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SUSTENTABILIDADE 
iLwyzx 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Porque sem água de boa qualidade as doenças serão recorrentes na vida de uma comunidade. 
b) Anemia, tifo, toxoplasmose. 
c) Dengue. 

Zerar o desmatamento ilegal; preservação das fontes hídricas; reuso imediato das águas residuais. 

a) Gabarito oficial, alternativa A. 
b) As independências foram mediadas e controladas pelas potências europeias e não houve ruptura com o colonialismo cultural, 

com o imaginário colonizado. As economias são mediadas pelas holdings das metrópoles, responsáveis por intervenções e 
palpites nos problemas políticos dos antigos colonos. 

 
GEOGRAFIA 

FELIPE TAHAN 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Entre os fatores geradores desses conflitos encontram-se: petróleo; território; água; religiões e facções religiosas.

a) O termo “Primavera” foi utilizado em outros momentos da história como referência a aspirações populares relacionadas a 
mudanças políticas e sociais. Exemplos disso foram a “Primavera dos Povos”, no século XIX, e a “Primavera de Praga”, na 
década de 1960.  

b) No final de 2010 e início de 2011, alguns países árabes, como Tunísia, Egito, Líbia, Bahrein, Iêmen e Síria apresentaram 
revoltas populares denominadas pela mídia como “Primavera Árabe”. Essas manifestações se caracterizaram pela 
insatisfação popular diante de um cenário permeado por governos autoritários de longa data, desigualdades econômicas e 
tensões étnicas. 

a) Atualmente Jerusalém é um município em Israel e também a sua capital e a sede do governo, embora não seja reconhecida 
como tal pela ONU e pela UE. A ONU considera Jerusalém como cidade internacional. A cidade é governada por um conselho 
municipal composto por 31 membros eleitos cada quatro anos. Desde 1975, o presidente da câmara (prefeito) é eleito por 
sufrágio direto cumprindo um mandato de 5 anos e apontando 6 deputados. 

b)  
 Área 1 – Cisjordânia 

É um território sob ocupação de Israel, reclamado pela Autoridade Palestiniana e pela Jordânia, situado na margem ocidental 
do rio Jordão. É limitado a leste pela Jordânia e a norte, sul e oeste por Israel. Até 1948, integrava a parcela remanescente 
da Palestina histórica,1 a qual foi dividida em três partes: uma parte passou a integrar o Estado de Israel e as duas 
outras, Faixa de Gaza e a Cisjordânia, ambas de maioria árabo-palestina, deveriam integrar um Estado palestino, a ser criado 
conforme a Resolução 181 das Nações Unidas (1947), com a anuência da anterior potência colonial da zona, o Reino Unido. 
Todavia, em 1967, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia foram ocupadas militarmente por Israel após a Guerra dos Seis Dias. Desde 
então e até 2009, Israel demoliu mais de 20 mil casas de cidadãos não-judeus. 

 Área 2 – Faixa de gaza é um território palestino composto por uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do Mar 
Mediterrâneo, no Oriente Médio, que faz fronteira com o Egito no sudoeste (11 km) e com Israel no leste e no norte (51 km). 
O território tem 41 quilômetros de comprimento e apenas de 6 a 12 quilômetros de largura, com uma área total de 365 
quilômetros quadrados. A designação Faixa de Gaza deriva do nome da sua principal cidade, Gaza, cuja existência remonta 
à Antiguidade. 

Nomear dois países que fazem fronteiras com o Irã, dentre os indicados: – Iraque, Paquistão e Afeganistão. 

a) Judaísmo, cristianismo (cristãos, católicos, protestantes, evangélicos) e islamismo (muçulmano). 
b) Do ponto de vista da origem (muçulmana), judaica ou cristã para a leitura das questões que envolvem o Brasil quanto às 

ligações culturais, influências da religião no Brasil, quanto aos preços do petróleo etc. Importante que se abordem os quatro 
itens: étnicos, religiosos, políticos e econômicos. 
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(+) GEOGRAFIA 
RONNISE 

VALOR: 5,0 PONTOS 

As principais causas da formação de uma ilha de calor são possibilitadas, de um modo geral, por: 
Aumento da urbanização, caracterizado principalmente pelas inúmeras construções (edificações de concreto), que impedem a 
circulação dos ventos, poluição atmosférica por excesso de veículos (emissão de gases poluentes), liberação de calor em processos 
industriais, diminuição da cobertura vegetal, que diminui a absorção de calor, pavimentação com impermeabilização, elevada 
densidade demográfica. 
 
