CIÊNCIAS
S HUMANAS
S
TES
ART
INT
TERDISC
CIPLINAR
R DE CIÊN
NCIAS HUMANA
H
AS
QUESTÃO 1
a)
dutos e materiais provenientes das colôniaas: aves e frutas tropicais, meetais
A imageem apresenta uma grande seleção de prod
precioso
os, tecidos ricaamente tingidos e trabalhad
dos. São itens que não eram
m encontradoss na natureza europeia, ou cuja
c
produçãão dependia de matérias-p
primas vindass das colôniass. Tais elementos sugerem
m a abundânccia resultante da
exploração de terras distantes. A imagem do exxotismo apare
ece, então, vin
nculada à ideiia de comércio
o e circulação
o de
mercadorias. Neste seentido, as colônias são valoriizadas principa
almente pela sua capacidadee de fornecer de
d luxo e confo
orto
ao “mu
undo civilizado”. Este inventá
ário de produttos naturais e manufaturado
m
s pode ser enttendido como uma metáforaa da
relação de poder entrre a Europa, vissta como centrro, e o outro (n
não-europeu), visto como suubordinado.
b)
Alguns aspectos semeelhantes entre a experiência colonial portug
guesa e holand
desa são:



Portugal e Holanda
H
se envvolveram diretaamente com o tráfico de escrravos.
Ambos os paaíses se dedica
aram à produçãão açucareira no Brasil.

Quanto
o às diferenças,, é possível desstacar os seguiintes pontos:


O colonialissmo portuguê
ês vinculou-see a uma grande expansã
ão territorial, capitaneada pelos interesses
centralizado
ores da Coroa. Já o coloniaalismo holandês, apesar de estabelecer aalguns domínios territoriais em
diferentes regiões
r
do glo
obo, concentrrava-se no co
omércio e na criação de aamplas redes de circulação de
mercadoriass provenientes de regiões forra da Europa.



Os Países Baixos manifestaram uma m
maior tolerância religiosa com relação ao judaísmo, o que incentivo
ou o
estabelecimeento de um grrande número de comerciantes judeus em seus territórioos. Já Portugal teve uma posttura
mais rígida, impondo o catolicismo romaano como únicca religião aceitável.



P
era um país cató
ólico, a Holan
nda era predo
ominantementte protestante
e, o que gerrava
Enquanto Portugal
experiênciass diversas. Enq
quanto a Inquiisição e a cate
equização, porr exemplo, forram um eleme
ento marcantee da
experiência colonial portug
guesa, o mesm
mo não ocorre no caso holandês.



