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

a) A probabilidade de obterem filhotes com pelos brancos e curtos é de 50%,  pois BbSs  (macho) e bbSS  

(fêmea) tem os seguintes gametas: BS, Bs, bS,bs  (macho) e bS  (fêmea). Assim, cruzando-se: 

b)  A probabilidade da gata acima (bbSS)  cruzar com um gato de pelagem longa _ _ ss  e nascer descendente de 

pelagem longa é de 0%,  pois de acordo com o cruzamento só haverá Ss  (pelagem curta).   

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

a)  pais 
A B

1 2 1 2Aa B B Cc I i aa B B cc I i  

a)  2 2
1 1 1 1 1

P(aa B B cc ii) .
2 4 2 4 64

      

b)  
A B

2 2
1 1 1 1 1

P(A _ B B cc I I ) .
2 4 2 4 64

       

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

a)  O critério imunológico para estabelecer essa classificação se deve ao fato de as hemácias terem aglutinado na 
presença de anti-A e anti-B, indicando que as hemácias de Bruna possuem aglutinogênios A e B em suas 

membranas e quando em contato com os anticorpos, ou seja, os soros anti-A e anti-B (aglutininas), ocorre 
aglutinação, além de não haver aglutinação com anti-Rh. 

b) O indivíduo que é receptor universal é a Bruna, pois é AB  e Rh negativo.  

c)  Não, pois eritroblastose fetal é uma doença que só aparece no segundo filho positivo, quando a mãe é 
negativa. Portanto, se a Giovana fosse a primeira filha, não teria a doença. 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
a)  A primeira Lei de Mendel diz que “cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na 

formação dos gametas”. Levando isso em consideração, os genótipos de Melanie e de seu marido são, 

respectivamente, dd  e Dd.  Diante disso, tem-se a seguinte formação de gametas e cruzamento: 

Dessa forma, existe uma probabilidade de 50%  ou 
1

2
 de que o quarto filho do casal seja homozigoto 

recessivo para o fator Rh (ou seja, Rh negativo) e não desenvolva a eritroblastose fetal. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SARAH 
Galo: RrEe 
Galinha A: RREe 
Galinha B: rrEe 
Galinha C: RREE  
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a)  S da intérfase 
b)  Anáfase 
c)  Ficam alinhados no equador da célular. Grau máximo de condensação. 
d)  2 células n = 5 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

a)  Célula-mãe 2n=6s 

b) Meiose 
c)  Metáfase II da meiose.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a)  n=3d 

b)  Metáfase I: pareamento dos cromossomos homólogos, Metáfase II: alinhamento dos cromossomos homólogos.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 
a)  Espermatogônia 
b)  Espermiogênese: as espermátides se diferenciam em espermatozoides. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUZANA 

a)  Mitose 

b)  Meiose 
c)  Meiose 
d)  Porque são formadas 2 células idênticas à célula-mãe, no caso, com 2n=4s. 
 

GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 
O carvão mineral é um combustível fóssil formado pela deposição de sedimentos sobre antigas áreas florestais em 
ambientes lacustres, as quais sofreram decomposição pela ação da pressão e da temperatura ao longo da era 
geológica paleozoica, no período carbonífero. O carvão apresenta mais pureza quanto maior o teor de carbono. Dos 
tipos listados, o antracito é o que apresenta maior porcentual de carbono e a turfa, o menor porcentual. 
 

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

Os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelo efeito estufa e pela formação da chuva ácida, com 
destaque especial para o carvão mineral que contribui com elevada emissão de enxofre e dióxido e carbono.  Isso 
acontece porque, em que pese o esforço para substituir os combustíveis fósseis como fontes de energia, eles ainda 
hoje mantêm maior destaque na matriz energética mundial. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora VANESSA 

As usinas termelétricas brasileiras utilizam, especialmente, o gás natural, o petróleo e derivados e o carvão mineral 
(combustíveis fósseis). Trata-se de fontes energéticas que não atendem à demanda interna e, por isso, precisam 
ser importadas. Como o valor delas está atrelado ao dólar, isso encarece a geração de eletricidade no país. Quando 
as termelétricas são acionadas, prejudicam-se todos os setores da economia e a sociedade, que consomem essa 
energia 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora VANESSA 