Consequências das Ilhas de Calor 
Variados problemas decorrentes das ilhas de calor podem ser constatados pelos próprios cidadãos que vivem nos grandes centros, 
sendo alguns deles: surgimento de problemas com a saúde relacionados com a umidade relativa do ar ficar muito baixa, aumento 
do consumo da eletricidade, por causa do excessivo uso da refrigeração, intensificação do fenômeno do aquecimento global pelas 
emissões atmosféricas, aumento da formação de ozônio no solo pela reação de compostos orgânicos voláteis com a luz solar, 
aumento da temperatura da água nessas regiões, o que afeta diretamente o habitat aquático. 

Os obstáculos relacionados a mobilidade urbana no Brasil são o excessivo número de carros nas metrópoles, graças à 
concentração populacional nas cidades, à falta de planejamento urbano e ao maior poder de consumo das famílias.  
 

Dentre as soluções está o uso de tecnologia e a mais difundida delas é o uso de apps de compartilhamento que podem ser de 
carona, como o Blablacar, transporte em grupo/individual, como Uber ou de bicicletas. Sistema de rodízio, limitar o tráfego de 
veículos de transporte de cargas pesadas.  

O intenso processo de urbanização ocorrido nos países subdesenvolvidos pode ser explicado pela migração, em grande 
quantidade e curto intervalo de tempo, da população do campo para a cidade – o chamado êxodo rural. Contribuíram também 
para esse processo de intensa urbanização, a mecanização das atividades agrícolas, concentração fundiária e a forte atração 
exercida pela concentração das atividades econômicas nas grandes cidades desses países, ponto de chegada de milhões de 
migrantes que deixam o campo e as pequenas e médias cidades em busca de novas oportunidades de sobrevivência. 

O evento é a inversão térmica, durante o inverno, quando as noites são mais longas (menos radiação solar) e a umidade cai, 
podendo criar uma camada de ar frio próxima ao solo e abaixo da primeira camada de ar quente. O ar frio, como é mais denso, 
tende a ficar preso abaixo da camada quente, retendo todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não está mais circulando. 
Essa inversão das massas de ar é chamada de inversão térmica.  inversão térmica se torna um problema quando o ar possui altas 
concentrações de poluentes. A retenção de poluentes na atmosfera pode provocar ou agravar problemas de saúde, 
principalmente relacionados a doenças respiratórias, como pneumonia, bronquite e asma.  

A chuva ácida acaba reagindo com o carbonato, material presente em mármore e muito utilizado em estátuas, monumentos e 
prédios, que passam a se degradar rapidamente. Ao cair no solo, essa chuva provoca diversos danos em plantas, construções e 
seres vivos. Além disso, a chuva ácida pode provocar desequilíbrio no meio ambiente, descontrolando os ecossistemas, pois é 
capaz de exterminar espécies animais e vegetação nativa. Duas medidas para mitigar os efeitos filtrar e desintoxicar a água 
utilizada pelas fábricas antes de devolvê-la aos rios, reduzir a emissão de gases poluentes por parte da indústria, favorecer a 
geração e o uso de energias limpas, em detrimento dos combustíveis fósseis, plantar árvores para que absorvam o ar poluído. 
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MATEMÁTICA 
ARACÉLI 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O número total de alunos canhotos é dado por 
2 ⋅ 1 + 5 ⋅ 2 + 12 ⋅ 3 + 8 ⋅ 4 + 2 ⋅ 5 = 90. 

 
Por conseguinte, a resposta é 

90

960
=

3

32
. 

. =  ou 10% 

n(S) = 36 
n(P) = 8    (1,2), (2,1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3), (5, 6) e (6, 5) 

P = 8/36 = 2/9 

P(R/A) = 3/24 = 1/8 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ..., 25} 
M5 = {5, 10, 15, 20, 25} 

M3 = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24} 
M3 ∩ M5 = {15} 

P (M3 U M5) =  

Espaço amostral (S)       n(S) = C12,3
 = 220 

Evento: no máximo 1 do grupo eleito ser de Matemática. 
1º: Nenhum: C7,3 = 35 

2º: Apenas 1 de Matemática: C7,2.C5,1 = 21.5 = 105 
N(F) = 35 + 105 = 140 

P = =  

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

pH = log 106 = 6 

3 = 1,2 /  
0,48 = (t/5)•log1,2 

Mas log1,2 = log12 – 1 = 2•0,3 + 0,48 – 1 = 0,08 
0,48 = (t/5)•0,08 

6 = t/5 
t = 30 horas 

𝑀 = 3,3 + 𝑙𝑜𝑔(0,4 • 2000) = 6,203 

r: y = 4x – 12 
p: y = x2 – 5x + 6 

x2 – 5x + 6 = 4x – 12 
x2 – 9x + 18 = 0 

x’ = 6, y’ = 12  ponto (6, 12) 
x” = 3, y” = 0  ponto (3, 0) 

A interseção da reta r com a parábola p são os pontos de coordenadas (6, 12) e (3, 0). 