B
ao long
go de sua exxperiência colo
onial, desenvolveram uma iindústria de produtos
p
de lu
uxo,
Os Países Baixos,
baseada em
m produção tra
azida das colô
ônias. Da distrribuição de ma
anufaturas rarras, a região passou
p
a prod
duzir
porcelanas, por exemplo. Portugal, por o
outro lado, con
ncentrou-se na
a exploração e cultura de com
mmodities.
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QUESTÃO 2
a)
portante na hisstória da diplomacia tanto europeia como africana. Os artefatos
a
enviaados
A troca de presentes é um rito imp
om João VI pello rei Adandozzan eram símb
bolos que tradu
uziam, do lado
o africano, o pooder político e o prestígio so
ocial
para Do
das elitees envolvidas no tráfico tran
nsatlântico com
m o Brasil. Eless assumem o papel de med iar as relaçõess de reciprocid
dade
entre oss dois lados, essperando-se que o monarca português perrcebesse sua im
mportância poolítica, garantin
ndo a manuten
nção
dos interesses econô
ômicos vinculados ao tráfico
o de pessoas escravizadas. Do lado lusoo-brasileiro, a circulação desses
objetos de prestígio revela a centrallidade da escraavidão e do trá
áfico na formação da sociedaade e do estad
do colonial, e seus
s
desdobramentos na condução
c
da política
p
externaa.
b)
ada no excerto
o, a destruiçã
ão do Museu Nacional rep resenta o apa
agamento de um
No quee toca à coleçção menciona
importaante registro material do passado
p
comu
um compartilh
hado por Brassil e Benim eem suas respe
ectivas formaçções
históricaas, principalm
mente em razã
ão do tráfico transatlântico
o. Muitas pesssoas escravizaadas trazidas da África parra o
território brasileiro eram da região que se tornariia o Benim, e foram deporta
adas principalm
mente pelas ro
otas que saíam
m de
p
tinham im
mportância pa
ara a população negra brasileeira e para a história
h
do paíss de
Ajudá e Porto Novo. Portanto, as peças
modo g
geral. Do lado africano, os vínculos entre o
os dois países são
s marcados também
t
pelos “retornados”, os descenden
ntes
de liberrtos que regresssaram para a África no iníci o do século XIX e ficaram co
onhecidos no BBenim como agudás.
a
As marcas
da vivên
ncia no Brasil foram
f
deixadass na arquiteturra, língua, trad
dições culturaiss diversas e noos sobrenomes portugueses, que
muitos de seus descendentes aind
da utilizam. Neesse sentido, a destruição do
d museu é uuma perda também para essas
comunidades agudás.
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QUESTÃO 3
a)
ozimento maiss rápido dos alimentos. Nela,, a água do co
ozimento entra em
A principal vantagem da panela de pressão é o co
ebulição
o em temperaatura mais altta do que em
m uma panela
a comum, pois tem que veencer uma maior resistênciia à
evaporaação. Em temperatura maiss alta os proceessos químicos do cozimento tornam-se mais rápidos, diminuindo-sse o
tempo.
b)
ue ocorre no aambiente fecha
ado da panela de pressão (taampa encaixad
da, processo 3)) faz
A maior resistência à evaporação qu
ue a temperattura de ebuliçã
ão nesse amb
biente seja ma
ais elevada, o que corresponnde à curva A.
A Comparand
do o
com qu
aquecim
mento da águ
ua com a tam
mpa apenas aapoiada e o aquecimento sem a tampaa, há uma re
estrição maior na
transferrência de eneergia da água para o amb
biente quando
o a tampa esttá apoiada; loogo, a temperatura sobe mais
m
rapidam
mente nesse caaso. Portanto a curva B corressponde ao pro
ocesso 2, e a cu
urva C correspponde ao proce
esso 1.

QUESTÃO 4
a)
po para queimaar uma mesma
a área será ma ior na Amazôn
nia. A vegetaçã
ão é ali alta e densa, o que dificulta
d
a entrrada
O temp
de ar (o
oxigênio), o qual faz parte da
d reação de combustão. Issso não ocorre
e no Pantanal, que apresentta uma vegetaação
muito m
menos densa.
b)
nciado informaa que a intenssidade da fren
nte do fogo (II), corresponde
endo ao eixo y da figura, é proporcional ao
O enun
produto
o da quantidade (q) de matterial que que ima pela veloccidade de propagação da frrente (r), send
do a constantee de
proporccionalidade (H)) o calor de combustão. Assi m, tomando a inclinação da reta, ou qualqquer par (x,y) da
d figura, podee-se
calcularr H. Como exemplo, para o par
p I=400 kW/m
m, q.r= 0,03 kg/m.s
k
I = H q r ; 400 (kW//m)= H x 0,03 (kg/m.s)
(
;
H = 13.300 (kW. s/kg) ou H= 13.300 (kJ/kg).
ão tem, conven
ncionalmente, sinal negativo
o, mas aqui issoo não foi considerado.
Observaação: A energia de combustã

MAT
TEMÁTIC
CA
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QUE
ESTÃO 5
a)
Para calcular a média móvel do 18º dia, precisamo
os utilizar os dados dos dias 15, 16, 17 e 118. Calculando
o a média destees 4
dias, tem
mos:
28 28 26
𝑀
6 30 /4 28
b)
os dias 8, 10 e 11, é preciso utilizar os daddos das médias móveis.
Para calcular a quantidade de casos notificados no
ntidade de casoos notificados no dia 10 e 𝑥
Vamos chamar de 𝑥 a quantidade de casos notifficados no dia 8, 𝑥 a quan
dade de casos notificados
n
no dia 11.
quantid

a

Devemo
os obter equaçções que envolvam as variáveeis 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 .
Uma po
ossibilidade é:
utilizar a média móvel do dia 12:

128

32

𝑥

utilizar a média móvel do dia 11:

124

𝑥

32

𝑥

𝑥

utilizar a média móvel do dia 10:

112

22

𝑥

32

𝑥 .

