
2018 Semana  11
23____2  7
  abr

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a 
cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por 
escrito. Todos os direitos reservados.

Bixo SP



 

 
Bi

o.
 

Bio.  
Professor: Brenda Braga 
Monitor: Carolina Matucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bi

o.
 

Integrando os ciclos biogeoquímicos 
26 

abr 
 
 

RESUM O   
 

 
Ciclos biogeoquímicos são processos contínuos de retirada e devolução de elementos químicos à natureza. 
  

CICLO DA ÁGUA 
 

 
 
CICLO DO CARBONO E OXIGÊNIO 
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CICLO DO FÓSFORO 
 

O fósforo não é encontrado na forma gasosa: está presente na forma de fosfato nas rochas. O fósforo 
é um dos responsáveis pela formação do ATP. 

Quando as rochas sofrem decomposição, o fosfato é liberado no solo. As plantas conseguem 
absorvê-los pela raiz e, quando os indivíduos se alimentam dessas plantas, adquirem o fósforo em seu 
organismo. 

Quando a planta ou o animal morre, os decompositores devolvem o fósforo ao solo. Com a chuva, o 
fósforo vai para as rochas, oceanos e é sedimentado (formação de novas rochas). Quando essas rochas ficam 
descobertas e sofrem intemperismo, recomeça o ciclo. 
 

 
 

 

CICLO DO NITROGÊNIO 
 

O nitrogênio participa da formação de proteínas e do material genético. Faz parte de 78% da 
atmosfera e os seres vivos não têm a capacidade de absorvê-lo: ele é adquirido através da alimentação. 
As bactérias pegam o N do ar atmosférico,  usam para produzir proteínas e excretam ele no solo em forma 
de amônia (NH3). A esse processo damos o nome de FIXAÇÃO. As bactérias existentes no solo usam a amônia 
e as transformam em nitrito (NO2) e depois nitrato (NO3),  e esse processo é conhecido como 
NITRIFICAÇÃO. 

Parte do nitrato é usado por bactérias e cianobactérias que acabam devolvendo o nitrogênio para a 
atmosfera no estado gasoso (DESNITRIFICAÇÃO). E parte do nitrogênio quando chega ao solo através da 
amônia ou nitrato, tornam possível a absorção desses pelas plantas. 
 
OBS: o nitrogênio vai para o solo através da excreção, decomposição e relâmpagos (transformam o N 
atmosférico em amônia no solo pela eletricidade). 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos 
circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos 
decompositores nesses ciclos. 
a) Os decompositores garantem a fixação dos elementos químicos no solo. 
b) Os decompositores, ao degradar os restos de seres vivos, garantem espaço para que novos 

nutrientes sejam adicionados ao ambiente. 
c) Os decompositores permitem, ao decompor os restos dos organismos, que substâncias presentes 

nesses seres possam ser utilizadas novamente. 
d) Os decompositores permitem que o fluxo de energia ocorra em vários sentidos. 
 

2. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a 
atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses 
reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por 
exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da 
substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. 
A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca 
a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. 
b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores. 
c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. 
d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. 
e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. 
 

3. Alguns organismos buscam estratégias diferenciadas de nutrição. Pântanos e solos arenosos, pobres 
em nitrogênio, abrigam vegetais com estratégias e modificações morfofisiológicas que auxiliam na 
obtenção de nitrogênio fora do solo em que vivem. Dentre os grupos abaixo, assinale aquele que 
possui os vegetais que se encaixam nesta estratégia:  
a) Pteridófitas.  
b) Epífitas.  
c) Carnívoras.  
d) Parasitas.  
e) Micorrizas.  
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4. Observe o ciclo representado a seguir. 

 
Sobre esse ciclo, pode-se afirmar que  
a) ao contrário de ciclos como o da água, o ciclo do fósforo não tem envolvimento da atmosfera.  
b) a partir do fosfato, os vegetais sintetizam compostos inorgânicos, como os ácidos nucleicos. c) as 

aves marinhas não desempenham papel importante na restituição do fósforo marinho para o 
ambiente terrestre.  

c) o fosfato é levado de volta ao solo através da respiração dos animais.  
d) ao contrário do que acontece com o cálcio, o fósforo não tende a se acumular no mar.  
 
 

5. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a 
atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são microorganismos 
fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. 

ADUAN, R.E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do  planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado). 

 
Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  
a) absorção do gás nitrogênio pela respiração.  
b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais.  
c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.  
d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas.  
e) protocooperação com microorganismos fixadores de nitrogênio. 
 

6. Analise as equações I, II e III a seguir: 
 + 6O2 + 6H2O 

II. 2NH3 + 3O2  +2H2O 
III. C6H12O6  
 
Assinale a alternativa incorreta referente às equações: 
a) I representa, de forma simplificada, um processo realizado por organismos clorofilados. 
b) II é realizada por certos tipos de bactérias e está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos 

ecossistemas. 
c) II é realizada por animais em geral e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio nos 

ecossistemas. 
d) III representa, de forma simplificada, um processo anaeróbico realizado por certos tipos de fungos, 

conhecidos como leveduras. 
e) I, II e III representam, de forma simplificada, processos bioquímicos relacionados com a ciclagem 

de matéria nos ecossistemas. 
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EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos na natureza e estão 
intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, 
marque aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas. 
a) Ciclo do carbono. 
b) Ciclo do nitrogênio. 
c) Ciclo do enxofre. 
d) Ciclo do fósforo. 
e) Ciclo do cloro. 
 

2. O ciclo do carbono é um importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas 
orgânicas possuem o átomo desse elemento em sua composição. Marque a alternat iva que indica o 
principal reservatório de carbono no planeta. 
a) Rios e mares. 
b) Seres vivos. 
c) Vegetais. 
d) Solo. 
e) Atmosfera. 
 

3. Sabemos que o carbono é um importante constituinte da matéria orgânica. No ciclo desse elemento, 
o gás carbônico é fixado pelos organismos fotossintetizantes e adquirido pelos animais por intermédio 
a) do processo de excreção. 
b) do processo de respiração. 
c) do processo de nutrição. 
d) do processo de decomposição. 
e) do processo de circulação. 
 

4. Em cada momento, uma grande parte do carbono que compõe o corpo de todos os seres vivos já 
esteve antes na atmosfera, e a ela volta na forma de dióxido de carbono (CO2). Durante o ciclo do 
carbono na natureza, um dos processos que garantem o retorno do carbono desses organismos para 
o ambiente abiótico é a 
a) oxidação de nutrientes durante a respiração celular. 
b) formação de moléculas complexas, como a glicose. 
c) combinação desse elemento com o hidrogênio do ar. 
d) ligação com átomos de nitrogênio para formar proteínas. 
e) ligação com átomos de oxigênio. 
 

5. Quando se estuda o ciclo do nitrogênio, verifica-se que os seres que devolvem esse elemento à 
atmosfera são bactérias particularmente denominadas 
a) nitrificantes.  
b) ferrosas.  
c) sulfurosas. 
d) desnitrificantes. 
e) simbiontes. 
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6. O carbono é considerado um elemento químico de suma importância, uma vez que tem participação 
na composição química de todos os compostos orgânicos. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) com 
relação ao seu ciclo.  
(01) A fotossíntese, a respiração, a decomposição e a combustão são processos responsáveis pelo 

fluxo ou movimentação do carbono na natureza.  
(02) Através da decomposição do corpo de organismos mortos, o carbono sofre oxidação, dando 

origem ao dióxido de carbono para a atmosfera, somente em nível do solo.  
(04) As plantas, durante a fotossíntese, se utilizam do carbono presente no gás carbônico do 

ambiente, para formarem o alimento (vários carboidratos, como frutose, glicose e a sacarose). 
08. A combustão (queima) de materiais orgânicos provocada pelo homem é um dos 
mecanismos utilizados para que o oxigênio retorne ao ambiente na forma de CO2 e outros 
gases.  

(16)  Durante o processo de nutrição, os animais adquirem o carbono do reino vegetal, apenas de 
forma direta.  

(32)  No ciclo do carbono, os carboidratos são utilizados pelos animais, que os sintetizam e 
posteriormente são cedidos às plantas na forma de alimentos. 

SOMA: (   ) 
 

7. O desenho ao lado representa, de maneira simplificada, o ciclo do nitrogênio. As bactérias dos 
gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter agem, respectivamente, em: 

 

 
a) I e II.  
b) II e III.  
c) IV e III.  
d) V e IV.  
e) VI e VII. 
 

8. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. Na natureza, há um constante ciclo de 
elementos e compostos químicos que passam dos seres vivos ao ambiente e deste aos seres vivos. 
Com relação ao CÁLCIO e o seu ciclo, é CORRETO afirmar que:  
(  ) nos seres vivos, o cálcio se apresenta, principalmente, na forma de carbonatos e fosfatos.  
(  ) com a morte dos animais que possuem esse elemento em sua constituição, e com a 

decomposição das estruturas dos mesmos, os sais de cálcio se dissolvem na água e no solo.  
(  ) os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo de esponjas e corais.  
(  ) o cálcio integra as conchas de moluscos e os esqueletos de vertebrados.  
(  ) ele é um elemento químico importante na constituição das moléculas orgânicas, como as 

proteínas e os lipídeos. 

9.           A figura abaixo é um esquema simplificado do ciclo do carbono na natureza: 
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Nesse esquema:  
a) I representa os seres vivos em geral e II, somente os produtores.  
b) I representa os consumidores e II, os decompositores.  
c) I representa os seres vivos em geral e II, apenas os consumidores.  
d) I representa os produtores e II, os decompositores.  
e) I representa os consumidores e II, os seres vivos em geral. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

O nitrogênio é importante para a formação de proteínas e material genético, além de fazer parte de 78% da 
atmosfera. Seu ciclo é um importante meio para os animais o obterem, uma vez que ele não é incorporado 
sem sofrer os processos de fixação e nitrificação. Sabendo disso, dê uma breve explicação sobre o que é 
nitrificação. 
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Exercícios de aula  
 
1. c 

O papel dos decompositores nos ciclos biogeoquímicos é garantir que as substâncias presentes nos seres 
vivos retornem ao ambiente para que possam ser usadas em novos processos. 
 

2. d 
Quando se realiza a queima de combustíveis fósseis, é liberada na atmosfera uma grande quantidade de 
dióxido de carbono (CO2), aumentando, assim, a sua quantidade na atmosfera. 
 

3. c 
Em virtude do solo pobre em nitrogênio, as plantas carnívoras obtêm o nitrogênio através dos insetos 
que capturam. 
 

4. a 
O ciclo representado é o do fósforo.Os ácidos nucleicos são compostos orgânicos; as aves marinhas 
desempenham papel importante e através da cadeia alimentar, o fosfato absorvido pelas algas marinhas 
é transmitido aos peixes e deles passa para as aves marinhas. Essas aves eliminam excretas que se 
depositam sobre as rochas litorâneas, formando o guano (riquíssimo em fósforo e nitrogênio); o processo 
de respiração não está relacionado ao ciclo do fósforo; o fósforo se acumula 
 

5. d 
As bactérias fixadoras fixam o nitrogênio atmosférico, transformando-o em NH3 (amônia). Em seguida, 
as bactérias nitrificantes convertem essa amônia em nitrito (NO2-) ou nitrato (NO3-). Assim, os vegetais 
absorvem esses componentes nitrogenados e os repassam aos animais através dos níveis tróficos da 
cadeia alimentar. 
 

6. c 
A equação II é realizada por algumas bactérias (Nitrosomonas) que transformam a amônia em nitritos. 
Assim sendo, não é realizada por animais e está relacionada com a ciclagem de nitrogênio. 
 

Exercícios de casa  
 
1. b 

As bactérias do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes das leguminosas, exercem um importante papel 
na transformação de nitrogênio do ar em amônia. Ao realizar essa transformação, essas bactérias 
permitem que o nitrogênio possa ser utilizado pelas plantas. 
 

2. e 
A maior quantidade de carbono no nosso planeta está na atmosfera, onde se encontra na forma de 
dióxido de carbono (CO2). 
 

3. c 
É apenas por intermédio da nutrição que os consumidores conseguem adquirir carbono. 
 

4. a 
O processo de respiração celular promove o retorno do gás carbônico ao ambiente. 

5. d 
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Para o ciclo do nitrogênio se completar, é preciso que o N2 seja devolvido à atmosfera. Isso é feito por 
bactérias através da desnitrificação, que consiste na liberação do nitrogênio presente nos íons amônio, 
no nitrito, no nitrato ou na amônia. Essas bactérias são chamadas de desnitrificantes.  

 
6. Soma:05 (01+04) 

O dióxido de carbono não vai apenas ao nível do solo, mas para níveis mais altos da atmosfera; a 
combustão de matéria orgânica é um mecanismo utilizado pelo homem para gerar energia. Quem retorna 
ao ambiente é o carbono na forma de gás carbônico (CO2); o carbono é adquirido pelos animais, de 
forma direta ou indireta, do reino vegetal durante a sua alimentação; quem sintetiza carboidratos (ex: 
glicose) são as plantas, que posteriormente são cedidas aos animais na forma de alimento. 
 

7. c 
As Nitrosomonas são as bactérias que realizam a nitrosação, ou seja, a oxidação da amônia (NH3) em 
nitrito (NO2-). Estão representadas em IV. 
As Nitrobacter são as bactérias que realizam a nitratação, ou seja, a conversão do nitrito (NO2-) em nitrato 
(NO3-). Estão representadas em III. 
 

8. VVVVF 
O cálcio é um elemento químico importante na constituição das moléculas orgânicas, como as proteínas 
e os lipídeos.O cálcio não participa na constituição das moléculas orgânicas, mas sim das inorgânicas. 
 

9. a 
O I representa os seres vivos, pois utilizamos glicose na respiração e liberamos CO2. Já o II representa os 
produtores, que utilizam CO2 na fotossíntese para gerarem glicose. 
 

 

Questão Contexto  
 

Nitrificação é o processo que transfora a amônia em nitrito e depois em nitrato. 
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RESUM O   
 

  
A partir do século II d.C, o cristianismo surge na Europa e se contrapõe à cultura greco-romana que 

vigorava até então.  Ao paganismo típico da cultura greco-romana passa a se opor o espiritualismo cristão.  

Da mesma forma, o politeísmo das religiões grega e romana dá lugar ao monoteísmo cristão.  Do ponto de 

vista ético, o cristianismo surge com ideias bastante diferentes daquilo que os gregos pensavam: Se, para os 

gregos, a lei moral é derivada da própria natureza, já para os cristãos, ela passará a ser entendida como 

mandamento divino e sua desobediência constitui necessariamente um pecado.  Assim, a própria ideia de 

pecado, tal como a compreendemos hoje, é uma novidade do cristianismo, assim como as ideias de céu e 

de inferno, que não faziam parte da cultura que vigorava na Europa antes do estabelecimento do cristianismo.  

É importante termos em mente que, inicialmente, o cristianismo sofreu muitas críticas, foi mesmo 

perseguido, até conseguir se expandir e aumentar o número de seus fiéis.  Para que fosse possível uma tal 

expansão, foi muito importante a categoria cristã de revelação. Revelação é entendida como a manifestação 

ou expressão de Deus através do homem por meio de mandamentos, o que pode ser encontrado nos livros 

sagrados.  No caso do Cristianismo, acredita-se que o livro sagrado é a Bíblia. 

No entanto, apenas os livros sagrados não eram suficientes para as pretensões expansionistas do 

cristianismo, era preciso algo mais para convencer mais e mais pessoas a aderirem à religião cristã.  Essa 

demanda será satisfeita a partir da apropriação do pensamento filosófico pagão, que já gozava naquele 

momento de bastante prestígio.  Dessa forma, as teorias filosóficas de Cícero, pensador do helenismo 

romano, assim como de Plotino, pensador neoplatônico, serão alvo de uma nova interpretação por parte dos 

teólogos no primeiro momento da filosofia cristã, denominado de Patrística (séc. II ao séc V).  Já a Escolástica 

(séc. IX ao séc. XVI) será marcada, fundamentalmente, por uma nova interpretação da filosofia de Aristóteles, 

realizada com a finalidade de fundamentar teoricamente as crenças do pensamento cristão.  Assim, veremos 

que a marca da filosofia cristã é justamente a união entre a fé e a razão, entre as crenças religiosas e o 

pensamento filosófico clássico, no intuito de responder aos questionamentos que foram levantados naquele 

momento contra o cristianismo. 

 

Patrística 

 
    A Patrística (séc. II ao séc V), foi a primeira fase da filosofia cristã, e está inserida ainda na antiguidade do 

ponto de vista histórico. O nome Patrística surgiu porque os religiosos que primeiro elaboraram a doutrina 

cristã foram denominados de Padres da Igreja.   Muitos desses padres tiveram contato com o pensamento 

grego clássico e, por isso, trouxeram as influências filosóficas gregas para o âmbito religioso.  A Patrística 
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pode ser dividida em dois principais momentos: 1) Os apologistas, primeiros padres da Igreja, do século II ao 

IV; 2) Agostinho de Hipona, nos séculos IV e V. 

 Os apologistas foram os primeiros padres da igreja.  Eles escreveram obras de apologética, isto é, 

discursos realizados com o intuito de  embasar e defender o catolicismo e justificar a fé. Os apologistas 

buscavam a sensibilização dos judeus e o combate das heresias. Podemos citar como exemplo de apologista 

Justino (séc. II), que viveu em Antioquia (atual região da Síria). 

 

Santo Agostinho de Hipona 
 

 
 

Santo Agostinho, o bispo de Hipona, foi o maior nome da Patrística. Nascido em 354,  converteu-se 

ao cristianismo em 386 e serviu à fé até sua morte em 430. De origem pagã, por parte de pai, e cristã, por 

parte de sua mãe Santa Mônica, Agostinho teve acesso a uma educação clássica. Era comum os cristãos 

apresentarem uma certa rejeição a pensamentos externos à Igreja, mas esse não era o caso do Bispo de 

Hipona, que se apropriou do pensamento clássico, sobretudo da filosofia platônica, para defender o 

cristianismo. 

Agostinho acreditava que os grandes pensadores gregos não erraram em suas teorias, mas foram 

vítimas de uma limitação, a saber: a razão. Para o pensador, não é possível ao homem conhecer todas as 

coisas por si mesmo, mas é preciso que a revelação venha em auxílio de sua inteligência limitada. O 

conhecimento completo só seria possível no interior da Igreja, onde a fraqueza racional humana encontraria 

auxílio na fortaleza da revelação divina.  Na sequência, abordaremos duas das principais teorias de Santo 

Agostinho, a primeira visa dar conta ao problema do mal, enquanto a segunda é sua famosa teoria da 

iluminação. 

 Um dos muitos questionamentos feitos ao cristianismo dizia respeito ao problema do mal, ou seja, 

como é possível Deus - um ser absolutamente bom, que possui todas as perfeições - ter criado um mundo 

pode ser atribuída a Deus, mas sim ao próprio homem na medida em que ele possui o livre-arbítrio, isto é, o 

poder de escolher entre fazer o que é certo (bem) ou fazer o que é errado (mal).  Nessa medida, o mal não 

existe em si mesmo, trata-se apenas da privação do bem.  Coisas ruins como a doença e a morte são apenas 

consequências do afastamento do homem em relação a Deus. 

A teoria da iluminação de Agostinho só pode ser devidamente compreendida se notarmos, em 

primeiro lugar, que ele é um pensador platônico, ou seja, que assume a dicotomia platônica entre o mundo 

sensível e o mundo das ideias.  No entanto, este último é caracterizado, em Agostinho, pelas ideias divinas.  

A teoria da iluminação fundamenta-se através da teoria platônica da reminiscência.  Em Platão, a 

reminiscência significa a contemplação das essências das coisas no mundo intel igível.  Já em Agostinho, a 

teoria da iluminação parte da ideia de que possuímos as verdades eternas porque as recebemos de Deus.  
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Assim como o Sol ilumina as coisas físicas, Deus ilumina a nossa razão, tornando possível a nós humanos o 

conhecimento e a verdade.   