O elevado potencial de energia eólica na interface oceano-continente se deve aos ventos regulares e constantes 

resultantes das diferenças térmicas e barométricas entre terra e mar. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Dentre as razões do expansionismo japonês nas décadas de 1930 e 1940, destaca-se que a industrialização do 
Japão gerou demandas, particularmente de matéria-prima, necessárias à continuidade da produção.  O 
expansionismo estava ligado à política militarista implementada pelo governo imperial japonês, que buscava a 
construção de uma grande área de influência no pacífico.  O grande crescimento demográfico fruto do processo de 
urbanização e industrialização e a crise de 1929 contribuíram para o agravamento dos problemas sociais na nação 
japonesa, assim a política imperialista visava minimizar essa situação. 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Ambos os países citados se situam em ilhas oceânicas originadas do encontro de placas tectônicas, estando, 
portanto, em zonas de intensa atividade sísmica.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 

O Japão apresenta níveis econômicos, tecnológicos e educacionais elevados e possui mecanismos de prevenção e 
minimização de danos causados pela instabilidade física da área que ocupa. O Haiti, ao contrário, é um país social e 
economicamente fragilizado, com elevados índices de pobreza e baixos índices educacionais, sem condições de 
investir em prevenção e minimização dos efeitos de catástrofes naturais. Isso explica por que o abalo sísmico no 
Japão, mesmo tendo sido de maior magnitude, teve um número de vítimas muito menor que o do ocorrido no 
Haiti. 
 

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

As correntes marítimas frias concentram mais oxigênio e por isso transportam mais plâncton, o que estimula a 
pesca. O litoral japonês é banhado por águas frias e quentes que ao se encontrarem originam a ressurgência que 
ao movimentar águas frias mais profundas é também um estímulo à atividade pesqueira.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
Expansão da industrialização, o expansionismo japonês, a centralização do poder do Japão na figura do imperador, 

os investimentos em educação, o modelo militar implantado nos moldes ocidentais, criação do Iene (moeda 
japonesa) etc.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora SUELI 
O Japão é pobre em recursos minerais. Por isso, depende largamente da importação de matérias-primas para 
atender as necessidades industriais. O país importa todo o petróleo que consome, cerca de 90% do minério de 

ferro e manganês, além de outros.  Destaca-se que não basta ter grandes recursos minerais para ser um país rico: 

o importante é investir em centros de pesquisa científica e tecnológica, formação de mão de obra especializada, 
boa gestão administrativa e governamental, educação básica de qualidade e valorização dos recursos humanos.   
 

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

Comentário: Não, a internet surge no contexto da guerra fria, o objetivo não seria a comunicação livre da 
humanidade, um repositório do conhecimento humano, mas, sim, uma forma eficaz de comunicação entre agências 
governamentais nesse contexto de conflito. 
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: É possível pensar de muitas formas, aqui, é importante que compreenda as dificuldades enfrentadas 
no acesso à tecnologia, e, também, compreender que pessoas e empresas colocam essas informações, e controlam 

o acesso a elas. Ainda assim, a amplitude de temas e conhecimentos que encontramos na internet seria 

impensável para um ser humano comum, de algumas décadas atrás. 
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QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: É possível argumentar dos dois lados. A favor: hoje produzimos mais comida do que o necessário para 
alimentar a humanidade, em certo sentido, uma tranquilidade que nenhuma espécie animal conseguiu obter, 
estando ainda preso na busca imediata pela sobrevivência. Contra: Ainda que possamos produzir o suficiente, a 
tecnologia não foi capaz de gerar uma distribuição adequada, havendo ainda fome e necessidades naturais que 
afligem os seres humanos. 
 

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

Comentário: Não, o próprio texto indica a situação de pessoas periféricas. E, mesmo aqui no Brasil, há muitas 
pessoas que não possuem acesso a internet, mesmo nos dias de hoje. 
 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor HUGO 
Comentário: É possível indicar muitas situações, mas, a mais óbvia, foi a possibilidade de aulas remotas durante a 

pandemia. 
 
 