𝑥

28

os, assim, um sistema
s
de equ
uações linearess. A solução de
este sistema é 𝑥
Obtemo
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ESTÃO 6
a)
m 12 turmas co
om 3 canhoto
os, 8 turmas ccom 4 canhotos e 2 turmass com 5 canh otos. Portanto
o, das 30 turm
mas,
Existem
12 8 2 22 têm pelo menos 3 canhotos. Porrtanto, a proba
abilidade é de .
b)
os na escola, d
devemos analissar a tabela.
Para deescobrir o número de canhoto
Existem 2 tu
urmas com 1 ca
anhoto em cad
da uma delas; portanto, 2 alu
unos canhotoss nestas turmas.

Existem 5 tu
urmas com 2 ca
anhotos em caada uma delas;; portanto, 10 alunos canhottos nestas turm
mas.

Existem 12 turmas
t
com 3 canhotos em ccada uma delas; portanto, 36
6 alunos canhootos nestas turrmas.

Existem 8 tu
urmas com 4 alunos canhoto s em cada uma delas; portan
nto, 32 alunos canhotos nesttas turmas.

Existem 2 tu
urmas com 5 ca
anhotos em caada uma delas;; portanto, 10 alunos canhottos nestas turm
mas.

do-se tudo, ob
btemos 2 10
Somand
na esco
ola é de 90/960 3/32.

36

32

1
10

90 alunos canhotos. A probabilidadee de escolher um
u aluno canh
hoto

QUE
ESTÃO 7
a)
Usando
o as fórmulas de
d arco duplo podemos
p
reesccrever a matrizz 𝐻 como sendo
coss 2𝑡
1 2cos 𝑡
2cos 𝑡 sen
n 𝑡
sen 22𝑡
𝐻
.
sen
n 2𝑡
cos 2𝑡𝑡
2cos 𝑡 sen 𝑡
1 2sen 𝑡
Para mo
ostrar que a matriz
m
é invertívvel, podemos ccalcular seu detterminante e mostrar
m
que elee é diferente de
d zero. Assim:
cos 2𝑡
sen 2𝑡
1.
det 𝐻
Logo, a matriz é inverrtível.
b)
Devemo
os resolver o sistema
coos 2𝑡
se n 2𝑡

sen 2𝑡
cos 2𝑡
2

2
,
3

3
2

que pod
de ser reescrito
o como
3 cos 2𝑡
3 sen 2𝑡

2 sen 2𝑡
2 cos 2𝑡

2,
2
3,,

RESPOSTAS ESPERADAS

que é eequivalente ao sistema
3 cos 2𝑡
3sen 2𝑡

2sen 2𝑡
2 cos 2𝑡

2,
3.

or 2 e a segund
da por 3, e som
mando-se as equações, obte mos
Multipliicando-se a priimeira linha po
sen 2𝑡
1
ou seja,, 𝑡
ou 𝑡
.

QUE
ESTÃO 8
a)
O perím
metro de 𝑃 não depende de 𝑛, e é igual a 2 𝑎
O polígono 𝑃 tem 2

𝑏 .

2𝑛 lados, o que
q pode ser p
percebido pela
a regra de consstrução. Assim,, 𝑃

b)
A área d
do triângulo reetângulo de ca
atetos 𝑎 e 𝑏 é 𝐴

tem 40
044 lados.

𝑎𝑏/2.

