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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 1 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Variabilidade, adaptação (sucesso reprodutivo) e herdabilidade. 
 
QUESTÃO 2 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
CLADOGÊNESE (diversificação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral) e ANAGÊNESE 
(descendência com modificação ao longo do tempo). 
 
QUESTÃO 3 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Mudança ao longo do tempo e ambiente ativo. 
 
QUESTÃO 4 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
A mutação já existia na população, pois de acordo com os pressupostos da evolução biológica, a 
variabilidade genética já existe e o ambiente apenas seleciona os indivíduos mais aptos às novas 
condições climáticas. 
 
QUESTÃO 5 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Segundo Lamarck, a mudança ambiental provocaria o escurecimento da população de mariposas, no 
sentido de melhor adaptá-la às novas condições do ambiente. 
 
QUESTÃO 6- (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Mutação e recombinação gênica. 
 
QUESTÃO 7 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) A espécie de mamíferos identificada é 2N = 26. Em suas células somáticas diploides encontram-se 

26 cromossomos no núcleo. Nos óvulos e espermatozoides – células haploides – são verificados  
N = 13 cromossomos. 

b) O espécime que teve o cariótipo analisado é macho, porque apresenta cromossomos sexuais 
diferentes entre si, sendo um cromossomo X e o outro, o Y. 

 
QUESTÃO 8 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Célula diploide: 38 cromossomos. Célula haploide: 19 cromossomos. 
 
QUESTÃO 9 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
O DNA que compõe os cromossomos deve se duplicar para que a célula possa se dividir e gerar células-
filhas com a mesma carga genética da célula-mãe. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
C: Acrocêntrico. 
D: Telocêntrico. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
O carvão mineral foi amplamente utilizado na I Revolução Industrial e é responsável por graves 
impactos ambientais nas áreas de mineração e quando é queimado gerando muita poluição 
atmosférica. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
O gás natural é menos poluente ao ser queimado e é mais facilmente transportado. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Não gera poluição atmosférica após a sua implantação e é uma fonte de energia renovável 
 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
A Conferência em questão foi a RIO-92, também conhecida como Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. As expectativas com a realização do evento eram grandes por 
tratar-se de uma das primeiras reuniões globais após o fim da Guerra Fria.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
Nesse evento, dois conjuntos de países se destacaram nos debates: os países desenvolvidos, que 
defenderam a necessidade de controlar o crescimento econômico de base industrial (desenvolvimento 
zero), considerado poluidor e consumidor de recursos não renováveis; e os demais países, que 
interpretaram a proposta daqueles como uma tentativa de impedir sua industrialização, defendendo que 
as preocupações com o meio ambiente não poderiam afetar seu crescimento econômico 
(desenvolvimento a qualquer custo). 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
Atualmente, a agricultura é a responsável pela maior parte do consumo de água doce. Em âmbito 
planetário, estima-se que cerca de 70% dos recursos hídricos disponíveis são consumidos por 
atividades de irrigação. Atualmente a África é o continente que enfrenta o maior déficit de água no 
planeta. 
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Nos países desenvolvidos a urbanização ocorreu de forma gradativa, acompanhando o processo de 

industrialização, o que possibilitou a transferência mais lenta da população do campo para as 
cidades, que foram se estruturando para absorvê-los. Já nos países emergentes o processo de 
urbanização ocorreu em função da industrialização e da mecanização do campo que causou um 
intenso fluxo de pessoas - para a cidade, as quais foram incapazes de absorver a população e 
oferecer melhores condições de vida para grande parcela da mesma. Nos países desenvolvidos a 
formação das metrópoles ocorreu de forma gradativa, acompanhando o processo industrial e o 
ritmo de crescimento da população. Nos países emergentes o processo de formação de metrópoles 
ocorreu de forma acelerada, a partir da presença das indústrias e dos equipamentos urbanos que 
atraíram uma parcela significativa da população oriunda do campo e das cidades próximas aos 
grandes centros, o que afetou as condições socioeconômicas das metrópoles. 

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Critério: megacidade é uma aglomeração urbana com 10 milhões de habitantes ou mais. 
b) Tendências: 

• concentração das megacidades em países subdesenvolvidos 
• concentração das megacidades em países do continente asiático 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
a) Urbanização, em Geografia, é um conceito populacional que indica o crescimento da parcela da 

população que vive nas cidades, em comparação com a das zonas rurais. Nos países desenvolvidos 
ocorreu lentamente em razão da modernização do campo e da oferta de empregos urbanos. Já nos 
países subdesenvolvidos, o processo tem sido rápido, desordenado e motivado pela penetração do 
capitalismo no campo, pela estrutura fundiária, aliado à ilusão de empregos urbanos, entre outros. 
Área ou Região Metropolitana. 

b) Megalópoles: Características: As megalópoles são extensas áreas urbanas formadas pela 
conurbação de duas ou mais áreas metropolitanas, entre as quais aparecem muitos outros lugares 
dentro da hierarquia urbana e uma intensa integração da infraestrutura de transporte, produção e 
consumo. A agropecuária intensiva e os cinturões verdes, muitas vezes dão um aspecto rural a 
essas regiões, porém, estão totalmente vinculadas à economia urbana. Concentram grandes 
movimentações financeiras e serviços e são dotadas de grande infra-estrutura. 
Exemplos: Estados Unidos (a Boswash, a Chipitts e a San-San). A Boswash, entre Boston e 
Washington, situada na costa leste dos Estados Unidos, além de ser a primeira e a mais importante 
a se formar, inclui ainda os aglomerados de Nova York, Nova Jersey — Newark, Filadélfia, 
Baltimore, dentre outros. 
Tokaido, a megalópole japonesa, situada no sudeste da ilha de Honshu, forma o espaço urbano 
mais populoso do planeta e engloba grandes cidades como Tóquio, Yokohama, Osaka, Kobe, 
Nagoya, Kioto, entre outras. 

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A megacidade é aquela aglomeração urbana cuja população ultrapassou os dez milhões de habitantes, 
seja ela uma cidade influente economicamente ou não. Já uma cidade global é aquela cujo grau de 
polarização, ou seja, influência, é capaz de permitir-lhe a oferta de serviços no âmbito mundial. Esse 
tipo de aglomeração urbana prescinde de uma grande população, já que exerce grande influência 
mundial. 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A internet surgiu durante a Guerra Fria com os projetos Sputnik e Arpanet e, depois da queda da URSS, 
ela se popularizou na sociedade civil. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Internet das Coisas é considerada a terceira fase da Internet, na qual os veículos, os objetos e os 
eletrodomésticos estão conectados à internet, provocando a ubiquidade. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
A internet provocou mudanças nas compras das pessoas com o e-commerce e com os provadores 
virtuais, com a praticidade da entrega e a possibilidade de preços baixos. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Ciberbullying é um dos inúmeros crimes virtuais, cujas mensagens são repetitivamente enviadas de 
forma eletrônica e assumem uma característica de ameaça, de intimidação, de assédio, de injúria, entre 
outros. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Individualismo em rede é uma formação de redes de convívio físico e on-line com base em valores e 
interesses particulares. 
 
 