 Assim, Agostinho provará, igualmente, a existência de Deus.  Se nós reconhecemos que podemos 

chegar a alguma verdade absoluta, ela só pode ter vindo de Deus, já que nossa mente é imperfeita e, 

portanto, inapta a chegar à verdade sem o auxílio de Deus.  Em suma: Se nossa mente imperfeita é capaz de 

intuir verdades imutáveis, isso se deve a própria existência do ser sumamente perfeito, que é Deus.  Por fim, 

para Agostinho a razão é entendida como um mero auxiliar da fé, ideia que é resumida com sua famosa frase: 

 

 

Escolástica 
A Escolástica foi a fase da filosofia medieval seguinte à Patrística. Nela houve o surgimento e 

fortalecimento das universidades, canal pelo qual a Igreja dominou de modo mais efetivo a difusão do  

conhecimento. O platonismo deu lugar ao aristotelismo que encontrou em São Tomás de Aquino seu maior 

seguidor. 

 

São Tomás de Aquino 

 
 Nascido em 1225, na Itália,  de família abastada, Tomás se tornou o mais importante autor católico. 

Em sua obra Suma Teológica, faz uma intensa defesa da fé e procura esmiuçar toda a doutrina cristã. 

 Tomás cristianizou o pensador grego Aristóteles ao tomar seus principais conceitos e colocá-los a 

serviço da fé. As quatro causas aristotélicas, o princípio de não contradição, as noções de substância, ato e 

potência, foram fundamentais para a fundamentação da prova racional da existência de Deus. Embora os 

conceitos supracitados sejam importantes para entender o aquinate, não trataremos deles aqui, mas você 

pode revisá-los pelo link https:/ / descomplica.com.br/ blog/ filosofia/ acha-que-ja-ouviu-de-tudo-sobre-

aristoteles-e-esta-preparado-para-o-vestibular-voce-ainda-nao-leu-esse-resumo/ . 

 Como vimos no início do resumo, a filosofia cristã busca uma conciliação entre fé e razão. Não foi 

diferente no pensamento tomista. Tomás crê que Deus pode e deve ser provado pela mente humana, embora 

a razão não seja capaz de conhecê-lo em sua totalidade. O que os sentidos não alcançam a fé deve completar. 

A fim de provar racionalmente a existênc

argumentos que ficaram conhecidos como cinco vias.  Todos esses conceitos que são utilizados para provar 

a existência de Deus são tomados, como dissemos acima, da filosofia de Aristóteles.   

 

1. Motor imóvel - Tudo que se move precisa ser movido por alguém, mas quem moveu esse alguém? 

Isso iria ao infinito se não houvesse um motor imóvel, ou seja, algo que dê origem a todo movimento, 

mas que não se move. Tomás de Aquino diz que esse motor é Deus. 

2. Causa primeira  - Tudo que existe precisa ter sido criado, não é possível que tudo tenha em si mesmo 

sua origem, mas se uma coisa dá origem à outra é preciso que haja uma causa que tenha causado a 

sucessão dos efeitos, essa primeira causa é Deus. 

3. Necessário e contingente  - Tudo que existe um dia não existiu e pode se extinguir, mas se tudo é 

contingente nada poderia existir. Já vimos que para que algo exista é preciso que alguma coisa 
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anterior dê origem, logo, há um ser que sempre existiu sem ter sido gerado por nada, um ser 

necessário, que é gerador de todos os seres. 

4. Graus de perfeição  - todas as coisas são melhores ou piores quando relacionadas a outras. É preciso 

haver um paradigma de comparação. Se uma coisa é mais ou menos perfeita quando comparada 

com outras, é preciso admitir que há um ser que contém em si todas as perfeições em seu máximo 

grau, esse ser é Deus. 

5. Finalidade do ser  - Todas as coisas na natureza obedecem a uma ordem e se orientam a um fim, 

como a flecha orientada pelo arqueiro. Assim existe um ser que ordena todas as coisas e faz com que 

tudo chegue a seu fim, esse ser é Deus. 

 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. A Filosofia patrística, representada principalmente por Santo Agostinho, inicia no séc. I d.C. e termina 
no séc. VIII d.C., quando teve início a Filosofia medieval. Com base na afirmação acima, assinale o que 
for correto. 
(01)  Um dos motivos pelo qual Santo Agostinho escreve A cidade de Deus foi para eximir o cristianismo, 

depois da tomada de Roma por Alarico, das acusações de ser a causa da decadência do Império 
Romano. 

(02) A patrística introduziu, no pensamento filosófico, ideias desconhecidas pelos filósofos greco-
romanos, como a ideia de criação do mundo a partir do nada, a escatologia do fim dos tempos e 
a ressurreição dos mortos. 

(04) A patrística é um esforço para conciliar o cristianismo com o pensamento filosófico dos gregos e 
romanos, pois acreditava que somente com tal conciliação seria possível a conversão dos pagãos. 

(08) Um dos principais temas da Filosofia patrística é o da possibilidade ou impossibilidade de conciliar 
razão e fé. Santo Agostinho considerava que a razão e a fé são conciliáveis, mas subordinava a 
razão à fé. 

(16) A Filosofia medieval conserva e discute problemas da patrística e acrescenta outros, como o 
problema dos universais. A partir do séc. XII, a Filosofia medieval passa a ser chamada de 
escolástica.  

SOMA: (   ) 
 

2. Segundo o texto abaixo, de Agostinho de Hipona (354-430 d. C.), Deus cria todas as coisas a partir de 
modelos imutáveis e eternos, que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também 
são chamadas, não existem em um mundo à parte, independentes de Deus, mas residem na própria 
mente do Criador,  

 

 Sobre o Gênese, V  
 
Considerando as informações acima, é correto afirmar que se pode perceber:  
a) que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de que este seja concordante com a 

filosofia de Platão, que ele considerava a verdadeira.  
b) uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória com a fé cristã.  
c) a influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é modificada a fim de concordar com 

a doutrina cristã.  
d) uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral.  

 
 

3.  
Bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, 
como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo Ele fonte suprema da 

 
AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétim o Selo, 2005 (adaptado). 
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Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque: 
a) o surgimento do mal é anterior à existência de Deus. 
b) o mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. 
c) Deus apenas transforma a matéria, que é, por natureza, má. 
d) por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. 
e) Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. 

 

4. losofia cristã 
inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles - até então vista 
sob suspeita pela Igreja -, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível 
com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica 
e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por 

 
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de J aneiro: Zahar, 2005 

 
A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 
aristotélica 
a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. 
b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. 
c) criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. 
d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. 
e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. 

 

5. 
nunca pensou que, com a razão se pudesse entender tudo; não, ele continuou acreditando que tudo 
se compreende pela fé: só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão, e que, portanto, 
era possível dar-  

ana, p.339. 

 
É correto afirmar, segundo esse texto, que:  
a) Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica para as 

certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus.  
b) Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles para mostrar que esta 

filosofia é incompatível com a doutrina cristã.  
c) o estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé cristã que 

não fossem compatíveis com a razão natural.  
d) a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação desta filosofia com 

as certezas da fé cristã. 
 

6. eio das quais se pode provar 
a existência de Deus. Sua importância reside sobretudo em que supõe a possibilidade de se chegar no 
entendimento de Deus, ainda que de forma parcial e indireta, a partir da consideração do mundo 
natural, do cosmo, entendido com  

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré- socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Za har, 1999. p. 67.  

 
A partir do texto, marque a alternativa correta.  
a) As cinco vias são argumentos diretos e evidentes da existência de Deus.  
b) Tomás de Aquino formula as cinco vias da prova da existência de Deus, utilizando, 

sistematicamente, as passagens bíblicas para fundamentar seus argumentos.  
c) As cinco vias partem de afirmações gerais e racionais sobre a existência de Deus, para chegar a 

conclusões sobre as coisas sensíveis, particulares e verificáveis sobre o mundo natural.  
d) Tomás de Aquino formula as argumentações que provam a existência de Deus sob a influência do 

pensamento de Aristóteles, recorrendo não à Bíblia, mas, sobretudo, à Metafísica do filósofo 
grego. 
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EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Os primeiros séculos da era cristã são os da constituição dos dogmas cristãos. A tarefa da filosofia 
desenvolvida pelos padres da Igreja nesta época é a de encontrar justificativas racionais para as 
verdades reveladas, ou seja, conciliar fé e razão. Santo Agostinho é o principal representante deste 
período que ficou conhecido como 
a) racionalismo. 
b) escolástica. 
c) fideismo. 
d) patrística. 

 

2. TEXTO I 
xiste, existiu e existirá, e 

que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo 
que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por feltragem e, ainda mais 
condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e 
quando condensada ao máximo possível, transforma-  

BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Jane iro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).  

 
TEXTO II 
Basílio Magno, filósofo medieval
do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as 
especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro 
elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a 

 
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Crist ã. São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado). 

 
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a 
partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo 
medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que 
a) eram baseadas nas ciências da natureza. 
b) refutavam as teorias de filósofos da religião. 
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas. 
d) postulavam um princípio originário para o mundo. 
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. 

 

3. 
luz. Pois há alguns olhos tão sãos e vivos que, ao se abrirem, fixam-se no próprio sol sem nenhuma 
perturbação. Para esses a própria luz é, de algum modo, saúde, sem necessidade de alguém que lhes 

Agostinho, Solilóquio e Vida feliz. São Paulo: Paulus, 1998, p.23. 
 

Em conformidade com a Teoria da Iluminação, analise as assertivas abaixo. 
I  A luz comum é o conhecimento humano, obtido por intermédio das demonstrações da lógica e da 
matemática, porém, ainda resta saber como tal conhecimento é possível. 
II  A luz, que é superior à luz comum, é o intelecto humano, que, servindo-se unicamente de si mesmo, 
encontra em si toda a certeza e o fundamento da verdade. 
III  O intelecto humano, pela sua natureza perecível, não pode se colocar como a certeza do 
conhecimento, pois a verdade é eterna. Aquela luz, então, acima da luz comum, é Deus.  
IV  A saúde é alcançada por todos, uma vez que a salvação e a felicidade são unicamente o resultado 
do esforço do homem nesta vida terrena. 
 
Assinale a ÚNICA alternativa que contém as assertivas verdadeiras. 
a) II e IV 
b) II, III e IV 
c) I, II e IV 
d) I e III  
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4. Agostinho escreveu a história de sua vida aos 43 anos de idade. Nas Confissões, mais do que o relato 
da conversão ao cristianismo, Agostinho apresenta também as teses centrais da sua filosofia. Tanto é 
assim que, ao narrar os primeiros anos de vida e a aquisição da linguagem, o autor já fazia menção à 
teoria da iluminação divina. Vejamos: 

 

fizeram para as letras. Graças à inteligência que Vós, Senhor, me destes, eu mesmo aprendi, quando 
procurava exprimir os sentimentos do meu coração por gemidos, gritos e movimentos diversos dos 

 
AGOSTINHO. Confissões. Trad. de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. São Paulo: Nova Cultural, 19 87, p. 15. 

 
Analise as assertivas abaixo. 
I. A condição humana é mutável e perecível, por isso, não pode ser a mestra da verdade que o homem 
busca conhecer, ou seja, conhecimento da verdade não pode ser ensinado pelo homem, somente a 
Luz imutável de Deus pode conduzir à verdade. 
II. A inteligência, dada por Deus, é idêntica à Luz imutável, que conduz ao conhecimento da verdade, 
ambas proporcionam a certeza de que o entendimento humano é divino e dotado da mesma força do 
Verbo de Deus, que a tudo criou. 
III. A razão humana é iluminada pela luz interior da verdade. Assim, Agostinho formulou, pela primeira 
vez, na história da filosofia, a teoria das idéias inatas, cuja existência e certeza são independentes e 
autônomas em relação ao intelecto divino. 
IV. O conhecimento daquilo que se dá exclusivamente à inteligência não é alcançado com as palavras 
de outros homens, porque elas soam de fora da mente de quem precisa aprender. Portanto, esta 
verdade só é ensinada pelo mestre interior. 
 
Assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras. 
a) I e III 
b) I e IV 
c) II e III 
d) II e IV 

 

5. A Filosofia Medieval a partir do século IX é chamada escolástica. Ensinada nas escolas ou nas 
universidades próximas das catedrais, a filosofia escolástica tinha por problema fundamental levar o 
homem a compreender a verdade revelada pelo exercício da razão, todavia apoiado na autoridade 
(Auctoritas), seja da Bíblia, seja de um padre da Igreja, seja de um sistema de filosofia pagã.  

 
Sobre a escolástica, assinale o que for correto.  
(01) O pensamento platônico, ou mais exatamente o neoplatonismo de Plotino, porque mais facilmente 

conciliável com as doutrinas cristãs, foi a única filosofia pagã aceita durante toda a escolástica.  
(02) A fermentação intelectual e o interesse pelo racional na escolástica evidenciam-se pela criação de 

universidades por toda a Europa; o método de exposição das idéias filosóficas nessas escolas era 
a disputa: uma tese era colocada e passava-se a refutála ou a defendê-la com argumentos retirados 
de alguma autoridade.  

(04) Representante do pensamento político da escolástica, o cardeal Martin Heidegger trata, em sua 
obra Ser e Tempo, do problema da subordinação do poder temporal dos reis e dos nobres ao 
poder espiritual do Papa e da Igreja.  

(08) Um tema recorrente na filosofia escolástica foi a demonstração racional da existência de Deus. 
Santo Anselmo (1034-1109) formula a prova tradicionalmente chamada argumento ontológico, no 
qual deduz a existência de Deus da própria idéia de perfeição de Deus.  

(16) O apogeu da escolástica acontece no século XIII com Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que, 
retomando o pensamento de Aristóteles, fez a síntese mais fecunda da filosofia com o cristianismo 
na Filosofia Medieval.  

SOMA: (   ) 
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6. Sobre Tomás de Aquino, considere o seguinte trecho, extraído de uma conhecida História da Filosofia. 
-se na determinação rigorosa das relações entre a razão e a revelação. Ao 

homem, cujo fim último é Deus, o qual excede toda a compreensão da razão, não basta a investigação 
filosófica baseada na razão. Mesmo aquelas verdades que a razão pode alcançar sozinha, não é dado a 
todos alcançá-Ias, e não está livre de erros o caminho que a elas conduz. Foi, portanto, necessário que 
o homem fosse instruido convenientemente e com mais certeza pela revelação divina. Mas a revelação 

subordina-  
ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Lisboa. P resença, 1978, p. 29-30, Vol. IV. 

 
Com base no texto, é correto afirmar que Tomás de Aquino 
a) rejeitava as verdades da fé cristã que não pudessem ser explicadas plenamente pela razão humana. 
b) desprezava, por serem inúteis, as tentativas racionais em compreender as verdades da fé cristã. 
c) buscava conciliar as verdades da fé cristã com as exigências da razão humana. 
d) subordinava a fé à razão natural, só sendo digno de crença o que pudesse ser cientificamente 
comprovado. 

 

7. 
abstração, de raízes aristotélicas: a única fonte de conhecimento humano seria a realidade sensível, 
pois os objetos naturais encerrariam uma forma inteligível em potência, que se revela, porém, não aos 
sentidos que só podem captá-la individualmente - 
Regina de. O pensamento medieval. São Paulo: Ática, 1988, p. 74.). 

 
Considerando o trecho citado, assinale a alternativa VERDADEIRA. 
a) O texto faz referência à influência de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino, que se 

opõe, em muitos pontos, à tradição agostiniana, que t inha influência de Platão. 
b) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por Tomás de Aquino para explicar a origem 

de nosso conhecimento. 
c) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma cópia enganosa da verdadeira realidade 

que se encontra na mente divina. 
d) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela teoria da abstração aristotélica, a fim de 

mostrar que a fé em Deus é incompatível com as verdades científicas 
 

8. Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274, propôs as cinco vias para o conhecimento 
de Deus. Estas vias estão fundamentadas nas evidências sensíveis e racionais. A primeira via afirma que 
os corpos inanimados podem ter movimento por si mesmos. Assim, para que estes corpos tenham 
movimento é necessário que algo os mova. Esta concepção leva à necessidade de um primeiro motor 
imóvel, isto é, algo que mesmo não sendo movido por nada pode mover todas as coisas.  

 
Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta.  
a) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os mova; dessa forma, entende-se 

que é necessário um primeiro motor. Logo, podemos entender que Deus não é necessário no 
sistema.  

b) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e esse fenômeno demonstra a 
existência de Deus.  

c) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade, dispensando toda e qualquer 
observação da natureza, uma vez que sua fundamentação é somente racional.  

d) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é o motor imóvel, o qual move 
todas as coisas, mas não é movido. 

 

9. 
diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos 
ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao 
porto; ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, 
agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações 

 
AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao re i do Chipre. Escritos políticos de Santo Tomás de A quino. Petrópolis: 

Vozes, 1995 (adaptado). 
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No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de 
a) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 
b) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 
c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 
d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 
e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
io) constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para 

a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade 
e, em última análise, de O conhecer a Ele, para que, conhecendo-O e amando-O, possa chegar também à 

 
 
O trecho acima é o proêmio de Fides et Ratio, encíclica escrita pelo Papa João Paulo II. Baseado neste trecho, 
pode-se dizer que o pensamento de João Paulo II estava de acordo com aquele desenvolvido pelos filósofos 
medievais? Justifique sua resposta. 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. 1 + 2 + 4 + 8 + 16.  

Todas as assertivas estão inteiramente corretas. Não há o que reparar. 
 

2. c 
Agostinho aproxima-

-se de Platão na medida em que defende 
que essas Ideias não existem por si mesmas, m  
 

3. d 
Para Agostinho, o mal não é uma coisa, mas a ausência de uma coisa: o mal é a ausência do bem. Assim, 
como é uma privação, uma deficiência, e não uma realidade, o mal não foi criado nem por Deus nem por 
ninguém. Só se criam coisas, não ausências de coisas. 
 

4. a 
Antes de ser definitivamente assumida e aceita como referência da filosofia cristã escolástica, o 
pensamento de Aristóteles foi visto como desconfiança pela Igreja, uma vez que defendia teses 
incompatíveis com a fé católica, como a eternidade do mundo e a indiferença de Deus em relação às 
suas criaturas. 
 

5. d 
Tal como todos os grandes filósofos medievais, Santo Tomás teve como grande projeto revelar a unidade 
entre fé e razão, ainda que reconhecendo as diferenças entre ambas. No seu caso, tratava-se de conciliar 
em especial a doutrina cristã com a filosofia de Aristóteles. 
 

6. d 
Para Tomás, seguindo Aristóteles, todo conhecimento racional inicia-se nos sentidos (teoria da 
abstração). Assim, suas provas da existência de Deus sempre partem dos dados do sentidos e de nossa 
experiência concreta até chegar, por via dedutiva, à sua Causa transcendente. 

 
 

Exercícios de casa  
 
1. d  

Enquanto a escolástica foi o período de desenvolvimento e aprofundamento do pensamento cristão, a 
patrística foi o período de formação deste pensamento, em particular de esclarecimento da suas 
controvérsias doutrinárias fundamentais, como aquelas referentes a Cristo e à Santíssima Trindade. 
 

2. d 
Comparando a doutrina de um filósofo pré-socrático com a exposição de um Padre da Igreja, a questão 
esclarece bem o espírito da Patrística: a busca por uma elaboração racional e que, portanto, dialogue 
com a filosofia, mas sirva aos fins da fé. 
 

3. d 
Ao contrário do que diz II, a luz superior à luz comum é Deus, verdadeiro fundamento do conhecimento 
humano. Essa dependência do homem em relação a Deus também é negada pela assertiva IV. 
 



 

 
Fi

l. 

4. b 
Ao contrário do que diz II, a inteligência humana, para Agostinho, não é igual à própria Inteligência divina, 
o Verbo, mas inferior a ela, dependendo do auxílio da mesma para conhecer. Este último elemento 
também é negado pela assertiva III, que ainda diz que Agostinho criou o inatismo, quando este já está 
presente em Platão. 
 

5. 2 + 8 + 16.  
A filosofia escolástica foi fortemente influenciada por Aristóteles, mais do que por qualquer outro filósofo 

 um filósofo 
contemporâneo, nunca foi cardeal e seu livro é sobre metafísica, não política [erros de (04)].  
 

6. c 
Tal como todos os grandes filósofos medievais, Santo Tomás teve como grande projeto revelar a unidade 
entre fé e razão. No seu caso, tratava-se de conciliar em especial a doutrina cristã com a filosofia de 
Aristóteles. 
 

7. a 
Santo Tomás afirmou que a teoria agostiniana da iluminação divina só era verdadeira no campo do 
conhecimento sobrenatural. Quanto ao saber puramente natural, Aristóteles estaria certo: nosso 
conhecimento não dependeria de qualquer auxílio divino, mas sim seria fruto de nosso próprio intelecto, 
a partir dos dado fornecidos pelos sentidos. 
 