Para calcular a área de 𝑷𝒏 , observe que 𝑷𝒏 pode sser dividido em
m
𝑆

𝑛

𝑛

1

𝑛

2

⋯

3

2

1 retân
ngulos de área
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A somaa anterior é a soma de uma progressão
p
arittmética e resultta em
𝑆

𝑛 𝑛

1
2

Portanto,
𝑎𝑏 𝑛 𝑛 1
∙
2
𝑛

𝐴

𝑎𝑏 𝑛 1
∙
𝑛
2

Logo,
𝐴
𝐴

𝑛 𝑛 1
𝑛

1
.
𝑛

1

QUE
ESTÃO 9
a)
Para calcularmos o vaalor da ordenada ℎ do ponto
o 𝐸, podemos decompor a figura em um ttrapézio de vé
értices 𝐵𝐶𝐷𝐸 e em
ngulo de vérticces 𝐴𝐵𝐸.
um triân
Neste caso, a área do triângulo é igual a 𝐴

3 ℎ

5 /2 e a área do trapézio é 𝐴

3 ℎ

5

5 ℎ

2
o que n
nos dá ℎ

1

ℎ

1 ∙ 5/2. Portanto,

63,

2

17.

b)
O enun
nciado nos dizz que o pontto 𝑥, 𝑦 dista 12.000 km do
d ponto 𝐴
Portanto, o ponto 𝑥, 𝑦 satisfaz às equações
𝑥

8

𝑦

14

12 ,

𝑥

8,14 e 18.0000 km do ponto 𝐵

8

𝑦

4

𝑥

16𝑥
𝑥

𝑦

8, 4 .

18 .

Desenvo
olvendo as equ
uações, temos

RESPOSTAS ESPERADAS

𝑥

16𝑥
𝑥

𝑦

28𝑦

116,

8𝑦

244.

Subtrain
ndo a segund
da equação da
d primeira, o
obtemos 36𝑦
𝑦
360; portanto, 𝑦 100. Substituind
do este valor em
qualqueer uma das equ
uações (usarem
mos a equação
o que dá a distância até o ponto 𝐵), temos que
𝑥

16𝑥

64

0.

Resolvendo esta equação e descartando a solu ção que corre
esponde a um
m ponto no coontinente, obtemos a respo
osta
𝑥, 𝑦

8

8√2, 10 .

QUE
ESTÃO 10
0
a)
A reta 𝑥 𝑦 0 pode ser escrita da forma 𝑦 𝑥𝑥. Portanto, seu coeficiente angular
a
é 𝑚 1. Para que uma
u
reta tangeente
ao gráfico seja paralela à reta 𝑦 𝑥,
𝑥 seu coeficien
nte angular pre
ecisará ser igua
al a 1. Como o coeficiente angular é dado por
𝑚 𝑔 𝑎
3𝑎
2, devemos reso
olver 3𝑎
2 1, o que nos dá 𝑎
1.
Portanto, os pontos do
d gráfico em que a reta tan gente ao gráfico é paralela à reta 𝑦
1, 𝑓

1

𝑥 sãão os pontos 1, 𝑓 1

1,0
0 e

1,2 .

b)
Se a in
nclinação no ponto
p
𝑎, 𝑓 𝑎 vale 10, entãão 3𝑎
2 10; ou seja, 𝑎
2. Como o enunciado diz que 𝑎
única opção é 𝑎 2, e o ponto tem
m coordenadass 2,5 . A equa
ação da reta tangente é dadaa por 𝑦 10𝑥 15.
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Para en
ncontrar os po
ontos de intersseção desta re ta com o gráffico da função
o, devemos ressolver a equaçção 𝑥
10𝑥 1
15, ou 𝑥
12
2𝑥 16 0.
Já conh
hecemos umaa das soluçõess: 𝑥 2 satisfaaz à equação, pois a reta é tangente aao gráfico de 𝑦
Portanto, o polinômio
o𝑞 𝑥
𝑥
12𝑥 16 é diivisível por 𝑥 2. Efetuando a divisão polinnomial, obtemo
os
𝑥

12
2𝑥

e as ou
utras soluçõess são as raízess de 𝑥
2𝑥 8
tangentte com o gráficco de 𝑦 𝑓 𝑥 é 4, 55 .
Assim, a resposta é 2,5
2 e

16

𝑥

2

0, que são
s 𝑥

𝑥

2𝑥
4e𝑥

2𝑥

𝑥

2𝑥

1

1.

8 ,
2. O outroo ponto de in
nterseção da reta

4, 55 .

