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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Fossilização do tipo mineralização ou petrificação. 
b) Os fósseis são uma forte evidência da mudança ao longo do tempo e oferecem elementos que 

indicam a ancestralidade e parentesco evolutivo na classificação biológica dos seres vivos. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Camuflagem que é a capacidade de imitar o ambiente em que vivem para tirar alguma vantagem. 
b) Mimetismo que é a capacidade de se parecer com outros animais, com o intuito de parecer quem 

não são e tirar vantagens desse processo. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Homologia. A homologia entre estruturas de organismos diferentes sugere que eles se originaram 

de um grupo ancestral comum e têm a mesma origem embriológica.  
b) Não. Porque as asas dos insetos e dos morcegos são estruturas diferentes quanto à origem 

embriológica, embora ambas estejam adaptadas à execução de uma mesma função, o voo, sendo, 
portanto, estruturas análogas em um modelo de convergência evolutiva. 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) A célula representada é de um animal 
b) Pois as características que podem ser observadas são citocinese centrípeta e ausência de parede 

celular. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) P. 
b) O. 
 
QUESTÃO 06- (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) 16X. 
b) 2X. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Metáfase. 
b) Prófase. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Fase G0 (zero). 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
a) Telófase. 
b) Citocinese. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor Feresin 
Fase G1: 9 horas e 15 minutos. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Aumento dos gastos com aposentadoria e dificuldade na reposição da mão de obra. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Liberal  
Guerras e perseguição política e religiosa 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Liberal 
Facilita a circulação e comércio do carvão e do aço. 
 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
O aumento dos casos de fome, desnutrição, desidratação e doenças que se instalam nos organismos 
debilitados e causam óbitos, o que seria pouco provável em crianças bem alimentadas. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
Deficiência no sistema de distribuição dos recursos necessários para se ter acesso à alimentação, 
fenômeno que acontece principalmente nos países em desenvolvimento e nas áreas rurais em que a 
infraestrutura é precária e a conexão com os centros urbanos é difícil. 
 
O desperdício de alimento. Em 2016, das 4 bilhões de toneladas métricas de comida produzidas, um 
terço foi desperdiçado (1,3 bilhões de toneladas métricas). 
 
Conflitos, terrorismo, corrupção, mudanças climáticas, degradação do meio ambiente e a pobreza 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor Ricardo (AS)/Professor Hércules (AC) 
O aumento no preço das commodities provoca o aumento no preço dos alimentos que prejudicam os 
consumidores, principalmente os de baixa renda que precisam comprometer grande parte de sua renda 
para aquisição de alimentos. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Organização do espaço da União Soviética: Surgiram vários países independentes, dentre os quais o 
principal é a Federação Russa. Foi criada a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), um fórum de 
coordenação política e econômica entre 12 das 15 ex-repúblicas soviéticas. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Uma das principais causas da Revolução Russa foi a situação de injustiça social que afetava as camadas 
mais pobres da população no começo do século XX, camponeses e operários viviam em situação de 
miséria e pobreza e viram com bons olhos as possibilidades de mudança com a revolução. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
A perestroika previa o fim da ajuda financeira aos países socialistas, e Cuba dependia totalmente dos 
subsídios soviéticos para sobreviver, devido ao embargo econômico imposto pelo governo 
estadunidense a partir da Crise dos Mísseis em Cuba. 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Hércules 
Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a secretaria do Partido Comunista e colocou em prática os planos 
da perestroika (reestruturação) e glasnost (transparência). 
 
Esta política pretendia: modernizar a economia da Rússia; reduzir a participação do Estado na 
economia; diminuir a interferência do governo nas questões civis. 
 
Rapidamente, o modelo demonstrou sinais de ineficiência. As manifestações populares cresceram por 
todo o país e os países do Leste Europeu anunciaram o fim do socialismo. 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
As desvantagens do acesso à internet apenas pelo aparelho de smartphone são manifestas: cria uma 
situação de precariedade para realizar tarefas como trabalho remoto, ensino à distância ou acesso a 
serviços como o auxílio emergencial do governo. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Inclusão digital é o acesso às novas tecnologias e o aprendizado de habilidades essenciais para usá-las. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
O conceito de alfabetismo digital/virtual está ligado à capacidade de entender e discernir as 
informações vinculadas na internet. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Dois motivos comuns pelos quais as pessoas produzem as notícias falsas (Fake News) podem ser 
encontrados no ódio e na promoção de produtos. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor Sussumo 
Uber é uma empresa disruptiva porque elas rompem com os padrões estabelecidos, revolucionando os 
mercados e apostam em longo prazo. 
 