8. d  
As provas racionais da existência de Deus elaboradas por Santo Tomás sempre partem dos dados dos 
sentidos. No caso da primeira via, a referência é à experiência do movimento, que todos possuímos. 
Segundo Tomás, não poderia haver movimento no mundo, sem a existência de um Primeiro Motor 
Imóvel: Deus 
 

9. c 
Para Santo Tomás, não apenas a monarquia, mas todos os regimes políticos só se justificam como senso 
autoridades responsáveis pelo bem comum. Trata-se de um exemplo claro da concepção política 
clássica, pré-moderna, que era comunitária, em contraposição à visão política moderna, liberal, 
essencialmente individualista. 

 

Questão Contexto  
 
Gabarito: Sim, certamente. A ideia central do texto de João Paulo II é que tanto fé quanto razão são dons de 
Deus e, portanto, não devem ser vistos como opostos, mas como complementares. Ora, esse é o próprio 
espírito da filosofia medieval. 

 
 



 

 
Fí

s.
 

Fís. 
 
Professor: Silvio Sartorelli 
Monitor:  Leonardo Veras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fí

s.
 

Exercícios geral 
estática 

26 
abr 

 
 

RESUM O   
 

 
Quando um corpo está em repouso e assim permanece, significa que a resultante de forças que 

atuam sobre ele é igual a zero. Dizemos, nesse caso, que o corpo está em equilíbrio estático. Na verdade, o 
somatório forças ser zero é apenas uma das duas condições necessárias para que um corpo permaneça em 
equilíbrio estático. A outra condição diz respeito ao momento de uma força (ou torque), grandeza que será 
estudada nessa aula e que se aplica aos corpos extensos. Chamamos de corpo extenso qualquer objeto que 
pode girar em torno de um eixo, como portas, volantes, réguas e muitos outros objetos do nosso dia a dia. 
Um corpo extenso permanece em equilíbrio estático apenas quando a resultante de forças e a resultante de 
momentos de força que atuam sobre ele são, ambas, nulas. 
 
Momento de uma força /  Torque  
 

Definimos o momento de uma força ou torque como a grandeza que mede a capacidade de uma 
força de provocar um giro sobre algum determinado eixo. 
 

M0=F.d 
 
Onde: F é a intensidade da força e d é a distância perpendicular da posição em que a força é aplicada até o 
ponto (eixo de giro) em relação ao qual o momento é calculado No SI, a unidade de momento de força é o 
newton.metro (N.m). Unidades como N.cm ou kgf.cm também são usuais em alguns problemas. 
 

Perceba que, quanto maior a distância d (também chamada de braço de alavanca), maior é o torque. 
Ou seja, quando você usa uma chave de roda para desatarraxar um parafuso da roda de um carro, fazer a 
força na ponta facilitará o seu trabalho, enquanto que quanto mais próximo ao eixo de giro (diminuindo o 
braço de alavanca) fica mais difícil de girar o parafuso, sendo necessário aplicar mais força para obter o 
mesmo giro. 

 
Chave de roda 

 

Equilíbrio  
 

Para garantir o equilíbrio de corpos extensos existem duas condições a serem atendidas: 
 

F=0 
M=0 

 Calma, não se preocupe que esse Σ é apenas uma letra grega que significa somatório . Escrever ΣF=0 
e ΣM=0 é a mesma coisa que dizer que a força resultante é igual a zero e que o momento resultante é igual à 
zero. 

• Somatório das forças ser zero implica que não deverá ocorrer movimento de translação. 
• Somatório dos momentos ser zero implica que não deverá ocorrer movimento de rotação. 
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira 
triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa 
da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito 
partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em 
uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. 
 

 
 
Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?  
a) 3,00 kg     

b) 3,75 kg     

c) 5,00 kg     

d) 6,00 kg     

e) 15,00 kg     

 

2. Uma caixa A, de peso igual a 300 N, é suspensa por duas cordas B e C conforme a figura abaixo. 
 

 
 
O valor da tração na corda B é igual a  
a) 150,0 N.    
b) 259,8 N.    
c) 346,4 N.    
d) 600,0 N.    
 

3. Um bloco de massa m = 24 kg é mantido suspenso em equilíbrio pelas cordas L e Q, inextensíveis e de 
massas desprezíveis, conforme figura abaixo. A corda L forma um ângulo de 90° com a parede e a corda 

Q forma um ângulo de 37° com o teto. Considerando a aceleração da gravidade igual a 210m / s , o 
valor da força de tração que a corda L exerce na parede é de: 
 
(Dados: cos 37° = 0,8 e sen 37° = 0,6) 
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a) 144 N    
b) 180 N    
c) 192 N    
d) 240 N    
e) 320 N     
 

4. Um móbile pendurado no teto tem três elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a 
figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20g, 30g e 70g. Os 
valores de tensão, em newtons, nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a 
 
Note e adote:  Desconsidere as massas dos fios. 
Aceleração da gravidade 2g 10 m/s . 

 

 
 
a) 1,2; 1,0; 0,7.    
b) 1,2; 0,5; 0,2.    
c) 0,7; 0,3; 0,2.    
d) 0,2; 0,5; 1,2.    
e) 0,2; 0,3; 0,7.    
 

5. Uma das condições de equilíbrio é que a soma dos momentos das forças que atuam sobre um ponto 
de apoio seja igual a zero. 
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Considerando o modelo simplificado de um móbile , onde AC representa a distância entre o fio 

que sustenta 1m e o fio que sustenta 2m , e 
1

AB AC
8

 , qual a relação entre as massas 1m  e 

2m ?  

a) 1 2
1

m m
8

      

b) 1 2m 7 m      

c) 1 2m 8 m      

d) 1 2m 21 m      

e) 1 2m 15 m      

 

6. No Porto de Paranaguá, um guindaste segura uma barra horizontal em equilíbrio que, por sua vez, 
segura a caixa A de 20 kg, conforme o desenho ao lado: 
 

 
 
Nessas condições e considerando-se g = 10 m/ s2, é correto afirmar que o peso da barra será de:  
a) 100 N.    
b) 120 N.    
c) 85 N.    
d) 95 N.    
e) 105 N.    
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

  

1. Um professor de física pendurou uma pequena esfera, pelo seu centro de gravidade, ao teto da sala 
de aula, conforme a figura: 

 

 
 
Em um dos fios que sustentava a esfera ele acoplou um dinamômetro e verificou que, com o sistema em 
equilíbrio, ele marcava 10 N.  O peso, em newtons, da esfera pendurada é de  

a) 5 3.     
b) 10.     

c) 10 3.     
d) 20.     

e) 20 3.     
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2. Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual 
a 0,01kg.  O sistema encontra-se em estado de equilíbrio, com o fio de sustentação em uma direção 

perpendicular ao solo. 
Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera, e o pêndulo alcança 
um novo estado de equilíbrio, com o fio de sustentação formando um ângulo de 45  com a direção 
inicial. 

Admitindo a aceleração da gravidade igual a 210 m s ,  a magnitude dessa força, em newtons, é igual 

a:  
a) 0,1    
b) 0,2     
c) 1,0     
d) 2,0     
 

3. Dois operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema a seguir.  
 

 
 

São dados: 
1

sen30 cos60
2

     e 
3

sen60 cos30
2

     

 
Sabe-se que o balde, com seu conteúdo, tem peso 50N,  e que o ângulo formado entre as partes da 
corda no ponto de suspensão é 60 .  A corda pode ser considerada como ideal (inextensível e de massa 
desprezível). 
Quando o balde está suspenso no ar, em equilíbrio, a força exercida por um operário, medida em 
newtons, vale:  
a) 50    
b) 25    

c) 
50

3
    

d) 25 2     
e) 0,0    
 

4. Um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de dois fios inextensíveis, de mesmo 
comprimento e de massas desprezíveis, como mostra a figura 1, onde o ângulo que cada fio faz com a 
vertical é 30º. As forças de tensão nos fios têm a mesma intensidade. 
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Considerando cos 30º  0,87, se a posição do lustre for modificada e os fios forem presos ao teto mais 
distantes um do outro, de forma que o ângulo que cada um faz com a vertical passe a ser o dobro do 
original, como mostra a figura 2, a tensão em cada fio será igual a  
a) 0,50 do valor original.    
b) 1,74 do valor original.    
c) 0,86 do valor original.    
d) 2,00 do valor original.    
e) 3,46 do valor original. 
 

5. O sistema da figura é formado por um bloco de 80 kg e duas molas de massas desprezíveis associadas 

em paralelo, de mesma constante elástica. A força horizontal F


 mantém o corpo em equilíbrio 
estático, a deformação elástica do sistema de molas é 20 cm e a aceleração da gravidade local tem 
módulo 10 m/ s2. Então, é correto afirmar que a constante elástica de cada mola vale, em N/ cm: 

 

 
a) 10    
b) 20    
c) 40    
d) 60    
e) 80    
 

6. Três blocos de massas 1m , 2m  e 3m , respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, 

conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há 
atrito no movimento da roldana e que o bloco de massa 1m  está sobre uma superfície horizontal. 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente (em função de 1m e 3m ) o coeficiente de atrito 

estático entre o bloco de massa 1m e a superfície em que ele está apoiado. 

 



 

 
Fí

s.
 

 

a) 3

1

m

2m
    

b) 1

3

m

2m
    

c) 3

1

3m

2m
    

d) 1

3

3m

2m
    

e) 1

3

3m

m
   

 

7. Uma barra homogênea de 30 kg de massa e 6 m de comprimento é apoiada em C e em D, como na 
figura. Sendo que o apoio C tem força de reação que vale 120 N, a distância X necessária para que a 
barra se mantenha em equilíbrio é, em m, de:  
(considere g = 10 m/ s2) 

 

 
a) 1    
b) 1,5    
c) 2    
d) 2,5    
e) 0,5    
 

8. O desenho abaixo representa um sistema composto por cordas e polias ideais de mesmo diâmetro. O 
sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P  e uma barra rígida AB  de material homogêneo 
de comprimento L.  A barra AB  tem peso desprezível e está fixada a uma parede por meio de uma 

articulação em A.  Em um ponto X  da barra é aplicada uma força de intensidade F  e na sua 

extremidade B  está presa uma corda do sistema polias-cordas. Desprezando as forças de atrito, o valor 

da distância AX  para que a força F
r

 mantenha a barra AB  em equilíbrio na posição horizontal é 
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a) 
P L
8 F



    

b) 
P L
6 F



    

c) 
P L
4 F



    

d) 
P L
3 F



    

e) 
P L
2 F



    

 

9. Um portão maciço e homogêneo de 1,60 m de largura e 1,80 m de comprimento, pesando 800 N, está 
fixado em um muro por meio 
situada a 0,10 m de sua parte inferior. A distância entre as dobradiças é de 160 m, conforme o desenho 
abaixo.  

 

 
 

Elas têm peso e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da 
componente vertical é metade do peso do portão.  
 
Considerando que o portão está em equilíbrio, e que o seu centro de gravidade está localizado em seu 

respectivamente:   
a) 130 N e 135 N     
b) 135 N e 135 N     
c) 400 N e 400 N     
d) 450 N e 450 N     
e) 600 N e 650 N    
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma 
coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. 
 

 
 
O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas.   
 
 
Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma 
das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas: 
 
I. numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras e cinco traseiras, temos um total de dez marchas possíveis 

onde cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras.  
II. em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio 

também. 
III. em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. 
 
Entre as afirmações anteriores, estão corretas:  
a) I e III apenas.    
b) I, II e III apenas.    
c) I e II apenas.    
d) II apenas.    
e) III apenas.    
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula  
 
1. e 

Na barra agem as três forças mostradas na figura: peso do saco arroz a(P ),
v

 o peso da barra b(P ),
v

 agindo 

no centro de gravidade pois a barra é homogênea e a normal (N),
v

 no ponto de apoio. 

 

 
 
Adotando o polo no ponto de apoio, chamando de u  o comprimento de cada divisão e fazendo o 
somatório dos momentos, temos: 

     
b a b a b bP PM M     m g u m g 3 u   m  3 5    m 15 kg.      v v

  

 
 

2. d 
Dado: P = 300 N 
A Figura 1 mostra as forças que agem no nó. Como a caixa está em repouso, a resultante das forças que 
agem sobre ela é nula. Então pela regra poligonal, elas devem formar um triângulo, como mostrado na 
Figura 2. 
 

 
 
Da Figura 2: 
  

B
B

B B

P 1 300
sen30         T 600 N.

T 2 T
         

 
 

3. a  
 
Observe a figura abaixo. 
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Para haver equilíbrio, a resultante de P

r
e LT

r
deve ter o mesmo módulo e ser oposta a QT

r
. Sendo assim e, 

a partir do triângulo sombreado, podemos escrever: 

0
L

L L

P 0,6 240
tg37 T 320N

T 0,8 T
        

 
 
4. a 

Dados: mS = 20 g = 2010 3 kg; mS = 30 g = 3010 3 kg; mS = 70 g = 7010 3 kg; g = 10 m/ s2 
 

5. b 
De acordo com o próprio enunciado, se há equilíbrio de rotação a soma dos momentos em relação a um 
eixo de rotação (polo) é nulo. Desprezando o peso da barra AC, adotando o sentido  anti-horário de 
rotação como positivo e o ponto B como polo, temos: 
 

 
1 7

AB BC AC    AC BC AC    BC AC.
8 8

      
 

Equacionando os Momentos: 

1 2

B B
1 2 1 2P P

1 2

1 7
M M 0    P AB P BC 0    m g AC m g AC 0  

8 8

m 7m .

              
   



v v

 

 
6. a 

Dados: g = 10 m/ s2;  mA = 20 kg    PA = 200 N. 
Supondo a barra homogênea, seu peso está aplicado no centro geométrico. 
 

 
 
Como o sistema está em equilíbrio, o somatório dos momentos horários é igual ao somatório dos 
momentos anti-horários. Tomando como referência o ponto de suspensão, temos: 
PB (2) = PA (1)    2 PB = 200    PB = 100 N.   
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Exercícios de casa 
 
1. d 

Como a esfera está em equilíbrio, a resultante das forças é nula. 
 

 
 

dinT 1 10
sen30 P 20 N.

P 2 P
          

  
 
2. a 

A figura mostra as forças que agem na esfera: peso, tração e força magnética. 
 

 
 

Como a esfera está em equilíbrio, pela regra da poligonal, as três forças devem fechar um triângulo. 
 

 
 

F
tg 45 F P tg 45 m g(1) 0,01(10)  F 0,1 N.

P
           

 
3. c 

1ª Solução:  As duas forças de tração formam entre si 60 .  A resultante delas tem a mesma intensidade 
do peso do balde.  
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Aplicando a lei dos cossenos para o paralelogramo: 

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2R F F 2 F F cos R T T 2 T T cos60 R 3 T R T 3.α            

 
Como R P 50N,   vem: 

50
T N.

3
  

 
2ª Solução : A resultante das componentes verticais y(T )  das forças de tração equilibram o peso. Então: 

y
3 50

2T P 2 T cos30 P 2 T 50 T N.
2 3

            

 
4. b 

A figura abaixo mostra as trações nos fios em cada caso. 
 

 
As componentes verticais das trações equilibram o peso do lustre. 
 

0
1 0 0

2 10
2

2T .cos30 P
2T .cos60 2T .cos30

2T .cos60 P

   
 

.   

 
5. b 

Notamos que 2 molas seguram o bloco. Desta forma, 
 

 

 

2F elástica Peso

2k x mg

2k 20 80 10

40 k 800

k 800/40 20 N/cm



 

  


 

    

  
6. a 
  

A figura mostra as forças que agem sobre cada bloco e a junção dos três fios: 
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Isolando a junção  3 1 3 1T cos60 T m .gcos60 T      (01) 

 
Isolando o bloco 1   1 1 1N .m .g Tμ μ   (02) 

 

Igualando 02 e 01, vem: 3
1 3

1

m1
m g m g.

2 2m
μ μ   .   

  
7. a 

 

 
 
Como a barra está em equilíbrio, o somatório dos momentos no sentido horário é igual ao somatório dos 
momentos no sentido anti-horário. Assim, analisando a figura com polo em D: 
 

   
       
hor anti hor CM M     P 3 x F 6 x   

300 3 x 120 6 x     5 3 x 2 6 x   

15 5x 12 2x    3x 3  

x 1m.

     

       

     


 
   

 
8. a 

Em cada polia móvel, se o peso é desprezível, a força é dividida por dois. Assim, a força transmitida à 
extremidade da barra é 1/ 8 do peso do bloco, como indicado na figura. 
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Como a barra está em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação à articulação A é nulo. Então: 

P P L
F Ax L    Ax .

8 8 F


    


   

 
9. c 

Se o portão está em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto é nulo.  
A figura mostra as componentes horizontais das forças atuantes nas dobradiças. 
 

 
 
Em relação ao ponto B, temos: 

 
A

B B
P A AF

A B

6.400
M M     F 1,6 800 0,8     F 400 N.

1,6

 F F 400 N.

     

  
 

 

Questão Contexto 
 
e 
 

 
[I] Correto. Para cada coroa dianteira temos 5 opções. Sendo assim: 2 5 10   opções. 
 
[II] Errado. A velocidade linear dos elos da corrente é constante. 

Sendo assim: D
T T D D T D

T

R
R R

R
ω ω ω ω       
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Observe que a velocidade angular da roda traseira depende diretamente do raio da coroa dianteira e 
inversamente do raio da coroa traseira. Para que a velocidade atinja a maior velocidade a velocidade 
angular da roda traseira deve ser a maior possível. Sendo assim o raio dianteiro deve ser o maior possível 
e o traseiro o menor possível 
 
[III] Correto. Observe a figura abaixo. 
 

 
 
A força de atrito deve ser paralela ao plano e igual à componente do peso na mesma direção. 
Fat Psenθ  
 
O momento produzido pela força de atrito em relação ao centro da roda deve ser compensado pelo 
momento da força feita pela corrente. 

PR'sen
F R Fat R' Psen R' F

R
θθ        

 
O momento produzido pela força motora exercida pelo ciclista deve ser igual ao feito pela força da 
corrente. 

m
Fr PR'sen r

F d Fr Fm
d d R

θ
       

 
Para que a força feita pelo ciclista seja mínima: r  deve ser mínimo e R  deve ser máximo.   

 
 



 

 
G

eo
. 

Geo. 
 
 
Professor: Ricardo Marcílio 
Monitor:  Bruna Cianni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
G

eo
. 

As fontes de energia no Brasil 
23 

abr 
 

RESUM O   
 

 

As fontes de energia  estão profundamente relacionadas à ampliação da cidade e criação de 
indústrias. Para todo trabalho realizado é necessário o uso de energia. A comunicação e o transporte só 
funcionam com ela. Neste sentido, as fontes de energia estão relacionadas à produção de combustível  e de 
eletricidade .  
 

É importante destacar que os combustíveis fósseis  são as principais fontes de energia voltadas para 
os transportes, ou seja, relaciona-se com a energia no sentido de produção de combustíveis e é a principal 
fonte utilizada pelos países, representando assim uma grande parcela de suas matrizes energéticas . Por outro 
lado, quando se fala em alternativas ao uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções energéticas 
para a produção de eletricidade, como hidrelétricas . Ou seja, a grande maioria das fontes alternativas de 
energia  não substituem o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. Para esse caso 
existem algumas poucas alternativas já em desenvolvimento como, por exemplo, a produção de 
biocombustíveis  a partir de cana de açúcar e de beterraba. 
 

Caba ressaltar que nem todas as fontes alternativas  são consideradas renováveis , isso porque são 
definições distintas. Quando se fala em fontes alternativas de energia, está sendo feita referência às fontes 
que não são combustíveis fósseis. Já quando se fala em fontes renováveis (energia limpa ) refere-se àquelas 
cujo recuso utilizado não se esgotará, pois, após ser utilizado para a geração de energia ele permanece na 
natureza, como a energia eólica  e solar. Um outro exemplo para distinguir os termos é a energia nuclear , ela 
é considerada alternativa, mas não considerada renovável. 
 

Sobre a vantagem e a desvantagem da utilização das fontes de energia alternativas é, 
respectivamente, o baixo impacto ambiental que geram e os altos custos para implementação e manutenção 
de tais sistemas. 
 