HISTÓRIA
QUE
ESTÃO 11
1
a)
bilizar conhecimentos tanto sobre Grécia quanto
q
sobre Roma, explicittando a escolh
ha feita. De forma
Era posssível aqui mob
geral, eesperava-se a menção
m
ao do
omínio mascul ino sobre tem
mas ligados à esfera
e
pública e ao domínio feminino sobre a
esfera p
privada. Seria possível
p
també
ém mencionar as exceções à regra, como as
a mulheres quue se dedicara
am aos estudoss da
filosofiaa, ou que eram
m responsáveis por seus negó
ócios, etc.
b)
o mundo dos aantigos gregoss e romanos pode
O(A) caandidato(a) devveria explorar a premissa, prresente no texxto, de que “o
nos ajudar a compreender” os mecanismos que silenciam e afastam
a
as mulheres do centtro de poder. Caberia indicaar a
longevid
dade desses in
nstrumentos de
e poder, que e stão presentess em diferentess temporalidaddes.

RESPOSTAS ESPERADAS

QUE
ESTÃO 12
2
a)
O(A) caandidato(a) deeveria citar e explicar uma função das instituições nomeadas no texto que contribuíam parra a
manuteenção da unidade de diferentes colônias no Império marítimo
m
português. Ele podderia responde
er a partir de três
chaves: Senado da cââmara, Irmandades de caridaade ou Confra
arias laicas. As irmandades e confrarias se organizavam por
critérioss sociais e étnico-raciais, sen
ndo, portanto,, organizaçõess segregacionisstas e exclude ntes. A distinçção entre elas era
apenas formal, pois na prática funcionavam de m aneira semelha
ante. As respo
ostas poderiam
m ter as seguintes estruturas:
O Senaado das Câmaras tinha co
omo objetivo conferir unida
ade política, territorial
t
e aadministrativa no âmbito lo
ocal.
Represeentava o Estad
do português nas
n vilas e cidaades, sendo fo
ormado pelos chamados “hoomens bons”. Tinha o papel de
adminisstrar e legislar sobre a vida na
n Colônia. Tam
mbém mandavva cumprir e fiscalizar leis deecretadas em Portugal
P
e detinha
a prerro
ogativa de legisslar localmente
e.
As Con
nfrarias laicas tinham
t
como objetivo
o
consttituir uma amp
pla rede de ap
poio e proteçã o para os seus membros. Eram
formadas por pessoass da mesma prrofissão ou com
m outras afinid
dades, que se auxiliavam
a
em caso de necessidade.
As Irmaandades de carridade almejavvam prestar au
uxílio e proteçã
ão aos membro
os e à comuniddade. Eram formadas por leiigos
e ligadas às igrejas. Arrecadavam
m dinheiro e p
prestavam auxxílio aos mais pobres, com
m esmolas e outras
o
formass de
assisten
ncialismo. Acab
bavam por gerar um controlee religioso sobre a comunidade.
b)
Esse item propunha uma
u
abordagem
m sobre o Imp
pério marítimo português sob
b outro prismaa: o da resistência. Os quilom
mbos
egulamentação
o de todo o teerritório. Forma
ados por negro
os e
colocavvam em xeque a autoridade do Império e ssua pretensa re
indígenas fugidos da escravidão e da violênccia do império colonial, co
onstituíam esppaços de auttonomia possível,
funcion
nando a partir de
d lógicas recrriadas principallmente a partir das culturas políticas
p
africa nas. Combatid
dos e perseguid
dos,
minavam
m cotidianameente às forças do império.

