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GEOGRAFIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Na litosfera temos três diferentes tipos de rochas: as rochas magmáticas ou ígneas; as rochas sedimentares (que podem ser do 
tipo detríticas, químicas e orgânicas); e as rochas metamórficas. 

As rochas magmáticas extrusivas (vulcânicas ou efusivas) tem como características: se consolidam na superfície da Terra (através 
de vulcões ou fendas na litosfera), em contato com a atmosfera se resfriam mais rapidamente, não formam cristais visíveis a olho 
nu. Exemplos: basalto e riólito. 

Os escudos cristalinos têm como características: são áreas constituídas por rochas cristalinas (magmáticas) ou metamórficas; 
datam da Era Pré-Cambriana; são as estruturas mais atingidas pelo processo erosivo; são as estruturas mais estáveis 
tectonicamente; abrangem grandes reservas de minerais metálicos (como por exemplo o ferro, ouro, bauxita e o manganês) e 
não metálicos (por exemplo o granito, quartzo, ardósia, amianto); apresentam de modo geral, relevo rebaixado ou desgastado, 
podendo formar baixos planaltos e até mesmo depressões. 

Nas bacias sedimentares, devido ao seu processo de formação, podemos encontrar os combustíveis fósseis (petróleo, carvão 
mineral e gás natural) e minerais não metálicos como o calcário. 

Os fatores que podem influenciar no intemperismo são: clima (umidade, vento e temperatura); relevo (processo de escoamento 
da água); rocha -matriz (resistência aos processos exógenos); e tempo (período de exposição aos agentes exógenos). 
 

RONNISE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

As motivações, pode-se elencar as perseguições e os conflitos étnico-religiosos como fator determinante para que as pessoas 
deixem seu país de origem. Por outro lado, as oportunidades técnico-científicas, como a promoção da abertura de novos postos 
de trabalho e a necessidade de mão de obra especializada oriunda de outros países, também influenciam o processo migratório.  

Os países inibem os imigrantes ilegais através do aumento de barreiras anti-imigração: fiscalização, leis, muros. Os impactos sobre 
os países onde há forte emigração ou imigração é o crescente número de imigrantes ilegais, migração de cérebros, profissionais 
altamente qualificados, geralmente ligados à pesquisa, remessa de capitais para o país de origem do imigrante, exploração de 
mão de obra, aumento da xenofobia, aumento do número de refugiados. 

Ao contrário das recessões anteriores em que os homens costumavam ficar desempregados a taxas mais altas do que as mulheres, 
a pandemia de Covid-19 tirou as mulheres de seus empregos a taxas desproporcionalmente altas. Dados recentes do 
Departamento do Trabalho dos Estados Unidos confirmam isso: 865 mil mulheres deixaram o mercado de trabalho em setembro, 
quase quatro vezes mais do que o número de homens. 
 

Mas a Covid-19 apresenta dois desafios diferentes para mulheres. Uma questão que explica as taxas de desemprego 
desproporcionais é que algumas áreas foram mais afetadas pelos desafios específicos da pandemia do que outras. Alguns setores 
altamente vulneráveis aos efeitos da pandemia, incluindo preparação e serviço de alimentos, bem como cuidados e serviços 
pessoais (como salões de beleza), a proporção de funcionários do gênero feminino era de 74%. 
 

Em recessões anteriores, qualquer aumento no desemprego geralmente afetava mais os homens do que as mulheres. Isso ocorre 
porque setores como construção e manufatura, que normalmente empregam mais homens do que mulheres, foram os mais 
atingidos. 
 

A segunda questão que está afetando negativamente o emprego das mulheres é que elas tiveram de assumir grande parte dos 
cuidados infantis e da educação de suas famílias, devido ao fechamento de escolas, ensino à distância e os horários limitados de 
creches. 
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ARTE 
MARCEL 

VALOR: 3,0 PONTOS 
  

Arquitetura Acompanhando a expansão da fé católica romana, muitas igrejas foram construídas entre 1050 e 1200 para abrigar 
o grande número de peregrinos que se reuniam para celebrar a fé e o culto a Deus. Seguiram, a princípio, a arquitetura das 
basílicas, utilizando-se de elementos da arquitetura romana, como as colunas e os arcos redondos, e abandonando outros, como 
os tetos de madeira, vulneráveis a incêndios, substituindo-os por abóbadas de pedra cilíndricas, utilizando-as com arestas 
apoiadas em pilastras, para assim provê-las de grandes espaços interiores, sem colunas ou obstáculos. Mais tarde, as igrejas 
românicas desenvolveram características próprias, distanciando-se dos modelos das basílicas na parte externa e interna. 
Adequaram-se para receber grande número de fiéis, adotando uma planta baixa em formato de cruz, em que uma longa nave 
atravessava um transepto mais curto. Ao longo de toda a nave e na área atrás do altar, diversas capelas abrigavam os relicários a 
serem admirados pelos visitantes, posicionados de frente para o altar. As principais obras arquitetônicas deste período, mosteiros 
e abadias estão ligadas às rotas de peregrinação. 