As fontes de energia que existem no Brasil são: 
 

1. Hidrelétricas 
A energia hidrelétrica, ou hidráulica, permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força 
dos rios de planalto anto pelo 
curso do rio. Não polui tanto a atmosfera mas necessita de um grande espaço para alagamento para 
se tornar efetiva, além de muitos problemas sociais na sua construção. Além de depender 
diretamente da vazão do rio e, consequentemente, do regime de chuvas da região. 

 
2. Energia eólica 

A energia eólica é uma fonte de energia que depende do vento. A diferença de temperatura e pressão 
na atmosfera terrestre cria zonas de baixa e alta pressão. Dessa diferença de zonas de pressão, 
originam-se os ventos, movimentos do ar. Essa energia é gerada a partir da movimentação das 
turbinas eólicas, turbinas estas que causam poluição sonora além de afetarem, às vezes, a fauna 
(pássaros). Mas é uma das energias mais limpas do mundo, e o Brasil possui grande potencial para 
produzir tal energia. 

 
3. Energia solar 

A energia solar é uma fonte de energia que depende diretamente do sol. Essa energia é captada em 
painéis fotovoltaicos, ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco 
produtiva, sendo recomendada para moradias, mas não para indústrias, por exemplo. Grandes 
avanços estão ocorrendo no uso dessa energia e o Brasil, que possui regiões que ficam até mais de 
300 dias sob altíssima incidência solar, é um forte candidato à produção dessa energia. 

 
4. Biomassa 
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A energia vinda da biomassa é uma fonte de energia que depende do ciclo de matéria orgânica animal 
e vegetal. Essa energia permite gerar eletricidade graças ao calor liberado pela combustão desses 
materiais (lenha, biodisel, lixo etc.) mas também pode vir do lixo queimado ou do biogás  (usualmente 
o metano), gás advindo da fermentação de matéria orgânica. O Brasil é o líder de produção desse 
tipo de energia, com o etanol . 
 

5. Energia nuclear 
A energia nuclear depende de um elemento passível a fissão, o urânio, um mineral radioativo que 

permite produzir energia nas centrais nucleares, graças ao calor liberado quando há fissão atômica . 
A energia nuclear possui problemas no que diz respeito aos possíveis impactos ambientais e sociais 
se houver acidentes na usina, assim como a destinação do material radioativo já usado, que é 
extremamente tóxico e perigoso. 

 

6. Carvão Mineral 
O carvão mineral é um combustível fóssil originado do soterramento de antigas florestas, em 
ambiente com pouco oxigênio, particularmente no período Paleozóico (permocarbonífero). As 
reservas brasileiras são relativamente pequenas e de baixa qualidade, pois apresentam, como regra, 
baixo poder calorífero e alto teor de cinzas, o que dificulta seu aproveitamento como fonte 
energética ou como matéria-prima no setor siderúrgico. Em razão dessas deficiências, o Brasil 
importa 50% do carvão que consome. 
No Rio Grande do Sul, onde se concentram as reservas mais expressivas, nas áreas produtoras de 
destaque situam-se no vale do rio Jacuí, sendo a maior parte da produção utilizada pelas usinas 
termoelétricas do próprio estado. A maior produção, entretanto, encontra-se em Santa Catarina, 
particularmente no vale do rio Tubarão (em Cricíuma e Siderópolis), pois nesse estado localizam-se 
as únicas reservas do país aproveitáveis na siderurgia, principalmente, no sudeste do país.  

 
7. Gás Natural  

As reservas de gás natural do Brasil, em 2005, relativamente pequenas, cerca de 40% das reservas de 
hidrocarbonetos no país. O consumo também era relativamente pequeno: a participação do gás 
natural na matriz energética brasileira era próxima de 4,8, apenas, porque ele foi historicamente 
tratado no país como fonte de energia secundária. Nos últimos anos, graças ao avanço tecnológico 
dos equipamentos que possibilitam o uso do gás natural, o Brasil, acompanhado uma tendência 
mundial, tem procurado estimular o aumento da produção e do consumo interno desse produto, o 
que é menos poluente dos combustíveis fósseis.  

 
8. Energia Elétrica 

A produção de energia elétrica é feita basicamente a partir de usinas hidrelétricas produzem energia 
através de geradores movidos a força hidráulica. Sua implantação tem custos elevados e nem sempre 
é possível em áreas próximas aos consumidores, o que interfere no custo do transporte da energia.  
Nas termelétricas, os geradores são acionados por aquecimentos obtido da utilização de 
combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão.  
Nas usinas nucleares, por sua vez, os geradores são movidos por aquecimento obtido de minerais 
atômicos, por exemplo, urânio.  
 No Brasil as hidrelétricas são a fonte mais vantajosa de energia elétrica, pois o pais conta com uma 
ampla rede hidrográfica em que prevalece rios planálticos, cujo acentuados desníveis ou quedas 
garantem um expressivo potencial hidráulico.    

 
 
 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Considerando os mapas, assinale a alternativa correta. 
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O potencial hidrelétrico brasileiro  
a) está esgotado na Bacia do Paraná, localizada numa área de média densidade demográfica.  
b) está esgotado na Bacia do São Francisco, localizada numa área de baixa densidade demográfica.  
c) é pouco explorado na Bacia Leste, localizada numa área de baixa densidade demográfica.  
d) está esgotado na Bacia do Uruguai, localizada numa área de alta densidade demográfica.  
e) é pouco explorado na Bacia do Tocantins, localizada numa área de baixa densidade demográfica. 

 

2. O uso do álcool combustível é antigo no Brasil. Desde o início do século XX, o país já usava o produto 
extraído da cana-de-açúcar para fins energéticos. Com o pré-sal em alta, o açúcar caro lá fora e os 
canaviais em crise, o biocombustível brasileiro derrapa quando o mundo mais precisa de energia 
verde.  

Martha San Juan França. O etanol na encruzilhada. Unesp Ciência , maio de 2012. Adaptado. 

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que, no Brasil, 
a) Em 1900, iniciaram-se experiências com motores a combustão, em alguns casos movidos a etanol, 

provocando o aumento da exportação brasileira desse biocombustível. 
b) Dos séculos XVI a XVIII, os engenhos de açúcar se expandiram pela região Nordeste, constituindo 

a principal atividade econômica. 
c) Com a desativação do Proálcool em 2001, descartou-se a perspectiva do etanol se consolidar no 

mercado brasileiro como fonte renovável de energia. 
d) Em 1960, a primeira crise do petróleo elevou o preço do barril e a importação consumiu quase 

metade das divisas obtidas com a exportação nacional. 
e) A chegada ao mercado dos carros com motor flex provocou aumento significativo da produção de 

etanol, tornando o país autossuficiente. 
 

3. O Brasil desenvolveu tecnologia capaz de transformar a cana-de-açúcar em álcool combustível. Os 
veículos que utilizam esse combustível poluem menos do que aqueles que usam derivados de petróleo. 
Entretanto, a produção do álcool como combustível gera problemas, dentre os quais se destacam:  
a) a diminuição das pesquisas e da extração de gás natural e de petróleo.  
b) o aumento da população que vive no campo, por causa da expansão da produção de cana.  
c) o crescimento dos gastos, em dólares, com importação de maquinário agrícola.  
d) a diversidade agrícola, já que o cultivo de cana vem associado ao de outros produtos.  
e) um desajuste no preço dos alimentos, uma vez que um produto amplamente cultivado para a 

produção de açúcar, passaria a valer mais e seria mais cultivado para combustível. 
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4. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que 
renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos 
econômicos e sociais em curso. 

SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade no início do sécul o XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

 
A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, 
ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior 
intensidade, na Amazônia Legal, com a  
a) Reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.  

b) Ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.  

c) Construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.  

d) Instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação.  

e) Formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região.  

5. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, responsável pela administração das reservas brasileiras de 
petróleo e gás em regime de monopólio estatal, informa que as jazidas brasileiras estão assim 
distribuídas: 

 
 

 
Sabendo-se que as reservas foram distribuídas em um mapa de formações geológicas, é correto 
afirmar:  

a) As reservas concentram-se em formações cristalinas típicas da faixa litorânea brasileira, onde se 

depositaram enormes quantidades de plâncton na era Cenozoica.  

b) O petróleo e o gás são compostos obtidos pela decomposição de material orgânico depositado 

em antigos fundos de mar, principalmente na era Mesozoica, encontráveis em depósitos tanto do 

litoral quanto do interior.  

c) As reservas de gás e petróleo só podem ser encontradas na porção interior do território que já foi 

fundo de mar, como é o caso da bacia sedimentar amazônica.  

d) Os depósitos sedimentares que deram origem ao petróleo só aparecem em formações 

sedimentares arqueozoicas de fundo de mar, o que explica sua abundância na extensa costa 

brasileira.  

e) Depósitos de petróleo são exclusivos e não compartilham o espaço com o gás; por esse motivo, é 

impossível estabelecer uma exploração conjunta desses energéticos. 
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6. A ideia de que estamos vivendo uma nova fase da história geológica da Terra, marcada pelos impactos 
avassaladores da ação de uma única espécie  a nossa  sobre a estrutura do planeta, acaba de dar um 
passo importante rumo à aprovação oficial. Um time com mais de 30 cientistas apresentou suas 
conclusões após anos de debates e afirmou que sim, este é o Antropoceno, a Era do Homem. 

(Reinaldo J. Lopes. www.folha.com.br, 07.01.2016. Adaptado) 
Pode-se afirmar, corretamente, que a relação homem-meio indicada no excerto é reforçada  
a) Pela prática da reciclagem e da compostagem em ambientes urbanos.  

b) Pela agricultura e pelas formas de manejo familiares no campo.  

c) Pelo sedentarismo e pela domesticação de animais.  

d) Pela perenidade e pelo represamento de corpos hídricos. 

e) Pelo uso do carvão mineral e do petróleo como fontes de energia. 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
  

 

1. Leia a manchete a seguir: 
 
Brasil precisa de investimento em energia limpa. 

16/ 02/ 2011 - Jornal Folha de São Paulo. 

 
Sobre o assunto tratado, é CORRETO afirmar que a(o) 
a) biomassa, também chamada de energia renovável, é um tipo de energia limpa, desenvolvida por 

meio de plantações energéticas, porém, mesmo quando é produzida de maneira sustentável, 
emite grande quantidade de carbono na atmosfera. 

b) energia limpa é aquela que não emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera e é 
produzida com o uso de recursos renováveis, a exemplo de biocombustíveis como a cana-de- 
açúcar e as plantas oleaginosas que são fontes de energia originadas de produtos vegetais.  

c) Bacia de Campos, no Brasil, possui as maiores reservas de xisto betuminoso que é considerado 
uma fonte de energia limpa renovável, não se esgota e pode ser aproveitado indefinidamente sem 
causar grandes danos ecológicos. 

d) lenha, energia eólica e energia solar, apesar de se constituírem em fontes de energia não 
renováveis, são consideradas energias limpas e se destacam por suprirem a maior parte das 
necessidades brasileiras de eletricidade e por apresentarem uma série de vantagens ambientais. 

e) maior potencial de energia limpa no Brasil está instalado na Bacia do Rio Paraná, onde se localizam 
grandes reservas de gás natural, um biocombustível avançado de transformação geológica, pois 
dele é possível se obterem hidrocarbonetos. 

  

2. A energia eólica passou a ser utilizada de forma sistemática para produção de eletricidade a partir da 
década de 1970, na Europa e depois nos Estados Unidos. No Brasil, essa energia 
a) apresenta um forte potencial no litoral nordestino. 
b) é largamente concentrada na Amazônia. 
c) representa cerca de 10% da matriz energética. 
d) tem maior produção concentrada no Sudeste. 
e) concorre diretamente com fontes tradicionais como o carvão. 

 

3. Lula defende biocombustíveis das críticas crescentes 
 
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a produção de biocombustíveis pelo Brasil, 
rejeitando as críticas de que ela acelera o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo e 
prejudica o meio ambiente. 
As crescentes críticas são um desafio à diplomacia brasileira e ao auge das exportações agrícolas, que 
transformaram o Brasil no maior exportador mundial de etanol derivado da cana-de-açúcar. 
Competidores e críticos tentaram relacionar várias das exportações agrícolas do país, da carne à soja, 
com a destruição do meio ambiente e com más condições de trabalho. 

RAYMOND COLITT, em 16/ 04/ 2008. Adaptado de www.esta dao.com.br 

http://www.estadao.com.br/
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O debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais, mas também 
diferentes interesses econômicos. Neste último caso, encontram-se países e empresas que lucram com 
a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Nesse campo 
de lutas, o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza, posicionando-se no centro 
dessa polêmica. 
Um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil e uma 
vantagem territorial que fundamenta a defesa desta política de Estado, respectivamente, são: 
a) desertificação - abundância de recursos hídricos. 
b) degradação dos solos - predomínio de solos férteis. 
c) desmatamento - disponibilidade de terras não cultivadas. 
d) disseminação de pragas - ocorrência de climas temperados. 
e) arenização  irrigação natural. 

 

4. A manchete abaixo publicada em jornal de grande circulação nacional nos leva a reflexão de que: 

 
I. Segundo o representante da ONU para Direito à Alimentação, o uso de terras férteis para cultivos 

destinados a fabricar biocombustíveis reduz as superfícies destinadas à produção de alimentos.  
II. No Brasil, o ministro da Agricultura afirmou que a produção de álcool não prejudica a produção 

de alimentos. Existe uma perfeita compatibilidade entre a produção de álcool e de alimentos. A 
plantação da cana-de-açúcar representa menos de 1% da produção total agrícola brasileira e as 
novas áreas para produção de álcool avançam para as pastagens. 

III. Segundo o representante da ONU para o Setor da Agricultura e Alimentação (FAO) o etanol e o 
biodiesel têm condições de serem transformados em aliados no combate à fome, desde que 
acompanhados de políticas públicas que estimulem a agricultura familiar, a oferta de créditos, e 
uma estrutura de mercado que favoreça o comércio de alimentos sem amarras protecionistas. 

IV. Atualmente o etanol é a maior fonte de energia do país. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas as proposições II e III 
b) Apenas as proposições I e II 
c) Apenas as proposições I, II e III 
d) Apenas as proposições I e IV 
e) Todas as proposições 

 

5. 
16% em 2040, diz o relatório da associação européia do setor e do Greenpeace. Hoje, elas representam 

 
Jornal O Estado de S. Paulo, 07/ 09/ 2006 

 
Assinale a alternativa que melhor explique esse enunciado: 
a) Essa tendência de expansão explica-se pelo fato de o Sol representar fonte inesgotável de energia, 

cuja transformação em eletricidade exige um processo simples e de baixo custo, se comparado 
com a hidreletricidade. 

b) A transformação de energia solar (de radiação) em elétrica difundiu-se muito no Brasil para uso 
doméstico, especialmente após a crise do apagão, em 2001. 

c) O desenvolvimento da geração de energia elétrica a partir da solar ainda é incipiente no Brasil, pois 
envolve um processo caro e complexo se comparado à hidreletricidade, relativamente barata e 
abundante. 

d) A tropicalidade do Brasil permite vislumbrar, a médio prazo, um quadro de substituição da energia 
hidrelétrica por energia solar, sobretudo nas áreas metropolitanas costeiras. 

e) A expansão do uso de energia solar apontado pelo enunciado favorece, especialmente, os países 
subdesenvolvidos que ocupam, em sua maioria, as faixas intertropicais do planeta. 



 

 
G

eo
. 

6. O potencial brasileiro para gerar energia a partir da biomassa não se limita a uma ampliação do Pró -
álcool. O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande variedade de óleos vegetais e 
explorar a alta produtividade das florestas tropicais plantadas. Além da produção de celulose, a 
utilização da biomassa permite a geração de energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, carvão 
vegetal ou gás de madeira, com elevado rendimento e baixo custo. Cerca de 30% do território 
brasileiro é constituído por terras impróprias para a agricultura, mas aptas à exploração florestal. A 
utilização de metade dessa área, ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de florestas 
energéticas, permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo 
por ano, mais que o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente.  

José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais  para o século XXI. Seminário da Comissão de Relaçõ es Exteriores e de 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ago./ 2002 (com adaptações). 

 
Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem 
a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual custo ambiental e 

econômico. 
b) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis fósseis derivados do petróleo. 
c) formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura. 
d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade das florestas seja mais alta. 
e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o Cerrado e a Mata 

Atlântica. 
 

7. SÃO PAULO, 19 Set 2013 (Reuters) - As hidrelétricas responderam por 77,43 por cento do total de 
energia produzida no país em julho, mês em que o governo decidiu desligar 34 térmicas, 
representando um aumento de 4,7 por cento em relação a junho. Já a geração termelétrica em julho 
foi de 12.641 megawatts (MW) médios, uma queda de 12,1 por cento em relação a junho, quando essas 
usinas geraram 14.381 MW médios, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
no informativo Infomercado de setembro. O governo decidiu desligar 34 usinas a óleo e diesel em 
julho, alegando que as chuvas ajudaram a encher os reservatórios das hidrelétricas  com exceção do 
Nordeste  e que o desligamento das usinas faria o sistema elétrico economizar cerca de 1,4 bilhão de 
reais mensais. Em agosto, após blecaute que atingiu o Nordeste, o governo religou cerca de 1.000 
megawatts de térmicas. O país passa agora pelo período seco, quando costuma ocorrer redução dos 
reservatórios das hidrelétricas  que deve ser recomposto com o começo do período chuvoso a partir 
de novembro. O nível dos reservatórios do Nordeste está em 33,28 por cento, segundo dados do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), atualizados na véspera, ante o nível de 46,52 por cento 
em junho  antes do desligamento da maior parte de térmicas. 
No Sudeste/ Centro-Oeste, o nível passou de 63,75 por cento em junho para 50,9 por cento 
atualmente. No Sul, subiu de 80,83 por cento para 82,6 por cento. Já no Norte, o nível das represas 
caiu de 93,55 por cento em junho para 60,7 por cento. Em julho, após a decisão de desligar as 34 
térmicas e antes da notícia de religamento de 1.000 MW no Nordeste, o diretor-geral do ONS, Hermes 
Chipp, estimou que durante o período seco o uso dos reservatórios das hidrelétricas resultaria em uma 
depreciação de 8 por cento até novembro. 

Agência Reuters 

Assinale a alternativa correta. 
a) O aumento da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira foi possível com a 

entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Amazonas. 
b) nado no texto refere-se à confirmação da hipótese de aquecimento 

global, ao contrário de uma variação normal dos índices pluviométricos para essa época do ano. 
c) As usinas hidrelétricas continuam a ser uma opção energética viável economicamente. A opção 

por essa fonte de energia foi acentuada no país a partir do governo Geisel, em um contexto de 
uma crise energética mundial. 

d) A opção brasileira pela hidreletricidade contraria o que se verifica nas maiores economias do 
mundo. Em razão de preocupações ambientais, inexistentes na legislação brasileira, países como 
EUA, Canadá, Rússia e China não utilizam esse método ultrapassado de geração de energia. 

e) Entre as fontes térmicas utilizadas como complemento na geração de eletricidade no Brasil, as 
usinas nucleares de Angra I, II e III ocupam maior participação do que as usinas movidas a gás 
natural, petróleo e carvão mineral.  
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8. O projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu, no estado do Pará, foi 
pensado e elaborado ao longo de muitos anos por governos brasileiros sucessivos desde o regime 
militar. A construção da hidrelétrica tem sido objeto de controvérsias e de grandes debates, em que 
são considerados o 

a) dispêndio faraônico do Estado e a pouca importância do empreendimento. 
b) enfraquecimento da economia do país e o favorecimento do capital estrangeiro. 
c) projeto de instalação de usinas nucleares e a manutenção da área de floresta. 
d) mito e a ideologia do Brasil potência, entendidos como heranças do autoritarismo. 
e) impacto ambiental e o deslocamento de milhares de pessoas daquele território. 

 

9. Em 2012, 1,4% da energia necessária para abastecer a economia do Brasil foi atendida pela energia 
nuclear. Ainda que pequena se comparada com outras fontes de energia (56,3% de combustíveis 
fósseis, por exemplo), é importante conhecermos seus riscos. Uma desvantagem dessa fonte 
energética é 

a) vincular sua operação à previsão de mudanças climáticas em escala global. 
b) gerar resíduos difíceis de serem armazenados de modo seguro. 
c) não proporcionar independência energética aos países importadores de combustíveis 

fósseis. 
d) contribuir para o efeito estufa com a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 
e) não possuir uma base científica segura e confiável para sua operação. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Sabe-se que a energia eólica e solar são fontes seguras e limpas para se investir. Neste sentido, de acordo 
com seus conhecimentos sobre a geografia física do Brasil e ao observar as imagens abaixo, aponte as 
regiões do Brasil onde esse investimento poderia ser feito. Depois disso discorra sobre os motivos pelos 
quais esse investimento não acontece. 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula  
 
1. e 

O primeiro contraste que pode ser observado na comparação entre os dois mapas é a grande 
representação de um potencial hidrelétrico numa área de baixa densidade demográfica. Além disso, 
menos da metade do potencial está de fato em operação.  
 

