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 GEOGRAFIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Corrida armamentista é a denominação da prática de nações rivais de acumular e melhorar o desempenho e a quantidade de 
armas em tempos de paz. Trata-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento 
de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. 

A. 40°N, 80°O 
B. 20°S, 40°O 
C. 60°N, 40°L 
D. 20°N, 20°L 
E. 40°N, 100°L 

São Caraterísticas dos solstícios provoca maior intensidade de radiação solar em um dos hemisférios; Influência na duração do 
dia e da noite: no solstício de verão o dia é maior que a noite. Nesse momento, o outro hemisfério estará em solstício de inverno, 
quando a noite é maior que o dia; marca o início do verão e do inverno; Entre os dias 21 ou 22 de dezembro os raios solares 
incidem verticalmente sobre o Trópico de Capricórnio, desencadeando o solstício de verão no Hemisfério Sul e o solstício de 
inverno no Hemisfério Norte; No dia 21 ou 22 de junho, os raios solares incidem verticalmente sobre o Trópico de Câncer, 
promovendo o solstício de verão no Hemisfério Norte e o solstício de inverno no Hemisfério Sul. 

a) Em B serão 11h. Entre as duas cidades temos 7h de diferença, como a cidade “B” está a Oeste de “A”, são 7h atrasadas. Assim, 
em B = 18h – 7h, B = 11h. 

b) Em Y serão 8h. X está no fuso 3h e Y está no fuso +1h. Entre as duas cidades temos 4h de diferença, como a cidade “Y” está 
a leste de “X”, são 4h adiantadas. Assim, em Y = 5h + 4h, Y = 9h.  

a) Em Lisboa serão 8h do dia 08/04. 
b) Em Roma serão 17h do dia 08/04. 
 

RONNISE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A primeira delas é a fase na qual as taxas de natalidade e mortalidade são altas, ou seja, nascem muitas pessoas e morrem muitas 
pessoas, logo, o crescimento da população é baixo. 
A segunda fase é o momento em que o país começa a obter melhoras nas condições sanitárias, a medicina avança e a expectativa 
de vida aumenta. Com isso, a taxa de natalidade se mantém alta, mas a de mortalidade cai. Como nasce muito mais pessoas do 
que morrem, vê-se acontecer uma enorme explosão demográfica. É o que vemos acontecer hoje em vários países 
subdesenvolvidos. 
A terceira fase é quando o país entra em processo de industrialização, o que provoca migração em massa da população do campo 
para a cidade. E por ser mais difícil sustentar grandes famílias na cidade do que no campo, essa urbanização faz com que as 
famílias tenham menos filhos. Além disso, nessa fase começam a surgir os métodos anticoncepcionais, a população começa a se 
instruir, o planejamento familiar se torna algo comum e muitas mulheres ingressam no mercado de trabalho. Tudo isso contribui 
para uma diminuição das taxas de natalidade. Assim, morrem-se poucas pessoas, mas nascem-se poucas pessoas. E, com isso, 
temos uma queda vertiginosa do crescimento populacional. 
Por fim, a quarta fase é o momento em que a maioria dos países desenvolvidos se encontra. As taxas de natalidade e de 
mortalidade se mantém muito baixas, o que leva a um crescimento populacional próximo a zero. 
Ou seja, o crescimento populacional não é como uma bola de neve morro abaixo. Ele é sujeito a muitos outros fatores que 
precisam ser levados em conta para uma análise mais adequada. 

A Leis dos Grãos, em 1815, que levou à Grande Fome da Irlanda; a Lei dos Pobres, em 1834, que levou à criação das “casas de 
trabalho” na Inglaterra, que eram como campos de concentração para os indigentes.  
As soluções defendidas por Malthus para superar o problema iminente da fome não era matar pessoas, mas a abstinência 
voluntária e o casamento tardio, principalmente nas classes mais baixas. 
Realizar a “sujeição moral”, ou seja, Malthus sugere que, para controlar a natalidade, as pessoas deveriam se sujeitar à abstinência 
sexual e ao casamento tardio; 
 A prática da castidade antes do casamento. Segundo ele, as pessoas deveriam inibir de forma voluntária os seus desejos 

