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SUSTENTABILIDADE 
iLwyzx 

VALOR: 3,0 PONTOS 

A Educação permite inclusão social, melhoria de renda e exploração das oportunidades geradas pelo crescimento econômico. 
Mas na construção da resposta o educando também pode argumentar sobre a relação da economia, em expansão, sustentável e 
com sustentabilidade, produzindo trabalho decente e inclusivo.

Se o mundo estiver, de fato, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a educação tem que buscar valores sólidos para atender à 
formação humana e para atender ao mercado. Por isso os gestores, as famílias, a sociedade civil em geral e os governos atuam 
discutindo e rediscutindo os caminhos que produzam uma educação inclusiva, equitativa para enfrentar o mundo com maior e 
mais notável impermanência. 

Uma das causas da “disparidade de gênero entre meninos e meninas na Educação” é o obstáculo representado pela cultura 
regional ou pela cultural familiar, destinando as meninas aos afazeres domiciliares e ao matrimônio. Segundo, podem ser 
dispositivos jurídicos, impedindo a ascensão educacional e professional de mulher.   

 
GEOGRAFIA 

FELIPE TAHAN 
VALOR: 5,0 PONTOS 

MAD (loucura) é uma doutrina de estratégia militar onde o uso maciço de armas nucleares por um dos lados iria efetivamente 
resultar na destruição de ambos, atacante e defensor. É baseada na teoria da intimidação, através da qual o desenvolvimento de 
armas cada vez mais poderosas é essencial para impedir que o inimigo use as mesmas armas. A estratégia é efetivamente uma 
forma do Equilíbrio de Nash, onde ambos os lados estão tentando evitar a pior das conseqüências — a aniquilação nuclear. 
O equilíbrio do terror é uma teoria elaborada na época da chamada Guerra Fria, quando a União Soviética e seus aliados do Pacto 
de Varsóvia por um lado, e os Estados Unidos da América e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN/NATO) por outro, entraram numa corrida ao armamento de tal modo perigoso que nenhuma das eventuais partes 
beligerantes podia esperar vencer um hipotético conflito armado. 

A expressão Doutrina Truman designa um conjunto de práticas do governo dos Estados Unidos em escala mundial, à época da 
chamada Guerra Fria, que buscava conter o avanço do comunismo junto aos chamados "elos frágeis" do sistema capitalista. 
Expansionismo Planetário dos E.U.A. diante o mundo capitalista com suas empresas e instituições que representam a supremacia 
norte-americana. 

De maneira bem direta, o Muro de Berlim foi construído com o propósito de impedir que a população da Alemanha Oriental 
continuasse fugindo para Berlim Ocidental. A cidade de Berlim Ocidental recebia um grande fluxo de pessoas da Alemanha 
Oriental porque era uma “ilha capitalista” encravada dentro do território socialista. Por todos os lados, Berlim Ocidental era 
cercada por territórios da Alemanha Oriental. 
A fuga da população aconteceu durante toda a década de 1950 e, na década de 1960, não demonstrava enfraquecer. O êxodo 
populacional refletia as diferenças nas condições de vida existentes na Alemanha Ocidental e na Oriental. 

a) Tratado ou Conferência de Bretton Woods. 
b) Criação do BIRD (Banco Mundial e FMI) e do GATT “General Agreement on Tariffs and Trade”  (Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio). 

a) Inglaterra, China e URSS (atualmente Rússia) 
b) Maiores potências da época. Potências vitoriosas da 2ª Guerra e controladoras de armamento bélico nuclear. 
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(+) GEOGRAFIA 
RONNISE 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Apesar de distorcer as formas, a projeção de Peters preserva as proporções das áreas de continentes e países, apresentando uma 
postura diferente de outras projeções já propostas que ampliam as superfícies de países localizados no hemisfério norte, dando 
a eles uma impressão de superioridade se comparados aos países do hemisfério sul. 

As elevadas cadeias montanhosas de dobramentos modernos são formados por forças internas como o tectonismo processo de 
orogêneses (força horizontal), em que o choque das placas tectônicas pode originar novos dobramentos no relevo numa estrutura 
rochosa que possua certa plasticidade. 
1. Montanhas Rochosas. 
2. Cordilheira dos Andes. 
3. Alpes. 
4. Atlas. 
5. Himalaias. 

Os avanços tecnológicos (como submarinos, radares, sonares, etc.) permitiram visualizar o assoalho oceânico. Com o 
mapeamento oceânico, forma identificados os grandes fragmentos da crosta denominados placas tectônicas e as grandes dorsais 
das cordilheiras oceânicas. Portanto, foram as tecnologias surgidas no período entreguerras que permitiram reunir as mais fortes 
evidências que sustentam a teoria das placas tectônicas. 

Porque o arquipélago do Havaí localiza-se em uma área conhecida como “pontos quentes” ou hot spots, regiões nas quais o 
magma em elevadíssimas temperaturas consegue perfurar a crosta terrestre. O Brasil está no centro de uma placa antiga e 
estável, formada na Era Pré-Cambriana. 

Os abalos sísmicos ocorrem nos três tipos de limites entre placas. Toda vez que a crosta se movimenta, independentemente do 
sentido ou direção, é resultado do desprendimento de energia e de força exercido pelas correntes de convecção do magma que 
atingem a crosta terrestre. É essa energia desprendida que provoca os tremores de terra. 

 
MATEMÁTICA 

ARACÉLI 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O relógio Tower Clock, localizado em Londres, Inglaterra, é muito conhecido pela sua precisão e tamanho. 
Considere a figura. 
A cada 5 minutos corresponde um ângulo de °

= 30°.  
Assim: 10h = 2. 30º  = 60º  

Seja  Se  e  então: 

g(x) = x2 + x. 0 – 1  
g(x) = x2 – 1  
g(x) = 0 
x2 – 1 = 0, x = 1 ou x = 1.  

Sabendo 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝛼 = , vem 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
4

5
 𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 1, 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑚𝑜𝑠:  𝑐𝑜𝑠𝛼 = −

3

5
  (2𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) 

  2g x x xcos sen .β β    g x 0 3
,
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π
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𝑀 =
cossec𝑥 + sec𝑥

cotg𝑥 + 1

=

1
sen𝑥

+
1

cos𝑥
cos𝑥
sen𝑥

+ 1

=

cos𝑥 + sen𝑥
sen𝑥cos𝑥

cos𝑥 + sen𝑥
sen𝑥

= sec𝑥.

 

Para o ponteiro dos minutos = 50 min = arco de 300°  
Arco = . 2. 𝜋. 𝑟 =  . 2.3.1 = 5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 
FREDERICO 

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