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 SUSTENTABILIDADE 
iLwyzx 

VALOR: 3,0 PONTOS 

ROTEIRO: Empresários, demais cidadãos e governo estão empenhados, em geral, na sustentabilidade porque esperam usufruir 
do desenvolvimento sem destruir o planeta. Todos apresentam responsabilidade social.  

ROTEIRO: Por exemplo, renda cidadã, Programa do livro didático, auxílio emergencial. 

ROTEIRO: Pobreza passa pela insegurança alimentar, pelas privações e por acentuada vulnerabilidade, agravando, no caso da 
criança, a mortalidade infantil. A parturiente não dispõe de serviço de água e esgoto, não tem acesso ao pré-natal e não recebe 
nutrição adequada. É um problema estrutural. 

 
GEOGRAFIA 

FELIPE TAHAN 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A figura mostra como diversos períodos da história da cidade do Rio de Janeiro se justapõem no Largo da Carioca. Convivem ali, 
por exemplo, construções surgidas em diversos momentos do século XX com a arquitetura colonial. Ainda que a forma evoque o 
período de surgimento das construções, as funções que elas desempenham são determinadas pelo momento atual. 

Esse modelo de projeção apresenta significativas distorções nas formas. Os continentes são retratados mais “finos” entre os 
trópicos e mais “largos” nos polos, gerando dificuldades para localização e deslocamento. Nessa projeção, a África é situada no 
centro do mapa, ao contrário da projeção de Mercator, em que a Europa se encontrava no centro, por isso, ela é chamada de 
“terceiro-mundista”, trazendo uma valorização do mundo subdesenvolvido, ao destacar a sua posição no mapa e sua verdadeira 
proporção em área. Outra crítica que pode ser destacada, feita pelos cartógrafos na época de sua elaboração, foi a falta de 
cientificidade da projeção, que abdicava de detalhes técnicos em detrimento de opções políticas, com destaque para o erro na 
posição do paralelo 46° 2’ que deveria estar na posição de 45°.

Pode-se definir litosfera como a camada exterior, sólida, da superfície terrestre, que inclui a crosta e a parte superior do manto 
terrestre, à qual se atribui uma espessura de 50km a 200km. Assim, tudo o que está acima desse ponto de contato possui 
temperaturas suficientes para fazer com que as rochas permaneçam rígidas. 
 

A estrutura dessa camada encontra-se na confluência entre rochas e minerais. Na verdade, os minerais, em aglomeração, 
compõem as rochas que, juntas, compõem a litosfera. Entre os minerais, os predominantes são o silício, alumínio e magnésio, 
havendo também uma centena de outros tipos menos presentes, muitos deles valiosos para as atividades humanas. 

O Aluno deveria discutir esse papel gerenciador e coercitivo que se pode implementar através da produção/organização do 
espaço geográfico, dotando-o de próteses, objetos técnicos que passam a fazer parte das características do próprio espaço, 
interferindo no relacionamento das pessoas com o mesmo e das pessoas entre si. Isto é, o desenvolvimento de novas formas de 
relacionamento com o e no espaço geográfico, através de um aprimoramento nas técnicas de controle e de exercício do poder. 
Com o crescente desenvolvimento tecnológico, as formas de controle dos indivíduos vão se tornando mais refinadas. As câmaras 
estão por toda parte perscrutando as pessoas, controlando-as, exercendo um poder que nada tem de invisível. O espaço 
geográfico dos grandes centros urbanos, no qual os indivíduos sentiam-se absolutamente livres no seu anonimato, perde essas 
características.  

 Mapa 01: Divisão Internacional Do Trabalho / A Divisão Norte-Sul: Países Desenvolvidos E Subdesenvolvidos. 
 Mapa 02: Divisão Geopolítica Leste (socialistas) e Oeste (capitalistas). 
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MATEMÁTICA 
ARACÉLI 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A concentração do medicamento na corrente sanguínea de Álvaro atingirá seu valor máximo após −
⋅( , )

= 20 horas. 

Portanto, o médico deverá prescrever a segunda dose para as 20 − (24 − 11) = 7 horas da terça-feira.   

Queremos calcular o valor de x  para o qual se tem 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). Logo, segue que 1,5𝑥 + 160 = 2𝑥 + 146 ⇔ 𝑥 = 28km. 

De acordo com as informações, temos: 
𝐿(𝑥) = 2000𝑥 − 𝑥 − (𝑥 − 500𝑥 + 100)

= −2𝑥 + 2500𝑥 − 100.
 

 
Por conseguinte, o lucro é máximo quando 

𝑥 = −
2500

2 ⋅ (−2)
= 625. 

Calculando: 
𝐶 = 2𝜋𝑅 = 2 ⋅ 3 ⋅ 35 = 210 𝑚

𝑛º 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 =
21000

210
= 100

 

a)  
𝑟𝑎𝑑 = 60o e 𝑟𝑎𝑑 = 150o 

b) 
210° =  𝑟𝑎𝑑 

FREDERICO 
VALOR: 5,0 PONTOS 
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PEDRO PAULO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Somando as medidas na horizontal = 6,7 m 
Somando as medidas na vertical = 11,3 m 
Área da residência = 75,71 m2 
Valor do IPTU = R$ 454,26 

Ângulo 1: 45° 
Ângulo 3: 120° 
Ângulo 2: 120° - 45° = 75° 
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𝐻

115 + 250
=

2

5
 

 
H = 146 metros 

Área do quadrado = Área do círculo 
3,1 = 𝜋 ∙ 𝑅  

3,1 = 3,1 ∙ 𝑅  
3,1 = 𝑅  

3,1 = 𝑅 

31

10
= 𝑅 

√31

√10
= 𝑅 

5,6

3,2
= 𝑅 

R = 1,75 metros 