2. b 
Assim como o café, a cana de açúcar é amplamente cultivada no Brasil tradicionalmente.  
 

3. e 
O investimento do Brasil em cana para etanol poderia provocar uma possível crise alimentar. A cana de 
açúcar é muito plantada no Brasil, sendo um produto primário barato que se destina para as indústrias 
alimentícias. Se ele fosse muito valorizado e destinado para a produção de combustível, muitos alimentos 
iriam subir de preço por dependerem do açúcar que iria encarecer nos mercados.  

 
4. c 

A Amazônia Legal passou por vários investimentos que incentivam a exploração mineral e de energia. As 
obras de maior impacto são as hidrelétricas que afetam negativamente muitíssimas comunidades além 
de causaram imenso dano ambiental.  

 
5. b 

Para acertar a questão, é preciso associar as áreas de maior extração de petróleo localizadas nos litorais, 
próximo a origem da matéria prima.  
 

6. e 
A existência da delimitação histórica antropocênica não é consenso entre os acadêmicos. Porém, é 
inegável o tamanho do impacto e escala de alteração a humanidade é atualmente capaz de produzir.  

 

Exercícios de casa  
  
1. b 

Os biocombustíveis são considerados uma fonte de energia limpa pois são um tipo de combustível 
de origem biológica. Trata-se de uma fonte alternativa e renovável de energia que é produzida a 
partir de uma biomassa, como o etanol. 
 

2. a 
O Nordeste brasileiro se destaca por ser a região que mais produz energia elétrica a partir das usinas 
eólicas, estas sendo capaz de suprir cerca de 50% da demanda energética da região e é responsável 
por aproximadamente 85% da energia eólica fornecida no país. O Nordeste possui este destaque pois 
está localizado em uma área de ocorrência de ventos unidirecionais e constantes. 
 

3. c 
Dentre as desvantagens do uso dos biocombustíveis, pode ser citada a seguinte, a necessidade de 
grandes áreas agricultáveis, o que pode contribuir para a intensificação do desmatamento, porém, 
por outro lado, há inúmeras terras não cult ivadas e improdutivas que podem ser utilizadas para tal 
objetivo.  
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4. c 
A única afirmativa incorreta é IV pois o etanol não é a maior fonte energética brasileira. No sentido de 
produção de combustíveis, são os combustíveis fósseis, e no sentido de produção de eletricidade 
são as hidrelétricas. 
 

5. c 
O crescimento da produção de energia solar é lento, conforme evidenciado na reportagem, pois 
apresenta desvantagens frente às outras fontes energéticas, dentre estas desvantagens destacam-se, 
a dificuldade de armazenamento desta energia e o alto custo dos painéis fotovoltaicos. 
 

6. c 
As florestas energéticas são um exemplo de silvicultura pois são criadas com o objetivo de evitar o 
desmatamento sobre as florestas naturais. Elas contribuem para o fornecimento de biomassa f lorestal 
para, por exemplo, produção de biocombustíveis. Além disso, o reflorestamento para uso energético 
exerce um importante papel na utilização de terras degradadas. 
 

7. c 
No período das chamadas crises do petróleo, se intensificou no Brasil o incentivo governamental à 
produção de energia a partir das hidrelétricas, fonte essa até hoje a mais utilizada no país para a 
produção de eletricidade. 
 

8. e 
A construção da usina de Belo Monte, no Pará, tem levantado inúmeros questionamentos ambientais 
e sociais, vistos os impactos que a construção irá ocasionar, tais como o alagamento de uma grande 
extensão de terras e o deslocamento de comunidades indígenas locais. Ou seja, apesar de ser 
considerada uma fonte de energia limpa, renovável ou alternativa, as hidrelétricas causam profundos 
impactos, muitos deste irreversíveis. 
 

9. b 
Dentre as preocupações acerca do uso de energia nuclear, destacam-se os possíveis impactos 
ambientais e sociais em caso de acidentes na usina, assim como a destinação do material radioativo 
já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. 

 

Questão Contexto  
 
A energia eólica poderia receber mais investimento no Nordeste e nas áreas de litoral onde tem mais vento. 
A energia solar é feita em algumas casas do Brasil mas poderia ser feita em larga escala na região Amazônica 
que recebe forte incidência solar e também no Sudeste onde a variação dessa radiação não é tão abrupta de 
acordo com as estações, como é no Norte do país, por exemplo. Essas fontes de energia não recebem 
investimento pleno porque o Brasil tem a questão do potencial hídrico que consegue abarcar a imensa 
necessidade por energia da população. Também porque existem grupos que controlam a situação energética 
e investem amplamente nas hidrelétricas por ser um investimento mais lucrativo. As tecnologias para 
desenvolver tais fontes mais sustentáveis também são mais caras e menos comuns em larga escala. 
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O Período Pombalino na Colônia  
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abr  

 
 

RESUM O  
 

 
Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal foi o primeiro ministro de D, José I de 

Portugal durante 1750 á 1777, um dos mais conhecidos exemplos do despotismo esclarecido implementou 
profundas mudanças no Império Português tanto na metrópole quanto na colônia. A visão de Pombal era 
reformar a exploração e administração colonial em um sentido mais racional para aumentar os lucros com a 
colônia e retirar o império de uma grave crise econômica. 
 
Reformas Políticas. 
 

Suas medidas atingiam praticamente todos os setores da colônia do Brasil, como por exemplo criar 
um outro estado, a fim de facilitar a administração foi fundado o Estado do Grão -Pará e Maranhão em 1751 
que respondia diretamente a Lisboa separadamente do Estado do Brasil, para isso ele criou duas companhias 
de comércio a Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. 
 

Sobre sua atuação política ainda o Marques decretou em 1759 o fim da posse do sistema de capitanias 
hereditárias, isso foi uma das ações mais marcantes para a política portuguesa, já que com isso as terras 
estavam sob o comando direto da coroa o que facilitaria o lucro desta. Outro ato foi a expulsão dos jesuítas 
das colônias o que podemos ver que foi uma grande influência do iluminismo já que este laicizou o ensino 
na colônia, isso provocou uma defasagem no ensino colonial que seria ligeiramente recuperada no período 
joanino. 
 

Sua medida de expulsão ainda acompanhava o confisco das terras da igreja aqui no Brasil, isso ajudara 
também na recuperação econômica de Portugal, já que igreja era dona de diversas terras, principalmente 
com os aldeamentos dos nativos que muitas vezes cultivavam alguns gêneros ou fabricavam cana de açúcar. 
 
Reformas Econômicas. 
 

No setor fiscal para recuperar os cofres reais os impostos sobre a atividade aurífera foram aumentados 
com a Derrama, -
coleta era coletiva e referia-se ao estado, quando a meta não era alcançada ela se acumulava para o próximo 

-
nunca foi cumprida sendo que a elite de Minas sempre adiava a coleta já que esta era intimamente ligada 
com a política. 
 

Essa medida talvez poderia configurara juntamente com as políticas, no entanto veremos que sua 
consequência foi tão profunda para a história econômica no Brasil que ela fica na parte da economia deste 
resumo. A mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro imprimiu a organização do espaço nacional 

ro em Minas 
Gerais no fim do século XVII, o ouro integrou as regiões sul e central do Brasil mas a mudança da capital do 
Estado do Brasil começa a consolidar o processo de mudança do eixo econômico brasileiro. 
 

O Rio de Janeiro foi escolhido por estar perto das zonas de mineração em Minas Gerais, com isso foi 
criada a Estrada Real que escoava o ouro para os portos de Paraty e Rio de Janeiro, o que dificultava o 
contrabando já que o maior aparato militar e administrativo estava nessa região. Isso também desenvolveu as 
regiões adjacentes ao longo dos anos de mineração sendo que o capital acumulado pela elite do sudeste e 
sul do Brasil desde o ciclo do ouro foi reinvestido no café no século XIX e nas indústrias do século XX.  
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EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. O Tratado de Madrid (1750) solucionava os antagonismos derivados do Tratado de Tordesilhas (1494); 
assim, a linha irreal e invisível ficava convertida em uma linha real e visível, traçada por rios e cadeias 
montanhosas, fixando as fronteiras naturais do Brasil.  

Fonte: Adaptado de PLAZA, Paloma F. (coord.). As relações lusoespanholas no Brasil entre os séculos X VI e XVIII. Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001, p. 31.  

 
Cite duas regiões que o Tratado de Madrid incorporou ao Império Português em troca da Colônia de 
Sacramento.  
 

2. O Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I (1750 - 1777), foi o responsável por uma série de reformas 
na economia, educação e administração do Estado e do império português, inspiradas na filosofia 
iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da 
Companhia de Jesus dos domínios de Portugal.  
 
O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado:  
a) Parlamentarismo Monárquico.  
b) Socialismo Utópico.  
c) Socialismo Científico.  
d) Liberalismo.  
e) Despotismo Esclarecido. 
 

3. Em seu estudo sobre o Antigo Regime, você encontra a seguinte passagem: A política de Pombal tinha 
por objetivo, de um lado, o fortalecimento do Estado e, de outro, a autonomia econômica do Reino. 
Por isso, Pombal tratou de diminuir a influência da nobreza e sobretudo dos jesuítas, os quais expulsou 
do país e de seus domínios em 1759. Procurou também tirar o país da órbita inglesa, na qual havia 
ingressado em meados do século XVII.  
 
O trecho lhe é familiar, pois refere-se:  
a) Às causas imediatas da Revolução Francesa.  
b) Às consequências da Contra-Reforma Católica.  
c) À formação das monarquias nacionais.  
d) À luta pela independência das Províncias Unidas dos Países Baixos do domínio inglês.  
e) Às medidas típicas adotadas pelos déspotas esclarecidos. 
 

4. A definição dos limites do Brasil colonial em diversos tratados, durante o século XVIII, foi o resultado 
político de vários movimentos, dentre os quais se destaca na região sul o a:  
a) Interesse português no rio da Prata, materializado na fundação da Colônia do Sacramento.  
b) Necessidade natural de ocupação de novas terras para a plantation canavieira.  
c) Proteção portuguesa aos aldeamentos indígenas, contrariando a política espanhola de 

escravização do gentio.  
d) Disputa pela posse das zonas mineradoras na região platina.  
e) Interferência do Papado na negociação do Tratado de Madri para resguardar as zonas missioneiras.  
 

5. Por um decreto de oito de fevereiro de 1730, os diamantes foram declarados propriedade real. 
Permitiu-se a todo mundo sua pesquisa, mas cada escravo empregado nesse trabalho foi submetido a 
uma capitação. Era proibida a exportação de diamantes para a Europa em navios estrangeiros...  
Saint-Hilaire  
 

Com a finalidade de melhor controlar a extração de diamantes, a Coroa portuguesa criou:  
a) As Casas de Fundição.  
b) O Distrito Diamantino.  
c) O Quinto.  
d) O Regimento para as Minas Gerais.  
e) A Derrama.  
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6. Entre 1750, quando assinaram o Tratado de Madrid, e 1777, quando assinaram o Tratado de Santo 
Ildefonso, Portugal e Espanha discutiram os limites entre suas colônias americanas.  
 
Neste contexto, ganhou importância, na política portuguesa, a ideia da necessidade de:  
a) Defender a colônia com forças locais, daí a organização dos corpos militares do centro -sul e a 

abolição das diferenças entre índios e brancos.  
b) Fortificar o litoral para evitar ataques espanhóis e isolar o marquês de Pombal por sua polít ica 

nitidamente pró-bourbônica.  
c) Transferir a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, para onde fluía a maior parte da produção 

açucareira, ameaçada pela pirataria.  
d) Afastar os jesuítas da colônia por serem quase todos espanhóis e, nesta qualidade, defenderem os 

interesses da Espanha.  
e) Aliar-se política e economicamente à França para enfrentar os vizinhos espanhóis, impondo-lhes 

suas concepções geopolíticas na América. 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA  
  

 

1.  "Aqui espero tomar, senão me engano  
De quem me descobriu, suma vingança  
E não se acabará só nisso o dano  
Da Vossa pertinaz confiança:  
Antes em vossas naus vereis a cada ano,  
Se é verdade o que meu juízo alcança,  
Naufrágios, perdições de toda sorte,  
Que o menor mal de todos seja a morte!"  

(Camões. Os Lusíadas )  
 

Os versos retratam os perigos dos navegantes portugueses no mar infinito e, em especial, um episódio 
ocorrido com a esquadra de Cabral rumo às Índias, quando dobrava o Cabo da Boa Esperança. 
Camões:  
a) Analisa o episódio da nau de Diogo Dias, desgarrada da esquadra.  
b) Fala do naufrágio da nau de Bartolomeu Dias, que anos antes dobrara no mesmo lugar o Cabo das 

Tormentas, abrindo caminho para atingir as Índias.  
c) Refere-se à nau de Vasco de Ataíde, que desapareceu no início da viagem de Cabral ao Brasil.  
d) Descreve a nau de Sancho de Tovar, encalhada em Melinde e posteriormente incendiada por 

ordem de Cabral.  
e) Escreve sobre a segurança das viagens que acompanharam o período denominado "Carreira das 

Índias".  
 

2. Ao contrário do que se verificou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos 
Estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram de alguma forma pôr 
em prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo  tal foi, em 
essência, o absolutismo ilustrado.  

(Francisco José Calazans Falcon, Despotismo Esclarecido)   
 

O rei D. José I e seu primeiro ministro Sebastião José de Carvalho e Melo  futuro marquês de Pombal, 
são considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal.  
Acerca do chamado período pombalino, é correto afirmar que:  
a) Se reorganizaram as estruturas administrativas por meio da recriação das Câmaras Municipais e do 

restabelecimento do poder dos donatários.  
b) Houve a criação de companhias de comércio na colônia e estabeleceu-se a cobrança de 100 

arrobas anuais de ouro para Minas Gerais.  
c) Se criou um tributo exclusivo para o ouro  quinto  com a intenção de evitar o contrabando e 

aumentar a arrecadação do fisco português.  
d) Por meio de uma legislação específica, ampliou-se o poder da nobreza portuguesa, além da 

distribuição de cargos públicos e de pensões vitalícias.  
e) O Brasil obteve ganhos, como o direito de comercializar diretamente com as colônias portuguesas 

na África, o que significou o fim do pacto colonial.  
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3. Entre as mudanças operadas no Brasil pela intervenção do Marquês de Pombal estão a/ o:  
a) Criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, a exploração direta das minas de diamante 

e o incentivo à ampliação dos colégios jesuíticos;  
b) Expulsão da Companhia de Jesus, a extinção das capitanias hereditárias e a redução dos impostos 

coloniais;  
c) Exploração direta das minas de diamante, a extinção da Companhia Geral do Grão-Pará e 

Maranhão e a criação do Estado do Maranhão;  
d) Apoio e financiamento da Companhia de Jesus, a redução de impostos coloniais e a extinção da 

Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão;  
e) Incentivo às instalações manufatureiras na Colônia, a expulsão da Companhia de Jesus e a criação 

da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão.  
 

4. A nova política colonial posta em prática na administração do Marquês de Pombal  Primeiro Ministro 
do Rei D. José I (1750-1777)  no Brasil caracterizou-se:  
a) Pela formação de companhias privilegiadas com o monopólio do comércio colonial e pela 

centralização da administração.  
b) Pelo investimento na expansão da lavoura de café no Nordeste e de algodão no Sudeste visando 

aumentar os rendimentos da Coroa.  
c) Pelo estímulo ao desenvolvimento de manufaturas de tecido nas áreas não-propícias ao 

desenvolvimento da agricultura.  
d) Pela doação de capitanias privilegiadas no Sul e o estímulo às iniciativas privadas na colonização.  
e) Pelo apoio à ação dos missionários jesuítas no Maranhão e no Vale do Rio Amazonas. 

 

5. Leia o texto.  
 

Para que prestem a utilidade desejada, as colônias não podem ter o necessário para subsistir por si sem 
a dependência da metrópole.  

(Marquês de Pombal. Citado por LAPA, J.R.A. O antigo s istema colonial. São Paulo: Brasiliense, 1982)  

 
Explique, em aproximadamente 5 linhas, o pensamento de Pombal, dentro dos padrões mercantilistas. 

 

6. Alguns atos de Pombal, o poderoso ministro de D. José I, tiveram forte repercussão no Brasil, 
sobretudo aqueles de cunho econômico, como:  
a) a assinatura do Tratado de Ultrecht, 1713, entre Portugal e França, estabelecendo que o rio 

Oiapoque, limitaria a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa.  
b) a criação das companhias de monopólio do comércio, como as do Grão-Pará e Maranhão (1755) e 

a Companhia de Pernambuco e Paraíba (1759).  
c) a criação de tributação específica para o Brasil, como a Finta para compor o dote de casamento da 

infanta portuguesa com o príncipe inglês.  
d) a extinção das taxas incidentes sobre a carne consumida nas capitanias e que antes subsidiavam a 

educação no Brasil.  
e) a criação de um fundo de reserva para socorrer os jesuítas expulsos do Brasil.  

 

7. O Tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, em 1750, bem diferente do firmado em 1494, 
propiciou o reconhecimento internacional de uma configuração dos limites do Brasil, quase idêntica à 
atual e recebeu o nome de:  
a) Tratado de Santo Idelfonso.  
b) Tratado de Methuen.  
c) Tratado de Madri.  
d) Tratado de Tordesilhas.  
e) Tratado de Westfália.  

 

8. O poderoso primeiro ministro de D. José I, o Marquês de Pombal, durante seu governo (1750-1777), 
reafirmou o Mercantilismo:  
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a) pelo estreitamento das relações entre colônia e metrópole, considerando-se a decadência da 
produção aurífera e a precária situação da economia portuguesa, que fazia do Brasil o principal 
elemento da sobrevivência lusitana.  

b) pela sua pretensão de fortalecer a hegemonia econômica da Inglaterra sobre Portugal, o que 
determinou sua pressão sobre a economia aurífera brasileira.  

c) pela expulsão dos jesuítas do território brasileiro (1757), motivada sobretudo pelo imenso poder 
político e econômico alcançado por esses padres.  

d) pela instituição das companhias de comércio, o que o fez romper com a política monopolista dos 
governos anteriores.  

e) pela criação do Diretório Pombalino, pelo qual eram estabelecidas as regras para orientar o 
convívio entre os colonos e a população nativa. 

 

9. Leia o fragmento.  
Na segunda metade do século XVIII, a preocupação com o 
para a manutenção do monarca, de modo a que não se fortalecessem outras pretensões de 
legitimidade, quanto para a conservação do próprio regime, da monarquia absolutista, pois tratava-se 
de evitar que certas ideias correntes, como governos elegíveis e parlamentos poderosos, tomassem 
corpo. (...)  
(...) o despotismo esclarecido varia de país para país, dependendo de cada processo histórico e de sua 
abertura ao movimento de ideias da ilustração (...)  

(Antonio Mendes Junior et al. Brasil História: texto e consulta, volume 1, Colônia)  

 
Sobre o fenômeno histórico em referência, no caso de Portugal, é correto considerar que  

 
a) o atraso econômico português gerava dependência política e militar, colocando em perigo 

inclusive o império colonial português, e nesse processo ocorreram as reformas pombalinas, que 
representaram um maior controle português sobre o Brasil.  

b) as autoridades monárquicas portuguesas se anteciparam às ondas revolucionárias do mundo 
atlântico e criaram metas de aumento da participação das diversas classes sociais nas instâncias de 
poder, o que gerou o primeiro parlamento na Europa moderna.  

c) coube ao Marquês de Pombal o apontamento de um acordo estratégico com a Inglaterra, 
concretizado com o Tratado de Methuen, que permitiu a independência econômica de Portugal e 
regalias para a mais importante colônia lusa, o Brasil.  

d) as ideias iluministas foram abominadas pelas autoridades portuguesas, assim como pelas elites 
coloniais e metropolitanas, pois representavam um forte retrocesso nas concepções de liberdade 
de mercado, defendidas pelo mercantilismo.  

e) o contundente crescimento da economia de Angola, por causa do tráfico de escravos e da 
produção de manufaturados, e da economia açucareira no Brasil, foram decisivos para a opção 
portuguesa em transferir a sede da Coroa portuguesa para a América. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
 
O Marquês de Pombal foi um famoso déspota esclarecido, ou seja, um político do Antigo Regime que para 
acalmar os ânimos e continuar com o Antigo Regime faz algumas concessões ou proibições a um 
determinado setor da sociedade a fim de não alimentar nenhum ímpeto revolucionário como nos exemplos 
da Inglaterra e mais tarde da França. 
 

a) Cite uma medida inspirada pela ideologia iluminista. 
b) Explique com uma medida o comprometimento de Pombal com o antigo regime. 
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GABARI TO 

 

 

Exercícios de aula  
 
1. O candidato poderá mencionar o recebimento da zona de ocupação portuguesa da Amazônia, o 

território das Sete Missões do Maranhão e do Rio Negro e ainda toda a região do Mato Grosso. Nesse 
sentido, o Tratado de Madrid afiançou os limites reais entre as possessões portuguesas e espanholas na 
América. 

