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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Os cloroplastos possuem a função de realizar a fotossíntese nos seres autotróficos. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O principal processo para o surgimento do núcleo foi a invaginação da membrana plasmática. Principal evidência: A 
constituição da membrana plasmática e do envoltório nuclear são lipoproteicas.  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Célula procariótica: Ribossomos livres no citoplasma. Célula eucariótica: Ribossomos livres no citoplasma e presos 
ao retículo endoplasmático rugoso. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Membrana plasmática, citoplasma e material genético (DNA). 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
As 3 fases são: G1, S e G2. Fase S = Replicação do DNA. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Mitose: Processo de divisão celular em que uma célula-mãe dará origem a duas células-filhas geneticamente 
idênticas. Meiose: Processo de divisão celular em que uma célula-mãe diploide dará origem a quatro células-filhas 
geneticamente diferentes e haploides.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Célula Haploide: Células que apresentam apenas uma cópia de cada cromossomo. Célula diploide: Células que 
apresentam duas cópias de cada cromossomo. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Essa afirmação está incorreta, pois no caso das fibras musculares há células polinucleadas, e no caso das hemácias 
há células anucleadas. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Nucléolos produzem os ribossomos que saem pelos poros do envoltório nuclear em direção ao citoplasma. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Celularidade, Composição química, Metabolismo, Hereditariedade, Evolução, Crescimento e Reação. 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes 
Os critérios utilizados para a classificação dos continentes são: O que considera a divisão em quatro continentes: 
Americano, Euro-Afro-Asiático, Australiano e Antártida, a partir de aspectos geológicos como a união da África, 
Europa e Ásia e o que considera como continentes a Europa, a Ásia, a África, a América, Oceania e Antártida, a 
partir de aspectos históricos e culturais.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes 
Estado: É a pessoa jurídica formada por uma sociedade que vive num determinado território e subordinada a uma 
autoridade soberana e Nação é um agrupamento humano, cujos membros, fixados em um território, são ligados 
por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Ex. França, Itália e Alemanha. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes 
a) no 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 e é permitido todo o tipo de exploração econômica. 
b) na 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 dos recursos, tanto vivos como não-vivos, e responsabilidade na sua gestão ambiental. 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Hércules Nunes 
a) O território é usualmente definido como uma área do espaço delimitada por fronteiras a partir de uma relação 

de posse ou propriedade, seja essa animal ou humana. 
b) O povo representa o total de habitantes de um determinado país. Já o país é um conceito genérico referente a 

tudo o que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, 
econômicas, sociais, culturais e outras. 

 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
A Europa foi dividida conforme duas áreas de influência, pois Estados Unidos e União Soviética ocuparam o 
continente a partir de diferentes frentes de batalha. Desse modo, o Oeste ficou sob influência capitalista 
estadunidense e o leste sob influência socialista soviética. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
A charge se remete à propaganda empreendida pela União Soviética, fato que se repetia nos Estados Unidos. A 
presente estratégia repercutia em pressão ideológicas nas diferentes áreas de influência dos países, o que impedia 
a coexistência pacífica. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os países do primeiro mundo eram capitalistas desenvolvidos alinhados aos EUA e apresentavam forte 
desempenho tecnológico e científico. Por sua vez, os países do segundo mundo eram socialistas e possuíam um 
sistema econômico com forte participação do Estado. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
O presente mapa foi elaborado a partir da técnica de anamorfose e suas dimensões territoriais são proporcionais 
aos dados quantitativos referentes aos fenômenos ilustrados. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
Os países emergentes são as nações que apresentaram ascensão social a partir de investimentos em setores como 
a educação e saúde. Todavia, são Estados que ainda possuem significativo atraso quanto a inovação tecnológica e 
desenvolvimento científico. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo Chaves 
O Norte geoeconômico concentra o desenvolvimento científico e tecnológico. Os países do Sul geoeconômico têm 
dificuldades de realizar investimentos nesse setor, além de possuírem poucas empresas multinacionais com centros 
de pesquisa. 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
 
 
QUESTÃO 02– (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
 
 
 
 