carnais. 
• Ter apenas o número de filhos que pudesse prover o sustento. 
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Uma das explicações para Somália: 
A base mais larga da pirâmide pode ser explicada pelo menor nível educacional da população feminina do país implicar maiores 
taxas de natalidade/índice de fecundidade. 
O menor nível educacional da população em todas as faixas etárias sugere uma menor qualidade de vida dos habitantes, o que 
explica a menor expectativa de vida nessa sociedade, expressa no topo estreito da pirâmide. 
Uma das explicações para Israel 
A base mais estreita da pirâmide pode ser explicada pelo maior nível educacional da população feminina do país implicar menores 
taxas de natalidade/índice de fecundidade. 
O maior nível educacional da população em todas as faixas etárias sugere uma maior qualidade de vida dos habitantes, o que 
explica a maior expectativa de vida nessa sociedade, expressa através do topo largo da pirâmide. 

 
ARTE 

MARCEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Os historiadores modernos deram o nome de helenística à cultura iniciada sob o poder de Alexandre e seguida até o domínio da 
Grécia pelos romanos. Todas as transformações históricas do período, sobretudo o desaparecimento da independência das 
cidades-Estados (a pólis grega), dando lugar à formação de reinos imensos, interferiram na arte grega. 
 

A escultura 
A escultura do século IV a.C. apresentava traços bem característicos. Um deles era a representação, sob forma humana, de 
conceitos e sentimentos, como a paz, o amor, a liberdade, a vitória, etc. Outro traço marcante foi o surgimento do nu feminino, 
pois, nos períodos arcaico e clássico, representava-se a figura feminina sempre vestida. Praxíteles, por exemplo, esculpiu uma 
Afrodite nua que acabou sendo sua obra mais famosa. 

Ordem Dórica: Caracteriza-se pela sobriedade e a coluna é destituída de ornamentos. O capitel é ovado ou eqüino. Segundo 
Vitrúvio, a ordem simbolizaria a força e a graça do corpo masculino.

As obras públicas 
A arte romana revela-nos um povo de grande espírito prático: por onde passou, estabeleceu colônias e construiu casas, templos, 
termas, aquedutos, mercados e edifícios governamentais. Uma das mais representativas obras da construção civil dos romanos é 
o aqueduto conhecido até nossos dias por Le Pont du Gard. 
Erguido no século I a.C., esse aqueduto de 50 quilômetros de extensão conduzia água até Nîmes, cidade que hoje pertence à 
França. A parte dessa obra que mais chama a atenção é a ponte sobre o rio Gardon: com 48,77 metros de altura, três ordens de 
arcos, ela está apoiada em pilares cravados nas rochas. Um aspecto de grande beleza da construção são os arcos que criam as 
áreas vazadas, as quais dão leveza à ponte e contrastam com a solidez e a imponência que uma obra de engenharia do Império 
Romano deveria ter. 

 
MATEMÁTICA 

PEDRINHO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Descobrindo a altura usando teo. de Pitágora e em seguida utilizando a propriedade do baricentro, tem-se que a corrente terá 
comprimento de √3 𝑐𝑚. 

Se BM = 5 cm então a hipotenusa mede 10 cm, logo aplicando o teo. de Pitágoras AB = √51 𝑐𝑚.

Pela propriedade do baricentro a altura terá medida de 12 cm, logo o lado do triângulo mede 8√3 𝑐𝑚. 

O menor ângulo formado é de 115°. 

Se AG = 9 cm o segmento GM é metade pela prop do baricentro, logo GM = 4,5 cm. 
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TIAGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A + B + C = + + = + + = =  

A fração pedida será: 

1 −
1

4
+

1

3
= 1 −

1

4
−

1

3
=

12 − 3 − 4

12
=

5

12
 

Se ℎ = 16, então 
|2 ⋅ 16 + 𝑏 − 63,5|  ≤ 1,5 ⇔ −1,5 ≤ 𝑏 − 31,5 ≤ 1,5

⇔ 30 ≤ 𝑏 ≤ 33.
 

 
                                                                            𝐴 ∩ 𝐵 = [1,3] 

O paciente I tomou 15 ⋅ 5 = 75 > 60 gotas e os pacientes II, III e V não respeitaram a quantidade de gotas por dose. Portanto, o 
único paciente que tomou o remédio de acordo com as orientações foi o IV.  

PEDRO PAULO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

 



5 
 

 

  