QUE
ESTÃO 13
3
a)
O(A) caandidato(a) deeveria refletir acerca
a
de umaa definição histórica, a de Código
C
Civil. Poderia responder que era um
conjuntto de normas que
q regulamen
ntam as relaçõ
ões entre as pe
essoas e bens, ou um corpo dde leis que esttabelece normaas e
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relaçõess jurídicas, nas esferas pública e privada, e sobre prop
priedades e bens. No caso eespecífico do Império, a fun
nção
desse co
orpo de leis era constituir um
m facilitador daas relações enttre Igreja e Esta
ado.
b)
meado por debates e disputas que define m quem é cid
dadão e sujeito
o de
O proceesso de codificcação do Direito Civil é perm
direito. Durante o Im
mpério, suas ba
alizas eram deefinidas princip
palmente pelass Ordenações Filipinas e pela Constituição
o de
1824. PPor isso, a Con
nstituição de 1891
1
irá impa ctar profundamente o exerccício da cidadaania, ao criar novos disposittivos
legais p
para regular as relações jurídicas de direito privado, embo
ora uma codificcação bem deffinida do Direitto Civil só viesse a
ocorrer em 1916. A Constituição
C
re
epublicana de 1
1891 criou garrantias às liberdades individuuais (liberdade de culto, reun
nião,
efiniu a separração entre Ig
greja e Estado
o, ampliando, por exemplo
o, os direitos dos
e expreessão; habeas corpus) e de
protestaantes. Apesarr dos avançoss, as noções de cidadania
a que permeavam os disppositivos legaiis eram bastaante
excludeentes, se considerarmos, porr exemplo, o aacesso à terra, os direitos da
a população nnegra egressa da escravidão e o
acesso aao voto, aindaa restrito a um pequeno perccentual da socie
edade (a parce
ela alfabetizadaa) e excluindo as mulheres.

QUE
ESTÃO 14
4
a)
oderia explorar os bailes co
omo uma forma de aproximar a cidade de São Paulo ao padrão das
O(A) caandidato(a) po
metrópoles da Europaa e dos EUA, sendo, portan to, uma nova forma de culttura e sociabiliidade urbana. Ao inserirem São
o cultural mund
dial (através daa música, das danças, roupa
as e outros refeerenciais), os bailes
b
permitiam a
Paulo em um circuito
dade e de glob
balização.
redefiniição da cidade em uma lógicca de modernid
b)
Caberiaa destacar caraacterísticas do universo do trrabalho no período, como criação de reguulamentações trabalhistas (C
CLT),
proletarrização da mãão de obra, au
umento do êxo
odo urbano, in
ntensificação da
d urbanizaçãoo, valorização das indústriass de
base, ettc.

QUE
ESTÃO 15
5
a)
a ditadura parra a
O(A) caandidato(a) deeveria explicar que os proteestos reagiam à tentativa de uma transiçção amena da
democrracia, o que seria um instru
umento de ap
pagamento das violências co
ometidas no pperíodo ditatorial. Eles tamb
bém
estabeleecem um novo
o paradigma na busca de rom
mpimento com
m o passado au
utoritário e dee estabelecimen
nto de um reg
gime
democrrático. Por essee viés, a manu
utenção de um
ma Constituiçã
ão herdada da época de Pinnochet acaba por
p manter o país
atrelado
o a práticas e leis do período
o ditatorial.

RESPOSTAS ESPERADAS

b)
dicar e comenttar diferentes práticas
p
represssivas da ditaduura militar chilena que violaram
Os(As) ccandidatos(as) poderiam ind
os direitos humanos: tortura e assa
assinato, gera ndo degradação da naturezza humana, im
mpondo-se soffrimentos físico
os e
d
básico à vida; supresssão da liberdad
de de pensame
ento e de exprressão, violand
do o direito básico
morais e violando o direito
manifestar sobre questões políticas; inibição
o de julgamenttos justos e isentos (violando o direito à defesa).
de se m

