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BIOLOGIA 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Célula diploide: 38 cromossomos. Célula haploide: 19 cromossomos. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Os termos Cromossomo e Cromatina referem-se ao material genético, ou seja, os filamentos formados por DNA e 
proteínas que ocorrem no núcleo. Designa-se como cromossomo o filamento duplicado e condensado que pode ser 
observado durante o processo de divisão celular. Cromatina é o conjunto de filamentos descondensados no núcleo 
da célula que não está se dividindo, em intérfase. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O experimento de Needham defende a teoria da geração espontânea da vida (abiogênese). Essa teoria defende que 
a matéria inanimada, sob a ação de um princípio ativo, pode originar a vida formada pela matéria animada. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Nos frascos de Pasteur não surgiram microrganismos, porque o caldo foi esterilizado aos poucos, sem fervura, e os 
micróbios ficaram retidos na curva do bico em forma de “pescoço de cisne”. Durante o experimento, os frascos 
ficaram abertos para contornar o argumento dos defensores da abiogênese que, se estivessem fechados, o 
“princípio ativo” não poderia entrar em contato com o caldo de carne. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Um argumento que valida a hipótese autotrófica é que no ambiente terrestre primitivo não havia moléculas 
orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos. Assim, foram 
selecionados os seres que possuíam capacidade de gerar seu próprio alimento por meio de reações químicas 
simples utilizando os substratos de natureza inorgânica, tais como sulfeto de ferro, gás sulfídrico, presentes na 
crosta terrestre. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Proteínas. Os coacervados podem ter dado origem às primeiras células procarióticas que se formaram no meio 
aquoso da Terra primitiva. São formados por proteínas.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O experimento de Miller tinha como objetivo recriar as condições da atmosfera primitiva, segundo a Teoria de 
Oparin-Haldane, e verificar a formação de moléculas orgânicas a partir das substâncias simples existentes no 
planeta primitivo. Ao final de experimento o cientista encontrou aminoácidos e bases nitrogenadas, além de cianeto 
e formaldeído (sopa prébiótica). 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Amostra 3. O pareamento entre as bases nitrogenadas G e C é feito por três ligações de hidrogênio, enquanto 
entre A e T é feito por apenas duas. Quanto mais ligações de hidrogênio, mais energia será necessário aplicar para 

rompê-las. Desse modo, quanto maior a relação  maior a temperatura de desnaturação da molécula de DNA. 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Guanina – 16%. A citosina e a guanina ocorrem em quantidades iguais no DNA.Timina – 34%. Como a adenina e a 
timina ocorrem em quantidades iguais no DNA, a quantidade de timina é igual à metade dos 68% restantes de 
bases nitrogenadas. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Ao contrário de todos os seres vivos terrestres, os nucleotídeos do DNA dessa bactéria possuem arsênio no lugar 
de íon fosfato. 
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GEOGRAFIA 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Desenvolvimento das sociedades de consumo – modelo adotado nas sociedades modernas. Eficientes estruturas de 
transportes e comunicação que reduziram os custos de frete e ampliaram os volumes de mercadorias 
transportadas. 
Abertura econômica com a adoção de modelos neoliberais pelos governos dos países. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A estabilidade é o aspecto principal que diferencia os dois tipos de capital. Enquanto o capital especulativo busca 
retornos de curto prazo, o capital produtivo almeja aquele a longo prazo. O capital especulativo é instável, em 
decorrência disso e fluxos internacionais rápidos, ele pode deixar um país em massa com a mesma velocidade com 
que entrou. Em contrapartida, o capital produtivo está preservado em investimentos como plantações, fábricas ou 
outros tipos de empresas. Este fator faz com que tenha menos mobilidade. O capital especulativo, normalmente, se 
restringe às operações no mercado financeiro. O que não o materializa na economia real. O capital produtivo, por 
sua vez, cria valor mediante a transformação de insumos, incluindo a força de trabalho. Logo, o lucro do investidor 
sai desse lucro investidor. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A fuga de capitais é o nome que se dá para quando os recursos financeiros saem em massa de um país em um 
curto período. Tipicamente, isto ocorre em momentos de extrema turbulência econômica. Normalmente, esta fuga 
pega os agentes financeiros de surpresa — prejudicando não só o mercado de capitais local, mas também toda a 
economia do país. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
O Shopping Center é um espaço de consumo e poder econômico que materializa a forma geográfica da sociedade 
de consumo. Ele está associado à globalização como fábula, pois o consumo não é acessível a todas as pessoas, 
uma vez que o a concentração de renda e a desigualdade social ainda fazem parte da realidade, um fato que 
promove os excluídos da globalização. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A charge evidencia a Obsolescência Programada. Trata-se de uma estratégia utilizada pela indústria para reduzir o 
tempo de vida útil de produtos eletrônicos, de modo que os consumidores possam comprar novas mercadorias. A 
oposição ao modelo de consumo vigente é o minimalismo. Um modelo de consumo voltado a comprar apenas o 
necessário. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
a) A mídia provoca a homogeneização dos hábitos culturais e dos padrões de consumo com a publicidade e 

propaganda, o que leva a indústria a padronizar as mercadorias comercializadas em grande parte do mundo. 
b) O elemento de cultura popular destacado na charge é a tapioca. Por ser um alimento tradicional, ajuda a 

preservar a identidade de um local, mesmo diante de tanta exposição a mercadorias globais. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
As principais mudanças estruturais foram a revolução dos transportes e das comunicações. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Região é a reunião de áreas que guardam entre si características em comum. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Capitalismo comercial, industrial e financeiro. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Trata-se de todo e qualquer espaço alterado pela ação antrópica. 
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SOCIOLOGIA 

QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Igor 
A internet surge no contexto do final do século XX (décadas de 60 e 70), nos EUA, para ser um meio de 
comunicação seguro em um contexto de guerra, no caso a Guerra Fria. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Igor 
Quatro impactos foram discutidos em sala de aula – tempo e espaço (desterritorialização das relações sociais e 
aceleração social do tempo), novas formas de produção e consumo (globalização da produção e novos hábitos de 
consumo), novos tipos de crime (cyberbullying e cracker), individualismo em rede (relações sociais baseadas 
principalmente na afinidade). Pontuação: 1 ponto para apontar o impacto e 1 ponto para a explicação. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Igor 
Em momentos de provas, os alunos podem se reunir em um grupo, com a presença de um moderador experiente e 
maduro e com regras bem definidas, para discutir os conteúdos de provas, compartilharem dificuldades e 
experiências, etc. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Igor 
O individualismo em rede são relações sociais estabelecidas pelo mundo virtual e que sua principal característica é 
a afinidade. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Igor 
Um crime virtual cada vez mais recorrente é o cyberbullying, ele pode ser combatido com debates e campanhas de 
conscientização. Também pode ser combatido com as denúncias dos agressores, que na maioria são anônimos. 
 

 


