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SUSTENTABILIDADE 
iLwyzx 

VALOR: 3,0 PONTOS 

A Amazônia Azul é importante, primeiro, porque representa 52% da área continental do Brasil; segundo, porque amplia o 
potencial de riqueza e abre campo para investimentos em turismo ou pesquisa da vida na água. 

São danosas porque o mar sempre foi tratado como terra de ninguém. Agora, o espaço é estratégico e uma das responsabilidades 
é reduzir os resíduos depositados no mar. O plástico contamina a vida marinha e prejudica, inclusive, a alimentação do humano 
que se alimenta do pescado.

Discutiu-se o aquecimento global e as responsabilidades dos Estados diante da urgência de soluções. Por isso, discutiu-se o crédito 
carbono, a redução da emissão e liberação de gases de efeito estufa, redução dos impactos do rebanho bovino e redução do 
desmatamento. 

 
GEOGRAFIA 

FELIPE TAHAN 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A imposição de uma identidade isIãmica aos cristãos, que são maioria no Sul. O Norte dominado pela expansão islâmica pelo 
controle das regiões petrolíferas e crises étnicas tribais.

Congrega nações do Magreb, localizadas no extremo norte da África, apresentando um clima mediterrâneo que domina grande 
parte da região, relevo predominantemente montanhoso e uma população que se concentra no litoral. 

A faixa hachurada corresponde ao SAHEL, região de transição entre o deserto (Saara) ao norte e a floresta ao sul, no continente 
africano.  
 
O quadro social da região, provocado pela fome crônica, é conseqüência de uma série de fatores, que envolvem desde as 
condições climáticas locais, caracterizadas pelo domínio semi-árido, até a herança de um passado colonial, que sempre privilegiou 
a agricultura voltada para o mercado externo. O caos social que atinge os povos que aí vivem, predominantemente sudaneses, 
muitos islamizados, deve-se à forte instabilidade política e religiosa, que tem provocado a eclosão de uma série de conflitos 
armados que desestruturam por completo a frágil organização política e econômica dos países da região. 

Regime de apartheid: consistia na separação de grupos étnicos que compõem a população sul-africana, com hegemonia da 
minoria branca e participação política diferenciada, com base em critérios raciais. 
 
Importância Simbólica da posse de Mandela: fim do último núcleo de supremacia branca na África, remanescentes do 
neocolonialismo, e superação dos ódios e rivalidades étnicos, com vistas a uma integração voltada para o bem comum.  

A “Revolução Bolivariana”, proposta pelo ex-presidente Hugo Chaves, refere-se ao termo utilizado para designar seu projeto de 
promoção de mudanças políticas, econômicas e sociais a partir de sua ascensão ao governo da Venezuela, na perspectiva de 
reduzir as desigualdades sociais, o analfabetismo e os graves problemas na saúde pública. A revolução está baseada, segundo 
Cháves, nos ideais e nas reflexões de Simón Bolívar para buscar um novo socialismo. Propõe, também, uma política de 
aproximação dos países da América Latina para contrapor ao neoliberalismo e ao imperialismo norte-americano. 
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(+) GEOGRAFIA 
RONNISE 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Agronegócio são grandes cadeias produtivas que articulam a produção agrícola com a produção industrial e com os setores de 
comércio e serviço. 
 
Duas das consequências: 
 aumento do êxodo rural; 
 imposição de regras comerciais; 
 controle dos preços das mercadorias; 
 aumento do desemprego / pobreza no campo; 
 imposição de padrões de produção nocivos ao meio ambiente; 
 imposição por parte das empresas de padrões técnicos de produção; 
 eliminação das pequenas empresas e dos pequenos produtores rurais. 

Dentre os vários impactos decorrentes do êxodo rural, pode-se destacar a questão da concentração de terras nas mãos dos 
latifundiários como principal causador do aumento de trabalhadores rurais sem terra acarretando com isso os conflitos gerados 
pela posse da terra, a pressão populacional nas grandes cidades, a exploração dos trabalhos temporários, entre outros.

Utilização de tecnologia avançada, uso de máquinas, adubos químicos, agrotóxicos, pesquisas genéticas (biotecnologia / 
transgênicos), uso da informática e geoprocessamento, produção em grande escala. 

Ausência ou mínimo revolvimento do solo, cobertura do solo com palhada, rotação de culturas. Os impactos no meio ambiente 
em decorrência dessa técnica O sistema de plantio direto é essencial para manter as características físicas, químicas e biológicas, 
garantindo a sustentabilidade do solo. 

Agricultura intensiva: tipo de agricultura que utiliza técnicas modernas (capitalização no meio rural), maior produtividade - 
grandes empresas podendo acarretar maiores impactos ambientais. 
 
Agricultura extensiva: tipo de agricultura realizada em grandes áreas, empregando pouco capital e técnicas agrícolas tradicionais 
apresentando baixa produtividade. 

 
MATEMÁTICA 

ARACÉLI 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Variável Quantitativa (Temperatura). 
b) Tem-se que 

27 − 15 = 12 > 29 − 18 = 11
        > 24 − 14 = 10
        > 18 − 11 = 7
        > 22 − 19 = 3.

 

Portanto, a maior diferença é 12 °C, ocorrida em 16 de setembro.   

a) 35% de 360° = 126°.  
b) O resultado pedido é (1 − 0,53) ⋅ 1,5 ⋅ 10 = 705.000 pizzas.  

(15 + 17 + 19 + 21 + N) : 5 = 19 
N = 23 

Rol:  15   17    19   21    23      Mediana: 19 
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Rol: 6,8    7,5     7,6     7,6      7,7     7,9     7,9     8,1      8,2      8,5      8,5     8,6     8,9   9,0 
Md = (7,9 + 8,1) : 2 = 8,0 

Mo = 7,6  7,9    8,5   (trimodal) 

P(D) = 22/200  = 11/100  = 11% 

0,6.0,8 ou 0,6.0,4 = 0,48 + 0,24 = 0,72 ou 72% 
 

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

5,4 = −10,6 +  ∙ log  (𝑀 ) 

16 =  ∙ log  (𝑀 ) 

24 = log  (𝑀 ) 
M0 = 1024 

Expoente = 24 

2 = 1,2t 
0,3 = t•log(12/10) 

0,3 = t•(log2 + log2 + log3 – 1) 
0,3 = t•0,08 

t = 3,75 anos = 45 meses 

a) Juros = 2000•0,04•24 = R$ 1920,00 
b) R$ 2000,00 + R$ 1920 = R$ 3920,00 

Valor presente da Entrada: 1000 reais 
Valor presente da 1ª parcela: 441/1,05 = 420 reais 
Valor presente da 2ª parcela: 441/(1,052) = 400 reais 
Valor à vista = 1000 + 420 + 400 = R$ 1820,00 
 