QUE
ESTÃO 16
6
a)
Os(As) candidatos(as)) poderiam identificar, com
mo condições econômicas que impactam no pensamen
nto de Krenakk, a
expansãão do agroneg
gócio, as atividades extrativisttas ilegais ou não
n sustentáve
eis, a valorizaçãão do mercado
o e do capitalissmo
globalizzado, entre outros.
o
No campo socioculttural, os(as) candidatos(as)
c
poderiam cittar a alteraçã
ão, destruição ou
desvalo
orização das formas de organ
nização dos po
ovos originárioss; autoritarismo
os, racismos e discursos de intolerância contra
o e padronizaçção cultural vin
nculada aos intteresses de meercado.
diversoss grupos sociaiis; consumismo
b)
Para Krrenak, a valorização da pluralidade das fo
ormas de vida (e sua manuttenção) é funddamental para
a a construção
o de
novas rrelações entree os seres vivos. A constru
ução de caminhos mais divversos resultarria em uma sociedade
s
aptta à
convivêência e ao respeito entre os seres. Krenak aaponta para ou
utras percepçõe
es de tempo, eespaço e dos valores
v
da vida..
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QUE
ESTÃO 17
7
a)
O sistem
ma econômico
o exógeno tem as suas basess econômicas (normativas e infraestruturaiss, como os me
eios de transpo
orte)
orientad
das para o mercado externo (exportação) e não para o mercado
m
interno.
Pode-see diferenciar Prroduto Interno Bruto (PIB) e PProduto Nacional Bruto (PNB
B) da seguinte fforma: o PIB é o conjunto dee
todos o
os bens e serviçços produzidoss dentro das fro
onteiras de um
ma região ou país, independeentemente da origem do
capital. Já o PNB é o conjunto
c
de be
ens e serviços p
produzidos por pessoas e em
mpresas de um país, não importando onde
elas se ssituam do pon
nto de vista da nacionalidadee, a exemplo da
as filiais estrangeiras de emppresas nacionais.
b)
Econom
mia formal é aquela
a
realizad
da dentro doss sistemas naccionais formalizados normattivamente. Corresponde a tudo
aquilo q
que envolve co
ontratos de trabalho livre e d emocraticame
ente aceitos pelas partes (cappital e trabalho).
Econom
mia popular é tudo aquilo que é produzido pelas populaçções sem contratos de trabalhho formalizado
os, gerando-see
trabalho
o, mas com peequenas rendas, e podendo iincluir moedass locais e trocass fora do merccado capitalista
a. É também
conheciida como econ
nomia solidária
a, pois as trocaas não visam ao
o processo de acumulação dee capital e sim à geração de
empreg
go e de renda para
p
a subsistê
ência.

QUE
ESTÃO 18
8
a)
A segreegação urbanaa refere-se aoss espaços urbaanos construíd
dos segundo cânones de seggregação, ou seja, espaços que
inibem a convivência ou coexistência das diferentees classes socia
ais. Exemplos: praças sem baancos ou árvorres para evitar que
pessoass sejam acolhid
das; proibição de
d certas ativid
dades populare
es em áreas da
a cidade considderadas nobress, etc.
O transporte urbano pode
p
ser segre
egador, por exeemplo, quando
o os fluxos urb
banos, especiallmente os de transporte
o, deixam de co
obrir certas áre
eas segundo d iferentes horárrios do dia e da noite. Outra forma de segrregação a parttir
coletivo
do transporte urbano se dá com a restrição
r
de ruaas ao transportte coletivo, con
nstituindo umaa privatização de espaços
públicos que deveriam
m ser abertos à circulação dee todos.
b)
É possívvel diferenciarr o centro da periferia a paartir das suas contradições.
c
O centro é o lugar da melhor infraestruttura
disponívvel no que dizz respeito aos equipamento
os de uso cole
etivo e público
o, como rede dde água e esg
goto ou linhass de
transpo
orte coletivo; jáá a periferia ca
aracteriza-se po
or ser um espa
aço urbano co
om carência dee equipamento
os de uso público,
como p
parques, postoss de assistência
a hospitalar, reedes de esgoto
o e água tratad
da, asfaltamentto, etc.

RESPOSTAS ESPERADAS

QUE
ESTÃO 19
9
a)
A figuraa que apresentta as caracteríssticas fisiográfi cas do Pantanal mato-grosse
ense é o cenár io A.
Como ccaracterística climática, desta
aca-se a sazonaalidade caracte
erizada pela escassez de chuvvas no período
o de ocorrênciaa
dos incêêndios. Tambéém pode ser mencionada a a tuação da masssa de ar tropiccal continentall, responsável pela diminuiçãão
das precipitações e daa umidade rela
ativa do ar.
b)
gativos dos inccêndios floresttais nas áreas indicadas, desstaca-se a ameeaça aos ecossistemas locaiss, já
Dentre os efeitos neg
una e flora sãão diretamente
e atingidas. M
Mencione-se ainda a poluição atmosférica decorrente da
d propagação
o de
que fau
fumaça e fuligem no
n ar. Outros efeitos negaativos: impacto
o social do aumento de ddoenças respirratórias; prejuízos
financeiros ocasionados pela desstruição pelo fogo de cu
ultivos e pastagens; alteraação da qua
alidade da ág
gua;
empobrrecimento e deegradação dos solos.

