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Novos rumos da engenharia genética 
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RESUMO   
 

 

Engenharia Genética 
Engenharia genética são as técnicas de manipulação e recombinação dos genes de um organismo, através 

de um conjunto de conhecimentos científicos (genética, biologia molecular, bioquímica, biotecnologia, 

entre outros), que reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam seres vivos, com o intuito de um 

melhoramento genético.  

A engenharia genética alcança diversas áreas, como a medicina, a agricultura e a pecuária. 

A engenharia genética possibilita: 

• Mapear o sequenciamento do genoma das espécies animais, incluindo o ser humano (Genoma Humano) 

e dos vegetais;  

• A criação de seres clonados (copiados);  

• Desenvolver a terapia genética; 

• Produzir seres transgênicos. 

 

Para todas essas técnicas serem possíveis de acontecer, a engenharia genética utiliza: 

• Enzimas de Restrição: cortam o DNA (sequência de nucleotídeos) em pontos específicos 

 
 

Esquema de como a enzima de restrição EcoR1 atua, cortando o DNA circular entre as bases 

nitrogenadas A e G. 

• DNA Ligase: enzimas que produzem moléculas recombinates, unindo os fragmentos de DNA  
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Clonagem 
É um processo feito em laboratório de reprodução de espécies geneticamente iguais. O primeiro mamífero 

clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, no Reino Unido, que viveu durante seis anos. No Brasil, o primeiro 

mamífero clonado foi a bezerra Vitória, que nasceu em 2001. 

A clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir um novo ser, idêntico a um que já existe. É retirada 

uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo (que contém o material genético). Esse núcleo 

é inserido num óvulo sem núcleo, dessa forma não há combinação entre heranças genéticas diferentes. 

Quando o óvulo começa a se dividir, forma-se um embrião. O embrião é em seguida implantado no útero de 

uma fêmea da mesma espécie do organismo que foi clonado. O resultado será o clone, uma cópia do 

organismo do qual foi retirado o material genético. 

 
A clonagem terapêutica é a formação de células de determinado órgão (coração, rim, fígado, cérebro), 

chamadas células-tronco, para substituir células doentes desses órgãos e fazê-los voltar a funcionar 

normalmente. 

 

Células-tronco 
Células-tronco são células indiferenciadas e possuem a capacidade de originar diferentes células do corpo 

humano e, portanto, diferentes tecidos. Elas podem ser encontradas em embriões (células-tronco 

embrionárias), no cordão umbilical e em vários outros órgãos e tecidos humanos, como a medula óssea e 

a pele (células-tronco adultas). 
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As células-tronco do sangue do cordão umbilical do recém-nascido tem hoje o uso clínico comprovado para 

o transplante de medula óssea. 

 

Transgênicos 
Transgênicos são organismos geneticamente modificados. Essa modificação se dá por uma espécie receber 

fragmentos de material genético de outro organismo, que pode ser da mesma espécie ou até de outra.  

Um organismo pode ser geneticamente modificado sem ser um transgênico, ou seja, sem receber material 

genético de outro organismo. Esse organismo é chamado OGM. São organismos que passaram por um 

procedimento que envolve a tecnologia do DNA recombinante, mas com o uso de genes de espécies que 

podem ser cruzadas naturalmente. 

 

Vantagens 
• Podem evitar ou prevenir o risco de pragas e doenças nas plantações; 

• Aumento da produtividade e rendimentos das colheitas; 

• Podem ser mais resistentes aos agrotóxicos; 

• Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas; 

• Retirar características que podem ser nocivas para as pessoas (por exemplo: retirar a lactose presente no 

leite, para as pessoas que são alérgicas a este componente). 

Desvantagens 
• Desencadeamento de novos tipos de alergias, devido as diferentes proteínas criadas a partir da 

manipulação genética; 

• Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis; 

• Podem ser produzidas substâncias tóxicas, quando há uma perda no controle da manipulação dos 

transgênicos; 

• As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia alimentar 

de determinado ecossistema; 

• Diminuição da biodiversidade. 

 

 

 
 

 

 



 

5
 

 
B

io
. 

Projeto Genoma Humano 
É um projeto cujos objetivos eram:  

• determinar a sequência das bases do DNA humano;  

• identificar e mapear os genes dos 23 pares de cromossomos e armazenar essa informação em bancos de 

dados 

Com isso, seria possível desenvolver meios de usar tais informações para fins científicos e terapêuticos. 

 
 

Mapeamento Genético 
O mapeamento genético é uma técnica que tem como objetivo encontrar e marcar genes. Os genes são 

mapeados a partir de uma técnica chamada hibridização in situ, em que sondas complementares (formadas 

por proteínas ou RNA mensageiro) se ligam ao DNA alvo para marcá-lo. Esta técnica pode ser utilizada para 

encontrar genes responsáveis por doenças hereditárias, podendo auxiliar em um diagnóstico precoce. 

 
 

O Projeto Genoma Humano foi importante para mostrar a localização dos genes, facilitando a sua busca no 

momento de realizar um mapeamento genético. 

 

Identificação Digital Genética 
A impressão digital genética, também chamada de DNA fingerprint, é feita a partir de trechos de DNA 

cortados por enzimas de restrição, que então são separados por uma técnica chamada de eletroforese. Com 

exceção dos clones, todos os seres possuem diferenças em seu DNA, e estas diferenças aparecem. 
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Esquema de como funciona a eletroforese 

 

Na eletroforese, os fragmentos de DNA são colocados em uma placa com gel e, de acordo com a carga e o 

tamanho, os fragmentos migram pela placa assumindo diferentes posições, indicadas pelas faixas. 

 
Exemplo de uma eletroforese mostrando a comparação dos trechos de DNA. Nota-se que, quando há faixas 

iguais, pode-se reconhecer a origem do DNA. 

 Esta técnica é muito importante, sendo utilizada em testes de paternidade e para solucionar crimes. 

Em casos de testes de parentesco, o filho apresentará áreas com e sem faixas, e essas faixas deverão ser 

semelhantes aos dos pais. Áreas com faixas indicam a presença do DNA e, portanto, esse DNA deve ter sido 

herdado da mãe ou do pai. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Enzimas de restrição são fundamentais à Engenharia Genética porque permitem: 

a) a passagem de DNA através da membrana celular; 

b) inibir a síntese de RNA a partir de DNA; 

c) inibir a síntese de DNA a partir de RNA; 

d) cortar DNA onde ocorrem sequências específicas de bases; 

e) modificar sequências de bases do DNA. 
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2. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de 

restrição, que têm a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico dessas 

enzimas bacterianas na natureza é, provavelmente:  

a) proteger as bactérias contra os vírus bacteriófagos.  

b) reparar o DNA bacteriano que sofreu mutação deletéria.  

c) auxiliar no processo de duplicação do DNA.  

d) auxiliar no processo de transcrição do mRNA.  

e) auxiliar no processo de tradução do DNA. 

3. Dois cientistas americanos e um japonês ganharam o Nobel de Química em 2008, por suas pesquisas 

com a proteína fluorescente GFP (Proteína Verde Fluorescente), presente em uma espécie de água-

viva. Os genes dessa proteína já foram expressos inclusive em camundongos, que ficaram verdes e 

fluorescentes. Considerando esse fato, é correto afirmar que esses camundongos: 

a) são clones. 

b) apresentam RNA recombinante. 

c) tiveram seus cromossomos retirados e substituídos pelos genes para proteína GFP. 

d) são transgênicos. 

e) ficaram verdes porque foram injetados com a proteína GFP. 

4. Alguns grupos radicalmente contrários ao uso de organismos geneticamente modificados 

(transgênicos) na agricultura divulgaram recentemente, no Sul do país, um folheto à população 

alertando sobre os perigos da ingestão de transgênicos na alimentação. Entre as advertências, constava 

 poderiam infectar com o vírus da AIDS toda a população.  

a) O que são transgênicos ou organismos geneticamente modificados (OGMs)?  

b) Explique por que o vírus da AIDS não poderia infectar uma planta e por que a ingestão de uma 

planta transgênica não seria capaz de transmitir o vírus da AIDS. 

5. Muitas bactérias são utilizadas hoje como fábricas de substâncias para o homem. É comum a inserção 

de pedaços de DNA (plasmídeos) no hialoplasma de bactérias. Através desse processo, já se 

produziram bactérias capazes de sintetizar o hormônio do crescimento e a insulina humana. 

Nesses processos, o homem utiliza, EXCETO 

a) Engenharia Genética.  

b) clonagem gênica. 

c) biotecnologia.  

d) anfimixia. 

6. A ovelha Dolly, primeiro clone animal oficialmente declarado, após adulta foi acasalada com um macho 

Esse filhote:  

a) é geneticamente idêntico à sua mãe, a ovelha Dolly.  

b) é geneticamente igual à sua avó, mãe da ovelha Dolly.  

c) não tem nenhum parentesco genético de seu pai.  

d) tem todo seu patrimônio genético herdado de seu pai.  

e) tem parte do material genético de seu pai e parte de sua mãe. 

7. Uma maneira de se obter um clone de ovelha é transferir o núcleo de uma célula somática de uma 

ovelha adulta A para um óvulo de uma outra ovelha B do qual foi previamente eliminado o núcleo. O 

embrião resultante é implantado no útero de uma terceira ovelha C, onde origina um novo indivíduo. 

Acerca do material genético desse novo indivíduo, pode-se afirmar que: 
a) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha A.  
b) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha B.  
c) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha C.  
d) o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha B.  
e) o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha C. 
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8. A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e 

gerar híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o jumento 

e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso: o núcleo de 

uma célula somática de um jumento foi transplantado para um óvulo anucleado da égua e o embrião 

foi implantado no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação. O animal (clone) produzido em tal 

experimento terá, essencialmente, características genéticas:  

a) de égua.  

b) de zebra.  

c) de mula.  

d) de jumento.  

e) das três espécies. 

9. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos  

a) é o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003.  

b) é a condição necessária para se saber o número de moléculas de RNA existentes em nosso 

organismo.  

c) é o que nos permitiria conhecer qual a real proporção de proteínas em relação às moléculas de  

DNA que possuímos.  

d) é o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no 

conhecimento de nosso genoma.  

e) significa decifrar o código genético, que só foi descoberto depois da conclusão do projeto 

Genoma Humano em 2003. 

10. As técnicas de engenharia genética podem ser consideradas ferramentas que possibilitam a 

identificação de pessoas com base na análise do DNA, além de propiciar aconselhamentos genéticos 

e resolver casos de paternidade desconhecida e problemas criminais. Sobre essas técnicas e sua 

importância, é CORRETO afirmar:  

a) o aconselhamento genético é indicado para casais normais e consanguíneos, em que um dos 

cônjuges recebeu irradiação ionizante ou fez ingestão de drogas mutagênicas.  

b) a terapia gênica, também conhecida como geneterapia, consiste em introduzir genes anormais e 

recombinantes em pessoas que tenham o alelo que causa uma determinada doença.  

c) a identificação de pessoas com base na análise do DNA possibilita um nível de certeza similar ao 

utilizado nas impressões digitais, ambas as técnicas são conhecidas como DNA fingerprint.  

d) a engenharia genética permite alterar a composição gênica dos indivíduos num intervalo de tempo 

maior, visto que a reprodução seletiva não permite a manipulação de genes 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

TESTE DE DNA CONFIRMA PATERNIDADEDE BEBÊ PERDIDO NO TSUNAMI 

Um casal do Sri Lanka que alegava ser os pais de um bebê encontrado após o tsunami que atingiu a 

Ásia, em dezembro, obteve a confirmação do fato através de um exame de DNA. O menino,que ficou 

reivindicado por nove casais diferentes. 
Folha online, 14/02/2005 (adaptado). 

 

Algumas regiões do DNA são sequências curtas de bases nitrogenadas que se repetem no genoma, e 

o número de repetições dessas regiões varia entre as pessoas. Existem procedimentos que permitem 

monozigóticos. Metade dos fragmentos de DNA de uma pessoa é herdada de sua mãe e metade, de 

seu pai. Com base nos padrões de fragmentos de DNA representados a seguir, qual dos casais pode 

ser considerado como pais biológicos do Bebê 81? 

 



 

9
 

 
B

io
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10
 

 
B

io
. 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. d 

As enzimas de restrição são proteínas com a capacidade de reconhecer sequências de bases e cortar 

esses pontos. 

2. a 

As enzimas de restrição agem naturalmente nas bactérias como parte de um mecanismo de defesa ao 

ataque de vírus bacteriófagos. 

3. d 

Esses camundongos são animais transgênicos, que se caracterizam por ter um gene de interesse (no 

caso o da proteína GFP) que não está presente normalmente em seu genoma. 

4.  

a) São organismos que receberam e incorporaram gene(s) de uma outra espécie em seu genoma.  

b) O vírus da AIDS não infecta plantas porque nas plantas não há receptores de membrana para que o 

vírus possa reconhecê-la e fixar-se, com posterior infecção. Contudo, se fosse possível a infecção, 

a planta transgênica não seria capaz de transmitir o vírus da AIDS devido à ação digestiva que o 

mesmo sofreria. Em nosso tubo digestório existem enzimas que digeririam o RNA viral, bem como 

as glicoproteínas e lipídeos nele encontrados. 

5. d 

A anfimixia ou cariogamia é o fenômeno da fusão do pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino. Ela 

não acontece nos processos citados. 

6. e 

O filhote foi gerado normalmente através de um cruzamento, sendo assim ele recebeu metade do 

material genético do pai e metade da mãe. 

7. d 

O DNA mitocondrial esta na célula (no qual foi retirado o núcleo) da ovelha B e o DNA nuclear esta na 

ovelha A (em que o núcleo foi preservado). 

8. d 

O núcleo da célula carrega as características genéticas que o indivíduo desenvolverá. Como o núcleo 

utilizado foi de um jumento, obrigatoriamente, o animal clonado será um jumento. 

9. d 

O projeto genoma humano refere-se a determinação da sequência de nucleotídeos que compõem o 

DNA humano. Esta fase de sequenciamento já está concluída. Porém, para entender o genoma 

completamente, ainda é preciso definir quais são os genes funcionais e as proteínas expressas por eles, 

já que nem todo DNA é transcrito em RNA e expresso como proteína. O código genético já está decifrado 

e refere-se a correspondência entre as trincas de bases do DNA, RNA e os aminoácidos que compõem 

as proteínas. 

10.  a 

O aconselhamento genético é uma avaliação feita com o intuito de identificar possíveis condições 

hereditárias capazes de afetar um indivíduo ou suas futuras gerações, como uma anomalia por exemplo. 

A irradiação ionizante e as drogas mutagênicas podem danificar nossas células e afetar o material 

genético, por isso é recomendando que pessoas que tenham passado por isso façam o aconselhamento 

genético; a terapia gênica consiste em introduzir genes normais para curar alguma enfermidade causada 

por um gene defeituoso; 

na alternativa C, só a primeira técnica é conhecida como DNA fingerprint; a reprodução seletiva permite 

a manipulação de genes. 

 

Questão Contexto 
 

A resposta correta é a letra C. Pela análise do DNA, as bandas de fragmentos de DNA presentes no filho 

devem ter correspondência, ou nas bandas de fragmentos de DNA do pai, ou da mãe; pois cada genitor 

contribui com 50% da informação genética do filho. 
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RESUMO   
 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) foi um grande filósofo alemão, tendo escrito textos sobre a religião, 

a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência.  Todo o pensamento nietzschiano se fundamenta num 

resgate das forças vitais e instintivas do homem, que foram submetidas à razão ao longo da tradição filosófica 

que remonta, em última instância, à figura de Sócrates. Nietzsche reconhece a importância da leitura da 

filosofia de Schopenhauer para a formulação do seu pensamento, sobretudo no que se refere à crítica à 

metafísica tradicional e à importância que a arte assume para ambos. Sócrates será criticado por Nietzsche 

justamente por ter sido, segundo ele, o primeiro a submeter as paixões humanas ao controle racional. 

Séculos após Sócrates, o Cristianismo irá se 

ser humano que será muito criticada pelo filósofo alemão. 

O ser humano, na medida em que é guiado pela moral tradicional, se enfraquece, vai perdendo sua 

-se culpado e doente. Contra a moral tradicional, Nietzsche propõe a transvaloração de 

todos os valores, ou seja, seria preciso questionar qual é o valor dos próprios valores que guiam as nossas 

condutas.  l tradicional também 

deveriam ser avaliados, pois sua legitimidade não pode estar instituída a partir de um mundo superior.  Esses 

a nossa vitalidade ou se, inversamente, esses valores servem para nos enfraquecer, para nos fazer perder a 

vitalidade.  É a partir desse ponto de vista que os valores, segundo Nietzsche, devem ser avaliados. 

A característica que todos os seres vivos possuem é, segundo Nietzsche, a vontade de potência ou vontade 

de poder.  Poder aqui é entendido como força, poder ou capacidade.  Nesse sentido, quanto mais podemos 

realizar as nossas potências tanto melhor, pois, assim teremos uma maior vitalidade, uma maior força. Já 

quando não realizamos as nossas potências, nos enfraquecemos, perdemos a vitalidade. Assim, é bom tudo 

aquilo que aumenta a nossa potência, enquanto é mau tudo aquilo que diminui a nossa potência. 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. psicologia do erro

pretendeu 
a)    
b) criticar essa necessidade humana de se vincular a 

   
c) 

    
d) 

   

2. O que motivou a crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir de Sócrates foi 

a) a atitude niilista de Sócrates de recusar a vida e optar por ingerir a letal dose de cicuta.    

b) a busca e aferição da verdade por meio de um método que Sócrates denominou de maiêutica.    

c) o fato de Sócrates ter negado a intuição criadora da filosofia anterior, pré-socrática.    

d) a total falta de vinculação da filosofia socrática aos preceitos básicos de uma lógica possível, o 

que o tornava obscuro.    
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3. Com relação aos quatro grandes erros para Nietzsche, é CORRETO afirmar que eles representam 

a) a força moral instintiva, portanto, natural, da qual se investe toda a cultura e que promove toda a 

efervescência positiva e ideal no espírito humano.    

b) erros que corrompem a razão, a ponto de incutirem nos homens o espírito servil imerso numa 

realidade distorcida e opressora que não permite a esses homens a emancipação de seus atos.    

c) a demasiada humanidade revestida de substancial fortaleza embutida no espírito por meio da 

vontade como instinto e valorização de toda a cultura.    

d) a necessidade humana demasiada humana de buscar a superação de todas as anomalias morais e 

fixar-se num lugar onde a felicidade seja possível e comungue com a própria virtude do bom e do 

bem.    

4. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como 

a) complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual se inserem as 

paixões humanas.    

b) movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana.    

c) alteridade e virtu: expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda moral humana.    

d) razão e desordem: dimensões complementares da realidade.    

 

5. Friedrich Nietzsche (1844-1900) não poupou críticas à filosofia socrático-platônica, à religião judaico-

cristã e a diversas outras formas de pensamento ético. Para ele, a característica comum desses sistemas 

é negar a vida, ao criar um mundo idealizado, superior ao mundo terreno que lhe deveria servir de 

modelo. Portanto, Nietzsche propõe uma transvaloração de todos os valores, cujo objetivo é o 

equilíbrio das forças instintivas e vitais do mundo.  Conforme Chauí,  

A força vital se manifesta como saúde do corpo e da alma, como força da imaginação criadora. Por 

isso, os fortes desconhecem a angústia, medo, remorso, humildade, inveja. A moral dos fracos, porém, 

é atitude preconceituosa e covarde dos que temem a saúde e a vida, invejam os fortes e procuram, 

pela mortificação do corpo e pelo sacrifício do espírito, vingar-se da força vital. 
CHAUÍ, M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2007, p. 178. 

Com base nos textos anteriores e nos seus conhecimentos sobre o pensamento de Nietzsche, 

responda. 

a) Qual é a relação entre o dionisíaco e o apolíneo que marcou a cultura helênica até o aparecimento 

da filosofia socrático-platônica? 

b) Defina o que é a moral do senhor e destaque algum exemplo dessa moral no texto. 

c) Defina o que é moral do escravo e destaque algum exemplo dessa moral no texto. 

6. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vi -

reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos 

o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre 

-ho -homem 

a) agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência 

na consecução de seus objetivos.    

b) expressaria os princípios morais do protestantismo, em contraposição ao materialismo presente no 

herói dos quadrinhos.    

c) abdicar-se-

   

d) representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês norte-

americano.    

7.   

a) argumento construído com a clara intenção de fomentar o debate e a defesa privilegiada dos 

valores e da moral cristã.    

b) instrumento metafórico de destruição de todos os ídolos, de todas as crenças estabelecidas, de 

todas as convenções e valores transcendentais fundamentados na moral e na religião cristã, bem 

como na filosofia metafísica socrático-platônica.    

c) uma normalização para todo e qualquer embate moral e sistemático no âmbito das relações do 

Homem com o mundo no qual ele está inserido.    

d) uma afirmação da derrogação do universo racional e religioso no qual estava mergulhada a 

natureza humana do século XVIII.    
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8. Assinale a alternativa que CORRETAMENTE  

a) 

alguma vez? Presumo até que possa dar-se o caso de que    

b) -verdade acabou abolido, que mundo nos ficou? O mundo das aparências? Mas não; 

com o mundo-    

c) -lhes um sentido: o que 

faz acreditar que já existe uma vontade nelas (princípio    

d) 

   

9.  Friedrich Nietzsche (1844  1900) opõe à moral tradicional, herdeira do pensamento socrático-

platônico e da religião judaica-cristã, a transvaloração de todos os valores. Conforme Aranha e Arruda 

do senhor, a nova moral.       
ARANHA, M. L. de A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2000, p. 286. 

 

a) É caracterizada pelo ódio aos instintos; negação da alegria.    

b) É negativa, baseada na negação dos instintos vitais.    

c) É transcendental; seus valores estão no além-mundo.    

d) É positiva, baseada no sim à vida.    

10. Leia atentamente o texto a seguir. 

 

sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem, e o mergulhou como 

que em um profundo lamaçal: então, no sentimento de total abjeção, fazia brilhar de repente o 

esplendor de uma piedade divina, de tal modo que o surpreendido, atendido pela graça, lançava um 

 
NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 59. 

 

Com base no texto de Nietzsche, responda as seguintes questões: 

a)  

b) Selecione uma frase do texto que apresenta a característica fundamental do cristianismo para 

Nietzsche. 

c) Com base na frase selecionada, explique se, para Nietzsche, o cristianismo é uma doutrina que 

nega ou que valoriza a força, a saúde e a vida. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. c  

Na frase de Nietzsche que observamos nessa questão, o filósofo alemão se refere a sua famosa crítica em 

relação à moral e a religião.  Ambas erram na medida em que se fundamentam a partir de valores 

universais, a partir de uma verdade única e absoluta.  A única alternativa que é coerente com essa ideia 

nietzschiana é a representada pela letra (c). 

2. c  

A crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir da figura de Sócrates ocorre porque Sócrates teria 

justamente abandonado, segundo Nietzsche, a atitude criadora do período pré-socrático em prol de uma 

filosofia abstrata e com pretensão universalista.  Nesse sentido, a única alternativa correta é aquela 

representada pela letra (c).  

3. b  

A alternativa [B] é a única que está de acordo com o pensamento de Friedrich Nietzsche. Os erros 

corrompem a razão, na medida em que incutem no homem um espírito de servidão, em uma realidade 

distorcida. Vale ressaltar que todas as outras alternativas, apesar de apresentarem termos utilizados por 

Nietzsche, o fazem de maneira equivocada, estando todas incorretas. 

4. d  

Primeiramente, o apolíneo e o dionisíaco representam na filosofia nietzschiana conceitos estéticos, não 

conceitos ontológicos, isto é, são conceitos referentes à experiência sensível, mas não ao ser ou ao real, 

Segundamente, o apolíneo representa um estado de excitação do olhar, um estado no qual está o 

sentimento de acréscimo e plenitude da visão para exigir a transformação de algo na sua perfeição, para 

exigir a transformação de algo em arte. O apolíneo representa o visionário; é a embriaguez do pintor, do 

escultor, do poeta épico. Já o dionisíaco representa um estado de excitação e intensificação de todo o 

tempo, põe para fora a força de representação, imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de 

 

5.  

a) Para Nietzsche, a cultura helênica foi marcada pelo equilíbrio entre o dionisíaco (força vital e do 

instinto) e o apolíneo (racionalidade). O espírito dionisíaco se traduz na imagem da força instintiva e 

da saúde. Está na embriaguez criativa e na paixão sensual, símbolo de uma humanidade em harmonia 

com a natureza. O saber apolíneo é expresso pelo ímpeto ao perfeito, à clareza e à plenitude racional. 

etzsche é seu ideal de acrescentar ao saber apolíneo o saber de Dionísio. O 

grego dionisíaco tinha necessidade de se tornar apolíneo: isso significa quebrar sua vontade 

descomunal, múltipla, assustadora, em uma vontade ordenada pela razão. O contraste desses dois 

poderes constituiu a alma dos gregos.  

b) A moral do senhor é definida como aquela que é afirmação da potência, que impulsiona para a vida, 

para a criatividade. Ela é baseada nos instintos fundamentais: o desejo, a vontade, o prazer em 

consonância com a ação e com a autêntica felicidade. Ela implica na valorização de tudo que 

intensifica no homem o sentimento de potência. Nietzsche irá buscar na aristocracia grega do 

período homérico e trágico um modo de viver e agir  u dos 

 ainda não impregnado pela decadência do moralismo ascético. As características dessa 

como força da imaginação criadora. Por isso, os fortes desconhecem angústia, medo, remorso, 

 

c) A moral do escravo é definida como a moral dos ressentidos, sentimento de culpa e negação da 

alegria em favor da valorização da humildade, do sofrimento, da bondade, da piedade e do amor ao 

próximo. Ela é baseada no ódio e negação da vida, na valorização da morte e de uma vida superior 

além da morte. Ela implica no enfraquecimento (adoecimento) do homem, através da inibição de sua 

vontade e consequente impotência de sua ação criadora em favor da submissão, da obediência, da 
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abnegação. Os instintos vitais são dominados pelos valores da moral cristã e da razão. A filosofia 

socrático-platônica e o cristianismo são os principais propagadores dessa moral. O trecho que a 

os, porém, é atitude preconceituosa e covarde dos que temem a 

saúde e a vida, invejam os fortes e procuram, pela mortificação do corpo e pelo sacrifício do espírito, 

vingar-  

6. c  

O super-homem de Nietzsche é justamente aquele indivíduo que não é moldado pelos valores da moral 

tradicional.  Dessa maneira, o super-

iva correta é aquela representada pela letra (C). 

7. b  

moral tradicional e do Cristianismo, assim como aos valores da filosofia socrático-platônica.  Essa crítica 

se baseia na descrença de Nietzsche em relação a valores abstratos e universais que possam fundamentar 

a nossa moral.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (b). 

8. b  

A crença em um mundo verdadeiro, que seria distinto do mundo das aparências, é a história de um erro 

de acordo com o pensamento de Nietzsche.  Tal erro nos remete ao pensamento platônico na medida 

em que, segundo Platão, haveria um mundo superior verdadeiro, o mundo das ideias, diferente a 

separado do mundo das aparências, o mundo sensível.  Por conta disso, a única alternativa correta é a 

letra (b) 

9. d 

moral de escravo é, inversamente, uma moral negativa.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (d). 

10.  

a) -chave do pensamento nietzschiano, conforme o 

 

b) Há mais de uma frase ou expressão que pode ser retirada do texto para responder a esta pergunta, 

seguem alguns exemplos: 

I. 

 

II.  

III. 

-se, nesta frase, que o 

 

c) O cristianismo, para Nietzsche, nega o valor vida. Nesse sentido, nega igualmente tudo o que a ele 

se relaciona (saúde, criatividade, força). O objetivo de Nietzsche é revalorizar o equilíbrio entre as 

forças instintivas e vitais do homem que foram subjugadas pela filosofia socrático-platônica e pelas 

religiões. 
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Campo magnético criado por condutores 

retilíneos, espiras circulares e solenoides  

13 

set 
 

RESUMO   
 

A descoberta do campo magnético 
À medida que a eletricidade começou a ser estudada seriamente no século XVIII, alguns cientistas 

começaram a especular se não haveria uma conexão entre a eletricidade e o magnetismo. 

Surpreendentemente, a ligação entre eletricidade e magnetismo foi descoberta durante uma aula de 

demonstração experimental, em 1819, pelo cientista dinamarquês Hans Christian Oersted. Oersted estava 

usando uma bateria para produzir uma grande corrente em um fio. Por acaso, uma bússola estava localizada 

próxima ao fio, e Oersted notou que a corrente fazia a agulha da bússola girar. Em outras palavras, a bússola 

respondia como se um ímã estivesse colocado próximo dela.  

Há muito tempo Oersted suspeitava de uma ligação entre a eletricidade e o magnetismo, de modo que a 

relevância dessa observação afortunada tornou-se imediatamente clara para ele. A descoberta de Oersted, 

de que o magnetismo é causado por uma corrente elétrica, foi o ponto de partida para desenvolver uma 

teoria profunda sobre o eletromagnetismo. 

 

O efeito de uma corrente sobre uma bússola 
Vamos usar bússolas para sondar o magnetismo criado quando uma corrente flui em um fio longo esticado. 

Na figura (a), antes de a corrente ser ligada, as bússolas estão alinhadas ao longo da direção norte-sul. Você 

pode verificar na figura (b) que uma corrente intensa no fio faz com que as agulhas das bússolas girem até 

que fiquem tangentes a um círculo que tem o fio como centro. A figura (c) ilustra a regra da mão direita, que 

relaciona a orientação das agulhas das bússolas ao sentido da corrente. 

 
A figura (a) abaixo representa o campo magnético através do desenho de vetores do campo. Note que o 

campo torna-se mais fraco (vetores menores) à medida que nos afastamos do fio. 

Outra forma de descrever o campo é através do uso das linhas de campo magnético. Trata-se de linhas 

imaginárias desenhadas em uma região do espaço de modo que 

• Toda tangente a uma linha de campo esteja orientada no sentido do campo magnético, e 

• As linhas de campo sejam mais próximas umas das outras onde a intensidade do campo for maior. 

 
A figura (b) abaixo mostra as linhas de campo magnético em torno de um fio que conduz uma corrente. Note 

que as linhas de campo magnético formam círculos, sem início ou fim. Isso contrasta com as linhas de campo 

elétrico, as quais iniciam em cargas e terminam também em cargas. Vemos as mesmas figuras circulares na 

foto da figura (c) abaixo. 
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O campo magnético criado por um fio longo e reto 
Considere que um fio longo e reto conduza uma corrente i. 

 
O campo magnético em um ponto a uma distância r do fio é dado por: 

 
Onde i = valor da corrente elétrica, r = distância do ponto ao fio µ= permeabilidade magnética do meio que 

envolve o fio. No vácuo, 0 10-7 Tm/A. 

 

Campo magnético criado por uma espira circular 
No caso de uma espira circular percorrida por uma corrente, também se pode utilizar a regra da mão direita 

para determinar o sentido das linhas de campo. 
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A intensidade do vetor campo magnético no centro de uma espira circular de raio R é dada por: 

 
Quando tivermos N espiras circulares e iguais justapostas (bobina chata), o campo será N vezes mais intenso: 

 

 
 

Campo magnético criado por um solenoide 
Em nosso estudo da eletricidade, fizemos uso extensivo da ideia de campo elétrico uniforme: um campo que 

é o mesmo em todos os pontos do espaço. Concluímos que duas placas paralelas próximas uma da outra 

geram um campo elétrico uniforme entre elas, e este campo uniforme foi uma das razões para termos dado 

tanta atenção à compreensão do capacitor de placas paralelas. 

Analogamente, existem muitas aplicações do magnetismo para as quais gostaríamos de gerar um campo 

magnético uniforme, um campo com o mesmo módulo e a mesma orientação em qualquer ponto de uma 

região do espaço. Nenhuma das fontes que estivemos analisando até agora produz um campo magnético 

desse tipo. 

Na prática, um campo magnético uniforme é gerado com um solenoide. Como mostrado na figura abaixo, 

um solenoide é uma bobina helicoidal de fio com a mesma corrente I passando em cada espira do 

enrolamento. Solenoides podem ter centenas ou milhares de espiras, popularmente chamadas de voltas, 

algumas vezes em diversas camadas sobrepostas. Denominaremos então por solenoide ideal aquele de 

comprimento infinito (muito longe) e cujo campo externo é nulo. 
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A regra para se determinar o sentido do campo é a mesma regra da mão direita. A intensidade do campo 

magnético no interior de um solenoide é dada por: 

 
Onde N é o número de espiras no comprimento L do solenoide. 

 

EXERCÍCIOS   
 

1. Os ímãs criam campo magnético ao seu redor e esta foi a primeira fonte de magnetismo descoberta. 

Mais tarde, o físico Oersted idealizou um experimento que comprovava a existência de campo 

magnético em torno de um fio retilíneo percorrido por corrente. A figura mostra a montagem de 

Oersted. 

 
O sentido do campo magnético obedece a regra da mão direita e é detectado pela bussola. 

Assinale a alternativa correta, relativa ao experimento: 

a) Uma vez fechada a chave, a corrente surge no fio e o campo magnético em seu entorno e uniforme. 

b) Ao ligar a corrente, o polo norte muda da posição (1) para a posição (2) 

c) Ao se abrir a chave, a agulha magnética permanece na posição (2). 

d) Pela regra da mão direita, conclui-se que a agulha vai girar 90°, no sentido horário, e o polo norte 

estacionara na posição (4). 

2. Um longo fio retilíneo é percorrido por corrente de intensidade igual a 9,0 A. 

Sendo a permeabilidade magnética do meio igual a do vácuo, valendo 0= 4   . 10 7
 T . m/A, a 

intensidade do campo magnético criado pelo fio a 10 cm dele é: 

a) 1,2.10-4 T  

b) 1,5.10-4 T  

c) 1,2.10-5 T 

d) 1,8.10-4 T  

e) 1,8.10-5 T 

3. Considere dois fios retilíneos e compridos, colocados paralelamente um ao lado do outro, percorridos 

pelas correntes elétricas i1 e i2, de sentidos contrários, como mostra a figura. P e Q são pontos situados 

no plano definido por esses fios. 

 
Os módulos dos vetores indução magnética nos pontos P e Q, devidos às correntes i1 e i2, valem, 

respectivamente, BP1 = 1,0 · 10 4
 T, BP2 = 1,0 · 10 4

 T, BQ1 = 1,0 · 10 4
 T e BQ2 = 3,0 · 10 4

 T. 

Determine o módulo do vetor indução magnética resultante: 

a) BP, no ponto P;  

b) BQ, no ponto Q. 
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4. Um condutor circular tem raio R e é percorrido por uma corrente elétrica continua constante de 

intensidade I. No mesmo plano do circulo e a uma distancia 2R do seu centro, temos um condutor 

retilíneo infinitamente comprido e percorrido por uma corrente continua constante de intensidade . 

O conjunto esta no vácuo, cuja permeabilidade magnética vale  . 

 
Determine a relação  para que o campo magnético resultante no centro C do círculo seja nulo. 

5. Uma bússola é colocada no interior de um solenoide, como ilustra a figura. Sua agulha encontra-se 

estabilizada na direção norte-sul. 

 
Qual das alternativas representa uma possível posição de equilíbrio estável da agulha, quando uma 

corrente contínua passa pelo solenoide, de A para B? 

 

6. Considere o solenoide esquematizado na figura. 

 
a) Qual é a direção e o sentido de B no ponto P, interno ao solenoide? 

b) A face X é Norte ou Sul? 

c) Represente as linhas de indução no interior do solenoide 

d) Qual é a intensidade da corrente elétrica i que percorre o solenoide sabendo-se que o campo 

magnético no interior tem intensidade -3 T. 

Dad 0 
-7 T.m/A; densidade de espiras: 1000 espiras/metro 

http://4.bp.blogspot.com/_JJJ4o4Jcg48/TMTZIkEUWII/AAAAAAAAX8U/P4EosbnM_PU/s1600/solen%C3%B3ide+33.jpg
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7. Numa feira de ciências, um estudante montou um experimento para determinar a intensidade do 

campo magnético da Terra. Para tanto, fixou um pedaço de fio de cobre na borda de uma mesa, na 

direção vertical. Em uma folha de papel, desenhou dois segmentos de retas perpendiculares entre si e 

colocou uma bússola, de maneira que a direção norte-sul coincidisse com uma das retas e o centro da 

bússola coincidisse com o ponto de cruzamento das retas. O papel com a bússola foi colocado sobre 

a mesa de forma que a linha orientada na direção norte-sul encostasse no fio de cobre. O fio foi ligado 

a uma bateria e, em função disso, a agulha da bússola sofreu uma deflexão. 

A figura mostra parte do esquema da construção e a orientação das linhas no papel. 

 
a) Considerando que a resistência elétrica do fio é de 0,2 Ω, a tensão elétrica da bateria é de 6,0 V, 

a distância do fio ao centro da bússola é de 1,0 · 10 1 m e desprezando o atrito da agulha da bússola 

com o seu suporte, determine a intensidade do campo magnético gerado pela corrente elétrica 

que atravessa o fio no local onde está o centro da agulha da bússola. 

Dado: π · 10 7 T · m/A 

b) Considerando que, numa posição diferente da anterior mas ao longo da mesma direção norte-

sul, a agulha tenha sofrido uma deflexão de 60° para a direção oeste, a partir da direção norte, e 

que nessa posição a intensidade do campo magnético devido à corrente elétrica no fio é de 2√3 

· 10 5 T, determine a intensidade do campo magnético da Terra no local do experimento. 

8. Um fio retilíneo muito longo, situado num meio de permeabilidade absoluta 0 = 4   · 10 7
 T.m/A, é 

percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i = 5,0 A. Considerando o fio no plano do papel, 

caracterize o vetor indução magnética no ponto P, situado nesse plano. 

 

9. Dois fios metálicos retos, paralelos e longos, são percorridos por correntes i e 3i de sentidos iguais 

(entrando no papel, no esquema). O ambiente e vácuo. O campo magnético resultante, produzido por 

essas correntes, e nulo em um ponto P tal que: 

 
a) y/x = 3 

b) x/y = 3 

c) y/x = 9 

d) x/y = 9 
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10. As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes 

elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano desta página e 

dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das 

correntes: os fios são percorridos por correntes que entram  ou saem  do plano da página. 

 
O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em  

a) I.  

b) II.  

c) I e II.  

d) II e III.  

e) III e IV. 

11. A figura representa dois fios condutores retilíneos e muito compridos, paralelos e percorridos por 

correntes elétricas de mesma intensidade (iF), porém, de sentidos contrários. Entre os fios há uma 

espira circular de raio R percorrida por uma corrente elétrica de intensidade (iE). Determine a razão iF/iE 

e o sentido da corrente elétrica na espira circular para que o campo de indução magnética resultante 

no centro da espira seja nulo. Os fios condutores e a espira circular estão situados no mesmo plano. 

 
a)  e o sentido da corrente na espira deve ser anti-horário.  

b)  e o sentido da corrente na espira deve ser horário.  

c) 1,5  e o sentido da corrente na espira deve ser horário.  

d) 1,5  e o sentido da corrente na espira deve ser anti-horário. 

12. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução 

eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao 

se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v, 

induzindo uma corrente elétrica de intensidade i, como ilustrado na figura. 

 
A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos 

materiais, outra possibilidade é mover a espira para a  

a) a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida.  

b) direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida.  

c) esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade.  

d) direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida.  

e) esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade. 
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13. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, de raios R1 e R2, sendo R1 = 0,4R2, são percorridas 

respectivamente pelas correntes i1 e i2. 

