneticamente distintos.  

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a) Porque elas possuem DNA idênticos.  
b) Porque, embora essas células possuam o mesmo DNA, diferentes genes podem ser ativados ou não durante as 

etapas do desenvolvimento do indivíduo. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Sapo, pois de acordo com as informações do enunciado o RNA mensageiro do ser vivo em questão deve ter 6 
uracilas, 3 adeninas, 1 citosina e 5 guaninas. Essas quantidades estão presente no RNAm do sapo.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
As interpretações de Marcos e Paulo estão erradas. A cura dos sintomas da anemia falciforme não impede a 
transmissão do gene defeituoso para as gerações futuras, seja por meio de medicamentos, ou por terapias mais 
sofisticadas como transplante de medula óssea. Os procedimentos terapêuticos citado não alteram o genótipo das 
células germinativas envolvidas na reprodução dos portadores da doença. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Cruzamento de animais que são portadores da característica em questão e análise da descendência, ou seja, da 
primeira e segunda gerações. Se o caráter reaparecer nos descendentes, é hereditária.   
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
A lei do uso e desuso pode ser demonstrada através dos órgãos vestigiais, como o apêndice humano. Esse órgão 
atrofiou após uma mudança na alimentação dos seres humanos que deixaram de ser exclusivamente herbívoros. 
A seleção natural de Darwin pode ser explicada através do uso indiscriminado de antibióticos. As bactérias 
resistentes são selecionadas até o ponto do antibiótico não fazer mais efeito para elas.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
De acordo com a Seleção natural, ao longo dos anos os coelhos resistentes a esse vírus foram selecionados 
favoravelmente, aumentando a proporção de coelhos com essa característica. Os descendentes desses coelhos 
possivelmente também apresentavam essa característica. Portanto, após 1958, esses coelhos imunes ao vírus se 
proliferaram novamente.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) O mecanismo que pode levar a uma bifurcação em um cladograma é a especiação, ou seja, o surgimento de 

novas espécies, que pode acontecer devido a mudanças genéticas que levam ao isolamento reprodutivo das 
espécies.  

b) 1 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
Evidencia-se a especiação quando há a constatação do isolamento reprodutivo como consequência do isolamento 
geográfico ocorrido após a inundação.  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a) Essa mutação já existia na população e provavelmente ocorreu ao acaso. 
b) Para Lamarck, os peixes devem ter modificado esse gene para conseguirem sobreviver ao clima frio.  
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Duas das respostas: 
 
• mudanças climáticas 
• desmatamento de caráter predatório 
• reflorestamento com árvores de uma única espécie 
• substituição de florestas por áreas agrícolas ou de pastagem 
• eliminação de habitat natural em decorrência da urbanização ou construção de estradas 
• desequilíbrios em ecossistemas a partir da introdução de novas espécies animais/vegetais 
• exploração excessiva de recursos naturais (pesca, caça, agricultura e pecuária intensivas) 
• contaminação de habitat e de recursos alimentares de espécies por meio de pesticidas, agrotóxicos, emissões 

e vazamentos tóxicos 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
A charge ilustra diversos problemas ambientais característicos do espaço urbano, como a impermeabilização do 
solo, a poluição atmosférica e hídrica e a poluição sonora e visual. Poderiam ser destacados também a devastação 
da mata ciliar, efeitos da chuva ácida e a contaminação dos solos. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 
Efeito estufa: processo natural responsável pela manutenção da vida na Terra.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
Ilhas de calor – que se estabelecem sobre áreas urbanizadas, causando desconforto térmico, além de outras 
consequências indesejáveis. Trata-se de um microclima específico de áreas urbanas, onde se verifica uma elevação 
das médias térmicas, ocorridas devido ao “efeito estufa”, provocado pelo aumento do gás carbônico na atmosfera, 
provocado pelo aquecimento consequente do asfalto de ruas e avenidas, pela presença de enormes massas de 
concreto e pela ausência de partículas sólidas na atmosfera. 
 