QUE
ESTÃO 20
0
a)
A difereenciação ocorrre porque tração e suspensãão são mecanissmos distintos de transportee de materiais no curso dos rios.
r
A tração
o é o processo
o de transporte
e que consiste na movimenta
ação da água que
q carrega, roola ou arrasta partículas pesaadas
em con
ntato contínuo com o leito. Já a suspensão
o é o processo de transporte que move peqquenos sólidoss, frequentemeente
por disttâncias consideeráveis, enquan
nto flutuam po
or águas turbu
ulentas.
b)
Quando
o é necessário retirar a água
a dos corpos h
hídricos para se
eu uso econôm
mico fala-se em
m “uso consun
ntivo da água”
”. A
captaçãão da água dos rios é indispensável parra o abastecim
mento urbano
o, o abastecim
mento industriial, a irrigação
o, a
pecuária, a mineração
o, a aquicultura
a e abastecimeento de residên
ncias rurais.
A ativid
dade econômicca que retira maior volume dee águas no Bra
asil é a irrigaçã
ão, vinculada aao agronegócio
o.
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ESTÃO 21
a)
o de carros noss Estados Unid
dos decorreu da presença de sindicatos e dde sua luta por salários digno
os, o
A queda da produção
o das empresas, eleva os cusstos de produçção. Já a expansão da produução de carross na China e Ín
ndia
que, naa interpretação
decorreeu dos custos baixíssimos
b
de produção, envvolvendo meno
or custo da mã
ão de obra e daas matérias primas.
b)
presas transnaccionais apresen
ntam atuação global. Suas estratégias de produção
p
envoolvem distribuir os componen
ntes
As emp
de suass mercadorias em longas cad
deias produtivvas. Assim, elas não produze
em uma mercaadoria final em
m um único lo
ocal.
Inúmero
os países podeem estar envolvvidos na produ
ução de um ún
nico bem.
Elas são
o chamadas dee montadoras porque
p
não fab
bricam o carro
o, mas recebem
m os componenntes ou peças de empresas que
q
as fabricaram, e então
o as montam. Como elas apeenas montam, o que têm de mais importannte são suas linhas de
gem.
montag

QUE
ESTÃO 22
2
a)
produtos pela sua
s função e pelo
p
uso socia l que proporcionam. Assim, um
Diferencia-se o valor de uso de mercadorias ou p
al. Por exemplo, o transporte
te público é fundamental para a
valor dee uso é tanto maior quanto maior for sua utilidade socia
grande maioria das peessoas e por isso tem um graande valor de uso.
u
o direta com o valor de uso, mas decorre do
d status que o objeto ou me
ercadoria confeere
Já o valor simbólico não tem relação
A
um relóg
gio tem determ
minado valor de
d uso, mas um
m relógio de um
ma determinad
da marca podee
proprietário. Assim,
ao seu p
custar m
muito mais carro porque se trransforma em um símbolo de
e status.

RESPOSTAS ESPERADAS

b)
O meccanismo utilizaado pelos me
eios de comu
unicações resp
ponsável pela manipulaçãoo dos signos é a publicid
dade
(propag
ganda, marketting). Ele objetiva criar símbo
olos de poder e status para conferir às coiisas aquilo que
e elas não são
o ou
não têm
m, e assim tran
nsferir aos prop
prietários uma aura de maiorr valor.
Tal meccanismo não é restrito a uma
a única classe ssocial: a publicidade é dirigida a todos, dessde os consumidores de baixaa
renda – prometendo determinados produtos ou sserviços milagro
osos – até as classes mais abbastadas, que buscam
b
consum
mir
mercadorias, produto
os e serviços feito para pouco
os, ou, como afirma o texto, “fora de série ”.
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