 

 
O campo magnético resultante no centro das espiras é nulo. A razão entre as correntes i1 e i2 é igual a 

a) 0,4     

b) 1,0     

c) 2,0     

d) 2,5     

e) 4,0  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Custo e manutenção dos aparelhos de imagem encarecem exames  

É inegável que a evolução da medicina diagnóstica permitiu avanços sem precedentes na prevenção e 

tratamento de vários tipos de doenças. Se por um lado a tecnologia propiciou fidelidade cada vez 

maior nas imagens obtidas do interior do corpo humano, por outro ela também cobra o seu preço. Um 

exame de ressonância magnética, por exemplo, pode chegar a R$ 1200,00 em média, se for feito sem 

material para contraste, e R$ 1800,00 se essa substância para contraste for utilizada.  

 
A ressonância nuclear magnética, ou simplesmente ressonância magnética, é um método de 

diagnóstico por imagem que usa ondas de radiofrequência e um forte campo magnético para obter 

informações detalhadas dos órgãos e tecidos internos do corpo, sem a utilização de radiação ionizante. 

Esta técnica provou ser muito valiosa para o diagnóstico de uma ampla gama de condições clínicas em 

todas as partes do corpo. O aparelho em que o exame é feito consta de um tubo circundado por um 

grande eletroímã, no interior do qual é produzido um potente campo magnético.  

Na técnica de ressonância magnética aplicada à medicina trabalha-se principalmente com as 

propriedades magnéticas do núcleo de hidrogênio, que é o menor núcleo que existe e consta de 

apenas um próton.  

O paciente a ser examinado é colocado dentro de um campo magnético intenso, o qual pode variar 

de 0,2 a 3,0 teslas, dependendo do aparelho. Esse campo magnético externo é gerado pela elevada 

intensidade de corrente elétrica circulando por uma bobina supercondutora que precisa ser 

continuamente refrigerada a uma temperatura de 4K (Kelvin), por meio de hélio líquido, a fim de 

manter as características supercondutoras do magneto.  
Disponível em: http://www.famerp.br/projis/grp25/ressonancia.html. Adaptado. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Exbl8a6gGxo/UmgvdRyMXCI/AAAAAAAABWA/38qdZ4hoP9Y/s1600/zecent.png
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Um dos motivos para os altos valores cobrados por exames de imagem sofisticados é o alto custo 

desses aparelhos, dos custos de instalação e manutenção do equipamento, além da exigência de mão 

de obra extremamente qualificada para operá-los. Um equipamento de ressonância magnética, por 

exemplo, pode custar de US$ 2 milhões a US$ 3,5 milhões, dependendo da sua capacidade. Além disso, 

há um adicional anual de cerca de R$2 milhões em manutenção, incluindo o custeio de procedimentos 

para arrefecer as bobinas magnéticas da máquina.  
Disponível em: http://glo.bo/19JB2sB. Adaptado. 

Nas proximidades da superfície da Terra, a intensidade média do campo magnético é de 5.10−5 T e, 

conforme o texto informa, a intensidade do campo magnético produzido por alguns aparelhos de 

ressonância magnética pode chegar a 3T. Considere, por hipótese, esses campos magnéticos 

uniformes e produzidos por duas bobinas chatas distintas, de raios iguais a 1 m para o aparelho e RT 

(raio da Terra) para a bobina da Terra; cada uma delas composta por espiras justapostas; percorridas 

pela mesma intensidade de corrente elétrica e mesma permeabilidade magnética do meio. Determine 

a razão (NTerra/Naparelho) entre o número de espiras das bobinas chatas da Terra e do aparelho, 

respectivamente. Para simplificar os cálculos, adote o raio da Terra igual a 6000 km. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Ao se fechar a chave, a corrente elétrica no fio esticado flui no sentido de M para N. 

Usando-se a regra da mão direita, verificamos que a agulha da bussola gira, no sentido anti-horário, 90°. 

Assim, o polo norte se posiciona em (2) e o polo sul em (1). Desligando-se a chave, o campo magnético 

vai embora e a agulha volta ao lugar primitivo. 

2. e 

 
3.  

a) BP = 0 

b) BQ = 4,0 · 10 4
 T 

 

4. 1/2  

 
5. a 
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6.  

a) Direção horizontal. Sentido: para a esquerda. 

b) Sul 

c)   
d) Substituindo os dados na expressão do campo magnético no interior do solenoide, 

𝐵 = 𝜇0. 𝑛. 𝐼, 

onde n é a densidade de espiras (número de espiras por unidade de comprimento), temos i = 10 A 

7.  

 
8.  

 
9. a 

𝐵1 =
𝜇. 𝑖

2𝜋𝑥
 =  𝐵2 =

𝜇. (3𝑖)

2𝜋𝑦
 

𝑦

𝑥
= 3 
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10. d 

 
11. d 

Usando a regra da mão direita em cada fio, temos o campo magnético gerado por cada fio 1(B
r

 e 2B )
r

 na 

posição mediana entre os fios, de acordo com a figura abaixo: 

 
 

Logo, como os dois campos apontam para dentro da página, o campo magnético resultante gerado pelos 

fios fB ,
r

 será: 

f 1 2 f 1B B B B 2B= +  =
r r r r r

 

 

O módulo do campo magnético gerado pelos fios é dado por: 

0 i
B

2 d

μ

π
=   

 

Portanto, fB  é: 

( )0 0F F
f f

i i
B 2 B 1

2 3R 3R

μ μ

π π
=  =  

 

O campo da espira aponta no sentido contrário dos campos gerados pelos fios, portanto aponta para 

fora da página, e com isso, a corrente induzida na espira, pela regra da mão direita, tem o sentido anti-

horário. 
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O módulo do campo magnético da espira eB ,
r

 fica: 

( )0 E
e

i
B 2

2 R

μ
=   

 

Para que o campo de indução magnética resultante no centro da espira seja igual a zero, é necessário 

igualar seus módulos, fazendo (1) (2)=  e isolando a razão F

E

i

i
. 

0 0F E F
f e

E

i i i
B B 1,5

3R 2 R i

μ μ
π

π
=  =  =   

12. a 

Na figura mostrada, está havendo afastamento relativo entre o ímã e a espira. Nessa situação, de acordo 

com a lei de Lenz, ocorre força de atração entre ambos, formando um polo sul na extremidade esquerda 

da espira. Para que uma outra situação apresente corrente no mesmo sentido, a extremidade esquerda 

da espira deve continuar formando um polo sul. Isso pode ser conseguido invertendo o ímã e provocando 

um movimento de aproximação relativa entre eles, deslocando o ímã para a direita e a espira para a 

esquerda.  

13. a 

Aplicando a regra da mão direita número 1, observamos que B1 aponta para dentro da página, e B2, para 

fora. 

 
 

Para que o campo magnético resultante no centro das espiras seja nulo, devemos impor 

que B1 e B2 tenham mesma intensidade: 

B1 = B2 0/2).(i1/R1) = 0/2).(i2/R2) => i1/i2 = R1/R2 => 

i1/i2 = 0,4.R2/R2 => i1/i2 = 0,4 

 

 

Questão contexto 

O campo magnético formado pela superposição de N espiras é dado por: 

i B 2R
B N N

2R i

μ

μ

 
=  → =


  

Desta forma, pode-se escrever: 

( ) ( )
( ) ( )

5 6

Terra Terra Terra

aparelho aparelho aparelho

Terra

aparelho

5 10 6 10N B R

N B R 3 1

N
100

N

−  
= =

 

=

 

http://1.bp.blogspot.com/-Z1axlDDqmOM/UmhAUPPoCUI/AAAAAAAABWo/7Li1SY1yDYc/s1600/zaques.png
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Eras Geológicas 
10 

set 
 

RESUMO   
 

 

A estrutura geológica refere-se à composição interna de uma determinada área, sua distribuição, idade e o 

processo geológico que a formou, enquanto o relevo refere-se à forma que a superfície terrestre assume. 

Neste sentido, uma estrutura geológica assume determinada forma do relevo; por exemplo, as bacias 

sedimentares (estrutura) podem ser uma planície (forma do relevo), como é o caso da Planície do Pantanal. 
As estruturas do relevo também chamadas de províncias geológicas, são importantes para se compreender 

a composição de um relevo de uma determinada localidade, mesmo que se refira à uma área em que pouco 

se conheça o relevo. São três as estruturas geológicas conhecidas: os dobramentos modernos, os maciços 

antigos e as bacias sedimentares.  
Os dobramentos modernos são formados a partir do choque entre placas tectônicas (movimento 

convergente de placas) em que uma das placas desce e a outra soergue (dobra). Essa estrutura é chamada 

de moderna pois, na escala geológica, teve origem em um período recente, o Cenozoico. A consequência 

disto é a formação de um relevo pontiagudo, alto e pouco erodido e, devido à altitude e ao gradiente de 

inclinação elevado, as áreas de dobramentos modernos tendem a possuir alto potencial hidrológico. Cabe 

destacar ainda que são áreas propensas à ocorrência de terremotos e atividade vulcânica. Podemos citar o 

Japão e o Himalaia como exemplos. 
Já os maciços antigos, também chamados de escudos cristalinos, referem-se à uma estrutura do relevo 

formada a partir de um processo lento, antigo e resistente de formação que datam do período Arqueano 

(entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás) e do Proterozoico (entre 2,5 bilhões a 542 milhões de anos), ou seja, 

são formações Pré-cambrianas. O desdobramento desta estrutura é a formação de um relevo de baixa 

altitude, devido à ação erosiva, e mais arredondado. Cabe destacar que estes escudos são ricos em minério, 

os que datam do Arqueano são ricos em granito e ardósia, e os que datam do Proterozoico são ricos em 

ouro. Além destes minérios, no caso do Brasil, há o destaque para o ferro (Quadrilátero ferrífero e Serra de 

Carajás) e para o calcário (Maciço do Urucum).  
Por outro lado, as bacias sedimentares são áreas mais baixas formadas pela deposição de sedimentos que 

levam à formação de camadas de deposição aglomeradas. O acesso à esta estrutura é muito disputada pelos 

países isso porque nessas áreas chega também matéria orgânica que pela ação da pressão se transforma em 

combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto). Um exemplo de bacia sedimentar é o 

Oriente Médio que conta com extensas áreas de exploração de petróleo. 
No caso brasileiro só existem duas estruturas geológicas que compõem o território, os maciços antigos, 

representando 36%, e as bacias sedimentares, com 64%, o que leva às seguintes inferências, o relevo é 

antigo, e, por conta da erosão, ocorreu a formação de inúmeras bacias sedimentares e deu origem à um 

relevo de média à baixa altitude. Além disso é um relevo estável pois não se encontra em uma área de 

atividade sísmica (área de encontro de placas tectônicas), pois se localiza sobre a placa Sul-americana, além 

de possuir uma considerável riqueza mineral e combustíveis fósseis. Apesar da formação de rios estar 

associada à existência de dobramentos modernos, que não são encontrados no Brasil, o país conta com a 

existência do maior rio do mundo em extensão e volume de água, o Rio Amazonas, o que só é possível pois 

a nascente dele se encontra nos Andes, que é um dobramento moderno.  

 
Esquema da formação das Bacias Sedimentares e dos Escudos Cristalinos 
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A partir daí surgiram algumas classificações do relevo brasileiro. A primeira delas foi proposta por Aroldo de 

Azevedo na década de 1940 e utilizava como critério a cota altimétrica, em que o relevo com mais de 200 

metros era considerado planalto e o relevo com menos de 200 metros planície, encontrando assim, quatro 

planaltos e três planícies.  

encontrando assim no relevo brasileiro 7 planaltos, áreas de erosão, e as 3 planícies, áreas de sedimentação.  
Com a criação do projeto RADAM Brasil que consistia no uso de tecnologias para mapear grandes áreas da 

Amazônia a partir de aviões na década de 1970, surgiu uma nova classificação, proposta por Jurandyr Ross, 

que em 1989 aproveitou os dados coletados pelo projeto e classificou o relevo em planaltos (11), planícies (6) 

e depressões (11). 

 

 
Mapa do relevo brasileiro segundo a classificação de Jurandyr Ross. 

Sobre as formas do relevo brasileiro podem ser citadas algumas, tais como: 

 
Chapada Diamantina (BA) 

 
• Escarpa: forma de relevo localizada nas bordas dos planaltos que apresenta declive acentuado. Existem 

dois tipos, a escarpa de falha, originada a partir de movimento tectônico, e a escarpa de erosão, originada 

pela ação dos agentes externos.  Exemplo: Escarpada Serra do Mar (SP). 

• Cuesta: forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta em outro, originada 

pela ação dos agentes externos sobre rochas que apresentam diferentes resistências. Exemplos: Cuesta 

de Botucatu (SP). 
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• Chapada: relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas escarpadas, encontradas no 

Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

• Morro ou monte: forma do relevo que corresponde a uma elevação no terreno de topo arredondado. 

Exemplo: Monte Pascoal (BA). 

• Montanha: relevo protuberante, com o cume definido. Na maioria das vezes tem a origem associada ao 

choque entre placas tectônicas, contudo, pode ter também como origem o vulcanismo. A um conjunto 

de montanhas dá-se o nome de cordilheira. Exemplo: Pico da neblina (AM). 

• Inselberg: forma do relevo que é uma protuberância encontrada em áreas que apresentam o clima árido 

ou clima semi-árido e que foi formada pela maior resistência à erosão do que a área no seu entorno. 

Exemplo: Inselberg de Itaberaba (BA) 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. -se como um paleogolfão[1] da fachada pacífica do 

continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie 

soerguimento das Cordilheiras Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à 

sedimentação flúvio-  
-2012) Escritos Ecológicos  São Paulo:Lazuli Editora, 2006- paginas 130-131. Adaptado 

 

Glossário: Paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo em amplas 

baías, constatada em antiga era geológica. 

 

As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos 

processos naturais que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab ́Saber. Sobre esses 

processos mencionados, avalia-se que 

a) contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros. 

b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar. 

c) alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste. 

d) atenuaram as características do clima regional. 

e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta. 

2. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, 

tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos 

geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte 

tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de 
a) aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.  
b) formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.  
c) formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.  
d) produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos rios.  
e) geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação.  

3. Leia o texto que descreve uma estrutura geológica localizada na porção ocidental da América do Sul: 

Observamos como principais características da estrutura o fato de ser um relevo mais recente que o 

encontrado no restante do continente, bem como o fato de apresentar áreas de instabilidade 

geológica. Além do retratado observamos sinais de vulcanismo ativo e de tectonismo recente. A leitura 

do texto nos permite afirmar que a estrutura geológica encontrada pode se tratar de um(a):  
a) Escudo cristalino  

b) Bacia Sedimentar  

c) Plataforma cratônica  

d) Dobramentos modernos  

e) Maciços antigos  

 

 

 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_5_estrutura_geologica_e_mineracao_no_brasil#_ftn1
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4. Observe a região destacada no mapa a seguir e assinale a alternativa correta. 

 
a) A área em destaque refere-se à Serra dos Carajás, no sudeste do estado do Pará. A área da Serra 

está totalmente inserida no Projeto Grande Carajás, um projeto de extração mineral em operação. 

Anteriormente à colonização, esse território era povoado pelos povos Karajá e Kayapó. 

b) A área corresponde à Usina Hidrelétrica de Belo Monte, uma central hidrelétrica que está sendo 

construída no rio Xingu, no estado do Pará, nas proximidades da cidade de Altamira. 

c) A área equivale ao território do futuro estado do Tapajós, que devido à grande extensão territorial 

do Pará tem sido um dos argumentos utilizados para uma divisão desse território e a consequente 

formação de dois novos estados, além do atual Pará: Tapajós e Carajás. 

d) O estado de Tapajós terá 722.000 quilômetros quadrados, sendo, portanto, o mais extenso. Apesar 

de compreender a maior área do Pará, essa região é a menos populosa: cerca de 1 milhão de 

habitantes. Sua capital será a cidade de Santarém. Essa região apresenta pouco desenvolvimento 

econômico, composta por grandes áreas preservadas e muitos rios. 

e) A região corresponde à área de cultivo da pimenta-do-reino (pipericultura) no Pará (maior 

produtor e exportador nacional), que vai receber uma "injeção" tecnológica concentrada com as 

atividades de um novo projeto da Embrapa Amazônia Oriental, a ser lançado na cidade de 

Bragança (PA). 

5. A estrutura geológica do Brasil é composta por:  

I. Escudos cristalinos, muito antigos, de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e 

algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. 

II. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos 

sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. 

III. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos, formados no Terciário, 

ocupando cerca de 30% do território nacional. 

IV. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que deram origem às 

formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o 

território nacional. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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6. A crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas geológicas, caracterizadas pelos tipos 

predominantes de rochas, pelo processo de formação e pela idade geológica. Essas estruturas são os 

maciços cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre esse assunto, é 

CORRETO afirmar: 
a) os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-cambriana, são constituídos por rochas 

sedimentares e são ricos em jazidas de minerais não metálicos.  

b) as bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era quaternária, ricas em 

minerais energéticos e com intenso processo erosivo; constituem 64% do território brasileiro.  

c) os dobramentos modernos, resultantes de movimentos epirogenéticos, são constituídos por 

rochas magmáticas, datam do período terciário e são ricos em carvão e petróleo, como os Andes, 

os Alpes e o Himalaia.  

d) as principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo encontram-se nas bacias sedimentares, 

enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita etc. são encontrados nos maciços 

cristalinos; os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo.  

7. Em se tratando de commodities, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial, graças à exportação 

de minérios. Destacam-se os minérios de ferro e de manganês, bases para a produção de aço, e a 

bauxita, da qual deriva o alumínio. A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está 

corretamente expressa em: 
a) Ferro e Quadrilátero Ferrífero (Planalto da Borborema) 

b) Ferro e Serra dos Carajás (Planalto das Guianas) 

c) Bauxita e Vale dos Trombetas (Serra do Espinhaço) 

d) Manganês e Maciço do Urucum (Pantanal Mato-Grossense) 

e) Manganês e Vale do Aço (Chapada dos Parecis) 

8. Observe o mapa para responder à questão. 

 
Nas formações proterozóicas, que ocupam cerca de 4% do território nacional, encontra-se a maior 

parte dos minerais metálicos do Brasil. No mapa, a área assinalada pela letra A exemplifica a 

importância econômica desses terrenos com a produção mineral de: 

a) ferro, no Quadrilátero Central, sob o controle da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) associada 

a outras empresas; 

b) ouro, no Vale do Jequitinhonha, sob o comando da Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOMI); 

c) manganês, na Serra do Navio, sob o controle do Grupo Antunes, com capitais nacionais e 

estrangeiros; 

d) ferro e manganês, no Maciço de Urucum, controlados pela Indústria e Comércio de Minérios 

(ICOMI); 

e) bauxita, no Distrito de Paragominas, comandada pela Mineração Rio do Norte, associação da 

CVRD com outras empresas. 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

9.  Associe a área indicada no mapa ao perfil topográfico correspondente. 
 

 
Fonte: Guia do Estudante: geografia. São Paulo: Abril, 2009. 

 

 
 

A sequência CORRETA é  

a) 3, 1 e 2.  

b) 2, 1 e 3.  

c) 3, 2 e 1.  

d) 2, 3 e 1.  

10. Leia o texto sobre os pedidos de exploração de minérios no Vale do Ribeira SP. 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) registrou em 2012 um recorde de pedidos de 

mineração no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo. Entre os pedidos que foram abertos, 

encontram-se pedidos para pesquisa, licença ou concessão de lavras que vão desde calcário até 

minérios nobres, como níquel, prata e ouro. 

O DNPM concedeu 422 autorizações para pesquisas minerais na região, sendo que 112 j ́ tiveram 

autorizadas as extrações de minérios.  
                               O Estado de S. Paulo, 01/07/2013. Adaptado. 

Essa exploração poder ́ afetar o meio físico e a ocupação humana tradicional dessa região, caso regras 

de controle não sejam rigorosamente estabelecidas e cumpridas. Assinale a alternativa que indica as 

áreas onde interferências negativas poderão ocorrer. 

 

a) Predomínio da estrutura geológica em Dobramentos do Cenozoico e significativa ocupação 

humana tradicional em Quilombola. 

b) Predomínio da estrutura geológica em Escudo do Brasil Central e significativa ocupação humana 

tradicional em Ind ́gena. 

c) Predomínio da estrutura geológica em Escudo Atl ̂ntico e significativa ocupação humana 

tradicional em Cai ̧ara. 

d) Predomínio da estrutura geológica em Escudo do Brasil Central e significativa ocupação humana 

tradicional em Cai ̧ara. 

e) Predomínio da estrutura geológica em Dobramentos do Atl ̂ntico e significativa ocupação humana 

tradicional em Quilombola. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

Conforme indica o texto de apoio, com o soerguimento dos Andes, a Amazônia ficou exposta a 

sedimentação, por meio do transporte dos rios.  

