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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
As mitocôndrias possuem como papel fundamental a produção de energia através do processo de respiração celular 
aeróbia. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
A invasão de bactérias, provavelmente, deu origem às mitocôndrias e cloroplastos. A principal evidência desse 
processo é que ambas as organelas possuem DNA próprio.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
Célula procariótica: DNA circular. Célula eucariótica: Cromatina/Cromossomo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
Estrutura 6: Núcleo. Componentes: Envoltório nuclear, nucleoplasma, cromatina e nucléolos. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos.  Estes, por sua vez, são formados no nucléolo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
Processo de síntese de proteínas. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
A fração A contém mitocôndrias, visto que há uma grande produção de ATP e um concomitante consumo de 
oxigênio, o que indica a ocorrência de fosforilação oxidativa ao longo da cadeia respiratória. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
As hemácias maduras sem o núcleo conseguem realizar um maior transporte de oxigênio no sangue.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
Período: Divisão celular. Organização do DNA: Cromossomo. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Feresin 
Eucromatina: Genes ativos. Heterocromatina: Genes inativos. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) considera a divisão em quatro continentes: Americano, Euro-Afro-Asiático, Australiano e Antártida. 
b) considera como continentes a Europa, a Ásia, a África, a América, Oceania e Antártida.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Nação, soberania, politicamente organizado (governo). 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O mar territorial é caracterizado por uma faixa litorânea que se estende desde a linha da costa até 12 milhas 
náuticas (22,2 km), onde o Brasil possui soberania plena. A Zona Econômica Exclusiva caracteriza-se por uma faixa 
de águas que se estende da linha da costa até 200 milhas náuticas (370,4 km), onde o Brasil possui soberania 
compartilhada e direitos exclusivos de exploração econômica. 
 
 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Sim. Estados formados por povos que estão sob domínio de outros povos, mas possuem governo e 

reconhecimento internacional. 
b) Curdos, Bascos, Chechenos, Tibetanos, Caxemires e Palestinos.  
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
A Europa encontrou-se dividida em função do controle exercido pelas superpotências EUA e URSS em suas áreas de 
influência no pós-2ª Guerra Mundial. Esse período conhecido como Guerra Fria, ocorreu após desentendimentos a 
respeito da reconstrução do continente europeu após a realização da conferência de Yalta que estabeleceu a 
reorganização das fronteiras europeias e de forma indireta, o estabelecimento de zonas de atuação política, 
econômica, militar e ideológica desses países. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
A Guerra Fria ficou conhecida como o período da Guerra Improvável devido ao equilíbrio do poder bélico entre as 
superpotências, uma vez que ambos possuíam arsenal nuclear e um ataque com a bomba atômica resultaria em 
uma 3ª Guerra Mundial. Todavia, as pessoas viviam com medo dos conflitos indiretos como a Guerra do Vietnã e 
das perseguições aos opositores das ideias vigentes nos dois sistemas. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os países do terceiro mundo apresentavam atraso significativo no desempenho econômico, uma vez que muitos 
eram nações descolonizadas após a Segunda Guerra Mundial, o que repercutia em baixo desempenho científico e 
industrial. Fatores que diminuíam o desenvolvimento social interno. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
a) A técnica utilizada é conhecida como Anamorfose. Ela é utilizada para representar um fenômeno em que a 

superfície dos territórios será proporcional a ele. 
b) O mapa “repartição da riqueza mundial” coloca os países do Norte Geoeconômico (EUA, França, Alemanha, 

Japão, entre outros) em maior evidência, pois são Estados que apresentam a população com maior renda e 
consequentemente, têm maiores oportunidades de desenvolvimento social. 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os países emergentes apresentam consideram industrialização, crescimento econômico, domínio de alguns setores 
avançados de ciência e tecnologia, além de atração de investimentos estrangeiros. Diferente disso, os países 
desenvolvidos têm grandes investimentos em centros de pesquisas científicas, o que lhes confere o domínio de 
tecnologias avançadas e apresentam IDH muito elevado. 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os países que investem em desenvolvimento científico e tecnológico têm como retorno financeiro a exportação de 
tecnologias para outros países como a venda de satélites e o auxílio no desenvolvimento de pesquisas em 
diferentes áreas do conhecimento. Ademais, aumenta a qualificação profissional da população que pode se inserir 
em áreas com maior valorização salarial no mercado de trabalho. 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo  
O Coronavirus ele sofreu mutações desde 1960, quando ele foi descoberto, e propaga medo, mesmo sem ter uma 
alta taxa de mortalidade, comparado à dengue, por exemplo, pois as pessoas temem o desconhecido, o novo e o 
invisível. Ele também despertou preconceitos em relação aos chineses e impactou significativamente a rotina e a 
economia asiática. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo  
Tem como característica básica a propriedade privada dos meios de produção. A relação social de produção 
dominante nesse modo é o trabalho assalariado. Os meios de produção são baseados na mercadoria. 
 
QUESTÃO 03– (2,0 pontos) – Professor Sussumo  
O trabalho do médico, do professor ou de outro profissional pode ser considerado mercadoria porque ele pode ser 
trocado por dinheiro. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo  
No modo de produção feudal, a força de trabalho era composta por servos que não eram escravos, mas também 
não eram livres. Já o meio de produção era composto pela terra que os servos trabalhavam. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo  
O menino percebe as desigualdades sociais, precarização nas relações de trabalho, desemprego, conflitos sociais e 
destruição do meio ambiente. 
 


