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 GEOGRAFIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Consiste em identificar áreas do planeta (ou tendo outros espaços de referências, como por exemplo o interior de um país etc.) 
com características em comum. Essas características podem ser de ordem física, histórica, econômica e outros. 

A divisão tradicional do Brasil em cinco regiões, feita pelo IBGE, levou em consideração os aspectos físicos e socioeconômicos do 
território brasileiro e respeitou os limites estaduais para estabelecer a divisão territorial. 

Podemos considerar como características da região Centro-sul: Ter uma agricultura modera; possuir IDH médio e baixo; ser a 
região mais urbanizada do país; ser a região com maior PIB do país; ter grandes complexos industrias, abranger a maior parte da 
população do país; e outras características. 

Tendo como referência as informações do exercício, o parque encontra-se ao Sul da escola e o teatro encontra-se a Noroeste da 
escola. 

As linhas imaginárias podem ser divididas em paralelos e meridianos, sendo que os paralelos tem como características: o Equador 
é o principal paralelo; o Equador divide a Terra em dois hemisférios iguais, o Norte e o Sul; eles variam de 0° a 90° Norte e Sul; 
são linhas paralelas, ou sejam, não se cruzam; existem infinitos paralelos; eles definem as latitudes. Estão dispostos no sentido 
Leste-Oeste; não possuem a mesma extensão, a medida que se afastam do Equador reduzem de tamanho. 
 

RONNISE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Diminuição da cobrança de impostos das grandes empresas, de modo que aumentem seus lucros (reforma fiscal); 
 abertura comercial para aumentar as importações e exportações, a partir da diminuição das tarifas alfandegárias; 
 privatização das empresas estatais, com o objetivo de diminuir a presença do Estado no mercado; 
 redução dos gastos do Estado, com corte de funcionários, terceirização de serviços; 
 diminuição de leis trabalhistas para diminuir custos dos empresários; 
 oposição à doutrina marxista; 
 crítica ao keynesianismo; 
 incentivo à competitividade de mercado; 
 repressão às organizações sindicais e movimentos populares; 
 controle dos ideais neoliberais por meio de instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização Mundial 

do Comércio (OMC) e o Banco Mundial (BM). 

Na Europa, os mais representativos governos neoliberais, na década de 1980, foi o de Margareth Thatcher, na Inglaterra, e Helmut 
Kohl, na Alemanha. Nos Estados Unidos, o destaque é o governo de Ronald Reagan. 
 

Seu programa de privatizações ou fechamento de empresas estatais deficitárias ampliou o desemprego e deixou milhões de 
famílias pobres ameaçadas de não ter hospitais ou escolas. 
 

Como primeira-ministra, ela estava determinada a moralizar as finanças públicas, e partiu firmemente para a redução do papel 
do Estado e para o incentivo ao livre mercado. 
 

O controle da inflação era uma meta central do governo, que introduziu um corte radical nos gastos e nos impostos. Thatcher 
privatizou empresas estatais, fomentou a compra de casas. 
 

Os sindicatos protestaram e Thatcher foi para o confronto: numa greve de mineiros, que durou meses, vários operários foram 
mortos pela polícia. A Dama de Ferro, como ficou conhecida, ganhava uma batalha atrás da outra contra os sindicatos e seus 
inimigos. 
 

Quando Thatcher criou o Poll Tax (imposto residencial que fazia uma casa com quatro moradores pobres pagar o dobro de 
impostos que um casal rico), os protestos se agitaram. Em 1990, ela foi substituída pelo novo primeiro-ministro John Major. 
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O conceito é população absoluta. Há vários fatores que interferem diretamente na distribuição da população no espaço 
geográfico, tornando-a irregular. A polarização econômica, estimulada pelo desenvolvimento tecnológico e pelos investimentos 
de capitais é o principal desses fatores. Entretanto, as condições físicas do meio, os elementos ligados às circunstâncias da 
natureza ainda exercem influência na fixação de grande parte da população mundial, principalmente daquela que não se 
apropriou dos benefícios do avanço tecnológico. 

 
ARTE 

MARCEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

 Significado das pirâmides / poder  
A crença na vida após a morte levou à construção de grandes túmulos, sendo os mais importantes aqueles destinados aos 

faraós, cujo poder estava acima de todos. Os mais imponentes túmulos eram as pirâmides, que serviam de sepultura para os 
faraós e membros de sua família. Os faraós eram mumificados e embalsamados. Os egípcios acreditavam que todos se utilizariam 
do corpo e dos bens materiais numa outra vida. Aos faraós cabia a melhor mumificação, os mais decorados sarcófagos e os mais 
ricos rituais funerários. Tudo isso para reforçar e imortalizar seu poder. 

De acordo com a lei da frontalidade, o tronco é sempre representado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés são vistos 
de perfil. A justificativa para essa representação é a de que a arte não deveria apresentar reproduções naturalistas, que tentassem 
imitar a realidade. Era preciso ficar evidente que se tratava apenas de uma representação. 

No Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, os homens eram nômades e viviam da caça e do extrativismo. As expressões artísticas 
consistiam em traços feitos nas paredes das cavernas ou nas mãos em negativo. A principal característica da pintura era o 
naturalismo: os seres eram representados como o artista os via. As imagens são carregadas e os traços, fortes. Os materiais 
empregados eram óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais, sangue e gordura de animais. Inicialmente usavam os 
dedos e posteriormente pincéis feitos de penas e pelos. Na chamada Idade da Pedra Polida, deu-se a Revolução Neolítica. Com o 
início da agricultura e da domesticação de animais, os grupos humanos passam a se fixar em um lugar, aumentam a população, 
desenvolvem-se os núcleos familiares e surge a divisão do trabalho. Criam-se técnicas de tecelagem e cerâmica, constroem-se as 
primeiras casas. Desenvolvem-se também a atividade mental e o pensamento reflexivo; o estilo naturalista é substituído por um 
estilo mais geométrico, que não busca imitar a natureza. As figuras possuem poucos traços e cores e as formas são apenas 
sugeridas. Cada vez mais simples, esse tipo de figura seria o primeiro passo para a escrita pictográfica, em que os seres e as ideias 
são representados por desenhos simples. Como tema, o ser humano é representado em suas atividades do dia a dia. As imagens 
dão a ideia de movimento. 

 
MATEMÁTICA 

PEDRINHO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

David pode fazer triângulos com os seguintes lados (5,6,2), (5,5,3), (5,4,4). Logo ele conseguirá montar 3 triângulos diferentes, 
onde 2 são isósceles. 

Traçando retas paralelas nos bicos, nota-se por ângulos alternos internos que x = 38°. 

Pelo Teorema do ângulo externo 100 = 54 + Â o que implica em Â = 46°. 

Traçando paralelas nos bicos formados, nota-se que JKL = 81°. 

Utilizando o teorema do ângulo externo, tem-se que y = 3x.
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TIAGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Considere o diagrama, em que 𝐴 é o conjunto das pessoas que possuem o antígeno 𝐴 e 𝐵 é o conjunto das pessoas que 
possuem o antígeno 𝐵. 

 

 
 
b) Sabendo que foram coletadas 200 amostras, devemos ter 100 − 𝑥 + 𝑥 + 110 − 𝑥 + 20 = 200 ⇔ 𝑥 = 30. 
Em consequência, podemos afirmar que 100 − 30 = 70 pessoas possuem o tipo sanguíneo 𝐴.   

Fazendo 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶, obtemos:  
𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 = {5, 6, 7, 8, … , 24, 25}, que é o conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente ao conjunto A, B e C. 

Vamos considerar que: 
J  é o conjunto dos alunos que leem jornais. 
R  é o conjunto dos alunos que leem revistas. 
x  é a porcentagem dos alunos que leem jornais e revistas. 
 
Podemos, então, representá-los através dos diagramas. 
 
Portanto: 

35% − 𝑥 + 𝑥 + 55% − 𝑥 + 25% = 100% ⇒
−𝑥 = 100% − 115%

𝑥 = 15%
 

 
Logo, 15% de 3800 é 570. 
 
Resposta: 570alunos leem jornais e revistas.   

Considerando que: 
𝑀: conjunto dos alunos que ficaram com notas baixas em Matemática. 
𝑃: conjunto dos alunos que ficaram com notas baixas em Português. 
𝐶: conjunto dos alunos que ficaram com notas baixas em Ciências e as informações do problema, temos os seguintes diagramas. 
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Sejam A o conjunto das peças reprovadas pelo tamanho e B o conjunto das peças reprovadas pelo peso. De acordo com o 
enunciado podemos estabelecer os seguintes diagramas: 
 

 
 
A Falsa, pois 40 é 25% de 160. 
B Falsa, pois 20% de 160 é 32. 
C Falsa, pois 40 é aproximadamente 22% de 180. 
D Verdadeira, pois 20 é aproximadamente 11% de180.   
Portanto o candidato D deverá ser admitido. 

PEDRO PAULO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

2 −
2 ∙ 1

2
= 3𝑐𝑚  

A razão será igual a um “múltiplo de 1/2”, ou seja, 1/2. 

𝑣𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ã𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
=

3

7
=

6

14
 

Logo, 6 idosos já foram imunizados.  

𝐷𝐹

3.000.000
=

𝐺𝑂

7.000.000
=

𝑀𝑆

3.400.000
=

𝑀𝑇

2.600.000
=

320.000

16.000.000
=

1

50
 

𝐺𝑂

7.000.000
=  

1

50
 

GO = 140.000 imunizantes para o Estado de Goiás 

6

𝑥
=

6

8
∙

960

1200
 

x = 10 h/dia, ou seja, 4 h/dia a mais do que as 6 h/dia.  

  
Área do campo = 10500∙6800 = 71.400.000 cm2 
Área da placa de grama = 60∙40 = 2.400 cm2 
Quantidade de placas = 71.400.000 / 2.400 = 29.750 placas de grama 
Custo total = 29.750∙4,50 = R$ 133.875,00 