2. a 

Uma vez que as formas de relevo citadas mais no interior das rochas passam por uma estabilidade maior, 

não sofrem eventos de grande magnitude, ficando suscetíveis a erosão e intemperismo que com o tempo 

aplaina suas  

3. d 

Os relevos mais recentes com vulcanismo ativo e tectonismo recente são características dos 

dobramentos modernos.  

4. a 

Para acertar a questão, é necessário saber qual o Estado assinalado, e a principal intervenção econômico 

política feita na área. 

5. a 

Os dobramentos modernos ou escudos cristalinos não foram formados no terciário e sofrem desgaste 

erosivo. 

6. d 

Os maciços antigos não são feitos de rochas sedimentares. As bacias sedimentares são depósitos 

enormes de sedimentos metamorfizados, demorando muito tempo para serem formados.  

7. d 

O maciço do Urucum é conhecido pela abundância de ferro e manganês, e se localiza no Pantanal Mato 

Grossense. 

8. a 

A serra do Navio fica no Amapá e o Maciço de Urucum no Mato Grosso. O quadrilátero central, ou 

quadrilátero ferrífero, é uma área de extensa exploração de ferro que inclui vários municípios mineiros e 

alguns do Espirito Santo. A cidade de Mariana em Minas Gerais se localiza nesse quadrilátero.  

9. c 

A primeira feição vai de Mato Grosso, passa pelo Paraná e chega ao sul do país. A chapada da diamantina 

na Bahia é precedida de uma depressão sertaneja no Ceará e do planalto da Borborema que pega 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O terceiro se refere a Amazônia.  

10. e 

O Vale do Ribeira em São Paulo era tradicionalmente ocupado por quilombolas. A mineração alterou 

significativamente a paisagem e a forma de vida dos residentes da região. Além de remoções, a 

mineração pode gerar poluição e impactos ambientais. 
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Os Partidos Políticos e a 

Democracia Brasileira 
13 

set 

 

RESUMO   
 

 

A Crise do Estado Novo 

 
Vargas, discursando no Palácio Guanabara para os queremistas, 1945. 

O regime estava mergulhado em uma crise muito profunda, para tentar promover uma abertura com Vargas 

no poder, mesmo durante a guerra o governo demonstrava essa preocupação como a instalação do 

governo federal e discursos de Getúlio. Também durante a guerra foi aprovada a CLT, a intensão do governo 

era consolidar a base de apoio a Vargas principalmente entre os trabalhadores, nesse sentido ainda, o 

governo amplia os direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo. 

No entanto a oposição se movimentava, entre as instituições a UNE (União Nacional dos Estudantes) era uma 

das que mais se destacava, convocou em 1943 uma série de passeatas antifascistas e contra o regime de 

Vargas, no mesmo ano é lançado o Manifesto dos Mineiros. A carta pedia a abertura democrática do Brasil, 

tinha o apoio e noventa e duas assinaturas da elite liberal de Minas Gerais, dentre eles havia a assinatura do 

ex-presidente Arthur Bernardes, no ano seguinte a Associação Brasileira dos Escritores faz a mesma coisa, a 

queda de Vargas e a redemocratização pareciam iminentes, mas o governo continuava pensando em eleições 

com a candidatura de Getúlio. 

Assim, em dezembro de 1944 o governo lança o Código Eleitoral prevendo eleições para 1946 e a liberdade 

partidária é decretada no mesmo texto, junto com esse código, viria a promessa de uma nova constituinte 

prevendo a redemocratização completa. Enquanto isso, ao lado de Getúlio em meados de 1945 surgia entre 

 liderado pelo empresário do 

Hugo Borghi, que pedia a continuidade do presidente gaúcho até novas eleições e a candidatura do mesmo, 

os partidos a esquerda apoiavam também a permanência de Getúlio, principalmente por seu caráter 

nacionalista.  

Vargas então resolve antecipar as eleições estaduais para dezembro de 1945, os interventores estatais 

participaram se com a condição da renúncia de seu cargo trinta dias antes do pleito. Com a possibilidade de 

um fortalecimento de Getúlio despois das eleições estaduais. Seus opositores, General Góes Monteiro e o 

General Eurico Gaspar Dutra começam a tramar a retirada do presidente do poder, estes dois generais e seus 

comandados contavam ainda com a benção do embaixador estadunidense Adolf Berle.  

Em 25 de outubro de 1945, já com seu governo insustentável Vargas nomeia seu irmão para chefe de Polícia 

do Distrito Federal, essa manobra era provavelmente para prender os conspiradores contra seu governo, 

contudo quatro dias depois no dia 29 de outubro Getúlio é deposto pelo alto comando do exército que cerca 

o Palácio do Catete, Vargas aceita sua deposição e se retira para São Borja, e em janeiro de 1946 assume 

Eurico Gaspar Dutra vitorioso nas eleições. 
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Partidos 

 
Foto da convenção de fundação do PTB, 1945 

Um pouco antes da queda de Vargas se organizaram os partidos políticos que iriam disputar o vácuo de poder 

deixado pelo Estado Novo, nessa nova fase de abertura política os partidos deveriam ter orientação nacional 

para evitar dominações regionais como o ocorrido na república do café com leite, o que foi um dos principais 

objetivos da revolução de 1930. 

Assim fundavam-se os partidos PSD (Partido Social Democrata), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro, ligado a 

Vargas) e a UDN (União Democrática Nacional). O PCB (Partido Comunista Brasileiro) ainda permanecia na 

ilegalidade. O PCB existia desde 1922, porém entrou na ilegalidade durante a ditadura varguista, mais tarde 

em 1943 partido voltou a se organizar e elegeu Luís Carlos Prestes como secretário geral, mesmo preso. Em 

1945, com a anistia de Prestes e outros envolvidos na intentona de 1935 o partido se alinhou com o movimento 

de 1945 o partido teve um bom desempenho nos quadros do legislativo elegendo 14 deputados e Prestes 

como senador pelo Distrito Federal. 

A UDN reuniu uma boa parte da oposição liberal de Getúlio durante o Estado Novo contando com grande 

parte dos assinantes do manifesto dos mineiros de 1943, lançaram o brigadeiro Eduardo Gomes nas eleições 

de 1945, participaram de sua fundação Júlio Prestes (presidente deposto por Vargas em 1930), Arthur 

Bernardes, Juarez Távora além de algumas elites regionais familiares como os Caiado de Goiás e os Konder 

de Santa Catarina. O PTB foi fundado em 1945 como os outros partidos e continha em seus quadros grande 

parte dos integrantes do Estado Novo, sua base de sustentação era o proletário urbano afiliado aos sindicatos 

comandados por interventores estatais, na sua conferência de fundação compareceram Alexandre 

Marcondes Filho, o último a ocupar o ministério do trabalho e Getúlio Vargas era eleito como presidente de 

honra do partido, o PTB não apoio à candidatura de ninguém inicialmente porém, pouco tempo antes decidiu 

por Dutra em troca do Ministério do Trabalho. 

O PSD se organizou com os principais interventores estaduais, Benedito Valadares de Minas Gerais, Fernando 

Costa de São Paulo e Agamenon Magalhães de Pernambuco eram um de seus principais nomes. O partido 

se compôs ainda de lideranças que ligadas a Vargas para se opor ao candidato da UDN Eduardo Gomes, 

dessas articulações saiu o candidato vitorioso Eurico Dutra, o PSD defendia em seu programa quase que uma 

continuação das políticas de Vargas, uma forte legislação trabalhista e a Intervenção estatal na economia. 

Governo Dutra 

 
Posse de Eurico Gaspar Dutra 

Dutra foi eleito por uma coligação do PSD com o aliado de última hora o PTB, ambos com ligações com 

Vargas estes partidos ganharam um grande apoio popular podendo assim vencer a eleição, depois de 

empossado Dutra vai promover a constituinte em 1946. 
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Com um caráter mais liberal e democrático o presidente rompe relações diplomáticas com a União Soviética 

e se aproxima dos Estados Unidos, inclusive visitando-os em 1950. Por essa política externa o presidente toma 

medidas condizentes na política interna, volta para a ilegalidade o PCB e caça o mandato de todos os 

representantes eleitos desse partido, inclusive o do senador Luís Carlos Prestes. 

O presidente que também era general investe na formação de militares com a criação da Escola Superior de 

Guerra no Rio de Janeiro, isso condiz com a sua condição e história, assim mesmo adepto de uma política 

mais democrática ainda segue preceitos do militarismo e orientações dos estadunidenses como a sua política 

anticomunismo, já que as forças armadas sempre se apresentaram contra esses movimentos operários, esse 

anticomunismo chega á seu ápice em 1964, quando muitos dos golpistas passaram pela ESG ou estavam 

estudando nela. 

Voltando a Dutra, este teve medidas desenvolvimentistas em seu mandado, ele criara uma das principais 

rodovias da época ligando São Paulo ao Rio de Janeiro a atual Rodovia Presidente Dutra desempenha um 

papel importantíssimo no para a economia do Sudeste, no entanto na época de sua construção ela foi vital 

ligando o principal centro industrial do país a capital federal.  

Dutra também criou o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), esse plano foi o que regeu 

o seu governo nas questões sociais e econômicas, como exemplos de medidas desse plano foi a criação da 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco, com vista no desenvolvimento do Nordeste, criou o Estatuto do 

Petróleo voltado para a aquisição de navios e criação de refinarias, o 16º presidente ainda incentivou a 

instalação de empresas estrangeiras e proibiu os jogos de azar no Brasil. 

 

Constituição de 1946 

 
Notícia da promulgação da constituição 1946 

A constituição de 1946 surge em um contexto de libertação política do pós-segunda guerra, a constituição, 

portanto teve um grande carácter democrático em sua formação, sua assembleia contou com políticos de 

várias vertentes políticas.  

Suas inovações foram eleições diretas para os principais cargos do executivo e do legislativo em todas as 

esferas de poder (municipal, estadual e federal), garantia a igualdade jurídica dos cidadãos, permitia a 

liberdade de associação para alguns fins, colocava a inviolabilidade das correspondências, oficializava a 

liberdade de culto e crença e garantia a ampla defesa dos réus em processos jurídicos. 

No entanto, o caráter liberal da constituição não era unanimidade em seu texto, embora garantisse os direitos 

trabalhistas conquistados durante o comando de Vargas a constituição não era suficientemente clara quanto 

ao direito de greve, direito primordial para o trabalhador melhorar sua condição de vida, o texto permitia 

inúmeras interpretações deixando brechas para abusos do governo enfraquecendo o poder do operariado 

de fazer pressão em seus patrões, podemos ainda identificar uma influência positivista nessa parte da 

constituição que demonstra um forte apego a estabilidade e a ordem, mesmo que por cima de direitos.  

A medida mais marcante de intervenção estatal em uma constituição liberal foi a manutenção do 

corporativismo dentro dos sindicatos, as associações dos trabalhadores poderiam sofrer intervenções 

estatais o que violaria a independência dos sindicatos na busca por melhores condições de trabalho para os 

operários, o texto também garantia a obrigatoriedade do imposto sindical essa política trabalhista efetiva 

durante o governo Vargas foi transposta para o governo Dutra. 

 



 

 
H

is
. 

EXERCÍCIOS    
  

1. 
me lavar/De promessa eu ando cheio/Quando eu conto a minha vida/Ninguém quer acreditar/O 

trabalho não me cansa/O que me cansa é pensar/Que lá em casa não tem ág  

Tomara que chova, Paquito e Romeu Gentil, sucesso do carnaval de 1951. 

O tempo passou desde o carnaval de 1951. Contudo, na maioria das cidades brasileiras persiste o 

problema da falta de saneamento básico. Considerando os seus conhecimentos sobre a urbanização 

no Brasil da década de 50, é correto afirmar:  

a) Os imigrantes que habitavam os cortiços nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo possuíam rede 

de esgoto e água encanada.  

b) A falta de canalização de esgoto e de abastecimento de água, sobretudo nas moradias populares, 

era responsável pela propagação de várias doenças.  

c) O Plano de Metas de Getúlio Vargas implementou soluções para a crise habitacional e de serviços 

de infraestrutura urbana.  

d) A urbanização tardia do território nacional desobrigava os políticos de propor soluções para o 

saneamento básico.  

e) As letras consagradas nas marchas carnavalescas dos anos 50 revelavam o distanciamento da 

população urbana dos temas sociais 

2. No final do período do Estado Novo, o Queremismo eclodiu em São Paulo. Sobre esse movimento, o 

historiador Jorge Ferreira afirma: [o Queremismo] surgiu no cenário político da transição democrática 

como um movimento de protesto dos trabalhadores, receosos de perderem a cidadania social 

conquistada na década anterior. Inicialmente, eles projetaram na pessoa de Getúlio Vargas a única 

garantia de preservar as leis sociais e trabalhistas. 

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de A. N. (Org.). O tempo da experiência democrática: da democratização de 1945 ao 

golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 43.  

Considerando-se o fragmento textual acima, pode-se afirmar que, com o Queremismo,  

a) a classe operária passou a apoiar Vargas em sua campanha para retornar à presidência da 

República, por meio de eleições diretas.  

b) a classe trabalhadora foi manipulada politicamente por Vargas, o qual, desse modo, conseguiu se 

manter no poder.  

c) os comunistas consolidaram-se como força política junto ao operariado urbano, propondo lutas 

coletivas em favor dessa classe social.  

d) os trabalhadores urbanos mobilizaram-se como classe social com consciência de uma identidade 

coletiva. 

e) a pequena burguesia urbana liderou um processo de restauração da constituição de 1934. 

3. O período de redemocratização no Brasil iniciado no governo de Eurico Gaspar Dutra, marca uma 

mudança na orientação econômica e política do país. Esta política econômica iniciada por Dutra tem 

prosseguimento no governo Juscelino Kubitschek. Assinale a alternativa que caracteriza este período.  

a) Abertura da economia à entrada dos capitais externos.  

b) Desenvolvimento da indústria nacional de bens de consumo leves.  

c) Elaboração do plano das Reformas de Base.  

d) Fortalecimento das empresas nacionais em setores estratégicos da economia.  

e) Todas as alternativas corretas. 
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4. "Após a Segunda Guerra Mundial, a República Brasileira vivenciou uma experiência democrática, de 

1946 a 1964."  

Analise a afirmação e assinale a alternativa correta.  

a) A política de nacionalismo econômico, formulada durante o Estado Novo, cedeu lugar às ideias 

desenvolvimentistas, no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. No seu Programa de Metas, 

o governo de JK preconizava as realizações necessárias à efetivação do progresso nacional.  

b) Os trabalhadores rurais foram estimulados a se organizar em sindicatos. O estatuto do trabalhador 

rural foi regulamentado e a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) 

foi reconhecida.  

c) O IPES (Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais) e o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática) foram responsáveis pela formulação das propostas de reformas de base, destinadas 

a corrigir as distorções básicas do processo de desenvolvimento brasileiro.  

d) O MOBRAL (Movimento Brasileiro para Erradicação do Analfabetismo) foi criado pelo Centro 

Popular de Cultura da UNE (União Nacional dos Estudantes).  

e) As dificuldades que o governo JK impôs às multinacionais, quanto a isenção de impostos para 

importação de máquinas, não permitiu a instalação de uma infra-estrutura eficiente para o 

crescimento do Produto Interno Bruto. 

5. "(...) fundada em 1944, reunia os elementos anti-getulistas: antigos liberais constitucionais, (...) e a 

burguesia comercial urbana, ligada aos interesses exportadores e importadores, prejudicados em seus 

lucros pelo intervencionismo econômico do Estado Novo. (...) A ideologia desse partido, 

politicamente liberal, no plano econômico se manifestava também liberal, reivindicando a liquidação 

do protecionismo, identificado como causa principal do aumento de preços".  
Lourdes Sola. In: Luiz Koshiba e Denise M. F. Pereira. História do Brasil. São Paulo: Atual, 1993, p. 318. 

 

O texto refere-se ao partido que apoiou o brigadeiro Eduardo Gomes nas eleições presidenciais de 

1945,  

a) a União Democrática Nacional  UDN.  

b) o Partido Trabalhista Brasileiro  PTB.  

c) o Partido Comunista Brasileiro  PCB.  

d) a Aliança Nacional Libertadora  ANL.  

e) o Partido Social Democrático  PSD. 

6.  

Estamos em face de um governo de traição nacional que entrega a nação à exploração total dos 

grandes bancos, trustes e monopólios anglo-americanos, governo que constitui a maior humilhação 

até hoje imposta à nação, cujas tradições de alvidez, de independência, de convivência pacífica com 

todos os povos são brutalmente negadas e substituídas pelo servilismo com que esse governo se 

submete à política totalitária e guerreira do Departamento de Estado norte-americano (...) E é 

justamente por isso que, hoje, mais uma vez, nos dirigimos a todos vós, democratas e patriotas e, 

diante dos perigos que ameaçam os destinos da nação, apresentamos a única solução viável e 

progressista dos problemas brasileiros - a solução revolucionária - que pode e há de ser realizada pela 

 
Adaptação do manifesto do Partido Comunista do Brasil de agosto de 1950. In Chacon, Vamireh. História dos Partidos 

Políticos Brasileiros. Brasília: Ed. da UnB, 1985, p. 348/55.  

Após uma análise atenciosa do manifesto acima, podemos relacioná-lo com algumas questões 

presentes no governo brasileiro da época, como:  

a) A adesão à Doutrina Truman expressa no fechamento do Partido Comunista Brasileiro; a opção 

por um modelo econômico nacionalista; um conservadorismo político.  

b) A entrada do capital estrangeiro aliado à influência política dos Estados Unidos da América, 

representados pela sua política de "Aliança para o Progresso", além da adoção do plano SALTE; a 

defesa do nacionalismo econômico.  

c) O rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética; a opção por um modelo 

econômico, denominado "nacionalista varguista"; a promoção da revolução proletária.  

d) A opção do governo brasileiro em se alinhar aos norte-americanos na "Guerra Fria", declarada a 

partir da Doutrina Truman; a adoção de uma política de economia liberal com os desperdícios das 

divisas acumuladas; o fechamento do Partido Comunista, símbolo da ameaça ao "mundo livre".  

e) A ameaça à Doutrina do Mundo Livre norte americana devido à proposta de revolução operária; a 

adoção de uma política econômica liberal e independente; a exclusão do capital estrangeiro dos 

setores básicos da economia. 
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7. "Maria, filha de Maria (...) tem trinta e um desgostos. Lava a roupa, lava a louça, varre que varre, e a 

patroa - Jesus Maria José! - a patroa ralhando. (...) Sempre em casa estranha, dormindo em cama-de-

vento, comendo em pé ao lado do fogão. Trabalhadeira, de confiança, não tem boca pra pedir."  

"As Marias", de Dalton Trevisan. 

A personagem citada retrata um tipo social presente na fase de crescimento da cidade industrial. Esse 

tipo social encontra no líder populista um  

a) porta-voz da inserção brasileira ao capitalismo internacional.  

b) incentivador da luta de classes e do fim da exploração.  

c) pai protetor, agente de um Estado emancipador dos trabalhadores.  

d) redentor da economia agrária e dos camponeses sem terra.  

e) agente do Estado liberal, voltado para a regularização do espaço privado. 

8. O início da apropriação do cangaço pelo nacionalismo urbano ocorreu na década de 1950 quando 

significativas mudanças socioeconômicas invadiram a vida brasileira no Sul/Sudeste. O primeiro 

exemplo foi do jornalista pernambucano Assis Chateaubriand que, de m

estrangeiros que demonstrassem devotamento ao Brasil.  
QUEIROZ, M. Isaura Pereira de. História do Cangaço. São Paulo: Global. 1982. p.66. Adaptado. 