  
A partir do século V, a Igreja Católica posicionou-se como grande protetora da arte romana, dando um impulso vertiginoso à 
pintura, ao lançar mão de imagens para decorar seus templos e pregar o Evangelho. Usava para isso a habilidade de seus monges, 
que se dedicaram a decorar os manuscritos sagrados medievais, também conhecidos por iluminuras, arte que consistia em ornar 
um texto a partir da letra capitular com arabescos, desenhos, miniaturas e grafismos diversos.

  
As catedrais foram os edifícios que marcaram a arquitetura do gótico. Com o estilo românico consolidado, novos elementos 
surgiram na Europa, que presenciou seus céus serem rasgados por catedrais formadas por altíssimas torres de estruturas 
elaboradas, cujos interiores apresentavam uma altura sem precedentes na história da arquitetura. Os arquitetos competiam entre 
si, na busca de alturas cada vez maiores das naves. Isso só foi possível devido a duas inovações da engenharia: a abóbada de 
nervuras e os suportes externos, denominados arcobotantes ou contrafortes, responsáveis pela substituição das janelas estreitas 
e das grossas paredes, que funcionavam como eixo de sustentação, por paredes mais finas e grandes janelas com vitrais que 
inundavam o interior com luz intensa.

 
MATEMÁTICA 

PEDRINHO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Pelo teorema de Tales x = 64/9 e y = 16. 

Pelo teorema da bissetriz interna AD = 48/7 e DB = 36/7. 

Pelo teorema de Tales x = 10. 

Pelo teorema da bissetriz externa AB = 56/5 e BF = 84/5. 
 

Pelo teorema da bissetriz interna e o perímetro descobre-se que AC = 16. 
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TIAGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Vamos, inicialmente transformar as massas dadas em quilogramas (kg): 
 

2100 𝑑𝑔 = 210 = 0,210 𝑘𝑔
0,280 𝑘𝑔 = 0,280 𝑘𝑔
3,15 ℎ𝑔 = 0,315 𝑘𝑔

43,7 𝑑𝑎𝑔 = 0,437 𝑘𝑔

 

Calculando a massa total dos livros, obtemos. 
 

𝑀 = 330 ⋅ 0,210 + 390 ⋅ 0,280 + 450 ⋅ 0,315 + 510 ⋅ 0,437 = 543,12 
 
Massa dos livros que poderão ser transportados no elevador: 400 − 73 − 75 − 30 = 222. 
 
Portanto, o número de viagens do elevador será dado por: 
 

,
= 2,446,  

ou seja, três viagens. 

Considere que 𝑡 seja o tempo, em minutos, que a vela leva para se consumir. 
Sabemos que 2,8 dm = 280 mm, portanto: 

280 = 𝑡 ⋅ 1,4 ⇒ 𝑡 = 200 min,
200 min = (3 ⋅ 60 + 20) min = 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒 20 min𝑢𝑡𝑜𝑠

 

De acordo com a lei de formação da referida função, para x = 7 devemos fazer y = 2  7 – 3 => y = 14 – 3 = 11.  

Com base no gráfico, infere-se que y = 0 para x = 2. 
Logo, f (2) = 0. 

O ruído esteve acima de 55 decibéis entre 2 e 5 horas, entre 6 e 9 horas, entre 11 e 14 horas, entre 16 e 17 horas e entre 19 e 
22 horas. 
Portanto, a resposta é 3 + 3 + 3 + 1 + 3 = 13 horas.  

PEDRO PAULO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) 72/360 = 0,2 = 20% 
b) 0,10*0,25*360 = R$ 9,00 

a) 500/4000 = 0,125 = 12,5% 
b) 500/4500 = 0,111 = 11,1% 

a) 260*1,15 = R$ 299,00 
b) 2808/3600 = 0,78  Desconto de 22% 

a) 0,95*1,2 = 1,14  Aumento de 14% 
b) 60*1,14*5,05 = R$ 345,42 
 

05. 124000*1,1*1,1*1,1 = 124000*1,331 = R$ 165.044,00 

0,5 kg equivalerá a 10% do total, logo 100% (a melancia desidratada toda) equivalerá a 5 kg. 