 
Os limites brasileiros foram ampliados com o Tratado de Madri, sendo que as áreas já eram ocupadas 
efetivamente as áreas delimitadas 

 
2. e  

O Marquês de Pombal era um dos mais icônicos déspotas esclarecidos, este, sem romper com o antigo 
regime minou um símbolo desse expulsando os jesuítas da colônia. 
 

3. e 
Nessas alternativas vemos a inspiração iluminista de Pombal, principalmente na expulsão dos jesuítas e 
na criação dos colégios laicos em Portugal. 
 

4. a  
A Colônia do Sacramento era uma importante vila para o comércio no sul da colônia, essa localidade 
comercializava com as colônias espanholas ilegalmente. 
 

5. b 
O distrito diamantino era fortemente controlado pela coroa, com atenção maior que as próprias minas 
de ouro. 
 

6. a 
As forças locais foram organizadas desde São Paulo até o Rio Grande do Sul sendo promovidos os 
primeiros censos populacionais do Brasil. 

 

Exercícios de casa  
 
1. b 

As primeiras grandes navegações foram cercadas de perigos, sendo que estas sempre voltavam com o 
número de tripulação e embarcações menor do que na saída. 
 

2. b  
A cobrança da derrama foi uma das modificações de Pombal, a fim de recuperar os cofres do império. 
 

3. e  
Vemos uma clara influência iluminista na expulsão dos jesuítas e no incentivo de manufaturas.  
 

4. a 
A centralização administrativa permitiu mais controle sobre o ouro, as companhias de comércio foram a 
tentativa de recuperação de regiões decadentes. 
 

5. Pombal veio para o Brasil para fortalecer os laços mercantis entre metrópole e colônia, já que esta deveria 
estar sempre em função de Portugal, vínculo que estava sendo ameaçado pelas Revoltas Nativistas.  
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 Pombal mesmo sendo um déspota esclarecido era partidário do absolutismo e mercantilismo, assim 
mesmo incentivando manufaturas na colônia desejava a dependência econômica da metrópole. 

 
6. b 

A fim de dinamizar o comércio em uma região mais decadente Pombal deu a exclusividade dessas regiões 
a duas companhias de comércio. 
 

7. c  
O tratado de Madri foi extremamente vantajoso para Portugal, pois além de delimitar as fronteiras 
ampliou as mesmas gerando mais lucro para a coroa. 
 

8. a  
O mercantilismo pombalino foi crucial para a recuperação econômica portuguesa. 
 

9. a  
O Brasil seria a salvação de um Portugal em crise econômica e muito dependente da Inglaterra. 
 

 

Questão Contexto 
 

a) A expulsão dos jesuítas e a criação de colégios laicos é uma medida com forte inspiração dos 
iluministas que defendiam o fim da ligação entre igreja e estado. 

b) A criação de companhias comercias que tinham o monopólio do comercio de certas regiões, o 
monopólio comercial ia contra os preceitos de livre mercado defendido pelos iluministas. 
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Romantismo: Contexto histório e 
características gerais 

27 
abr 

 
 
 
 

RESUM O 
 

 
 

O marco inicial do Romantismo é o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann 
Wolfgang von Goethe. É um romance de caráter epistular (ou seja, por cartas) no qual o protagonista escreve 
para um amigo relatando suas angústias. O ápice dos seus sofrimentos é seu amor por Charlotte, moça por 
quem é apaixonado, mas esse amor nunca pode ser consumado pois ela é comprometida com outro rapaz.  
 Charlotte é extremamente bela, boa, altruísta, comprometida  muito próxima à perfeição. 
Exatamente por isso ela é inalcançável. No fim, por não suportar mais tanta angústia, Werther comete suicídio 

 assim como muitos jovens fizeram após a leitura desse livro à época de sua publicação. 
 Os Sofrimentos do Jovem Werther é um marco para o romantismo porque reúne os seus maiores 
traços, como a idealização da mulher amada, o exagero de emoções e o subjetivismo.  
 São características próprias do Romantismo: 
 

- Subjetivismo:  uma valorização enorme do eu, que é sempre o centro de tudo 
escapismo: fuga da realidade, que é tediosa e dura. Esse escape se dá por meio, principalmente, da boemia 
e do sonho  a presença de um algo onírico está sempre presente. 

- Valorização da liberdade:  tanto formalmente (isto é, escapar das rígidas formas clássicas e escrever 
conforme a inspiração) quanto no conteúdo. Deseja-se ser livre. 

- Nacionalismo:  exaltação da pátria 
valorização de um ideal de herói: na Europa, retoma-se os cavaleiros medievais com exemplo de herói; no 
Brasil, tem-se a imagem do índio com puro e ideal (é, claramente, um indígena idealizado, não 
correspondendente ao real; ao contrário, é uma imagem criada para se encaixar nos ideias românticos, 
rementendo ao conceito do bom selvagem) 

- Idealização da mulher amada:  o amor é visto no romantismo como uma libertação da realidade, 
que é insuficiente. Por isso, é extremamente idealizado: o amor é perfeito e a mulher amada também, é bela, 
pura e possui todas as qualidades que a classificam com o ideal  logo, inatingível. É comum que esse caráter 
inalcalçável chegue ao extremo da morte, já que existem muitas imagens da mulher morta. 
 

No contexto do romantismo, o romance : novo tipo de publicação da época, ganha força no cenário 
burguês.   
 

Trechos de obras românticas: 
 
Meus Oito Anos 
 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 
Como são belos os dias 
Do despontar da existência! 

 Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é  lago sereno, 
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O céu  um manto azulado, 
O mundo  um sonho dourado, 
A vida  um hino d'amor! 
 
Que aurora, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar! 
O céu bordado d'estrelas, 
A terra de aromas cheia 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar! 
 
Oh! dias da minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã! 
Em vez das mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minhã irmã! 
 
Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberta o peito, 

 Pés descalços, braços nus 
 Correndo pelas campinas 

A roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 
 
Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
Achava o céu sempre lindo. 
Adormecia sorrindo 
E despertava a cantar! 
 
................................ 
Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 

 Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
A sombra das bananeiras 
Debaixo dos laranjais! 

 
(Casimiro de Abreu) 

 
Trecho de Iracema: 
 
 Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 
 Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais 
longos que seu talhe de palmeira. 
 O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito 
perfumado. 
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 Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde 
campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a 
verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 
 

(José de Alencar) 

 
Amante à moda antiga 
 

Eu sou aquele amante à moda antiga 
Do tipo que ainda manda flores 
Aquele que no peito ainda abriga 
Recordações de seus grandes amores 
 
Eu sou aquele amante apaixonado 
Que curte a fantasia dos romances 
Que fica olhando o céu de madrugada 
Sonhando abraçado à namorada 
 
Eu sou do tipo de certas coisas 
Que já não são comuns nos nossos dias 
As cartas de amor, o beijo na mão 
Muitas manchas de batom daquele amasso no portão 
 
Apesar de todo o progresso 
Conceitos e padrões atuais 
Sou do tipo que na verdade 
Sofre por amor e ainda chora de saudade 
 
Porque sou aquele amante à moda antiga 
Do tipo que ainda manda flores 
Apesar do velho tênis e da calça desbotada 
Ainda chamo de querida a namorada 
 
Eu sou aquele amante à moda antiga 
Do tipo que ainda manda flores 
Apesar do velho tênis e da calça desbotada 
Ainda chamo de querida a namorada 
 
Ainda chamo de querida a minha namorada 
A minha namorada, a namorada 
A minha namorada 
 

(Roberto Carlos) 
 
ContraNarciso 
 

em mim 
eu vejo o outro 
e outro 
e outro 
enfim dezenas 
trens passando 
vagões cheios de gente 
centenas 
 
o outro 
que há em mim 
é você 
você 
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e você 
 
assim como 
eu estou em você 
eu estou nele 
em nós 
e só quando 
estamos em nós 
estamos em paz 
mesmo que estejamos a sós 
 

(Paulo Leminski) 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. De acordo com a posição romântica, é correto afirmar que: 
a) A natureza é expressiva no Romantismo e decorativa no Arcadismo. 
b) 

 
c) A visão de mundo romântica é centrada no sujeito

função emotiva na linguagem do Romantismo. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativa está correta. 
 

2. Analise as declarações sobre o Romantismo no Brasil. 
I. O público leitor romântico se constituiu basicamente de mulheres e estudantes. 
II. Com a popularização do romance romântico, obras passaram a ser escritas para o consumo. 
III. O romance romântico veio atender uma necessidade de um público predominantemente rural. 
 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 
e) I, II e III são verdadeiras. 
 

3. Poderíamos sintetizar uma das características do Romantismo pela seguinte aproximação de opostos: 
a) Aparentemente idealista, foi, na realidade, o primeiro momento do Naturalismo Literário. 
b) Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. 
c) Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. 
d) Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. 
e) Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a 

exaltação da pátria. 
 

4. O romance é um gênero literário que veio a se desenvolver no século ....., retratando sobretudo ..... ; 
era muito comum publicar-se em partes, nos jornais, na forma de ..... . 
 
Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, pela ordem:  
a) XVII - a alta aristocracia - conto.  
b) XVIII - o mundo burguês - folhetim.  
c) XVIII - o mundo burguês - crônica.  
d) XIX - o mundo burguês - folhetim.  
e) XIX - a alta aristocracia  crônica. 
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5. 
modesto trajar. Um vestido de chita ordinária azul-clara desenhava-lhe perfeitamente com encantadora 
simplicidade o porte esbelto e a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda em amplas 
ondulações parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora como Vênus nascendo da espuma 
do mar, ou como um anjo surgindo dentre brumas va  
Entretanto, abre-se sutilmente a cortina de cassa de uma das portas interiores, e uma nova personagem 
penetra no salão. Era também uma formosa dama ainda no viço da mocidade, bonita, bem feita e 

e grande senhora nem por isso sua beleza deixava 

cantora. Todavia Malvina era linda, encantadora mesmo, e posto que vaidosa de sua formosura e alta 
posição, transluzia-  

Bernardo Guimarães 

 
Assinale a alternativa que apresenta significativo traço do estilo romântico comprovado com passagem 
do texto. 
a) A contenção emotiva, que caracteriza a descrição panorâmica, aliada ao uso de clichê da tradição 

mitológica: Vênus nascendo da espuma do mar. 
b) A associação de características da figura feminina a imagens fluidas e voláteis nuvem, espuma 

do mar, brumas vaporosas , criando atmosfera de envolvente devaneio. 
c) 

mulher aristocrática, em oposição à frivolidade de seu caráter (vaidosa de sua formosura e alta 
posição). 

d) A opção pela prosa descritiva permite as divagações egocêntricas (em amplas ondulações parecia 
uma nuvem), em detrimento de um registro de aspectos do mundo social. 

e) A descrição pormenorizada e crítica de um universo feminino, caracterizado por personagens que 
se deixam dominar pelos instintos e valores materialistas da sociedade burguesa: os requintes da 
beleza física, por exemplo ( ). 

 

6. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos 
lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de 
palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como 
seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do 
Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, 
alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 

José de Alencar, Iracema 

 
, de José de Alencar, pode ser inserida no quadro de obras 

representativas do Romantismo brasileiro. Explique por quê. 
 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA 
 

 

1. 
atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como 

 
(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira ) 

 
Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 
a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 
b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 
c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 
d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 
e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local.  
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2. O -se, há pouco, 
Já solta o bogari mais doce aroma! 
Como prece de amor, como estas preces, 

 
(Gonçalves Dias) 

 
Obs.: tamarindo = árvore frutífera; o fruto dessa mesma planta 
bogari = arbusto de flores brancas 
 
a) é concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica 

instintiva. 
b) expressa sentimentos amorosos. 
c) é representada por divindade mítica da tradição clássica. 
d) funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. 
e) é recriada objetivamente, com base em elementos da fauna e da flora nacionais. 
 

3. Teu romantismo bebo, ó minha lua, 
A teus raios divinos me abandono, 
Torno-  de ver-te 

 
 
 

 
Neste excerto, o eu-lírico parece aderir com intensidade aos temas de que fala, mas revela, de 
imediato, desinteresse e tédio. Essa atitude do eu-lírico manifesta a: 
a) ironia romântica. 
b) tendência romântica ao misticismo. 
c) melancolia romântica. 
d) aversão dos românticos à natureza. 
e) fuga romântica para o sonho. 

4. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 
É  
Aos lábios me encostou a face linda! 

Álvares de Azevedo 

A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 
a) o espiritualismo 
b) o pessimismo 
c) a idealização da mulher 
d) o confessionalismo 
e) a presença do sonho 

5. Eu deixo a vida com deixa o tédio 
Do deserto o poeta caminheiro 

 Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um mineiro. 

 
Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 
a) revolta diante da morte. 
b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 
c) aceitação da morte como a solução. 
d) tristeza pelas condições de vida. 
e) alegria pela vida longa que teve.  
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6.  Assinale a alternativa correta sobre o Romantismo: 
a) O Gênio romântico resgata o ideal universal de Beleza típico do Classicismo 
b) A expressão amorosa dispensa qualquer vínculo com o sentimento do poeta: a poesia busca apenas 

obediência a padrões dominantes na lírica desde Petrarca. 
c) O desalinho sentimental do poeta é reflexo do contexto socioeconômico de relativa tranquilidade 
d) O egotismo típico do período cria personalidades poéticas que se apresentam como muito seguras 

de suas convicções políticas e estéticas. 
e) A genialidade é buscada pelos poetas românticos por meio da reverência ao passado e de um 

estudo sistemático da tradição poética anterior. 
 

7. -se segundo os gostos e 
preferências da burguesia em ascensão. Com uma temática diversificada, logo tornou-se o tipo de 
leitura mais acessível a essa nova classe social. Dentre as afirmativas seguintes, assinale aquela que NÃO 

 
a) - -

com- dade de seus conflitos. 
b) O romance romântico identificado como  retratou os fatos políticos brasileiros da 

época, e também as correntes materialistas daquela segunda metade do século XIX. 
c) 

pequenos conflitos psicológicos. 
d)  

do índio brasileiro, acentuando ainda mais o cunho nacionalista do Romantismo. 
e) 

 
 

8. Leia o texto abaixo. 
 

 mulher é 

comparação capaz de expressar a intensidade dos seus sentimentos.  
 
Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas desse texto. 
a) O amor  nacionalista  homenageada  a religião 
b) A pátria  sentimental  martirizada  o mito 
c) O amor  intimista  idealizada  a natureza 
d) A infância  histórica  divinizada  a Idade Média 
e) A morte  nacionalista  humilhada  a música 
 

9. As três estrofes abaixo pertencem ao poema Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. 
 
Descansem o meu leito solitário 
Na floresta dos homens esquecida, 
À sombra de uma cruz, e escrevam nela: 
- Foi poeta - sonhou - e amou na vida. - 
 
Sombras do vale, noites da montanha 
Que minh'alma cantou e amava tanto, 
Protegei o meu corpo abandonado, 
 E no silêncio derramai-lhe canto! 
 
Mas quando preludia ave d'aurora 
E quando à meia-noite o céu repousa, 
Arvoredos do bosque, abri os ramos... 
Deixai a lua prantear-me a lousa! 
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Nos versos que compõem as estrofes, a temática essencial da obra do poeta é revelada na: 
a) valorização da morte como fuga dos problemas sociaisde sua época. 
b) exaltação da natureza brasileira como propósito de enaltecimento à nacionalidade. 
c) manifestação do desejo de amor e de morte como impulsos presentes em sua sensibilidade 

poética. 
d) adesão aos valores cristãos como indica a imagem da cruz. 
 

Questao contexto: 
 

Observe atentamente a charge abaixo: 
 

 
 

No Romantismo brasileiro, criou-se uma imagem do índio como símbolo da identidade nacional, no entanto, 
nos dias atuais, o que se percebe é uma intensa desvalorização da figura indígena. De acordo com seus 
conhecimentos, diga como a charge em questão aponta criticamente um problema social. 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. d 

I, II e III se referem ao romantismo. 
 

2. d 
III é incorreta pois  o romantismo ganhou força entre a população urbana. 
 

3. b 
o culto ao passado representou uma fuga de um presente insatisfatório no romantismo. 
 

4. d 
O romance surgiu no século XIX e representou a burguesia majoritariamente e deu início à cultura do 
folhetim. 
 

5. b 
A 
elementares do movimento.  
 

6. José -
guarani. 
É um romance baseado numa lenda do período de formação do Ceará, o nativo brasileiro  no caso, a 
índia  relaciona-se com o homem branco. 
Iracema é também anagrama da palavra AMÉRICA. Daí a índia ser a personificação do Novo Mundo 
americano; Martim, o guerreiro branco, é a personificação do conquistador. 

 

Exercícios de casa  
 

7. e 
Enquanto na Europa se recuperava o passado medieval, no Brasil os escritores adaptaram esse modelo e 
recuperaram o passado indígena. 
 

8. b 
Gonçalves Dias é um dos principais nomes da 1ª Geração Romântica. No poema, ele relaciona seus 
sentimentos amorosos junto à descrição do cenário natural. Percebemos a expressão de seus 
sentimentos  
 

9. a 
Apesar de ser um expoente da poesia ultrarromântica, Álvares de Azevedo ironizava, ao mesmo tempo 
que adotava, o comportamento exagerado. 
 

10. c 
A mulher no trecho é itocável, distante e descrita como perfeita, Tais carcterísticas configuram um 
comportamento de idealização. 
 

11. c 
A acceitação da morte como solução vem como efeito do escapismo romântico. 
 



 

 
Li

t.
 

12. d 
O egotismo se constiui a partir do indivíduo ensimesmado do romantismo. 
 

13. b 
O romance histórico no Brasil recuperou o passado histórico do país, idealizando-o. 
 

14. c  
O amor é um tema essencial no romantismo, porém ele não é físico ou carnal, está sempre no campo da 
idealização. 
 

15. c  
A busca da morte como saída para os problemas é natural do romantismo. 

 
 

Questão Contexto  
 

 

única data em que a sociedade lembrasse e respeitasse os indígenas e o seu espaço. É importante ressaltar 
que os índios são parte de nossa cultura e da nossa formação nacional e, muitas vezes, as pessoas tentam 
afastá-las de seus direitos e omiti-las do âmbito social, problema esse que precisa ser alterado com urgência.  
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RESUM O   
 

 
Conjunto vazio  
É um conjunto que não possui elementos. O conjunto vazio é representado por { } ou ∅. 
 
Subconjuntos  
Quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a um outro conjunto B, diz-se, então, 
que A é um subconjunto de B, ou seja A⊂ B. Observações: 

• Todo o conjunto A é subconjunto dele próprio, ou seja A⊂A; 
• O conjunto vazio, por convenção, é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja ∅⊂A 

 
União de Conjuntos  
Dados os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A B, 
formado por todos os elementos pertencentes a A ou B, ou seja: A B={x / x A ou x B}  

 
 
Intersecção de Conjuntos  
Dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos conjuntos A e B ao conjunto representado 
por A B, formado por todos os elementos pertencentes a A e B, simultaneamente, ou seja: A B={x / x A e x B}   

 
 
Diferença de Conjuntos  
Dados os conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e B (nesta ordem) ao conjunto representado por 
A-B, formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a B, ou seja A-B={x / x A e x B}  

 
 
Produto Cartesiano  
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Dados os conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano A com B, ao conjunto AxB, formado por todos os 
pares ordenados (x,y), onde x é elemento de A e y é elemento de B, ou seja AxB={ x,y  / x A ou y B}   
  
Número de subconjuntos de um conjunto: se um conjunto A possuir n elementos, então 
existirão 2n subconjuntos de A. 
 