Com base no pensamento da autora, nesse fragmento de texto, é possível inferir que:  

a) o cangaço, algumas vezes, foi subordinado aos grandes chefes políticos locais que, em 

determinados momentos, dele se valiam para conquistar ou manter o poder na região  

b) a figura do cangaceiro foi utilizada para valorizar a identidade nacional do governo de J.K., 

coerente com a sua política desenvolvimentista, com restrição de capitais externos  

c) a imagem do cangaço se alargou, na década de 1950, para além dos limites de sua existência real, 

passando a ser apresentado como um símbolo do sentimento de brasilidade  

d) a iniciativa de Chateaubriand foi uma tentativa de camuflar as influências estrangeiras ante a 

xenofobia demonstrada pelos brasileiros 

e) o cangaço era uma fonte de inspiração para os escritores brasileiros desde o seu início em 1919. 

9. 
estrutura democrática no país, dando ensejo a uma abertura do processo político nos dezoito anos 

subsequentes, ao observador mais descuidado a redemocratização pode parecer mais radical do que 

 
SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Estado e Partidos políticos no Brasil (1930-1964). São Paulo: Alfa-Omega, 1976.  

Com base nas afirmações contidas no texto, é possível afirmar que  

a) a redemocratização iniciada em 1945 perdeu sua radicalidade por ter sido apenas um ritual 

político, vazio de efetivos partidos.  

b) a redemocratização de 1945 só pôde existir em função da criação de três novos grandes partidos 

políticos, totalmente independentes de vínculos com o Estado Novo: o PSD, a UDN e o PTB.  

c) o retorno do pluripartidarismo e de eleições diretas foram superpostos à estrutura herdada do 

Estado Novo, marcada pelo sindicalismo corporativista e pelo sistema de interventorias.  

d) a redemocratização não foi radical devido à preponderância que teve, junto a ela, a União 

Democrática Nacional (UDN), partido formado com o beneplácito de Vargas. 

e) a hipertrofia do Poder Legislativo foi uma das consequências da redemocratização. 

10. 
da defesa das riquezas nacionais e adeptos de concessões ao capital estrangeiro: a campanha o 

 
AQUINO, Rubim S. L. de e outros. Sociedade Brasileira: uma história através dos movimentos sociais- da crise do 

escravismo ao apogeu do neoliberalismo 2ª ed. RJ: Record, 2000, p. 468. 

 

O governo Eurico Dutra (1946/51) caracteriza-se por seu conservadorismo político e pelo liberalismo 

econômico, enfrentando fortes pressões nacionalistas.  

a) Explicite o resultado mais expressivo da campanha, acima citada, no início dos anos 50. 

b) Cite duas ações do governo Dutra que caracterizam o seu conservadorismo político. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

 
Escola Superior de Guerra, 1952. 

A Escola Superior de Guerra fundada em 1949 é um marco na história da política nacional, o General 

Dutra funda a escola aos moldes das doutrinas militares dos Estados Unidos, que encontrava nessas 

terras um aliado e uma segura área de influência na América do Sul. 

 

a) Explique o motivo da fundação da ESG no governo Dutra. 

b) Compare a atuação política do exército na proclamação da república e contemporâneo a fundação 

da ESG.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

A grande massa de trabalhadores para as cidades acabou provocando um crescimento desorganizado 

das cidades brasileiras não acompanhada pelos governos. 

2. d 

A maior parte da base de apoio de Vargas, operários e a burguesia urbana, fizeram uma campanha para 

a permanência de Getúlio na transição para a democracia. 

3. a 

Com a saída de Vargas do poder o nacionalismo econômico promovido por ele acabou, com isso Dutra 

abre aos poucos a econômica brasileira até a maior abertura durante o governo JK e a ditadura militar. 

4. a 

O nacionalismo de Vargas cedeu lugar para a entrada do Brasil no mercado mundial com a progressiva 

entrada de capital estrangeiro dentro da economia nacional. 

5. a 

A UDN foi a agremiação da clássica oposição á Vargas, a velha oligarquia e os que se beneficiavam com 

a economia liberal antes de 1930. 

6. d 

Frente ao fim da segunda guerra e o início da disputa de poder que começava o Brasil alinha-se aos 

Estados Unidos, muito por causa das diretas trocas diplomáticas e militares durante a Segunda Guerra e 

pela aversão ao comunismo tanto de Varga quanto do exército e portanto Dutra. 

7. c 

Para a massa trabalhadora o pedido de regulamentação das relações de trabalho ser atendido por Vargas 

significou muito, sendo que o trabalho (industrial ou agrícola) era feito com regulamentações trabalhistas 

poucas e a favor da burguesia industrial. 

8. c 

Por seu caráter extremamente regionalista o cangaço foi posto como um símbolo do brasileiro e da luta 

por melhores condições de vida. 

9. c 

Mesmo democrata o estado desejava controlar as massas operárias por isso, e outros fatores, não da 

direito efetivo á greve, proíbe os partidos comunistas e continua com as políticas corporativistas 

controlando os sindicatos; 

10.  

a) A criação da Petrobrás, com o monopólio estatal do petróleo  

b) O candidato poderá citar a repressão ao movimento sindical, com a intervenção em muitos 

sindicatos, o rompimento de relações diplomáticas com a URSS e a cassação do registro legal do 

Partido Comunista do Brasil. 

Dutra apesar de economicamente liberalista era conservador quanto sua política, a criação da 

Petrobrás sei por pressão dos nacionalistas mas é acompanhada de uma abertura da economia ao 

capital estrangeiro, seu conservadorismo foi além das fronteiras com a cassação do PCB e atinge o 

fim das relações com a URSS. 

 

Questão Contexto 
 

a) Dutra funda a ESG principalmente por ele ser um general e ser natural que este favoreça as 

instituições militares, em segundo plano temos uma modernização das forças armadas depois do 

Estado Novo, essa modernização era feita com a benção e a orientação dos Estados Unidos em um 

contexto da guerra fria. 

b) A postura do exército em 1889 era em sua maioria positivista e republicana, por isso a proclamação 

da república ter sido declarada á mão armada, já nas décadas de 1940, 1950 e 1960 os membros do 



 

 
H

is
. 

exército, profundamente influenciados pelas políticas estadunidenses acabou por ter um profundo 

sentimento anticomunista e guiados por preceitos democráticos e liberais, mas nessas duas épocas 

a retórica era profundamente nacionalista a fim de legitimar suas ações. 
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Modernismo: 2a fase (Prosa)  

Aprofundamento sobre Graciliano 

Ramos e José Lins do Rego 

14 

set 

 

RESUMO   
 

 

A Prosa Modernista da 2ª Fase  

revisão do passado nacional a partir de uma visão crítica, a chegada da década de 1930 e os acontecimentos 

que marcaram essa época contribuíram para uma literatura voltada às diversidades regionais, sociais e 

culturais da realidade brasileira. Em especial, a prosa abordava temas como a subsistência humana, a miséria, 

o isolamento político e as relações de trabalho. 

Contexto Histórico 
O contexto histórico do período afeta diretamente a produção literária, uma vez que tivemos vários eventos 

significativos nesse período e de posição ideológica em todo o mundo. 

• Crise de 1929 em Nova Iorque; 

• Revolução de 1930; 

• A crise do Café no Brasil;  

• A criação do Estado Novo (1930); 

• Intentona Comunista (1935); 

• Ascensão do Nazifascimo  

• Ideologia Socialista 

• Segunda Guerra Mundial (1939  1945) 

 

A partir desses acontecimentos, é possível perceber o porquê de as obras possuírem um claro engajamento 

sociopolítico e inserirem, em sua narrativa, uma denúncia social.   

 

Características da Prosa Modernista (2ª fase) 

Com o olhar mais crítico da segunda fase modernista, a realidade brasileira passa a ser abordada a partir de 

um novo olhar, com intenções claras de denúncia social e engajamento político por parte dos autores.  

Como já vimos desde o pré-modernismo, a literatura brasileira começa a destacar aspectos de várias regiões 

do Brasil, valorizando o regionalismo e a identidade brasileira. Na segunda fase do Modernismo, a abordagem 

de uma ficção sobre o sertão nordestino contribuiu para denunciar a condição do homem, relatar a questão 

da imigração e as dificuldades enfrentadas pela fome, miséria e pobreza.  

Além disso, percebemos que as obras também destacam aspectos como o cangaço, o fanatismo religioso, a 

disputa entre terras, o coronelismo e a crise dos engenhos. É válido ressaltar que a região do Nordeste não 

foi a única a ser abordada na ficção literária, o Sul do país também se destacou nos romances. Desse modo, 

percebemos a presença de relatos do cotidiano da vida urbana na região sul, a questão de valores sociais e 

morais, uma abordagem mais abrangente sobre a formação do Rio Grande do Sul e as questões políticas da 

região. O autor gaúcho, Dionélio Machado, aprofundou suas obras com a presença de um romance urbano 

e também, psicológico. 

Outro ponto importante é a questão de uma linguagem coloquial, que se aproxima das variedades linguísticas 

de cada local. Entre os grandes autores desse momento, podemos citar: Graciliano Ramos, Rachel de 

Queiroz, José Lins do Rego, Dionélio Machado, Érico Veríssimo e Jorge Amado. 
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Graciliano Ramos  

 
O autor, através da sua objetividade e clareza de escrita, tornou-se um dos principais expoentes do 

regionalismo brasileiro. A pouca adjetivação de suas obras possibilita um distanciamento do sentimentalismo 

e a ênfase na mensagem, na crítica que deseja transmitir. A análise psicológica que Graciliano faz de seus 

personagens parte do regional para o universal, mostrando o homem comum que convive com classes 

superiores e autoritárias que, ao invés de amenizarem, aumentam seus problemas. É o herói problemático, 

que não aceita o mundo que o reprime e acaba por não aceitar a si mesmo, numa briga interna que só 

compete com a opressão e a dor da realidade castigante. Seus principais romances são Vidas Secas, Angústia 

e São Bernardo. 

 

Fragmento de Vidas Secas 
- Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, 

pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, 

queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de 

animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. 

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-

a, murmurando: 

- Você é um bicho, Fabiano. 

Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela 

situação medonha - e ali estava, forte, até gordo, fumando o seu cigarro de palha. 

- Um bicho, Fabiano. 

Era. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto, passara uns dias mastigando raiz de imbu e 

sementes de mucunã. Viera a trovoada. E, com ela, o fazendeiro, que o expulsara. Fabiano fizera-se 

desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, cocando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito 

que tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. 

 

José Lins Do Rego 

 
José Lins do Rego é detentor de um profundo lirismo, uma linguagem cheia de vocábulos regionais; dignos 

de quem conviveu de perto na região. A narrativa e a descrição do povo em sua obra têm forte inspiração na 

literatura de cordel, dando ênfase à oralidade e à situação socioeconômica da região Nordeste, entre o fim 
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do século XIX e início do século XX, onde são visíveis a decadência da sociedade patriarcal e a transição dos 

já obsoletos engenhos de cana-de-açúcar para as poderosas usinas. Suas principais obras são: Menino de 

Engenho, Doidinho, Usina e Fogo Morto. 

 

Fragmento de Fogo Morto 
E não falou mais. Foi para a sua rede, enjeitou a janta, e na escuridão do quarto as coisas começaram a rodar 

na cabeça. Não haveria um direito para ele? A terra era do senhor de engenho, e ele que se danasse, que 

fosse com seus cacos para o inferno. Um ódio de morte tomou-o de repente. Não sentira aquilo no momento 

em que o coronel lhe falara. Era um maluco, não tinha raiva dele. 

Mas na escuridão, na rede que rangia nos armadores de corda, tinha raiva, tinha uma vontade de destruição, 

de matar, de acabar com o outro. As gargalhadas de Marta enchiam a casa. Teria uma filha na Tamarineira. O 

infeliz daquele negro Floripes pagaria. E, sem querer, levantou-se da rede. Abriu a janela do quarto e o céu 

estrelado pinicava na escuridão da noite. 

Andou para a porta e pensou em sair um pouco. Lobisomem. Os meninos correram de sua figura, ouviu gente 

batendo porta por sua causa. Foi até a pitombeira e sentou-se em cima da raiz. O que havia nele para espantar 

os meninos, para meter medo aos velhos? Todo o ódio ao negro Floripes sumiu-se. Uma onda de frio passou-

lhe pelo corpo. O que tinha nele para fazer medo, para fazer correr gente? Lembrou-se da noite da morte da 

velha Lucinda. Ligou tudo. Correram dele. Lobisomem. 

 

EXERCÍCIOS   
 

1. O excerto abaixo, de Vidas Secas, trata da personagem sinhá Vitória:  

 

Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula. Sinha Vitória ofendera-se  

gravemente com a comparação, e se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria  

despropositado. Efetivamente os sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal,  

tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano  

entristecera-a muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos os dissabores, a cama de novo lhe aparecera no  

horizonte acanhado. Agora pensava nela de mau humor. Julgava-a inatingível e misturava-a às  

obrigações da casa.  

(...) Um mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu lembrando-se da seca (...). Diligenciou  

afastar a recordação, temendo que ela virasse realidade.  

(...)  

Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar  

o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada, que passou por cima da janela e foi  

cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse  

ato com a lembrança da cama. Se o cuspo alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim 

do ano. Encheu a boca de saliva, inclinou-se  e não conseguiu o que esperava. Fez várias  

tentativas, inutilmente.  

(...)  

Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque 

de Fabiano molestara-a. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, matuto anda assim. Para  

que fazer vergonha à gente? Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio. Viajara com ela, na  

gaiola que balançava em cima do baú de folha. Gaguejava:  "Meu louro." Era o que sabia dizer. Fora  

isso, aboiava arremedando Fabiano e latia como Baleia. Coitado. Sinha Vitória nem queria lembrar-se  

daquilo.  
Graciliano Ramos, Vidas secas. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2007, p.41-43. 

 

Tendo em vista a condição e a trajetória de sinha Vitória, justifique a ironia contida no nome da 

personagem. Que outra personagem referida no excerto acima também revela uma ironia no nome? 
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Leia o fragmento do romance Menino de Engenho, de José Lins do Rego, e responda às questões 2 e 

3. 

Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras de seu engenho. Ia ver de perto os 

seus moradores, dar uma visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer 

a sua propriedade, de andá-la canto por canto, entrar pelas suas matas, olhar as suas nascentes, saber 

das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e implantar a ordem. Andávamos 

muito nessas suas visitas de patriarca. 

2. A repetição do pronome possessivo - seu(s), sua(s) - ao longo do texto serve ao intuito de 

a) chamar atenção para o tamanho do engenho. 

b) aproximar José Paulino dos habitantes do engenho.  

c) revelar o amor de José Paulino por sua terra. 

d) ressaltar a soberania do senhor de Engenho.  

e) mostrar o orgulho do narrador, por ser dono de tudo. 

3. Baseado na leitura do romance de José Lins do Rego e na análise do trecho acima, assinale a alternativa 

verdadeira  

a) Nesta passagem, o autor põe em cena um típico coronel nordestino, exercendo de várias formas 

o seu poder de mando.  

b) -se de uma narração em 

terceira pessoa.  

c) O uso abundante de pronomes possessivos, nesta passagem do romance, desmente o 

patriarcalismo do coronel José Paulino.   

d) Esta passagem mostra que o velho coronel era autoritário com seus dependentes, deixando de 

considerar suas necessidades. 

4.  

Tinha a obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente, conhecia do seu lugar. Bem. Nascera com 

esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar 

a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-

vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, ensebar látegos  aquilo 

estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava 

certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os 

homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem 

com semelhantes porcarias. 
Graciliano Ramos, Vidas Secas. 103ª. ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 2007, p.97. 

 

a) Que visão Fabiano tem de sua própria condição? Justifique. 

b)  

 

As questões de números 5 e 6 focalizam uma passagem do romance Água-Mãe, de José Lins do Rego 

(1901-1957). 

 

Água-Mãe 

Jogava com toda a alma, não podia compreender como um jogador se encostava, não se entusiasmava 

com a bola nos pés. Atirava-se, não temia a violência e com a sua agilidade espantosa, fugia das 

entradas, dos pontapés. Quando aquele back1, num jogo de subúrbio, atirou-se contra ele, recuou 

para derrubá-lo, e com tamanha sorte que o bruto se estendeu no chão, como um fardo. E foi assim 

crescendo a sua fama. Aos poucos se foi adaptando ao novo Joca que se formara nos campos do Rio. 

Dormia no clube, mas a sua vida era cada vez mais agitada. Onde quer que estivesse, era reconhecido 

e aplaudido. Os garçons não queriam cobrar as despesas que ele fazia e até mesmo nos ônibus, quando 

ia descer, o motorista lhe dizia sempre: 

 Joca, você aqui não paga. 

Quando entrava no cinema era reconhecido. Vinham logo meninos para perto dele. Sabia que 

agradava muito. No clube tinha amigos. Havia porém o antigo center-forward2 que se sentiu roubado 

com a sua chegada. Não tinha razão. Ele fora chamado. Não se oferecera. E o homem se enfureceu 

com Joca. Era um jogador de fama, que fora grande nos campos da Europa e por isso pouco ligava 

aos que não tinham o seu cartaz. A entrada de Joca, o sucesso rápido, a maravilha de agilidade e de 



 

 
L

it
. 

oportunismo, que caracterizava o jogo do novato, irritava-o até ao ódio. No dia em que tivera que 

ceder a posição, a um menino do Cabo Frio, fora para ele como se tivesse perdido as duas pernas. 

Viram-no chorando, e por isso concentrou em Joca toda a sua raiva. No entanto, Joca sempre o 

procurava. Tinha sido a sua admiração, o seu herói. 
Água-Mãe, 1974 

Vocabulário: 

1. Beque, ou seja, o zagueiro de hoje. 

2. Centroavante. 

5. Atitude que, no último parágrafo, melhor sintetiza a reação do antigo center-forward ao sucesso de 

Joca é:  

a) rancor.  

b) cavalheirismo.  

c) colaboração.  

d) admiração.  

e) indiferença. 

6. No dia em que tivera que ceder a posição, a um menino do Cabo Frio, fora para ele como se tivesse 

perdido as duas pernas. 

Segundo o contexto, a imagem como se tivesse perdido as duas pernas revela, com grande 

expressividade e força emocional como: 

a) sensação de estar sendo injustiçado pela torcida. 

b) certeza de que ainda era melhor jogador que o novato. 

c) sentimento de impotência ante a situação. 

d) vontade e trocar o futebol por outra profissão. 

e) receio de sofrer novas contusões e ficar incapacitado. 

7. Leia o texto. 

Fazia um mês que eu chegara ao colégio. Um mês de um duro aprendizado que me custara suores 

frios. Tinha também ganho o meu apelido: chamavam-me de Doidinho. O meu nervoso, a minha 

impaciência mórbida de não parar em um lugar, de fazer tudo às carreiras, os meus recolhimentos, os 

meus choros inexplicáveis, me batizaram assim pela segunda vez. Só me chamavam de Doidinho. E a 

verdade é que eu não repelia o apelido. Todos tinham o seu. Havia o Coruja, o Pão-Duro, o Papa-Figo. 

Este era o pobre do Aurélio, um amarelo inchado não sei de que doença, que dormia junto de mim. 

Vinha um parente levá-lo e trazê-lo todos os anos. Em S. João não ia para casa, e só voltava no fim do 

ano porque não havia outro jeito. A família tinha vergonha dele em casa. Nunca vi uma pessoa tão feia, 

com aquele corpanzil bambo de papangu. 

Apanhava dos outros somente com o grito:  Vou dizer a Seu Maciel!  Mas não ia, coitado. Nem 

esta coragem de enredo, ele tinha. Dormia com um ronco de gente morrendo e a boca aberta, 

babando. Às vezes, quando eu acordava de noite, ficava com medo do pobre do Aurélio. Ouvia falar 

que era de amarelos assim que saíam os lobisomens. Certas ocasiões não podia se levantar, e dias 

inteiros ficava na cama, com um lenço amarrado na cabeça. E o seu Maciel não respeitava nem esta 

enfermidade ambulante: dava no pobre também. 
José Lins do Rego. Doidinho. 

Doidinho  

fragmento do texto que apresente algum aspecto ligado a essa tendência, justificando sua escolha. 

