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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (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. Célula da pele: 46 cromossomos. Gameta: 23 cromossomos. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Gene é o segmento de DNA que contém uma informação genética. Lócus gênico é a região cromossômica 
específica para determinado gene.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Genótipo representa um conjunto de genes de um indivíduo. Ex: Alelos. Fenótipo representa o conjunto de 
características morfofisiológicas, comportamentais e bioquímicas do indivíduo. Ex: Cor do olho. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Celularidade, Composição química, Metabolismo, Hereditariedade, Evolução, Crescimento e Reação.  
 
QUESTÃO 05– (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O experimento de Lazzaro Spallanzani defende a teoria da biogênese. Essa teoria defende que a vida apenas pode 
ser originada a partir de uma vida pré-existente.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Abiogenistas: A presença de ar fresco era fundamental para a geração espontânea da vida. Biogenistas: O ar era a 
fonte de contaminação dos caldos. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Origem criacionista, Panspermica cósmica e Evolução química (mais aceita).  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Vapor de água, Metano, Amônia e Hidrogênio (H2). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Bases púricas: Adenina e Guanina. Bases pirimídicas: Citosina, Timina e Uracila.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Ligação Fosfodiester entre nucleotídeos e ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
As empresas transnacionais além de contribuírem com a difusão de um padrão de cultura consumista em escala 
mundial, ainda proporcionam todo o aparato tecnológico para os serviços de telecomunicação, transporte, entre 
outros, fatores essenciais para a realização eficaz das atividades econômicas em escala global. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Pode sim afetar o Brasil, o que significa que o país exporta e importa produtos para vários parceiros, possui uma 
economia aberta, que tem ligação de compras e vendas com quase o mundo inteiro, o que caracteriza uma 
integração do mercado brasileiro ao mercado internacional. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
As fábricas globais são uma expressão que indica que a produção e o consumo se mundializaram de tal forma, que 
cada etapa do processo produtivo é desenvolvida em um país diferente. Esses organismos estão presentes em 
vários países devido as facilidades criadas pelo desenvolvimento tecnológico dos sistemas de transportes e 
comunicação. 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
A música retrata o fenômeno da obsolescência programada, bem como, os investimentos em publicidade e 
propaganda. O curto prazo de funcionamento de produtos, sobretudo os eletrônicos, impõe a necessidade de 
aquisição de novas mercadorias, o que amplia o comércio. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
O conceito em questão é a forma geográfica. Trata-se da materialização de um sistema de objetos que compõe o 
espaço geográfico em determinados períodos. O shopping center se relaciona com a globalização, uma vez que é 
uma das principais representações do consumo em proporções mundiais. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Ricardo 
O texto aborda a cultura de massa, uma vez que retrata a atuação de empresas multinacionais alterando modos de 
vida tradicionais. Tal fenômeno repercute em aumento da obesidade na Amazônia. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Aumento das desigualdades sociais entre os países, 
Redução da competitividade dos países mais pobres, 
Êxodo rural devido à modernização do campo. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Elevado fluxo de capitais, expansão dos mercados e das transnacionais. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
O capitalismo financeiro é baseado no sistema bancário global e mercado de ações. Tais setores foram 
profundamente impulsionados pelo atual processo de globalização. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Trata-se de todo e qualquer espaço alterado pela ação antrópica. 
 
 
 

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


