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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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(+) GEOGRAFIA 
RONNISE 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A indústria automobilística sistematizou o trabalho mecanizado via esteira de montagem, objetivando reduzir custos de produção 
e abastecer o consumo de massa. O lema do fordismo é produção em massa e consumo em massa, ou seja, se há produção tem 
que existir consumo, caso contrário, não há lucro. Por esse motivo, Ford defendia uma remuneração maior dos trabalhadores a 
maioria da população para que pudessem adquirir automóveis. 

O surgimento das fábricas, a produção em série e o trabalho assalariado são as principais características desta transformação, 
que alterou a economia, as relações sociais e a paisagem geográfica. 
 

Primeira fase da industrialização é chamada de Primeira Revolução Industrial, que vai de 1760 a 1860. Os principais recursos 
materiais utilizados nessa fase foram o ferro, o carvão, o tear mecânico e a máquina a vapor.  
 

Já a segunda fase do processo, que é conhecida como Segunda Revolução Industrial, dá-se entre 1860 e 1900 e se baseia no aço, 
na energia elétrica e em produtos químicos. 
 

A terceira fase da industrialização, também conhecida por Revolução Técnico-Científica e Informacional, é um processo de 
inovação tecnológica marcado pelos avanços no campo da informática, da robótica, das telecomunicações, dos transportes, da 
biotecnologia e química fina, além da nanotecnologia. Apesar de não haver consenso entre os especialistas sobre o seu início, a 
maioria dos autores data a década de 1970 como determinante para alavancar esse período no mundo da indústria. 

Em alguns países da Europa, o repúdio (e mesmo xenofobismo) em relação aos imigrantes é expresso em diferentes esferas: pelos 
partidos políticos de extrema direita, que exigem leis mais duras e restrições contra a entrada de estrangeiros; por grupos de 
jovens neonazistas e neofacistas, que praticam atos de violência contra negros, judeus, muçulmanos e outras etnias; pela 
sociedade, que toma atitudes de preconceito, exclusão, racismo e outras formas de perseguição. Além da rejeição de parte da 
população que encara os imigrantes como uma ameaça à sua identidade cultural e a seus empregos. 
 

Relativamente à migração regular, a UE fixa as condições para as entradas legais e de residência. Os Estados-Membros mantêm 
o direito de determinar os volumes de admissão das pessoas oriundas de países terceiros em busca de emprego. 
 

A União Europeia também lida com a migração irregular, especialmente através de uma política de repatriamento que respeite 
os direitos fundamentais. No que diz respeito à integração, não existe harmonização das legislações nacionais. No entanto, a UE 
pode desempenhar um papel de apoio, especialmente a nível financeiro. 
 

Um dos principais pontos de atrito entre os países europeus diz respeito à distribuição dos imigrantes depois que estão na Europa. 
Sendo que boa parte da opinião pública é reticente quanto a recebê-los. 
 

A recente crise da imigração, a pior desde o final da Segunda Guerra Mundial, agudizou os problemas em cada país e entre eles, 
quando volumosos fluxos de deslocados chegaram, principalmente nos anos 2015-2016 (2,5 milhões de pessoas pediram asilo, 
sendo a maioria deslocados ilegais). A crise migratória vem exigindo ações e reformas adicionais para garantir a segurança das 
fronteiras, bem como uma distribuição mais justa dos requerentes de asilo entre os países da UE. A chegada constante e em 
massa de imigrantes à Europa, há vários anos, tornou-se o principal tema de debate em vários países do continente. 
 

Nos Estados Unidos: No período do governo do presidente Trump, a política migratória foi radicalizada. Sua promessa de 
campanha de construir um gigantesco muro na fronteira México-Estados Unidos lhe garantiu numerosos votos nas eleições 
presidenciais. Este muro ainda não foi construído. Mas, em abril de 2018, o presidente americano determinou que todos os 
estrangeiros flagrados tentando entrar nos Estados Unidos sem documentação legal deveriam ser presos e julgados 
criminalmente. Como a legislação impede que menores sejam mantidos em prisões federais, os filhos desses imigrantes ilegais, 
que entraram juntos com seus pais, foram separados deles e levados para abrigos. Tem havido protestos e uma forte reação 
humanitária em relação a essas ações do governo norte-americano. 

No aspecto social da revolução industrial podemos evidenciar o surgimento da massa operária nos centros urbanos, a super 
exploração a qual os proletariados eram submetidos, aos péssimos salários que ganhavam e a péssima qualidade de vida. Tais 
fatores, levaram a mobilização constante dos trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho e remuneração. 
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A principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho: cada pessoa faz um objeto por inteiro, do início 
até o fim. Assim, desde a ideia inicial da confecção de   um casaco, por exemplo, o artesão realiza todas as etapas, até obter o 
produto final. 
 

Os instrumentos de trabalho são muito simples (facas, tesouras, martelos, agulhas, linhas de costura, etc.) e geralmente 
pertencem ao próprio trabalhador, o artesão.  
 

O principal objetivo da atividade artesanal é atender às necessidades do artesão e de sua família, embora muitas vezes ocorram 
também a troca e a venda dos produtos. 
 

De maneira simplificada, podemos dizer que o artesanato depende basicamente da capacidade de trabalho do artesão e de suas 
qualidades ou habilidades, pois se trata de um trabalho manual e individualizado. 
 

MANUFATURA 
A manufatura é considerada uma etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Predominou na Europa nos 
séculos XVI, XVII e XVIII e tem como principal característica o uso de máquinas simples (teares manuais, por exemplo) 
e a divisão social do trabalho: cada trabalhador ou grupo de trabalhadores fica responsável por uma tarefa. É o conjunto de tarefas 
de todos os trabalhadores, ou grupos, que permite obter o produto final. Apesar disso, ainda é a habilidade das pessoas que 
comanda o processo de trabalho, e não as máquinas. 
 

INDUSTRIA MODERNA 
A indústria moderna resultou da Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente no Reino Unido (Inglaterra) em meados do século 
XVII e depois se espalhou para praticamente todo o mundo.  
 

Ao contrário do artesanato e da manufatura, a indústria moderna tornou a fabricação de bens ou objetos materiais a atividade 
econômica mais importante da sociedade. O uso maciço de máquinas cada vez mais complexas é sua principal característica. 
 

O emprego de máquinas modernas permite que a indústria possa produzir em larga escala e em série. Em larga escala, porque as 
fábricas produzem enormes quantidades de bens, em níveis jamais atingidos pelo artesanato ou pela manufatura; em série, 
porque a máquina uniformiza a produção, isto é, os produtos industrializados são feitos de acordo com um padrão comum, que 
os torna iguais. Em geral, os produtos artesanais costumam ser de melhor qualidade que os industriais, pois são feitos sem pressa 
e com maior cuidado. No entanto, os bens industrializados levam a vantagem da quantidade, da produção gigantesca em curto 
prazo. Por esse motivo, na maior parte das vezes, estes produtos custam menos que os produtos artesanais. 

 
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
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a)  
𝑟𝑎𝑑 = 60o e 𝑟𝑎𝑑 = 150o 

b) 
210° =  𝑟𝑎𝑑 

FREDERICO 
VALOR: 5,0 PONTOS 
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PEDRO PAULO 

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° 

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 