8. Um escritor classificou Vidas secas como romance desmontável , tendo em vista sua composição 

descontínua, feita de episódios relativamente independentes e sequências parcialmente truncadas. 

Essas características da composição do livro: 

a) constituem um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do 

Regionalismo nordestino. 

b) indicam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando este ainda seguia os ditames 

do primeiro momento do Modernismo. 

c) diminuem o seu alcance expressivo, na medida em que dificultam uma visão adequada da realidade 

sertaneja. 

d) revelam, nele, a influência da prosa seca e lacônica de Euclides da Cunha, em Os sertões. 

e) relacionam-se à visão limitada e fragmentária que as próprias personagens têm do mundo. 

 

9. Assinale a afirmação correta sobre o romance de 30. 
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a) Predominou, entre os autores, uma preocupação de renovação estética seguindo os padrões da 

vanguarda literária europeia. 

b) Na obra de José Lins do Rego, predomina a narrativa curta na recriação do modo de vida dos 

senhores de engenho. 

c) Os autores, em suas obras, tematizaram os problemas sociais com o intuito de denunciar as agruras 

das populações menos favorecidas. 

d) O caráter regionalista dos romances deste período deve-se à reprodução fiel do linguajar típico de 

cada região. 

e) A obra de Jorge Amado pode ser considerada uma exceção, no conjunto da época, porque seus 

romances apresentam uma grande inovação na estrutura narrativa. 

10. Em Vidas Secas, após ter vencido as dificuldades postas no início da narrativa, Fabiano afirma: 

 

-

encontrando-se com a cadelinha, d  

 

de Vidas Secas, podem-se perceber vários motivos para essa identificação. Cite dois desses motivos. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Observe a ilustração abaixo:  

 

-lhe como um fato necessário - e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse 

obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia 

onde. 

E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ainda na véspera eram seis 

viventes, contando com o papagaio.  

 

Guazzelli. A partir da interpretação do trecho e da imagem acima, identifique as características da prosa 

modernista de 1930. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. A ironia do nome de sinhá Vitória está, justamente, no contraste de sua condição socioeconômica, uma 

vez que a personagem é integralmente afetada pela pobreza a pela seca. Além disso, o nome da 

personagem Baleia também é irônico, pois a cachorra é muito magra e vive em uma região carente de 

água.  

2. d 

reforçada pela descrição do narrador.  

3. a 

O texto de José Lins do Rego retrata o coronelismo nordestino e descreve as relações de poder do ponto 

de vista do menino durante sua infância.  

4.  

a) Fabiano possui uma visão determinista sobre a vida, isto é, ele é fruto do meio e de sua condição, 

resignando-se à eterna condição de pobreza e de subalterno.  

b) Tratam-se dos homens de posse, donos de grandes fazendas para quem Fabiano trabalhava e por 

quem era explorado. Mesmo esses senhores sendo abastados economicamente, eles continuam 

retirando o que podem dos pobres. 

5. a 

O personagem mantinha rancor por Joca  

6. c 

 

7. Uma das características da prosa de 30 é o regionalismo, neste sentido, é possível identificar que o 

narrador-

uagem coloquial e regional, 

 

8. e 

da vida do

marcada por romances de primeira em pessoa, em que havia um aprofundamento psicológico muito 

a temática foi um recurso utilizado para aumentar o caráter expressivo da obra, além disso, os estilos dos 

autores citados eram diferentes; os trabalhos de Euclides da Cunha eram tudo menos sucintos, pelo 

contrário, eram fruto de pesquisas de campo muito aprofundadas. 

9. c 

Os autores da 2ª fase modernista não priorizavam a renovação estética e, sim, a denúncia social a partir 

izava 

linguagem de cada região específica e os romances de Jorge Amado seguem as mesmas estruturas que 

as de outros autores da época.  

10. 

aludindo às obras naturalistas para marcar de forma expressiva a condição do homem e as dificuldades 

de sobreviver ao ambiente de extrema pobreza. Ademais, a comunicação dos personagens é limitada, o 

que faz com que haja uma aproximação com a linguagem dos animais.  

 

Questão Contexto  
Denúncia da condição socioeconômica, descrição dos fatores climáticos e retrato sobre a vida dos 

retirantes.  
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Exercícios: Arranjo Simples e Combinação 

Simples (Fuvest, Unicamp e Unesp) 

12 

set 
 

RESUMO   
 

 

Arranjo Simples 

São agrupamentos ordenados que se podem formar com p dos n elementos dados, com p  ≤ n. A ORDEM 

IMPORTA nesse caso. 

( )
 

Exemplo:  

Quantos números de dois algarismos podemos escrever com os números de 1 a 5? 

Teremos os números: 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24,... 

Perceba que os números 12 e 21 são formados pelos mesmos algarismos, porém obtemos números diferentes, 

logo temos que a ordem importa e então resolvemos por Arranjo!!! 

( )
 

R: Podemos escrever 20 números. 

 

Combinação Simples 

Nos problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher 

subconjuntos. Logo, a ordem dos elementos NÃO importa.  

( )
 

 

Exemplo: 

Ane, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar numa 

apresentação. Quantas possibilidades de duplas teríamos? 

Algumas possibilidades de duplas são: 

Ane-Elisa = Elisa-Ane 

Ane-Rosana = Rosana-Ane 

Ane-Felipe = Felipe-Ane 

Ane-Gustavo = Gustavo-Ane 

Observe que nos casos acima a ordem não importa, pois se formam as mesmas duplas. 

( )
 

R: Podemos ter 10 duplas distintas. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. No vestiário de uma academia de ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. 

Se, no instante em que dois alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 

8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? 

a) 14. 

b) 28. 

c) 48. 

d) 56. 

e) 112.  

2. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Os resultados 

possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique numa das três primeiras 

colocações, são em número de: 

a) 426. 

b) 444. 

c) 468. 

d) 480. 

e) 504. 

3. Um professor, ao elaborar uma prova composta de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 

cada e apenas uma correta, deseja que haja um equilíbrio no número de alternativas corretas, a serem 

assinaladas com X na folha de respostas. Isto é, ele deseja que duas questões sejam assinaladas com a 

alternativa A, duas com a B, e assim por diante, como mostra o modelo. 

 

Modelo de folha de resposta (gabarito) 

 

  A B C D E  

 01 X      

 02   X    

 03  X     

 04    X   

 05 X      

 06     X  

 07    X   

 08     X  

 09  X     

 10   X    

 

Nessas condições, a quantidade de folha de respostas diferentes, com a letra X disposta nas alternativas 

corretas, será  

a) 302 400.    

b) 113 400.    

c) 226 800.    

d) 181 440.    

e) 604 800.  

4. Está previsto que, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrará em vigor um sistema único de emplacamento 

de veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4  letras 

e 3  algarismos. Admita que no novo sistema possam ser usadas todas as 26  letras do alfabeto, 

incluindo repetições, e os 10  algarismos, também incluindo repetições. Admita ainda que, no novo 

sistema, cada carro do Mercosul tenha uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer 

ordem. Veja alguns exemplos das novas placas. 
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No novo sistema descrito, calcule o total de placas possíveis com o formato -Letra-Algarismo-

Algarismo-Algarismo-Letra- ordem. Em seguida, calcule o total geral de possibilidades de 

placas com 4  letras (incluindo repetição) e 3  algarismos (incluindo repetição) em qualquer ordem na 

placa. Deixe suas respostas finais em notação de produto ou de fatorial.  

5. Quantos são os números naturais que podem ser decompostos em um produto de quatro fatores 

primos, positivos e distintos, considerando que os quatro sejam menores que 30?  

6. Vinte times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo seis deles paulistas. Cada 

time joga duas vezes contra cada um dos seus adversários. A porcentagem de jogos nos quais os dois 

oponentes são paulistas é: 

a) menor que 7%. 

b) maior que 7%, mas menor que 10%. 

c) maior que 10%, mas menor que 13%. 

d) maior que 13%, mas menor que 16%. 

e) maior que 16%. 

7. O conselho administrativo de um sindicato é constituído por doze pessoas, das quais uma é o 

presidente deste conselho. A diretoria do sindicato tem quatro cargos a serem preenchidos por 

membros do conselho, sendo que o presidente da diretoria e do conselho não devem ser a mesma 

pessoa. De quantas maneiras diferentes esta diretoria poderá ser formada? 

a) 40. 

b) 7920. 

c) 10890. 

d) 11! 

e) 12! 

8. De quantas maneiras podem ser escolhidos 3 números naturais distintos, de 1 a 30, de modo que sua 

soma seja par? 

9. O grêmio estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do 

grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das olimpíadas do 

colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão? 

a) 6720. 

b) 100800. 

c) 806400. 

d) 1120. 

10. Em um jogo lotérico, com 40 dezenas distintas e possíveis de serem escolhidas para aposta, são 

sorteadas 4 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. Se a aposta mínima, em 4 

dezenas, custa RS 2,00 uma aposta em 6 dezenas deve custar: 

a) R$ 15,00. 

b) R$ 30,00. 

c) R$ 35,00. 

d) R$ 70,00. 

e) R$ 140,00. 

PUZZLE  
 

Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se forem colocados no 

caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda ele carregar?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. d 

O primeiro terá 8 opções e o segundo 7 opções. Assim: 8.7=56 

2. b 

Todas as possibilidades: 
9,3

A 9.8.7 504= =  

Possibilidades sem nenhum brasileiro: 
5,3

A 5.4.3 60= =  

Com pelo menos um brasileiro: 504-60=444 

3. b 

10,2 8,2 6,2 4,2 2,2C C C C C 45 28 15 6 1 113400    =     =    

4. -Letra-Algarismo-Algarismo-Algarismo-

Letra- -se escrever, com base nas possibilidades de cada item: 

4 326 26 10 10 10 26 26 26 10      =    

Para calcular o total geral de possibilidades de placas com 4 letras (incluindo repetição) e 3 algarismos 

(incluindo repetição) em qualquer ordem na placa, deve-se primeiro considerar a posição das letras. Ou 

seja:
4
7C 35.=   

Portanto, 35. 4 326 10  

5. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 (dez primos positivos menores que 30) 

A quantidade de números naturais, formados por 4 desses fatores, será obtida através de uma 

combinação simples de 10 elementos tomados 4 a 4. 

 

10,4
10! 10 9 8 7

C 210.
4!.6! 24

  
= = =    

6. b 

Total de partidas: 
20,2

20!
A 20.19 380

18!
= = =  

Ambos paulistas: 
6,2

6!
A 6.5 30

4!
= = =  

A porcentagem será: 
30

.100% 7,9%
380

=  

7. c 

O presidente será qualquer um dos onze membros não presidentes e os outros 3 cargos serão escolhidos 

entre os demais: 

11,3
11.A 11.11.10.9 10890= =  

8. Para soma ser par temos duas configurações possíveis :PPP ou PII. Onde P é par e I é ímpar, considerando 

15 pares e 15 ímpares 

Para PPP: 
15,3

C =455 

Para PII: 
15,1 15,2

C .C 1575=  

Total:1575+455=2030 

9. d 

Para escolher 3 rapazes em 6 e 5 moças em 8 teremos: 

6,3 8,4
C .C 1120=  

10. b 

6 apostas com 4 dezenas: 
6,4

C  = 15. São 15 conjuntos de 4 dezenas 15. R$2,00 = R$30,00 

Puzzle 
1 saco de areia = 8 tijolos. 

Se o caminhão pode carregar ainda 18 sacos então pode carregar 18 x 8 = 144 tijolos. 
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Funções da linguagem I (Referencial, 

emotiva e poética) 

11 

set 
 

RESUMO 
 

A linguagem é a forma como o ser humano comunica e apreende coisas, transmitindo, assim, sua visão de 

mundo. Para representar o que pensa aos seus semelhantes, o ser humano usa o código de maneiras 

diferentes, de acordo com as suas intenções, para representar o que sente, o que quer e o que faz. Nesse 

contexto, podemos entender que as funções da linguagem são referentes a funcionalidade e a 

intencionalidade de determinado discurso. Elas são seis: Função referencial, Função Emotiva, Função 

Poética, Função Fática, Função conativa e Função metalinguística. É importante destacar que embora nas 

interações haja sempre uma função que predomine, várias funções podem estar presentes em um mesmo 

texto. Nesta aula veremos três delas e as outras três estarão na aula Funções da Linguagem II. 

 

A Função Referencial ou Denotativa 
Existe quando há a intenção de informar, de dar referência sobre algo. São exemplos dessa função os 

materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos que por meio de uma linguagem denotativa informam a 

respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem. Para enfatizar seu caráter 

impessoal, os textos denotativos aparecem sempre na terceira pessoa do singular ou plural. 

Exemplos: 

Abastecimento d'água é retomado em Cortês após enchentes  
Manchete de 11/06/2017 da Folha de Pernambuco. 

Ainda que as reflexões morais tenham feito parte do questionamento filosófico desde a época de Sócrates, 

a hegemonia da moral cristã, estabelecida como a suprema referência de valores do homem ocidental, 

revela, de modo sintomático, apenas a ausência de uma autêntica problematização desta moral, e até mesmo 

uma submissão cega à autoridade da mesma   
Disponível em <https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/RodrigoRocha(27-41).pdf>. 

 

Função Emotiva ou Expressiva 

Na Função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e 

subjetividades por meio da própria opinião. Por isso, esse tipo de texto aparece em primeira pessoa, seja do 

singular ou plural, enfatizando seu caráter pessoal. Ela pode aparecer em textos poéticos, cartas, diários, 

artigos de opinião etc. 

Exemplos: 

Meu amor... De todas as coisas boas que recordo em minha vida, você foi a melhor que me aconteceu. Meu 

rumo estava indefinido, meu caminho sem destino, até você chegar e dar sentido à minha existência. Não 

poderia estar mais grata, por você se ter tornado em meu fiel companheiro, em meu namorado, em um 

  
Disponível em: <https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/carta-de-amor-para-o-melhor-namorado.html> 

 

"Com meu diário, quero dizer que pretendo ir mais adiante; não posso me imaginar vivendo como minha 

mãe ou a sra. Van Daan e todas aquelas mulheres que cumprem suas obrigações e mais tarde são esquecidas. 

Eu preciso ter algo mais que um marido e filhos, algo a que possa me devotar totalmente. Quero continuar 

vivendo depois da minha morte..."  
O diário de Anne Frank, 20 de junho de 1942 

Função Poética 

Aparece em obras literárias e é marcada pela utilização do sentido conotativo das palavras, em que o emissor 

preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, 

das figuras de linguagem. É importante destacar que, apesar de mais recorrente no texto literário, esse tipo 

de função aparece também na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de 

metáforas (provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas). 

Exemplos:  

 

Fechar meus olhos minha triste irmã;  

Minha mãe de saudades morreria  

Se eu morresse amanhã  

                                Álvares de Azevedo 

https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/RodrigoRocha(27-41).pdf
https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/carta-de-amor-para-o-melhor-namorado.html
https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/
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PRÉ  HISTÓRIA 

 

Mamãe vestida de rendas 

Tocava piano no caos 

Uma noite abriu as asas 

Cansada de tanto som, 

Equilibrou-se no azul,  

De tonta não mais olhou 

Para mim, para ninguém! 

Cai no álbum de retratos  
                 Murilo Mendes 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A função referencial também pode ser encontrada na linguagem não verbal. Pensando nisso, observe 

as imagens e aponte quais delas são exemplos de mensagem centrada no contexto: 

 

a) I e III. 

b) IV e V. 

c) I e VI. 

d) II e IV. 

e) V e VI. 

2. Tecendo a manhã 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 
João Cabral de Melo Neto 

Qual é a função de linguagem predominante no poema de João Cabral de Melo Neto? Identifique um 

verso que comprove isso. 

a) função metalinguística/os fios de sol de seus gritos de galo. 

b) função poética/ um galo sozinho não tece uma manhã. 

c) função emotiva/ os fios de sol de seus gritos de galo. 

d) função poética/ que com muitos outros galos se cruzem. 

e) função emotiva/ e o lance a outro; e de outros galos. 
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3. OUVIR ESTRELAS 

"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via-láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
Olavo Bilac 

 

Nos textos em geral, é comum a ocorrência simultânea de várias funções da linguagem. Contudo, 

sempre haverá uma função predominante, isto é, aquela que será mais importante do que as demais. 

No poema de Olavo Bilac, a função predominante é a função poética, pois: 

a) O centro de interesse da comunicação na função poética é o próprio texto e, por isso, alguns 

recursos são utilizados para chamar a atenção do destinatário para a mensagem. Forma e conteúdo 

ganham um novo arranjo para provocar no leitor o prazer estético. Recursos como efeitos sonoros 

e rítmicos, além do uso das diversas figuras de linguagem, colaboram na tentativa de deslocar a 

mensagem de uma estrutura convencional que tolhe a criatividade artística. 

b) a mensagem está centrada no remetente, ou seja, em quem envia a mensagem, e está relacionada 

diretamente com a atitude de quem fala em relação àquilo de que se está falando. Pode dar a 

impressão de certa emoção, verdadeira ou dissimulada, a respeito de determinado assunto. 

c) a mensagem está centrada no próprio código. Cada função tem um foco em um dos elementos 

da comunicação e, para a função poética, nada é mais importante do que a própria palavra e seus 

desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando-o e 

analisando-o. 

d) a mensagem está centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma 

maneira direta e objetiva, evitando assim o discurso literário. 

4. Fora de si  

eu fico louco  

eu fico fora de si  

eu fica assim  

eu fica fora de mim  

eu fico um pouco  

depois eu saio daqui  

eu vai embora  

eu fico fora de si  

eu fico oco  

eu fica bem assim  

eu fico sem ninguém em mim  

A leitura do poema permite afirmar corretamente que o poeta explora a ideia de  

a) buscar a completude no Outro, conforme atesta a função apelativa, reforçando que o Eu, quando 

fora de si, necessariamente se funde com o Outro.  

b) sair de sua criação artística, retratando, pela função poética, a contradição do fazer literário, que 

não atinge o poeta.  

c) perder a noção de si mesmo, e também perder a noção das outras pessoas, o que se mostra num 

poema metaligüístico.  

d) extravasar o seu sentimento, como denuncia a função emotiva, reafirmando a situação de 

desencanto e desengano do poeta.  

e) criar literariamente como brincar com as palavras, o que se pode comprovar pela função fática da 

linguagem. 
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5. 
sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons 

transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de 

órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura tendo como contratom 

o baixo grosso da dor. Alegro com brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história 

e que brinco de bola sem bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma 

fotografia muda. Este l  
Clarice Lispector 

A obra de Clarice Lispector, além de se apresentar introspectiva, marcada pela sondagem de fluxo de 

consciência (monólogo interior), reflete, também, uma preocupação com a escritura do texto literário. 

Observe o trecho em questão e aponte os elementos que comprovam tal preocupação. 

6. Identifique a função de linguagem que predomina no texto a seguir: 

Uma nova estrada para o turismo de natureza 

país com potencial para tornar-se uma segunda 

Transpantaneira - a rodovia MT-060. A nova rota é conhecida como Estrada Turística e fica próxima da 

fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de 

muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento 

socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em 

uma região tão distante dos grandes centros urbanos? 

O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.  O 

Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos.  Segundo o 

Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas  

Revista Época. Acesso no dia 11/09/14. Disponível em: <https://glo.bo/1pYqACN>. 

a) função conativa. 

b) função metalinguística. 

c) função emotiva. 

d) função referencial. 

e) função fática. 

7. A linguagem  

na ponta da língua  

tão fácil de falar  

e de entender.  

A linguagem  

na superfície estrelada de letras,  

sabe lá o que quer dizer?  

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,  

e vai desmatando  

o amazonas de minha ignorância.  

Figuras de gramática, esquemáticas,  

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.  

Já esqueci a língua em que comia,  

em que pedia para ir lá fora,  

em que levava e dava pontapé,  

a língua, breve língua entrecortada  

do namoro com a priminha.  
ANDRADE, C. D. de. O português são dois; o outro, mistério. Esquecer para lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.  

 

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação 

de usos da linguagem em  

a) situações formais e informais.  

b) diferentes regiões dos pais.  

c) escolas literárias distintas.  

d) textos técnicos e poéticos.  

e) diferentes épocas. 
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8. TEXTO I 

Perante a Morte empalidece e treme,  

Treme perante a Morte, empalidece.  