Inversões térmicas – O ar é tanto mais frio quanto maior a altitude. Esse fato dá origem a correntes ascendentes 
na atmosfera, pois o ar quente é mais leve, mas, quando ocorre uma inversão térmica, verifica-se o inverso: o ar 
mais quente permanece acima do ar mais frio, impedindo-o de subir. O ar frio fica estagnado e carregado de 
poluentes, agravando assim a poluição atmosférica, em virtude do papel de bloqueio que exercem, dificultando a 
dispersão dos resíduos e micropartículas. As inversões térmicas são mais freqüentes nos meses de inverno. 
 
Enchentes urbanas – Verifica-se os grandes centros urbanos um aumento dos índices de pluviosidade, 
decorrentes da quantidade excessiva de partículas sólidas (poeira) na atmosfera da cidade. Essas partículas 
funcionam como núcleos de condensação de vapor d’água atmosférico, fazendo com que essa água forme gotas, ao 
se aglutinarem em torno das micropartículas, caindo assim sob forma de chuvas. Essa grande quantidade de 
chuvas, caindo sobre as áreas impermeabilizadas (asfalto, concreto, telhados, quintais cimentados), não se infiltra 
no solo, aumentando assim, o volume de escoamento de água que vai para o sistema de drenagem. Extrapola-se a 
capacidade de vazão dos rios e córregos, levando ao colapso da rede de escoamento, produzindo extravasamentos 
danos em extensas áreas. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Por medo de perder a base naval na Crimeia, que fornece acesso ao Mediterrâneo para a esquadra russa do Mar 
Negro e a Rússia é contra o violento golpe (a revolução ucraniana em 2014), que foi idealizado principalmente 
pelos americanos, cujo objetivo é levar a Ucrânia para a Otan (aliança militar ocidental). A Rússia considera isso 
uma ameaça à sua soberania. A Crimeia foi parte da Rússia até 1954, quando o líder soviético Nikita Khrushchev, 
decidiu devolvê-la à Ucrânia. A península abriga uma maioria étnica russa. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gab: explicação: essa região tem a peculiaridade de ser uma área de colisão de placas tectônicas continentais, que 
geram esse enorme dobramento que é a Cordilheira do Himalaia. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gab: Dois dos efeitos: 
• redução acentuada da temperatura; 
• redução da umidade absoluta do ar; 
• aumento da instabilidade atmosférica; 
• diminuição da pressão do ar atmosférico; 
• redução dos totais pluviométricos anuais; 
• diminuição da concentração de gases na atmosfera. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gab: 
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 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gab: O mecanismo das monções se explica pela alternância dos centros de alta pressão e de baixa pressão, o que 
ocorre sazonalmente entre o oceano Índico e o sul e sudeste do continente asiático.  
Durante o inverno, tendo em vista a diminuição de temperaturas, o continente torna-se um centro de alta pressão, 
contrapondo-se ao oceano, que se torna um centro de baixa pressão, tendo em vista a elevação das temperaturas. 
Nesse caso, há um deslocamento de massas de ar frias e secas do continente para o oceano.  
No verão do hemisfério norte, as massas de ar continentais se aquecem mais que as massas oceânicas, tornando-
se, o continente, um centro de baixa pressão e o oceano, um centro de alta pressão, ocorrendo, assim, o 
deslocamento das massas de ar quentes e úmidas do oceano para o continente, provocando ocorrência das chuvas.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Gab: As monções exercem um papel fundamental para a agricultura da Índia, tendo em vista que o ciclo da 
agricultura tradicional está condicionado à dinâmica das mesmas. Por isso, a ocorrência de chuvas provocada pelas 
monções é importante, principalmente, para a cultura do arroz, uma vez que esse cultivo ocorre nas áreas de 
várzeas, que são inundadas durante o período chuvoso. O escoamento das águas pluviais transporta os nutrientes 
das áreas mais elevadas para as áreas de várzea, garantido a fertilização dos vales.  
 
 


