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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 1 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Célula diploide: 38 cromossomos. Célula haploide: 19 cromossomos. 
 
QUESTÃO 2 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Os cromossomos X e Y são considerados parcialmente homólogos, pois apresentam regiões que não são 
equivalentes e estão relacionadas às características sexuais do indivíduo. 
 
QUESTÃO 3 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
A célula representada é de um animal, pois as características que podem ser observadas são citocinese 
centrípeta e ausência de parede celular. 
 
QUESTÃO 4 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O número de cromossomos na célula haploide do organismo em questão é 2 (n=2). Na anáfase é 
possível observar a separação das cromátides irmãs de 4 cromossomos. 
 
QUESTÃO 5 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) No intervalo P, ocorre a replicação ou duplicação de DNA, pois corresponde à fase S da INTERFASE. 
b) Ao final desse ciclo celular serão formadas duas células. A constituição genética das células-filhas 

será idêntica à da mãe. O ciclo celular representado pelo gráfico é de uma célula em mitose, a qual 
se dividir formará duas células idênticas à célula mãe e idênticas entre si. 

 
QUESTÃO 6 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) No final da 3ª mitose teremos 8X de DNA, e 1X para cada célula-filha. 
b) A quantidade de DNA por célula na fase inicial de cada mitose é 2X. 
 
QUESTÃO 7 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Metáfase. 
b) Fase S da Interfase. 
 
QUESTÃO 8 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Fase G0(zero) da interfase. 
 
QUESTÃO 9 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
b) As letras A e D correspondem respectivamente à prófase e à telófase. 
c) Nas fases G1 e G2 da interfase, a quantidade de DNA que as células apresentam é, 

respectivamente, X e 2x. 
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
A duração das várias etapas do ciclo celular é G1 – 11 horas; S – 10 horas; G2 – 2 horas e mitose – 1 
hora. 

 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A América Latina deixou de ser um importante destino para imigrantes ao redor no mundo. Estes 
buscam outros territórios como a Europa e os EUA. A região apresenta graves contrastes sociais e 
condições de pobreza, o que limita a atração de imigrantes de outras regiões pobres do mundo. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Na América Latina, o crescimento do narcotráfico e a consequente formação de organizações criminosas 
têm espalhado a violência tanto no campo como nas cidades. Além disso, os megaprojetos 
agroindustriais desestruturam a produção tradicional de alimentos das comunidades, provocaram 
impactos ambientais e aumentaram a concentração de terra. Esses fatores ajudaram no aumento das 
migrações internas na região. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os EUA têm um controle bastante rígido ao longo da área de fronteira com o México e essa envolve 
monitoramento militar, patrulhas de fronteira, câmeras de segurança e alarmes. Os EUA aplicam um 
processo criminal ao imigrante ilegal e em seguida, o sujeito é deportado. A política é alvo de críticas 
por grupos contrários à construção de um muro ao longo da fronteira e que consideram relevante a 
participação da força de trabalho imigrante no país. Ademais, outros grupos declaram que os direitos 
humanos são desrespeitados, como nos casos de separação de famílias. Fato que o governo proibiu por 
decreto após o episódio da imagem que ilustra a questão. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os Tigres Asiáticos (tradicionais) são considerados um subconjunto de países do Norte, pois 
apresentaram forte desempenho econômico e desenvolvimento social. Já os Novos Tigres Asiáticos 
integram os países do Sul, pois o processo de industrialização é bastante recente e ainda apresentam 
problemas sociais a serem superados, como a desigualdade de acesso à educação. 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
As duas imagens evidenciam o fenômeno de segregação socioespacial. Trata-se de separações 
espaciais entre zonas ou bairros conforme a renda dos habitantes. O espaço urbano é uma mercadoria 
de compra e venda e nesse caso, quem possui maior renda compra o melhor espaço e quem possui 
menor renda adquire um pedaço não tão bom como o primeiro. Além disso, ainda existem os grupos 
que ocupam terras e montam favelas. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A inexistência de políticas públicas urbanas como as destacadas no texto promove espaços de moradias 
precárias, as favelas. São aglomerados urbanos com acesso inadequado a água potável, saneamento 
básico e precariedade quanto ao status da propriedade do imóvel. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
É possível mencionar como fluxos importantes de imigrantes qualificados: o dos indianos que vão para 
os Estados Unidos ou para a Europa Ocidental, o dos asiáticos do sudeste e do Japão que rumam 
também para os Estados Unidos. 
Já entre os fluxos causados por razões econômicas podemos mencionar o dos latino-americanos que 
migram para os EUA ou o dos africanos que se deslocam para a Europa Ocidental. Também se 
destacam os fluxos de chineses e asiáticos do sudeste para a Austrália e a Nova Zelândia e os de 
africanos e asiáticos de várias regiões em direção ao Oriente Médio, principalmente ao Golfo Pérsico. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A guerra civil na Síria (localizada no Oriente Médio, Ásia), que já totalizou quase 5 milhões de 
refugiados, é a pior crise humanitária em 70 anos. Desde março de 2011, esse conflito, conhecido como 
“Primavera Árabe”, iniciou-se após setores da população pegarem em armas para tentar derrubar o 
ditador Bashar Al-Assad. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Dois dos motivos: étnicas-raciais, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social e 

associação a determinada ideologia política  
b) Duas das consequências: envelhecimento da população, diminuição da taxa de natalidade, redução 

do crescimento demográfico, diminuição da população economicamente ativa 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O tipo de imigrante retratado na reportagem 1- marginais, ilegais e indigentes-, por estarem em 
situação ilegal, não contribuem com a previdência social e demais impostos que serão aplicados em 
investimentos na área social como saúde, educação etc. Por outro lado, esses mesmos imigrantes 
fazem uso de uma grande quantidade de serviços sociais que são financiados pelos impostos 
arrecadados.  Já o tipo de imigrante da reportagem 2 - "trabalhadores por conta própria e 
empresários"-, na medida em que são legalizados, automaticamente passam a contribuir com o 
pagamento dos referidos impostos, além de colaborarem com a geração de empregos o que, por sua 
vez, eleva a quantidade de contribuintes. 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A ideologia é uma forma de ver o mundo de determinado grupo social e carrega consigo traços de sua 
cultura. Esse grupo pode utilizar da sua cultura para perpetuar o poder e a sua ideologia sobre as 
outras pessoas. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Carmina Burana é um exemplo de uma cultura erudita, porque ela demanda esforço e estudo, está em 
latim e para apreciá-la melhor é necessário uma carga cultural que demanda estudo. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A contracultura como postura é uma negação e uma contestação da cultura vigente. Ela visa 
desconstruir a ideia de imutabilidade da cultura. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
As músicas sertanejas dos nossos dias atuais e as novelas. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Indústria Cultural é um sistema mercadológico que produz a cultura de massa. 
 
 
 
 