Coroa-te de lágrimas, esquece  

O Mal cruel que nos abismos geme.  

 Cruz e Souza, Perante a morte. 

TEXTO II 

Tu choraste em presença da morte?  

Na presença de estranhos choraste?  

Não descende o cobarde do forte;  

Pois choraste, meu filho não és!  

 Gonçalves Dias, I Juca Pirama. 

  

TEXTO III 

Corrente, que do peito destilada,  

Sois por dous belos olhos despedida;  

E por carmim correndo dividida,  

Deixais o ser, levais a cor mudada.  

 Gregório de Matos, Aos mesmos sentimentos. 

TEXTO IV 

Chora, irmão pequeno, chora,  

Porque chegou o momento da dor.  

A própria dor é uma felicidade...  

 Mário de Andrade, Rito do irmão pequeno. 

  

TEXTO V 

Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?!...  

Silêncio! ...Musa! Chora, chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto...  
 Castro Alves, O navio negreiro. 

  

Dois dos cinco textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta diante de situações 

inaceitáveis. Esse transbordamento sentimental se faz por meio de frases e recursos lingüísticos que 

dão ênfase à função emotiva e à função conativa da linguagem. Esses dois textos são:  

a) I e IV.  

b) II e III.  

c) II e V.  

d) III e V.  

e) IV e V. 

9.  Linda tarde, meu amigo!... Estou esperando o enterro do José Matias - do José Matias 

sobrinho do Visconde de Garmilde... O meu amigo certamente o conheceu - um rapaz airoso, louro 

como uma espiga, com um bigode crespo de paladino sobre uma boca indecisa de contemplativo, 

destro cavaleiro, de uma elegância sóbria e fina. E espírito curioso, muito afeiçoado às idéias gerais, 

tão penetrante que compreendeu a minha Defesa da Filosofia Hegeliana! Esta imagem do José Matias 

data de 1865: porque a derradeira vez que o encontrei, numa tarde agreste de janeiro, metido num 

Portal da Rua de S. Bento, tiritava dentro duma quinzena cor de mel, roída nos cotovelos, e cheirava 

abominavelmente a aguardente.  
Eça de Queirós: José Matias. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda e RÓNAI, Paulo: Mar de Histórias (5). 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1981, p. 266. 

 

O trecho é o primeiro parágrafo de um conto de Eça de Queirós. Exprime uma situação de contraste 

entre um acontecimento humano e a natureza e está na forma de comunicação direta entre duas 

personagens: o narrador e um suposto ouvinte.  

a) Descreva a situação, explicando o contraste.  

b) Identifique os elementos gramaticais que denotam a presença do narrador e de seu suposto 

ouvinte.  
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10. Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) em negrito do fragmento citado NÃO contém (êm) traço(s) 

da função emotiva da linguagem.  

a) Os poemas (infelizmente!) não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de 

remédio.  

b) 

ambiente artificial e na situação inventada.  

c) Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem 

de consumo, o tíquete do cinema, as placas do ponto de ônibus (...)  

d) Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos (...) prontinhos para 

ser desmontados e montados, picadinhos (...) 

11. O Rio Tietê recebe, em sua breve passagem por São Paulo, uma carga de, aproximadamente, 60 

toneladas de esgoto por dia. Você faz idéia do que são 60 toneladas de esgoto? E num só dia? É mais 

ou menos o que se precisa para encher o Ginásio do Ibirapuera. Até a boca. Agora imagine o cheiro 

disso. Não, o cheiro é melhor você nem tentar imaginar. As autoridades, para variar, mostram-se 

absolutamente incompetentes ou simplesmente desinteressadas em solucionar o problema que já foi 

resolvido em outros países, escoradas numa sociedade incapaz de pressionar e movimentar esta 

modorra interminável. Mas tudo isso não é de se estranhar levando-se em conta que o Tietê vive 

cercado de pessoas que jogam lixo na rua sem a menor cerimônia, não demonstrando o menor orgulho 

ou afeto pela cidade em que vivem. Que desprezam a própria cidadania ao permitir que se 

desmantelem serviços públicos prioritários em favor de pontes, canteiros e túneis. A maioria não liga 

a mínima se o Tietê é um rio limpo ou um tipo de lixão navegável. A maioria não se importa se o Tietê 

secar e virar um imenso atoleiro fecal. A maioria sequer imagina que um rio morto, numa espécie de 

retribuição mórbida, aos poucos mata também tudo o que vive à sua volta. A conclusão a que se chega, 

portanto, é que os marginais nesta história somos nós, cidadãos paulistanos, que quedamos inertes 

diante de tão bárbara e ignóbil agressão. Mas nada disso é imutável. Existe vida após a morte sim. Basta 

acreditar e lutar por ela. Exija das autoridades o cumprimento do projeto de limpeza do Tietê. Mande 

cartas, telegramas, faxes. Telefone se for preciso. Nenhum esforço é demasiado quando o objetivo é 

trazer um ente tão querido de volta à vida.  

Tietes do Tietê  

Sabe-se que nenhum texto é escrito por mera diversão. Existe sempre um enunciador (ou vários) que, 

por meio do texto construído, pretende(m) atingir certo resultado. Nesse caso, pode-se afirmar que o 

texto foi criado, principalmente, para:  

a) persuadir os que vivem às margens do Tietê, os marginais, a não jogarem no rio dejetos de suas 

moradias.  

b) denunciar à população em geral que as agressões de que é vítima o Tietê são de tal modo 

repulsivas, que o leitor sequer pode tentar imaginar.  

c) alertar a população e as autoridades contra os riscos decorrentes de um possível secamento do rio 

Tietê e sua transformação num imenso atoleiro de fezes.  

d) mobilizar a coletividade paulistana para a despoluição do rio Tietê, não só evitando a descarga de 

lixo em suas águas, mas também cobrando das autoridades as devidas providências.  

e) informar a população de que existe um projeto de limpeza do Tietê, engavetado pelas autoridades. 
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12. Sentimental 

Ponho-me a escrever teu nome 

com letras de macarrão. 

No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 

e debruçados na mesa todos contemplam 

esse romântico trabalho. 

 Desgraçadamente falta uma letra, 

uma letra somente 

para acabar teu nome! 

 - Está sonhando? Olhe que a sopa esfria! 

 Eu estava sonhando... 

E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 

"Neste país é proibido sonhar." 

                                                 ANDRADE, C. D. Seleta em Prosa e Verso. Rio de Janeiro: Record, 1995.  

Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no 

texto de Drummond, pode-se afirmar que  

a) por meio dos versos "Ponho-me a escrever teu nome" (v.1) e "esse romântico trabalho" (v.5), o 

poeta faz referências ao seu próprio ofício: o gesto de escrever poemas líricos.  

b) a linguagem essencialmente poética que constitui os versos "No prato, a sopa esfria, cheia de 

escamas e debruçados na mesa todos contemplam" (v.3 e 4) confere ao poema uma atmosfera 

irreal e impede o leitor de reconhecer no texto dados constitutivos de uma cena realista.  

c) na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem centrada na amada, receptora da mensagem, 

mas, na segunda, ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente.  

d) em "Eu estava sonhando..." (v. 10), o poeta demonstra que está mais preocupado em responder à 

pergunta feita anteriormente e, assim, dar continuidade ao diálogo com seus interlocutores do 

que em expressar algo sobre si mesmo.  

e) no verso "Neste país é proibido sonhar." (v. 12), o poeta abandona a linguagem poética para fazer 

uso da função referencial, informando sobre o conteúdo do "cartaz amarelo" (v.11) presente no 

local.  

13. O texto a seguir e um trecho de uma conversa por meio de um programa de computador que permite 

comunicação direta pela Internet em tempo real, como o MSN Messenger. Esse tipo de conversa, 

embora escrita, apresenta muitas características da linguagem falada, segundo alguns linguistas. Uma 

delas e a interação ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor conhecer, quase instantaneamente, 

a reação do outro, por meio de suas respostas e dos famosos emoticons (que podem ser definidos 

 

Joao diz: oi  

Pedro diz: blz?  

Joao diz: na paz e vc?  

Pedro diz: tudo trank ☺  

Joao diz: oq vc ta fazendo? [...]  

Pedro diz: tenho q sair agora...  

Joao diz: flw  
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Pedro diz: vlw, abc  

Para que a comunicação, como no MSN Messenger se dê em tempo real, e necessário que a escrita 

das informações seja rápida, o que e feito por meio de  

a) 

 

b) 

você  - valeu!).  

c) uso de reticências no final da frase, para que não se tenha que escrever o resto da informação.  

d)  

e)  

14. Desabafo 

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem 

como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que 

esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. 

Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 
CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o 

predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da 

linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 

b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 

c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 

d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 

e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação 

15. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 

menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um 

ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, 

controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Predomina no texto a função da linguagem: 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

Leia o poema abaixo, de Manuel Bandeira: 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem 

número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

Esse texto, apesar de ser um poema, apresenta, além da função poética, outra função da linguagem 

predominante. Que função é essa? Justifique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
1. c 

As imagens I e VI buscam informar e têm caráter objetivo; a primeria, um mapa, busca informar acerca 

da divisão dos estados brasileiros e o segundo, um mapa anatômico, busca informar acerca das partes 

do coração. 

2. d 

3. a 

A presença de ritmo, figuras de linguagem e o texto com foco no próprio texto são as principais 

características da função poética. 

4. c 

O poema se refere aos sentimentos que despertam a inspiração do fazer poético e, por isso, é 

metalinguístico.  

5. Nesse fragmento de Clarice Lispector, além da preocupação introspectiva em fisgar elementos 

interiores, profundos, beirando uma revelação epifânica transcendental, há também a preocupação 

constante com a própria escritura do texto literário, usando-se a função metalingüística. 

transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de 

órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e 

 

6. d 

O texto de propõe a transmitir uma informação e, por isso, apresenta uma linguagem extremamente 

objetiva que caracteriza a função referencial. 

7. a 

O poeta contrasta as exigências do professor (apoiadas na gramática normativa/ no uso formal da língua) 

com a sua forma de falar (mais popular/não-padrão). 

8. c 

O texto 2 se mostra revoltado com um comportamento e o texto 5 se mostra revoltado com a situação 

nacional (a escravisão, no caso). Em ambos os casos, a revolta aparece através da função emotiva da 

linguagem. 

9.  

a) A tarde está linda (natureza), mas o narrador aguarda o enterro de um rapaz que morreu na miséria 

(humano). A oposição se dá, portanto, entre a beleza da tarde e a degradação da morte.  

b) 

 

10. c 

O texto da alternativa é informativo e, por isso, configura a função referencial da linguagem. 

11. d 

O texto mistura as funções emotiva e referencial da linguagem para informar acerca da situação do tietê 

e mobilizar a população e chamar atenção das autoridades para o problema. 

12. a 

Há, nos trechos, referência, através da escrita, ao próprio atode escrever. A isso, dá-se o nome de função 

metalinguística da linguagem. 

13. b 

As abreviaturas permitem uma maior dinamicidade na comunicação pela internet 

14. b 

O autor está se expondo em sua escrita, está evidenciando sua subjetividade ao explicar o porquê de, 

naquele dia, não escrever um determinado tipo de texto. Por isso, a função predominante é a emotiva. 

15. e 

O foco do texto é a transmissão de infromações acerca da biosfera, caracterizando a função referencial 

da linguagem. 



 

11
 

 
P

o
r.

 

Questão contexto 
 

O texto apresenta a linguagem referencial predominante, junto da função poética, pois se aproxima de 

uma linguagem jornalística/ informativa. 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor: Rodrigo Pova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

Funções orgânicas: hidrocarbonetos 
11 

set 
 

RESUMO   
 

 

Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio e constituem uma classe muito 

numero   

De uma forma geral, os hidrocarbonetos seguem a nomenclatura: 

Posição dos radicais (caso exista) + Prefixo (em relação ao número de carbonos da cadeia principal) + 

indicativo de ligação (ligação simples, dupla, tripla...) + O(terminação de hidrocarbonetos) 

a) Prefixos: 

1c → Met 

2c → Et 

3c → Prop 

4c →But 

5c → Pent 

6c → Hex 

7c → Hept 

8c → Oct 

9c → Non 

10c → Dec 

 

b) Indicativo de ligações: 

Ligações simples → an 

Ligações duplas → en 

Ligações triplas → in 

Ligações duas duplas → dien 

Ligações duas triplas → diin 

 

Alcanos 
Os alcanos são considerados hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada de fórmula geral: 

CnH2n+2 

Exemplo: 

a) CH4  → C1H(2.1)+2 → CH4 

b) H3C  CH3  → C2H(2.2)+2 → C2H6 

c) H3C  CH2  CH3 → C3H(2.3)+2 → C3H8 

 

Nomenclatura 
A nomenclatura dos alcanos é denominada com o uso do prefixo correspondente ao número de átomos de 

carbono, seguindo do sufixo ano, que representa as ligações simples entre os átomos de carbono. 

Exemplo: 

a) CH3  CH3 → Et (2 carbonos) + na (somente lig. simples) + o (hidrocarboneto) = Etano 

b) CH3  CH2  CH2  CH2 CH2  CH3 → Hex (6 carbonos) + na (somente lig. simples) + o (hidrocarboneto) 

= Hexano 

c) CH3  CH2  CH3 → Prop (3 carbonos) + na (somente lig. simples) + o (hidrocarboneto) = Propano 

 

Alcenos 
Alcenos (alquenos, olefinas) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, podendo assim 

apresentar uma dupla-ligação entre átomos de carbono, de fórmula geral:  

CnH2n 
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Exemplo: 

a) H2C = CH2  → C2H(2.2) → C2H4 

b) H2C = CH  CH3 → C3H(2.3) → C3H6 
 

Nomenclatura 
Analogamente aos alcanos, na nomenclatura dos alcenos, damos o prefixo correspondente ao número de 

átomos de carbono, seguido do sufixo eno, que apresenta presença de uma dupla-ligação entre os átomos 

de carbono.  

Exemplo: 

H2C = CH2  → Et(2 carbonos) + en(uma lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Eteno 

 

Alcenos podem ter mais de 3 átomos de carbono na cadeia, quando ocorrer essa situação deve ser indicado 

na posição da dupla, por números, devem-se numerar a cadeia principal da extremidade mais perto da dupla, 

separando sempre o número de palavras por meio de hífen. 

 

a) H2C = CH  CH3 →1(dupla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-eno ou Propeno (não é necessário colocar o número 1) 

 

b) H2C  CH2 = CH2  CH3 →2(dupla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + en(uma lig. dupla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-eno 

 

c) H2C  CH2  CH2  CH = CH  CH2  CH3 →3(dupla entre o carbono 3 e 4) + Hept(7 carbonos) + en(uma 

lig. dupla) + o(hidrocarboneto) = Hept-3-eno 

 

Alcadienos 
Alcadienos (dienos) são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados e portadores de duas duplas-ligações, 

fórmula geral:  

CnH2n-2 

Exemplo: 

 H2C = C = CH2 → C3H(2.3)-2  → C3H4 

 

Nomenclatura 
Os alcadienos seguem a regra dos outros hidrocarbonetos e o sufixo dieno, irá indicar a presença das duas 

duplas ligações. 

 H2C  CH2 = C = CH3 →1,2(duplas entre os carbonos 1 e 2 , 2 e 3) + But(4 carbonos) + dien(duas lig. dupla) 

+ o(hidrocarboneto) = But-1,2-dieno 

 

Alcinos 
Alcinos (alquinos) são todos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, composto por uma tripla-

ligação entre 2 átomos de carbono, fórmula geral:  

CnH2n-2 

 

Exemplos: 

a) HC ≡ CH  → C2H(2.2)-2 → C2H2 

b) HC ≡ C  CH3 → C3H(2.3)-2 → C3H4 
 

Nomenclatura 
Os alcinos permanecem com a mesma regra de nomenclatura dos alcenos. O prefixo correspondente ao 

número de átomos de carbono, seguindo de sufixo ino, que irá indicar a presença da tripla-ligação. 

a) HC ≡ CH  CH3 → 1(tripla entre o carbono 1 e 2) + Prop(3 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = Prop-1-ino ou Propino (não é necessário colocar o número 1) 
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b) H3C  C ≡ C  CH3 → 2(tripla entre o carbono 2 e 3) + But(4 carbonos) + in(uma lig. tripla) + 

o(hidrocarboneto) = But-2-ino 

 

c) H3C  CH2  C ≡ C  CH2  CH3 → 3(tripla entre o carbono 3 e 4) + Hex(6 carbonos) + in(uma lig. tripla) 

+ o(hidrocarboneto) = Hex-3-ino  

 

Obs.: Alcadiinos seguem o mesmo padrão dos alcadienos, porém ao invés de duas ligações duplas, serão 

duas ligações triplas que farão parte do hidrocarboneto. 

 

Exemplo: 

H3C  C ≡ C  C ≡ C  CH2  CH3 → 2,4(tripla entre o carbono 2 e 3 , 4 e 5) + Hept(7 carbonos) + diin(duas 

lig. triplas) + o(hidrocarboneto) = Hept-2,4-diino 

 

Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados 
Primeiro é preciso identificar na molécula a cadeia principal. Ela tem as seguintes características: 

a) Possui a maior quantidade de carbonos em sequência. O que fica de fora de cadeia principal deve ser 

considerado radical (ramificação). 

Ex: A cadeia principal, nesse caso, é a que possui os sete átomos de carbono: 

 
Caso haja mais de uma possibilidade, deve-se escolher a que apresentar maior quantidade de ramificações. 

No exemplo abaixo, temos duas escolhas de cadeias principais que com 6 átomos de carbono: 

 
 

A primeira possibilidade é a correta pois possui duas ramificações (etil e metil), enquanto a segunda 

possibilidade possui apenas uma ramificação (isopropil ou secpropil). 

b) Contém as insaturações (ligações duplas, triplas, duas duplas...), se houver. 

 

Depois de escolhida a cadeia principal, você dever numerar os carbonos. Deve começar pelo carbono da 

extremidade mais próxima da instauração ou da ramificação (a instauração tem prioridade).  

 

As ramificações são escritas primeiro e, se houver mais de uma ramificação, elas devem ser escritas em ordem 

alfabética, desconsiderando prefixos como di, tri, sec, terc e etc . 

Além disso, os números dos carbonos nas insaturações devem considerar os menores números possíveis. 

Abaixo encontra-se uma tabela com as principais ramificações, suas estruturas e nomenclaturas para 

consulta: 
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Exemplos: 

a) H3C  CH  CH2  CH2  CH  CH2  CH3    → Cadeia principal 

                 |                               |                                  

               CH2                             CH3                            → Radicais        

                 | 

               CH3 

 

Nome: 2-etil-5-metil-heptano 

 

b) CH2 = HC  CH2  CH = CH  CH  CH3      → Cadeia principal 

                   |                                      | 

       CH3  C  CH3                        CH  CH3      → Radicais        

                   |                                      | 

                  CH3                                     CH3 

 

Nome: 2-tercbutil-6-isopropil-hept-1,4-dieno   

        

c) CH2 = HC  CH  CH3          → Cadeia principal 

                           |                     →  Radicais 

                        
 

  Nome: 3-fenil-but-1-eno  

       

                                                   CH3 

                                       | 

                                                 CH2          → Cadeia principal 

       Radical                   | 

                                             CH2 

                                       |  

d) CH3  CH2  CH  CH  CH2  CH3       → Radical 

                              | 
                                                CH2 

                              | 
                                                CH2                     → Cadeia principal 

                              | 
                                                CH3 

 

Nome:  4,5-dietil-octano 

 

                                                 CH 

                                                 ||| 

              C                   CH3 

                                                  |                    | 

e) H3C  CH2  CH2  CH  CH  CH2  C  CH3   → Radical 

                                                                       | 

                                                                      CH3 

 

Nome: 3-neopentil-hept-1-ino 

 

Cicloalcanos 
Podem ser chamados também de hidrocarbonetos cicloalifáticos saturados, aliciclicos saturados, ciclanos e 

cicloparafinas. 

Possuem fórmula geral: Cn H2n 
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Suas nomenclaturas seguem as regras dos alcanos, sendo adicionanda a palavra ciclo.  

