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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Crossing-over. 
b) Prófase 1. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Mitose. 
b) Meiose. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) A célula representada está em anáfase II da meiose, pois observa-se a separação de 3 cromátides-

irmãs e uma célula diploide não pode (normalmente) apresentar um número ímpar (no caso 3) de 
cromossomos. 

b) O número diploide dessa espécie é igual a 6 (2n = 6). 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) 2 cromátides-irmãs. 
b) 2 cromátides-irmãs. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Meiose. 
b) Anáfase 1. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Meiose. 
b) Metáfase 1. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Telófase 2. 
b) Citocinese, desaparecimento das fibras do fuso, reconstrução da carioteca e dos nucléolos. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Meiose 1: 57 cromossomos duplos. 
Meiose 2: 57 cromossomos simples. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Fase G1: 2 horas e 30 minutos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Metáfase 1. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Os indicadores sociais dos BRICS revelam desigualdades entre eles. Os casos mais graves são os da 
Índia, África do Sul e Brasil, considerando que nesses países cerca de 22%, 16% e 4% da população, 
respectivamente ainda vivia em pobreza extrema. Além disso, a mortalidade infantil é mais elevada na 
Índia e mais baixa na Rússia, enquanto a média de anos de estudo da Rússia é quase o dobro, ao 
comparar-se com os indianos. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
China e Índia são os dois países mais populosos do mundo. Além de representarem força de trabalho, 
também se caracterizam como um grandioso mercado de consumo, permitindo que as economias 
desses países tenham a sua autossustentação com base no mercado interno. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A distribuição de produtos e serviços para os consumidores, onde quer que se encontrem tornou-se 
muito ágil, nos últimos anos, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação 
que permitem a conexão entre lugares, pessoas e empresas em tempo instantâneo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A maior parte das exportações do Brasil para a China consiste em commodities de baixo valor 
agregado. Esse fato pode limitar a competitividade brasileira quanto ao processo de industrialização, 
pesquisa científica e desenvolvimento de novas tecnologias. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Durante a primeira revolução industrial, o carvão mineral era a principal fonte de energia para acionar 
máquinas, e a proximidade das minas ou jazidas foi crucial para a localização industrial, principalmente 
entre o final do século XVIII e o final do século XIX. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
Durante a revolução técnico-científico-informacional, as corporações transnacionais passaram a buscar 
novas áreas para a instalação de indústrias com o objetivo de conseguir menores custos de produção. 
Entre esses fatores, destaca-se a mão de obra barata, incentivos fiscais, sindicatos pouco atuantes e 
leis ambientais flexíveis. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
O processo de urbanização nos países em desenvolvimento facilitou a melhoria nas condições de 
higiene sanitária, o uso de antibióticos, os avanços na medicina, as campanhas de vacinação em massa 
e a melhoria nos serviços de saneamento básico. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Altas taxas de mortalidade infantil ocorrem em populações desprovidas de boas condições de vida, e 
inversamente, baixas taxas de mortalidade infantil ocorrem em populações com boas condições de vida. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Pela manutenção de um elevado padrão de vida e de renda, somado a um maior estágio de 
desenvolvimento da medicina preventiva e curativa. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A elevada expectativa de vida promove o aumento da proporção de idosos e a redução da proporção de 
jovens, acarretando maiores gastos para a previdência e redução da PEA. 
 

As altas taxas de natalidade promovem elevados custos com educação e a geração de empregos. 
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SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Imagem I representa a plutocracia e a Imagem II representa a aristocracia. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Monarquia x República: hereditariedade x elegibilidade; vitaliciedade x periodicidade; irresponsabilidade 
x responsabilização. Bastava citar uma dessas diferenças e explicar suscintamente. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O Estado liberal é um Estado que devia ser mínimo, apenas intervindo na vida social e no mercado para 
assegurar as condições estritamente necessárias para que a sociedade e a economia atuassem por si 
sós. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Uma característica do Estado de Bem Estar Social era o assistencialismo e ele foi criticado por muitos, 
pois esse tipo de Estado trazia dívidas para a nação. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Características do neoliberalismo: centralidade do mercado, austeridade fiscal, repúdio ao social, Estado 
é uma empresa, o neo-sujeito empresário de si. 
 