Símbolos 

 
 
Símbolos das operações 
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EXERCÍ CI OS  
 

 

1. Numa cidade com 30000 domicílios, 10000 domicílios recebem regularmente o jornal da loja de 
eletrodomésticos X, 8000 recebem regularmente o jornal do supermercado Y e metade do número de 
domicílios não recebe nenhum dos dois jornais. 
Determine: 
a) o número de domicílios que recebem os dois jornais. 
b) a probabilidade de um domicílio da cidade, escolhido ao acaso, receber o jornal da loja de 

eletrodomésticos X e não receber o jornal do supermercado Y. 
 

2. Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de Matemática e 20 de História. O número de alunos desta 
classe que gostam de Matemática e de História é: 
a) exatamente 16 
b) exatamente 10 
c) no máximo 6 
d) no mínimo 6 
e) exatamente 18  

 

3. Sabe-se que, em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 
pessoas. Podemos afirmar corretamente que, nesse grupo,  
a) pelo menos uma pessoa leu os dois livros. 
b) nenhuma pessoa leu os dois livros. 
c) pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos dois livros. 
d) todas as pessoas leram pelo menos um dos dois livros. 

 

4. Três candidatos A, B e C concorrem à presidência de um clube. Uma pesquisa apontou que, dos sócios 
entrevistados, 150 não pretendem votar. Dentre os entrevistados que estão dispostos a participar da 
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eleição, 40 sócios votariam apenas no candidato A, 70 votariam apenas em B, e 100 votariam apenas no 
candidato C. Além disso, 190 disseram que não votariam em A, 110 disseram que não votariam em C, e 
10 sócios estão na dúvida e podem votar tanto em A como em C, mas não em B. Finalmente, a pesquisa 
revelou que 10 entrevistados votariam em qualquer candidato. Com base nesses dados, pergunta-se:  
a) Quantos sócios entrevistados estão em dúvida entre votar em B ou em C, mas não votariam em A? 

Dentre os sócios consultados que pretendem participar da eleição, quantos não votariam em B?  
b) Quantos sócios participaram da pesquisa? Suponha que a pesquisa represente fielmente as 

intenções de voto de todos os sócios do clube. Escolhendo um sócio ao acaso, qual a 
probabilidade de que ele vá participar da eleição, mas ainda não tenha se decidido por um único 
candidato? (Sugestão: utilize o diagrama de Venn fornecido abaixo) 

 
5. Considere o conjunto A dos múltiplos inteiros de 5, entre 100 e 1000, formados de algarismos distintos. 

Seja B o subconjunto de A formado pelos números cuja soma dos valores de seus algarismos é 9. Então, 
a soma do menor número ímpar de B com o maior número par de B é: 
a) 835.  
b) 855.  
c) 915.  
d) 925.  
e) 945. 

 

6. Uma empresa que fabrica o refrigerante Refridagalera fez uma pesquisa para saber a preferência dos 
consumidores em relação ao seu produto e àquele de um de seus concorrentes, o Refridamoçada. 
Foram ouvidas 1000 pessoas, das quais 600 consumiam o Refridagalera, 200 consumiam os dois, 500 
consumiam o Refridamoçada e 100, nenhum deles. Um dos entrevistados foi escolhido ao acaso. 
Calcule a probabilidade de que ele seja consumidor de  
a) Refridagalera e Refridamoçada.  
b) Refridagalera ou Refridamoçada. 

 

7. As pessoas atendidas em uma unidade de saúde apresentaram os seguintes sintomas: febre alta, dores 
no corpo e dores de cabeça. Os dados foram tabulados conforme quadro a seguir: 

 
Determine o número de pacientes atendidos no posto de saúde. 
a) 62 pessoas 
b) 68 pessoas 
c) 40 pessoas 
d) 86 pessoas 
e) 42 pessoas  
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8. As marcas de cerveja mais consumidas em um bar, num certo dia, foram A, B e S. Os garçons 
constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela a seguir: 

Marcas consumidas Nº de consumidores 
A 150 
B 120 
C 80 

A e B 60 
A e C 20 
B e C 40 

A, B e C 15 
Outras 70 

 
a) Quantos beberam cerveja no bar, nesse dia? 
b) Dentre os consumidores de A, B e S, quantos beberam apenas duas dessas marcas?  
c) Quantos não consumiram a cerveja S?  
d) Quantos não consumiram a cerveja B nem a marca S ? 

 

9. Em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte: 

 
- têm casa própria: 38 
- têm curso superior: 42 
- têm plano de saúde: 70  
- têm casa própria e plano de saúde: 34  
- têm casa própria e curso superior: 17  
- têm curso superior e plano de saúde: 24  
- têm casa própria, plano de saúde e curso superior: 15 
 
Qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? 
(Sugestão : utilize o diagrama de VENN para facilitar os cálculos) 
a) 25%  
b) 30%  
c) 35%  
d) 40%  
e) 45% 

 

10.  Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos estes dados:  
• 40% dos entrevistados leem o jornal A.  
• 55% dos entrevistados leem o jornal B.  
• 35% dos entrevistados leem o jornal C.  
• 12% dos entrevistados leem os jornais A e B.  
• 15% dos entrevistados leem os jornais A e C.  
• 19% dos entrevistados leem os jornais B e C.  
• 7% dos entrevistados leem os três jornais.  
• 135 pessoas entrevistadas não leem nenhum dos três jornais.  

Considerando-se estes dados, é CORRETO afirmar que o número total de entrevistados foi:  
a) 1200  
b) 1500  
c) 1250  
d) 1350 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula  
 
1. a) 3 000 

Observando o diagrama criado a partir do enunciado 
Seja n o número de pessoas que recebem os dois jornais: 
Teremos: 10000 - n + n + 8000 - n + 15000= 30000 
Logo, 33000 - n = 30000  n = 3000. 
Portanto, 3000 domicílios recebem os dois jornais. 
b) 7/ 30 
nas condições do enunciado, existem 10000 - n = 10000 - 3000 = 7000 
Como o conjunto universo possui 30000 domicílios, a probabilidade solicitada será igual a  
p = 7000 /  30000 = 7/ 30 
Portanto, a resposta do item (b) é igual a 7/ 30, ou aproximadamente igual a 0,2333 ou 23,33%. 

 
2. d 

n(U)=30 
n(M)=16 
n(H)=20 

 
n(MUH)=n(M)+n(H)-n(M ) 
16+20-n(M 0 
36- M H) 
n(M 6 
Logo, no mínimo 6. 

 
3. c 

Considere o espaço amostral S com 10 elementos.  
Sabemos que: n(A)=5 n(B)=4 temos que n(A B) 9.  
Logo, podemos concluir que: 1 elemento não pertence a A B. 
 

4.  
a) 20 sócios estão em dúvida entre os candidatos B e C, e não votariam em A. Dos sócios que vão  

participar da eleição, 150 não votariam no candidato B.  
O número de sócios entrevistados que estão em dúvida entre votar em B ou em C, mas não votariam 
em A (conjunto (B  C)  A) é 20. O número de sócios consultados que pretendem participar da 
eleição, mas não votariam em B (conjunto (A  B  C)  B) é 150. 
Participaram da pesquisa 400 candidatos. A probabilidade de um sócio não ter escolhido ainda o seu 
candidato é P = 1/ 10. 
 

b) participaram da pesquisa 400 candidatos. A probabilidade de um sócio não ter escolhido ainda o 
seu candidato é P = 1/ 10. 
O número de sócios que participaram da pesquisa é 400. Escolhendo um sócio ao acaso, a 
probabilidade de que ele participará da eleição é 2500/ 250. 

  A probabilidade de que ele participará da eleição e ainda não se decidiu por um único candidato é 
40/ 250. 
Portanto, a probabilidade de que ele participará da eleição e ainda não se decidiu por um único 
candidato é: 

(250/ 400) . (40/ 250) = 40/ 400 = 10% 
 
5. e 

O menor número ímpar de B é 135 (1 + 3 + 5 = 9) e o maior número par de B é 810 (8 + 1 + 0 = 9). Portanto, 
a soma pedida é 135 + 810 = 945. 
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6. a) 20% 

 
b) 90% 
Com estas alterações, temos o seguinte diagrama de Venn: 

 
Se um dos entrevistados foi escolhido ao acaso, então a probabilidade de que ele seja consumidor de:  
a) Refridagalera e Refridamoçada será:200/ 1000 = 20%. 
b) Refridagalera ou Refridamoçada será 900/ 1000 = 90%. 
 

7. c 
Considere os diagramas que resumem a tabela Total = 10 + 4 + 6 + 2 + 12 + 4 + 2 = 40 

 
 

8. a) Total de bebedores = (85 + 35 + 35) + (45 + 25 + 5) + (15) + 70 = 315 
b) Apenas duas = 45 + 25 + 5 = 75 
c) Não consumiram S = 315 - 70 = 245 
d) Não consumiram B nem S: 85 + 70 = 155 
 
Somente A e B = 60 - 15 = 45 
Somente B e S = 40 - 15 = 25 
Somente A e S = 20 - 15 = 5 
 
Somente A = 150 - 45 - 15 - 5 = 85 
Somente B = 120 - 45 - 25 - 15 = 35 
Somente S = 80 - 25 - 5 - 15 = 35 

 
9. a 
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T → Número de pessoas entrevistadas. 
S → Número de pessoas que disseram sim para pelo menos uma das opções. 
N → Número de pessoas que disseram não para todas as alternativas. 
NT→ Porcentagem de pessoas que disseram não para todas as alternativas. 
T = S + N 
N = T - S 

 
 

 
N = T  S 
N = 120  (2+2+16+9+27+19+15) 
N = 120  90 
N = 30 
 
NT=30120=14=0,25=25% 

 
10. b 

Somente A e B = 12 - 7 = 5% 
Somente A e C = 19 - 7 = 12% 
Somente B e C = 15 - 7 = 8% 
Somente A = 40 - 5 - 7 - 8 = 20% 
Somente B = 55 - 5 - 12 - 7 = 31% 
Somente C = 35 - 8 - 12 - 7 = 8% 
 
(20 + 31 + 8 ) + ( 5 + 12 + 8 ) + 7 = 91 % 
 
Nenhum jornal = 9% 
 
9% ------ 135 
100% ---- x 
 
x = 100.135/ 9 ----> x = 1500  
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RESUM O   
 

 
Discurso 
 
Discurso é toda interação comunicativa dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para 
quem se fala e ao assunto  sobre o qual  se fala. 
 
Tipos de discurso  
 
Discurso direto: a fala do personagem é reproduzida de forma fiel e literal. Exemplo: 
 
Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar: 

 Alô, quem fala? 
 Bom dia, com quem quer falar?  respondeu com tom de simpatia. 

 
Discurso indireto: o narrador interfere na fala do personagem, não a reproduzindo de forma literal; aqui são 
as palavras do narrador contando a fala do personagem. A narração é feita em 3º pessoa. Exemplo:  
 
Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e 
honestidade. 
 
Discurso indireto livre: mescla o discurso indireto com o direto. Exemplo: 
 
Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves 
matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse 
tresvariando.  (Graciliano Ramos, Vidas secas) 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1.           Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, 
diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, 
sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão o cachimbo. Dois ou três passantes 
rodearam-no, indagando se não estava se sentindo bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, mas não 
se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque.  

Estendeu-se mais um pouco, deitado agora na calçada, o cachimbo a seu lado tinha apagado. 
Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse, deixando-o respirar. E abriu-lhe o paletó, o 
colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, Dario roncou pela garganta e um fio 
de espuma saiu do canto da boca. Cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés, embora não 
pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta à outra, as crianças foram acordadas e 
vieram de pijama às janelas. O senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda 
a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou 
cachimbo ao lado dele. 

 Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo. Um grupo transportou-o na 
direção do táxi estacionado na esquina. Já tinha introduzido no carro metade do corpo, quando o 
motorista protestou: se ele morresse na viagem? A turba concordou em chamar a ambulância. Dario 
foi conduzido de volta e encostado à parede - não tinha os sapatos e o alfinete de pérola na gravata. 

Dalton Trevisan 

"Uma velhinha ( ... ) gritou que Dario estava morrendo. " O discurso direto seria assim:  
a) uma velhinha ( ... ) gritou: -Dario está morrendo.  
b) uma velhinha ( ... ) gritou: -Dario estava morrendo.  
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c) uma velhinha ( ... ) gritou: -Dario estara morrendo. 
d) uma velhinha ( ... ) gritou: -Dario estará morrendo.  
e) uma velhinha ( ... ) gritou: -Dario estaria morrendo. 

 

2. Assinale a alternativa em que o diálogo do primeiro quadrinho tem expressão adequada em discurso 
indireto, dando sequência à frase abaixo. 

 

 
 
 

Indagada sobre o segredo de um casamento duradouro, a velha senhora respondeu à jovem secretária  
a) isso: fosse você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficando fora do 

caminho. 
b) o seguinte: seja você mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e fique fora 

do caminho.  
c) que fosse ela mesma, tivesse seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho.  
d) que: seja você mesma, tenha seus próprios interesses, dê espaço ao outro e fique fora do caminho.  
e) que fora ela mesma, tenha seus próprios interesses, desse espaço ao outro e ficasse fora do 

caminho. 
 

3. "Ela insistiu: - Me dá esse papel aí." Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a 
alternativa correta é:  
a) Ela insistiu que desse aquele papel aí.  
b) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali.  
c) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí.  
d) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí.  
e) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 

 

4. 
mudos, com a mulher e um que outro filho espantado já de pé àquela hora, ouvem. Todos aqueles 

Depois, à hora da saída, eram aquelas caras curiosas à janela. com os olhos fitos nele, enquanto ele 
cumprimentava. O leiteiro diz-lhe aquelas coisas, despenca-se pela escadinha que vai do portão até à 
rua, toma as rédeas do burro e sai a galope, fustigando o animal, furioso, sem olhar para nada. 
Naziazeno ainda fica um instante ali sozinho. (A mulher havia entrado.) Um ou outro olhar de criança 
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fuzila através das frestas das cercas. As sombras têm uma frescura que cheira a ervas úmidas. A luz é 
doirada e anda ainda por longe, na copa das árvores, no meio da estrada avermelhada. Naziazeno 
encaminha-se então para dentro de casa. Vai até ao quarto. A mulher ouve-lhe os passos, o barulho de 
abrir e fechar um que outro móvel. Por fim, ele aparece no pequeno comedouro, o chapéu na mão. 
Senta-se à mesa, esperando. Ela lhe traz o alimento.  Ele não aceita mais desculpas... Naziazeno não 
fala. A mulher havia-se sentado defronte dele, enquanto ele toma o café.  Vai nos deixar ainda sem 
leite... Ele engole o café, nervoso, com os dedos ossudos e cabeçudos quebrando o pão em pedaços 
miudinhos, sem olhar a mulher.  É o que tu pensas. Temores... Cortar um fornecimento não é coisa 
fácil.   

(Dyonélio Machado, Os ratos.)  

 
Leia o trecho: 
 A mulher havia-se sentado defronte dele, enquanto ele toma o café. 
  Vai nos deixar ainda sem leite...  
 
Assinale a alternativa que substitui o discurso direto pelo discurso indireto, sem que ocorram 
infrações da norma culta.  
a) A mulher lhe disse que o leiteiro ainda iria deixá-los sem leite.  
b) A mulher o disse que o leiteiro ainda lhes irá deixar sem leite.  
c) A mulher diz-lhe que o leiteiro ainda deixaria eles sem leite.  
d) A mulher nos disse que o leiteiro lhes deixaria sem leite.  
e) A mulher disse-lhe que o leiteiro ainda nos deixará sem leite. 

 

5. Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto. 
a) Perguntou o que fazer com tanto livro velho.  
b) Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele 

armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela.  
c) Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas?  
d) A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora.  
e) Era então dia primeiro? Não podia crer nisso. 

 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

1. Observe este anúncio, com foto que retrata um depósito de lixo.  

 
(Adaptado de campanha publicitária - Instituto Etho s) 

 
a)  
b) 

imagem fotográfica decorre um sentido irônico. A afirmação aplica-se ao anúncio? Justifique 
resumidamente sua resposta.   
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2. Diálogo ultra-rápido  
- Eu queria propor-lhe uma troca de idéias ...  
- Deus me livre!  

(Mário Quintana)  

 
No diálogo acima, a personagem que responde:- Deus me livre! cria um efeito de humor com o sentido 
implícito de sua frase fulminante.  
a) Continue a frase -Deus me livre!, de modo que a personagem explicite o que estava implícito nessa 

frase. 
b) Transforme o diálogo anterior em um único período, utilizando apenas o discurso indireto e 

conservando o sentido do texto.  
 

3. Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves 
matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse 
tresvariando. 

(Graciliano Ramos, Vidas secas) 

 
Uma das características do estilo de Vidas secas é o uso do discurso indireto livre, que ocorre no trecho  

 
 

 
 
 

 

4. História estranhaUm homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com sete anos 
de idade. Está com quarenta, quarenta e poucos. De repente dá com ele mesmo chutando uma bola 
perto de um banco onde está a sua babá fazendo tricô. Não tem a menor dúvida de que é ele mesmo. 
Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. 
Um dia ele estava jogando bola no parque quando de repente aproximou-se um homem e... O homem 
aproxima-se dele mesmo. Ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos 
se enchem de lágrimas. Sente uma coisa no peito. Que coisa é a vida. Que coisa pior ainda é o tempo. 
Como eu era inocente. Como os meus olhos eram limpos. O homem tenta dizer alguma coisa, mas 
não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo, longamente. Depois sai caminhando, chorando, 
sem olhar para trás. 
O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Também se reconheceu. E fica pensando, 
aborrecido: quando eu tiver quarenta, quarenta e poucos anos, como eu vou ser sentimental!  

(Luis Fernando Verissimo, Comédias para se ler na e scola)  

O discurso indireto livre é empregado na seguinte passagem:  
a) Que coisa é a vida. Que coisa pior ainda é o tempo.  
b) Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela 

cena.  
c) Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com sete anos de idade.  
d) O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo, 

longamente.  
e) O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. 

 

5.            Na semana passada, ouvi uma senhora suspirar: - 
moderno é um pobre ser dilacerado de perplexidades. Nunca se duvidou tanto. Outro dia, um 
diplomata português perguntou se a mulher bonita era realmente bonita. Respondi-lhe: -  

Já escrevi umas cinqüenta vezes que a grã-fina é a falsa bonita. Seu penteado, seus cílios, seus 
vestidos, seu decote, sua maquiagem, suas jóias - tudo isso não passa de uma minuciosa montagem. E 
se olharmos bem, veremos que sua beleza é uma fraude admirável. Todos se iludem, menos a própria. 
No terreno baldio, e sem testemunhas, ela há de reconhecer que apenas realiza uma imitação de 
beleza.  
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Portanto, a pergunta do diplomata português tem seu cabimento. E minha resposta também foi 
justa. Às vezes, a mulher bonita não é bonita, como a grã-fina. Mesmo as que são bem-dotadas 
fisicamente têm suas dúvidas.  

Crônica de Nelson Rodrigues  

 
Reescrevendo-
bonita em discurso direto, tem-se, corretamente: 
a) Um diplomata português perguntou: - Se a mulher bonita era realmente bonita? 
b) Um diplomata português perguntou: - Quando a mulher bonita é realmente bonita?  
c) Um diplomata português perguntou se: - A mulher bonita era realmente bonita?  
d) Um diplomata português perguntou: - E se a mulher bonita for realmente bonita?  
e) Um diplomata português perguntou: - A mulher bonita é realmente bonita? 

 

6. Leia o período: "Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu." 
Considerando a possibilidade de várias organizações sintáticas para os períodos compostos, assinale a 
alternativa em que não há alteração de sentido em relação ao período indicado: 
a) Meu pai disse-me, à porta do Ateneu, que lá eu encontraria o mundo.  
b) À porta do Ateneu, meu pai disse-me que lá eu teria de encontrar o mundo.  
c) Disse-me meu pai, à porta do Ateneu, que somente lá eu encontraria o mundo.  
d) Quando chegamos à porta do Ateneu, meu pai disse-me que lá eu precisaria encontrar o mundo.  
e) Ao chegarmos à porta do Ateneu, meu pai orientou-me para que lá eu encontrasse o mundo. 