Ex.: 

Ciclobutano 

 

Metil ciclopentano 

 

4-etil 1,2-dimetil ciclohexano 

 

Cicloalcenos 
Podem ser chamados também de hidrocarnonetos cicloalifaticos insaturados, aliciclicos insaturados, 

cicloalquenos e ciclenos. 

Possuem fórmula geral: Cn H2n 

Suas nomenclaturas seguem as regras dos alcenos, sendo adicionada a palavra ciclo. 

  

Ex.: 

 

Ciclopropeno 

 

Cicloocta-1,5-dieno 

 

1,3-dimetil but-1-eno 

 

Hidrocarbonetos aromáticos 
São hidrocarbonetos cuja estrutura molecular possui, pelo menos, um anel aromático ou benzênico. Não 

possuem fórmula geral. 

Esses hidrocarbonetos possuem uma nomenclatura particular, que não seguirá o padrão dos demais. 

 

Ex.: 

Benzeno 

 

Naftaleno 

 

Antraceno 
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Existem hidrocarbonetos aromáticos que não possuem a estrutura do benzeno em sua cadeia. Tais 

hidrocarbonetos obedecem a regra de Huckel. 

 

Regra de Huckel 
Para que um composto cíclico e planar seja aromático, é preciso que uma nuvem de elétrons conjugados 

 

Ex.:   

 

 
3 ligações pi = 6 elétrons pi 

Aplicando a regra de Ruckel: 

 

4n + 2 = 6 

n = 1 , o composto é aromático. 

 

 
4 ligações pi = 8 elétrons pi 

Aplicando a regra de Ruckel: 

 

4n + 2 = 8 

n = 3/2 , o composto NÃO é aromático. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Admite-se que as cenouras sejam originárias da região do atual Afeganistão, tendo sido levadas para 

outras partes do mundo por viajantes ou invasores. Com base em relatos escritos, pode-se dizer que 

as cenouras devem ter sido levadas à Europa no século XII e, às Américas, no início do século XVII. 

Em escritos anteriores ao século XVI, há referência apenas a cenouras de cor roxa, amarela ou 

vermelha. É possível que as cenouras de cor laranja sejam originárias dos Países Baixos, e que tenham 

sido desenvolvidas, inicialmente, à época do Príncipe de Orange (1533-1584). 

No Brasil, são comuns apenas as cenouras laranja, cuja cor se deve à presença do pigmento 

betacaroteno, representado a seguir. 

 
Com base no descrito acima, e considerando corretas as hipóteses ali aventadas, é possível afirmar que 

as cenouras de coloração laranja  

a) podem ter sido levadas à Europa pela Companhia das Índias Ocidentais e contêm um pigmento 

que é um polifenol insaturado.    
b) podem ter sido levadas à Europa por rotas comerciais norte-africanas e contêm um pigmento cuja 

molécula possui apenas duplas ligações cis.    
c) podem ter sido levadas à Europa pelos chineses e contêm um pigmento natural que é um poliéster 

saturado.    
d) podem ter sido trazidas ao Brasil pelos primeiros degredados e contêm um pigmento que é um 

polímero natural cujo monômero é o etileno.    
e) podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a invasão holandesa e contêm um pigmento natural 

que é um hidrocarboneto insaturado.    
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2. A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia 

linear têm baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor 

qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos primários e as ligações  requerem 

mais energia que ligações  para serem rompidas. Assim, a combustão dos hidrocarbonetos 

ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano 

ramificado que foi definido como referência, e ao seu grau de octanagem foi atribuído o valor 100.  A 

fórmula estrutural (forma de bastão) do isoctano é mostrada abaixo.  

 

 
 

Qual é o nome oficial IUPAC desse alcano?  

a) 
2,2,4-trimetilpentano.

    

b) 
2-metil-4-terc-butil-pentano.

    

c) 
1,1,1,3,3-pentametilpropano.

    

d) 
1-metil-1,3-di-isopropilpropano.

    

e) 
1,1,1-trimetil-4,4-dimetil-pentano.

    
   

3. Analise o composto representado na figura abaixo: 

 

 
 

Sobre o composto, é incorreto afirmar que:  

a) o seu nome é 2,2,4- trimetil-4-penteno.    

b) apresenta dois carbonos com hibridização sp2.    

c) é um alceno ramificado de cadeia aberta.    

d) é um hidrocarboneto ramificado de cadeia aberta.    

e) apresenta seis carbonos com hibridização sp3.    

   

4. Um carro estacionado na sombra durante um dia, com as janelas fechadas, pode conter de 400  a 

800 mg  de benzeno. Se está ao sol, o nível de benzeno subirá de 2000  a 4000 mg.  A pessoa que entra 

no carro e mantém as janelas fechadas, inevitavelmente aspirará, em rápida sucessão, excessivas 

quantidades dessa toxina. O benzeno é uma toxina que afeta os rins e o fígado, e o que é pior, é 

extremamente difícil para o organismo expulsar esta substância tóxica. Por essa razão, os manuais de 

instruções de uso dos carros indicam que antes de ligar o ar condicionado, deve-se primeiramente 

abrir as janelas e deixá-las abertas por um tempo de dois minutos.  

 

Com relação ao benzeno, assinale a afirmação correta.   

a) É um hidrocarboneto classificado como hidrocarboneto aromático, cuja massa molar é menor do 

que 75 g / mol.      

b) Em sua fórmula estrutural existem carbonos do tipo 
3sp .      

c) O radical gerado com a perda de um hidrogênio desse composto é chamado de fenil.     

d) Apresenta, em sua cadeia carbônica, as seguintes particularidades: cíclica, normal, insaturada e 

heterogênea.     
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5. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção do poliestireno, é obtido industrialmente pela 

desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico: 

 
 

O etilbenzeno e o estireno  

a) são hidrocarbonetos aromáticos.    

b) apresentam átomos de carbono quaternário.    

c) são isômeros funcionais.    

d) apresentam átomos de carbono assimétrico.    

e) são isômeros de cadeia.    

6.   Observe a estrutura representada a seguir. 

 
 

Segundo a IUPAC, o nome correto do hidrocarboneto é  

a) 2,5-dietil- 4-propil-2-octeno.     

b) 2-etil-4,5-dipropil- 2-hepteno.     

c) 4-etil-7-metil-5-propil-6-noneno.     

d) 6-etil-3-metil-5-propil-3-noneno.    

7. Analise a fórmula que representa a estrutura do iso-octano, um derivado de petróleo componente da 

gasolina. 

 
De acordo com a fórmula analisada, é correto afirmar que o iso-ocatano  

a) é solúvel em água.    

b) é um composto insaturado.    

c) conduz corrente elétrica.    

d) apresenta carbono assimétrico.    

e) tem fórmula molecular 8 18C H .     
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8. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. 

Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada 

farneseno, em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado da cana-de-açúcar, 

com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não 

conter enxofre. 

 
Considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno. 

I. A fórmula molecular do farneseno é 16 24C H .  

II. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado. 

III. O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    

b) Apenas II.    

c) Apenas III.    

d) Apenas I e II.    

e) I, II e III.    

9. Considere a nomenclatura IUPAC dos seguintes hidrocarbonetos. 

I. metil-ciclobutano. 

II. 3-metil-pentano. 

III. pentano. 

IV. ciclo-hexano. 

V. pent-2-eno. 

 

A alternativa que relaciona corretamente compostos isoméricos (com a mesma fórmula molecular) é  

a) I e III.    

b) III e V.    

c) I e V.    

d) II e IV.    

e) II e III.    

10. A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os 

estudos de Couper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do carbono. Dentre as ideias 

propostas, três particularidades do átomo de carbono são fundamentais, sendo que uma delas refere-

se à formação de cadeias. 

Escreva a fórmula estrutural (contendo o menor número de átomos de carbono possível) de 

hidrocarbonetos apresentando cadeias carbônicas com as seguintes particularidades: 

a) acíclica, normal, saturada, homogênea. 

b) acíclica, ramificada, insaturada etênica, homogênea. 

c) aromática, mononuclear, ramificada.  

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

O Brasil tem mais de sete milhões de trabalhadores potencialmente expostos ao benzeno, a maioria são 

operários e mecânicos 

Trabalhador, e tema de reportagem da edição de setembro da Revista Proteção. 

De acordo com a publicação, a mortalidade por leucemia entre os expostos à substância é quase o dobro da 

estimada na população geral. 
Disponível em: <http://cnq.org.br/noticias/benzeno-precarizacao-das-condicoes-de-trabalho-aumentara-os-riscos-de-

contaminac-627b/> 

 

http://cnq.org.br/noticias/benzeno-precarizacao-das-condicoes-de-trabalho-aumentara-os-riscos-de-contaminac-627b/
http://cnq.org.br/noticias/benzeno-precarizacao-das-condicoes-de-trabalho-aumentara-os-riscos-de-contaminac-627b/
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O benzeno é um hidrocarboneto aromático tóxico cuja inalação em pequenas quantidade pode causar 

sonolência, tontura, batimento cardíaco rápido, dor de cabeça, tremores, confusão e inconsciência. 

A exposição crônica ao benzeno causa danos na medula óssea e pode causar uma diminuição de células 

vermelhas do sangue, levando à anemia. Ele também pode causar sangramento excessivo e diminuir 

o sistema imunológico, aumentando a chance de infecções. Benzeno provoca leucemia e está associado a 

outros cânceres do sangue. 

Dê o nome do benzeno de acordo com as regras tradicionais de nomenclatura para hidrocarbonetos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. e 

As cenouras de coloração laranja podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a invasão holandesa e 

contêm um pigmento natural que é um hidrocarboneto insaturado, que é o caso do betacaroteno, de 

acordo com a fórmula estrutural fornecida no texto da questão, que apresenta duplas ligações 

conjugadas e isomeria trans (na cadeia aberta). 

2. a 

   
3. a 

A: O nome oficial é 2,2,4-trimetil-pent-1-eno 

B: Verdadeira. 

 

 
 

C: Verdadeira. È um alceno, pois apresenta ligação dupla entre carbonos. 

 

D: Verdadeira. Chama-se hidrocarboneto, pois é constituído apenas por hidrogênios e carbonos. 

 

E: Verdadeira. Todos os carbonos contendo apenas ligações simples apresentam hibridação sp3. Ver 

figura com os carbonos assinalados. 

 

    
4. c 

O radical gerado com a perda de um hidrogênio do benzeno é chamado de fenil. 
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5. a 

O etilbenzeno e o estireno não são isômeros e podem ser classificados como hidrocarbonetos 

aromáticos. 

   
 

6. d 

7. e 

O iso-octano é insolúvel em água, pois é apolar, é um composto saturado, pois apresenta apenas ligações 

simples entre os átomos de carbono. 

Não conduz eletricidade, pois não sofre ionização. 

Não apresenta carbono quiral ou assimétrico. 

O iso-octano tem fórmula molecular 8 18C H .  

   
 

8. b 

I. A fórmula molecular do farneseno é 15 24C H .  

 
II. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico (cadeia aberta) insaturado (apresenta ligações duplas). 

 

III. O farneseno apresenta sete carbonos secundários (ligados a outros dois átomos de carbono).   

 

9. c 

I. (metil-ciclobutano) e [V] (pent-2-eno) são isômeros de cadeia. 
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10. V 

 
 

Questão Contexto  
 

Ciclohexa-1,3,5-trieno 
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Narração, descrição, carta, relatório e 

manifesto 

12 

set 
 

RESUMO 
 

 

Narração  
Consiste na exposição oral ou escrita de um acontecimento ou uma série deles, reais ou imaginários. 

Enquanto a narração é o ato de contar histórias, a narrativa é o produto do ato de narrar. Sendo assim, narrar 

é contar fatos que ocorreram com determinados personagens ou pessoas, em local e tempo definidos.  

A estrutura da narrativa consiste em uma apresentação das principais características do contexto, tais como 

os personagens, o tempo em que se passa a história e o espaço. O desenvolvimento é a parte que apresenta 

a sequência dos acontecimentos; em sequência há o clímax que é a parte mais emocionante do enredo por 

ser o momento em que algo é revelado e o desfecho é a parte conclusiva, a partir de quando são tomados 

os rumos finais da narração. 

Os elementos da narrativa são compostos pelo narrador e pelos personagens. A perspectiva da história pode 

ser feita por um narrador personagem, que faz parte da história contada e a narração é feita pela 1ª pessoa 

do plural ou por um narrador observador, que não faz parte da história, apenas a observa e conta por meio 

da 3ª pessoa. Já os personagens são classificados como personagem principal, ou protagonista e os 

secundários são chamados também de coadjuvantes.  

 

Exemplo:  

Tragédia brasileira 

 

Misael, funcionário da Fazenda, com 63 anos de idade.  

Conheceu Maria Elvira na Lapa, - prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os 

dentes em petição de miséria. 

Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura... 

Dava tudo quanto ela queria. 

Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. 

Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso: mudou de casa. 

Viveram três anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. 

Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Vila Isabel, 

Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clapp, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, 

Lavradio, Boca do Mato, Inválidos... 

Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com seis tiros, 

e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. 
Manuel Bandeira. Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/11095/tragedia-brasileira 

 

Descrição  
A descrição é um gênero que tem como objetivo descrever algo seja um objeto, pessoa, lugar ou 

acontecimento. Dessa forma, é transmitida a impressão do autor para o leitor sobre algo o que está sendo 

descrito.  

As características do texto descritivo é o retrato feito por meio de palavras, a ausência de ação ou relação 

de anterioridade ou posterioridade entre as frases, predomínio de substantivos e adjetivos, uso da 

enumeração e comparação, entre outros.  

A estrutura é feita por meio da introdução, apresentação do que se pretende descrever; desenvolvimento, 

caracterização subjetiva ou objetiva da descrição; conclusão, finalização da apresentação e caracterização. 

A descrição subjetiva apresenta impressões pessoais do emissor do texto, enquanto a objetiva descreve de 

forma exata e realista sem atribuir juízo de valor na caracterização de algo.  

Exemplo: 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e 

janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como 

se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, 

dissolvendo-se à luz loura e tema da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.  
Azevedo, Aluísio. O cortiço  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.  
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Carta 
A carta é um gênero textual aplicado na comunicação do cotidiano, embora não seja mais tão frequente 

como era anteriormente devido às novas tecnologias que mudou com as situações comunicativas da 

sociedade. Esse gênero consiste na existência de um emissor (remetente) e um receptor (destinatário).  

A linguagem utilizada depende do receptor da carta visto que pode ser utilizar linguagem coloquial, informal 

ou formal. As principais características são a presença do remetente e destinatário; texto objetivo sobre o 

assunto relatado e, geralmente, de curta extensão; tema livre, entre outros.  

A estrutura é composta por local e data, que são colocados acima de qualquer informação; vocativo, o 

nome do destinatário que pode conter expressões de saudações; corpo do texto, que contém introdução, 

desenvolvimento e conclusão do que se pretende informar; despedida, saudações do remetente e 

assinatura. Entretanto, em provas de vestibulares, a assinatura deve ser feita por meio de iniciais ou o nome 

especificado pela banca e jamais deve conter a identificação do candidato da prova.  

 

Exemplo: 

 

 
Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts  

 

Caro Senhor Potter,  

 

Temos o prazer de informar que você foi aceito na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.  

 

Os estudantes deverão apresentar um relatório à Câmara de Recepção na data de sua chegada, cujas datas 

devem ser devidamente informadas. 

  

Por favor, assegure-se de que a maior atenção seja feita à lista de requisitos anexa. 

 

Estamos muito ansiosos para recebê-lo como parte da nova geração da herança de Hogwarts. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 
Diretora 

 

Relatório  
O relatório é um texto que apresenta um relato sobre algo. A linguagem deve ser formal e atender a norma 

padrão da Língua Portuguesa. Esse gênero textual é expositivo e pode possuir tanto caráter narrativo quanto 

descrito e quando forem críticos há a presença da argumentação e considerações subjetivas.  

Esse gênero textual é um tipo de redação técnica para registrar uma atividade (participação em evento, visita 

a uma exposição cultural, experiência sobre uma atividade, vistoria técnica de equipamentos, etc).  

De acordo com a finalidade, o relatório pode ser classificado como escolar, para relatar sobre um evento ou 

uma atividade proposta pelo professor; científico, produzidos após uma pesquisa acadêmica; 

administrativo, registros que uma empresa realiza sazonalmente.  

Quanto às características, eles podem ser de teor crítico, apresentação de opiniões do autor no corpo do 

texto; sintético, apresentam um resumo de determinada atividade ou informativo, desenvolvimento de um 

projeto ou pesquisa e é necessário apresentar informações sobre o andamento.  
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Exemplo:  

 

Relatório de observação de estágio docente 

 

1ª observação: 02/04/2018  Aplicação de avaliação escrita.  

 

Foi aplicado uma prova para a turma 2001 e todos os exemplos contidos na avaliação fazem referência à 

França com a ausência da apresentação de outros países francófonos como forma de estimular a diversidade 

e ensino da francofonia.  

O exercício 1 pedia que o aluno relacionasse imagens às frases correspondentes e a imagem de número 5 era 

a representação do mapa da França ( ). O exercício 2 era sobre leitura e interpretação. O texto 

abordava sobre os fósseis de dinossauros em um museu na França, em Besançon. A proposta de atividade 3 

também era de leitura e interpretação e embora a imagem não fizesse referência direta à França, continha 

francesa destinada aos jovens. Já o último exercício era sobre a produção textual em que o aluno deveria 

produzir uma redação pertencente ao gênero diário e contar suas primeiras impressões sobre o início de sua 

estadia na França. 

É possível perceber, portanto, que todas as atividades não abordam a francofonia e só trazem o aspecto 

cultural da França para as avaliações do colégio.  

 

Manifesto  
O manifesto é um gênero textual do tipo dissertativo que possui como objetivo impactar a opinião pública 

por meio de linguagem persuasiva. A motivação pode ser de caráter político, artístico, entre outros e deve 

atrair o interesse e incitar a comunidade a tomar uma atitude frente ao problema denunciado.  

Como não há uma estrutura fixa a ser seguida, o autor deve apresentar um título, local e a data. O problema 

discutido deve ser apresentado de forma clara junto com os argumentos que justificam a escrita do 

manifesto.  

 

Exemplo:  

 

Manifesto da Poesia Pau-Brasil 

Oswald de Andrade 

Correio da Manhã, 18 de março de 1924 

 

A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, são 

fatos estéticos. 

O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de 

Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozinha. O vatapá, o ouro 

e a dança. 

Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores 

conhecidos. Comovente. Rui Barbosa: uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza. A riqueza 

dos bailes e das frases feitas. Negras de Jockey. Odaliscas no Catumbi. Falar difícil. 

O lado doutor. Fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens. O 

bacharel. Não podemos deixar de ser doutos. Doutores. País de dores anônimas, de doutores anônimos. O 

Império foi assim. Eruditamos tudo. Esquecemos o gavião de penacho. 

A nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria. Nas lianas da saudade 

universitária. 

Mas houve um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como borrachas 

sopradas. Rebentaram. 

A volta à especialização. Filósofos fazendo filosofia, críticos, critica, donas de casa tratando de cozinha. 

A Poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem e descobrem. 

Tinha havido a inversão de tudo, a invasão de tudo: o teatro de tese e a luta no palco entre morais e imorais. 

A tese deve ser decidida em guerra de sociólogos, de homens de lei, gordos e dourados como Corpus Juris. 

Ágil o teatro, filho do saltimbanco. Ágil e ilógico. Ágil o romance, nascido da invenção. Ágil a poesia. 

A poesia Pau-Brasil. Ágil e cândida. Como uma criança. 

Uma sugestão de Blaise Cendrars :  Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do 

desvio rotativo em que estais. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. 
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Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses 

na genealogia das idéias. 

A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. 

Como falamos. Como somos. 

Não há luta na terra de vocações acadêmicas. Há só fardas. Os futuristas e os outros. 

Uma única luta  a luta pelo caminho. Dividamos: Poesia de importação. E a Poesia Pau-Brasil, de exportação. 
Disponível em: http://tropicalia.com.br/leituras-complementares/manifesto-da-poesia-pau-brasil 

 

 