 

7. No discurso indireto livre, há uma mistura das falas do narrador e da personagem, de tal modo que se 
torna difícil precisar os limites da fala de um e de outro. Esse tipo de discurso ocorre em  
a) No fim de três semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso.  
b) Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia; ceava e ia dormir.  

 pensou ele um dia   
d) Que admira que começasse a amar? E não era ela bonita? 
e) Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. 

 

8. Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 
era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 
e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. (...) Estavam casados havia três 
anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais inteligente, mais alegre ... E 
recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a alma dilatada, 
sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela!  

Eça de Queirós, O primo Basílio 
 

No texto encontra-se  
a) um narrador de 3ª- pessoa que, do ponto de vista da figura feminina, narra as aventuras de um casal 

apaixonado.  
b) um narrador-personagem, identificado como o marido de Luísa, que enaltece os prazeres do amor.  
c) um narrador-personagem que descreve a mulher como uma dona de casa cuidadosa e inteligente, 

atributos incomuns na época.  
d) um narrador de 1ª- pessoa que se utiliza do discurso direto para dar voz ao marido de Luísa.  
e) um narrador onisciente que, por meio do discurso indireto livre, desvenda os pensamentos do 

marido de Luísa. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Anitta e Projota: 

 
 

Tinha medo de um "eu te amo" sair da minha boca 
Até que um dia ele saiu 
Eu gelei, e te olhei, você disse: eu também, e sorriu 
 
Maluco o suficiente pra gostar de mim 
Corajoso o suficiente pra ir até o fim 
Se eu tivesse te desenhado e te encomendado 
Teria feito exatamente assim 
 
Ele me disse: Vai! 
Eu disse: Já vou! 
Ele me disse: Volta! 
Eu disse: Oôôu Ai que saudade de você, debaixo do meu cobertor 
 
Identifique o trecho dialógico em que há discurso direto e depois passe para o discurso indireto. 
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GABARI TO 

 

 
 

Exercícios de aula 
 
1. a 

-  
 

2. c 
A alternativa é a única que preenche os requisitos: tanto de estrutura do discurso indireto (como a 
presença de verbo dicendi) quanto aos tempos e modos verbais adequados. 
 

3. e 

-  
 

4. a 
A alternativa não apresenta nenhuma incorreção sintática, ortográfica, etc., isto é, está totalmente de 
acordo com a norma culta. 
 

5. a 
 

 

Exercícios de casa  
 
1. a) O pai disse que o filho um dia seria o dono de tudo aquilo. Obs: a forma O pai disse ao filho que um 

aquilo tudo seria dele gera ambiguidade.  
b) Sim. A Ironia é uma forma de atribuir a uma expressão, por meio de um contexto específico, um 
significado contrário ao que normalmente tem. "Filho, um dia isso tudo será eu" carrega por si só a forte 
conotação de uma herança positiva. Já a imagem do lixão tem conotação oposta. Ao associar a frase à 
imagem, transferiu-se a conotação negativa do lixão à herança, criando, portanto, ironia.  
 

2. a) Deus me livre! Eu não quero abrir mão das minhas ideias para ficar com as suas!  
b) Há mais de uma possibilidade: 1. Uma pessoa diz a outra que queria propor-lhe uma troca de ideias, e 
esta responde que Deus a livrasse daquilo. 2. Uma pessoa disse a outra que queria propor-lhe uma troca 
de ideias, e esta outra respondeu que Deus a livrasse daquilo.  
 

3. d 
 

 
4. a 

É a única alternativa que permite identificar a enunciação de uma fala, no caso, o monólogo interior do 

são que seu autor obtém omitindo os verbos 
dicendi (aqueles empregados para indicar falas de personagens: dizer, falar etc). 
 

5. Na passagem da frase em discurso para o discurso direto   A 
mulher bonita é realmente bonita  nota-se  a mudança de pontuação, isto é , aparecem os dois pontos 
que introduzem a fala do narrador, precedida de um travessão e encerrada por um ponto de 
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interrogação, o que configura uma fala em um diálogo. Outra mudança envolve o tempo verbal: o 
im  
 

6. a 
Nessa alternativa, o pai no narrador diz-lhe que o mundo seria encontrado, sem alteração de sentido em 
relação ao período original.  
 

7. e 
 

 

Questão Contexto  
 

Ele me disse: Vai! 
Eu disse: Já vou! 
Ele me disse: Volta! 

 
 
Sugestão: Ele me disse para ir e eu disse que iria. Ele me pediu para voltar e eu disse que estava com 
saudade dele debaixo do meu cobertor. 
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Funções inorgânicas: óxido básico, 
bases 

24 
abr 

 

RESUM O   
 

 
Os óxidos são classificados em função do seu comportamento na presença de água, bases e ácidos. 
 
Óxidos básicos 

Reagem com a água produzindo bases que quando reagem com ácidos originando sal e água. 
 

• Na2O + H2O         2 NaOH 
• Na2O + H2SO4     Na2SO4 + H2O 

 
Óxidos com nox fixo 

Óxidos formados por elementos com possuem no nox fixo. 
  

Óxido de nome do elemento  
 

Na2O = óxido de sódio 
 

Óxidos com nox variavel 
Óxidos formados por elementos que tem o nox variável. 

Óxido de nome do elemento  NOX em romanos  
 

FeO = óxido de ferro II 
Fe2O3 = óxido de ferro III 

 
Ou 

 
Oxido de nome do elemento  Terminação ICO  maior NOX 

 
 Terminação OSO  menor NOX 

 
Fe2O3 = óxido férrico 
FeO = óxido ferroso 

 

Bases ou hidróxidos   
São substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único tipo de 

ânion os íons OH- (hidroxila). 
 
(em solução aquosa)  C(OH)x     Cx+

(aq)  + xOH-
(aq) 

 
Nomenclatura de bases  
 
Para a nomenclatura das bases, pode-se utilizar a seguinte regra 
 

Hidróxido  de nome do cátion  
 

NaOH           Hidróxido de sódio e pode ser classificada como uma monobase 
Ca(OH)2          Hidróxido de cálcio e pode ser classificada como uma dibase 

     Al(OH)3           Hidróxido de alumínio e pode ser classificada como uma tribase 
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• Casos especiais 
Quando um mesmo elemento forma cátions com diferentes cargas, acrescenta-se  o número da carga, em 
algarismo romano, ao final do nome. Uma outra maneira de se diferenciar é acrescentando o sufixo -oso para 
o cátion de menor carga e o sufixo -ico  ao cátion de maior carga. 
 

Fe(OH)3 = hidróxido férrico 
Fe(OH)2 = hidróxido ferroso 

 
Solubilidade das bases em água  
 
Metais alcalinos e NH4OH  
Metais alcalino  

 
 
Força ou grau de dissociação 
 

• Bases forte: LiOH; NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2; 
• Bases fracas: NH4OH e bases dos demais metais. 

 
 

EXERCÍ CI OS DE AULA   
 

 

1. Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água tendo um hidróxido como produto. 
 

São óxidos básicos todas as seguintes substâncias:  
a) 2 3 2CO , SO , TiO .     
b) 2 2CaO, Na O, K O.     
c) 4CaSO , MgO, CO.     
d) 2 2 2Li O, Mg(OH) , SiO .     
e) 3 4KHO , CaO, BaSO .     

   

2. O elemento X forma com o oxigênio um óxido básico de fórmula XO, enquanto o elemento J forma 
com o oxigênio um óxido ácido de fórmula J2O. O composto formado pelos elementos X e J é:  
a) metálico e apresenta fórmula mínima XJ.    
b) molecular e apresenta fórmula molecular X2J3.    
c) molecular e apresenta fórmula molecular XJ2.    
d) iônico e apresenta fórmula mínima X2J.    
e) iônico e apresenta fórmula mínima XJ2.    

   

3. Considere as seguintes afirmações a respeitos dos óxidos: 
 

I. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos. 
II. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes. 
III. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água. 
IV. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com base. 
 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II e III, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) I, II e IV, apenas.    
d) II, III e IV, apenas.    
e) I e III, apenas.    
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4. A química está presente em nossa rotina, em todos os materiais que nos cercam e em todos os seres 
vivos. O hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio e o óxido de cálcio são exemplos disso, pois, no 
nosso cotidiano, são conhecidos como soda cáustica, leite de Magnésia e cal virgem.  

 
As fórmulas moleculares destas substâncias estão dispostas, respectivamente, em  
a) 2NaOH, MgOH  e 2CaO     
b) 2NaOH, Mg(OH)  e CaO     
c) 2 2Na(OH) , MgOH  e 2Ca O     
d) 2NaOH, Mg(OH)  e 2Ca O     

   

5. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua 
composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda 
normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto "derretido" quando exposta 
ao ar por certo período. 

 
 

a) absorção da umidade presente no ar atmosférico.    
b) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente.    
c) reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar.    
d) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido.    
e) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar.    

   

6. Na fabricação de papel, as indústrias de celulose geram resíduos com alto teor de hidróxido de sódio. 
Durante o processo de clarificação do resíduo líquido, são separadas, por sedimentação, as impurezas, 
tais como: carbono não queimado, ferro, sílica, cálcio, alumina e magnésio. Agricultores situados 
próximos a essas indústrias utilizam esse resíduo para correção da acidez do solo. Embora não exista 
critério definido para dosagem dessas aplicações, estudos apontam que, em alguns casos, o uso é 
benéfico, mas, em determinados tipos de solo, o uso desse resíduo influencia na estabilidade da argila, 
provocando erosão. 

 
Em relação à fabricação de papel, é CORRETO afirmar:  
a) A sedimentação é um processo químico para extrair a celulose da madeira.    
b) Os resíduos gerados na fabricação de papel apresentam caráter alcalino.    
c) O resíduo pode ser aplicado em qualquer solo para melhorar suas propriedades.    
d) A celulose é um polipeptídio natural que apresenta alto teor de toxicidade.    

 
 

EXERCÍ CI OS DE CASA   
 

 

1. Os hidróxidos de sódio, cálcio, alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de 
hidroxilas. Assinale a alternativa que define corretamente estas bases na sequência indicada.  
a) Monobase, dibase, dibase e monobase.    
b) Monobase, monobase, tribase e dibase.    
c) Dibase, dibase, tribase e dibase.    
d) Tribase, monobase, monobase e monobase.    
e) Monobase, dibase, tribase e dibase.    

   

2. Observe as fórmulas do sulfato de amônio (NH4)2SO4 e do hidróxido de potássio KOH e assinale a 
alternativa que apresenta a fórmula do hidróxido de amônio, substância presente em alguns produtos 
de limpeza.  
a) NH4

1+    
b) (NH4)2OH    
c) NH4(OH)2    
d) NH4OH    
e) NH4(OH)4    
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3. A ferrugem é uma mistura de hidróxido e óxido de Fe2+ e Fe3+. A alternativa que apresenta formulação 
correta de duas dessas substâncias é:  
a) Fe2OH  e  Fe2O3.    
b) Fe(OH)3  e   FeO.    
c) FeOH2  e  FeO2.    
d) Fe(OH)2  e  Fe2O.    
e) FeOH  e Fe2O3.    

   

4. Nos anos 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, 
em parte de seu curso, águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão 
desativada, o qual continha ácido sulfúrico 2 4(H SO ).  Essa água, embora límpida, era desprovida de 

vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose que emprega hidróxido 
de sódio (NaOH)  e carbonato de sódio 2 3(Na CO )  em seus processos. Em pouco tempo, observou-se 

que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer.  
 

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa . Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012 (ada ptado). 

 
A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a  
a) diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele.    
b) precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica.    
c) biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado.    
d) diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose.    
e) volatilização do ácido sulfúrico após contato com o novo efluente introduzido no rio.    

   

5. Dadas as distribuições da camada de valência de alguns elementos, 
 

2 5A 3s 3p  2 3C 2s 2p  2 4E 2s 2p  
2B 3s  2 1D 3s 3p   

 
são feitas as seguintes afirmativas: 
 
I. A ligação entre os elementos A e C forma uma substância com geometria trigonal plana. 
II. Os elementos B e E formam um composto que apresenta caráter básico na presença de água. 
III. O composto resultante da ligação entre A e B conduz corrente elétrica em solução aquosa. 
IV. Quando C se liga a E, forma uma substância que reage com ácido, produzindo sal e água. 
V. Uma substância de fórmula química D2E3 pertence à função hidróxido. 
 
São corretas as proposições  
a) I e V.    
b) I e II.    
c) II e III.    
d) III e IV.    
e) IV e V.    

   

6. O leite de vaca é um alimento rico em cálcio, elemento essencial para o fortalecimento e para a 
formação dos ossos. O pH normal do leite de vaca é aproximadamente 7. Uma vez tirado das tetas da 
vaca e submetido ao passar do tempo, esse valor vai diminuindo por causa do aparecimento de ácido 
láctico produzido por lactobacilos presentes no leite, até que o leite se torne azedo. Com a intenção 
de disfarçar essa decomposição natural do leite, alguns produtores mal intencionados fazem a sua 
adulteração, adicionando bicarbonato de sódio. Com este procedimento, o pH do leite se elevava a 
um valor próximo de 9. Para detectar essa fraude, pode-se coletar uma amostra do leite e  

 
I. Fervê-lo, observando se há formação de nata.  
II. Gotejar fenolftaleína, observando se aparece cor rósea.  
III. Colocar hidróxido de sódio, verificando se ocorre efervescência.  



 

 
Q

uí
. 

 
É correto o que se afirma  
a) somente em I.    
b) somente em II.    
c) somente em III.    
d) em I e II.    
e) em II e III.    

   

7. Considere os seguintes óxidos: 
 

I. MgO 
II. CO  
III. CO2 
IV. CrO3 
V. Na2O 
 
Os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, reagem produzindo bases são  
a) apenas II e III.    
b) apenas I e V.    
c) apenas III e IV.    
d) apenas IV e V.    
e) apenas I e II.    

   

8. Sobre as características do dióxido de enxofre 2(SO ),  afirma-se que: 

 
I. apresenta geometria angular. 
II. apresenta ligações covalentes. 
III. corresponde a um óxido básico. 
IV. corresponde a uma molécula apolar. 
 
São corretas apenas as afirmações  
a) I e II.    
b) I e IV.    
c) II e III.    
d) III e IV    
  

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

O hidróxido de magnésio, mais conhecido como leite de magnésia  tem funções muito importantes que vão 
muito além do que a grande maioria das pessoas imagina. 

Popularmente utilizado para reduzir a quantidade de ácidos estomacais  e para tratar problemas de 
constipação  a curto prazo, o leite de magnésia, na verdade, traz muitas outras vantagens para o ser humano 

 vantagens que podem, com certeza, mudar a vida de quem consome este produto extremamente saudável 
e nutritivo.  

Fonte: https:/ / www.greenme.com.br/ alimentar-se/ alimentacao/ 2864-beneficios-leite-de-magnesia 

A base descrita no texto tem varias funções no dia-a-dia, seja no âmbito comercial ou industrial. A formula 
do composto descrito no texto é dada por: 

a) Mg2(OH)2    
b) Mn(OH)2     
c) Mg2(OH)    
d) Mg(OH)2    
e) Mn(OH)2     

https://www.greenme.com.br/alimentar-se/alimentacao/2864-beneficios-leite-de-magnesia
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Exercícios de aula  
1. b 

São óxidos básicos (possuem metais das famílias IA e IIA) e reagem com água produzindo bases, as 
seguintes substâncias: 2 2CaO, Na O, K O.    

 
2. e 

X de nox +2 é um metal por formar um oxido básico e J é um ametal por formar um oxido ácido com o 
O e um sol quando ligado a X. 
 

3. a 
Os óxidos anfóteros têm comportamento duplo, daí o prefixo  (que significa duplo). Podem ser 
formados por metais ou por semimetais. 
A maioria dos óxidos anfóteros são moleculares, sólidos e insolúveis em água. 

 
Exemplos: 

2 2 3 2 3 2 5 2 3 2 5 2ZnO, SnO, SnO , A O , As O , A O , Sb O , Sb O , PbO, PbO .l l  

 
Eles são capazes de reagir com um ácido forte se comportando como uma base. 
O óxido de zinco (ZnO)  pode reagir com o ácido clorídrico (HC )l  formando água e cloreto de zinco. 

2 2ZnO 2HC H O ZnC  l l  

Ele também pode reagir com hidróxido de sódio (NaOH)  formando água e zincato de sódio. 

2 2 2ZnO 2NaOH H O Na ZnO      
 
4. b 

Hidróxido de sódio: NaOH  
Hidróxido de magnésio: 2Mg(OH)  

Óxido de cálcio: CaO    
 
5. a 

O principal componente da mistura conhecida como soda cáustica é o hidróxido de sódio (NaOH).  

Esta base absorve água da atmosfera, ou seja, é um composto higroscópico. O hidróxido de sódio ao ser 
hidratado forma uma espécie de pasta apresentando o aspecto "derretido" citado no texto.   

 
6. b 

[A] Incorreta. A sedimentação é um processo físico de separação de misturas. 
[B] Correta. Pois são utilizadas para corrigir a acidez do solo, apresentam, portanto, caráter alcalino. 
[C] Incorreta. Por apresentar propriedades alcalinas, não pode ser usada em qualquer tipo de solo, 

somente aqueles que são ácidos. 
[D] Incorreta. A celulose é um polissacarídeo, que possui baixo teor de toxicidade.   

 

Exercícios de casa  

 
1. e 

Hidróxido de sódio (NaOH): monobase (1 grupo OH). 
Hidróxido de cálcio 2(Ca(OH) ) :  dibase (2 grupos OH). 

Hidróxido de alumínio 3(A (OH) ) :l  tribase (3 grupos OH).   
 
2. d 

NH4 tem nox +1 e o HO tem nox -1, formando NH4OH. 
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3. b 
Fe(OH)3  e   FeO.    
 

4. d 
A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a diminuição da acidez das águas do rio pelos 
rejeitos da fábrica de papel e celulose, ou seja, hidróxido de sódio (NaOH)  e carbonato de sódio 

2 3(Na CO )  que têm caráter básico e neutralizam o ácido sulfúrico presente no efluente da mina de 

carvão. 
  

   
2 4 2 2 4

2 3 2 4 2 2 2 4

2NaOH H SO 2H O Na SO

Na CO H SO H O CO Na SO
   

 
5. c 

Análise das afirmativas: 
 
[I] Falsa . A ligação entre os elementos A e C forma uma substância com geometria piramidal. 

2 5A 3s 3p  (família 7A)  2 3C 2s 2p  (família 5A) 

Geometria piramidal: 
 

 
 

 
[II] Verdadeira . Os elementos B e E formam um composto que apresenta caráter básico na presença de 

água. 
2B 3s  (família 2A)  2 4E 2s 2p  (família 6A; oxigênio) 

Ocorre a formação de um óxido básico (família 2A). 
 
[III] Verdadeira . O composto resultante da ligação entre A e B conduz corrente elétrica em solução 

aquosa. 
2 5A 3s 3p  (família 7A)  2B 3s  (família 2A) 

Ocorre a formação de um composto iônico (BA2), que conduz corrente elétrica em solução aquosa. 
        
[IV] Falsa . Quando C se liga a E, ocorre a formação de um óxido ácido que reage com base, produzindo 

sal e água. 
2 3C 2s 2p  (família 5A)  2 4E 2s 2p  (família 6A; oxigênio)   

[V] Falsa . Uma substância de fórmula química D2E3 pertence à função óxido. 
2 1D 3s 3p  (família 3A)  2 4E 2s 2p  (família 6A; oxigênio) 

D2O3 (óxido).   
 
6. b 

Gotejar fenolftaleína, observando se aparece cor rósea, pois esta substância é um indicador ácido -base.   
 
7. b 

Teremos: 
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2 2

2

2 2 2 3

3 2 2 4

2 2

I. MgO + H O Mg(OH) (base)

II. CO+ H O não ocorre

III. CO  + H O H CO (ácido)

IV. CrO  + H O H CrO (ácido)

V. Na O + H O 2NaOH (base)

   

 
8. a 

[I] Correta. O dióxido de enxofre possui geometria angular, pois o átomo central apresenta 2 elétrons 
não compartilhados. 
 

 
 
[II] Correta. O composto 2(SO ),  é uma ligação entre um ametal + ametal = ligação covalente. 

 
[III] Incorreta. O dióxido de enxofre em presença de água forma o ácido sulfuroso, sendo portanto, um 

óxido ácido. 

2 2 2 3SO H O H SO   

 

[IV] Incorreta. Por apresentar geometria angular, a resultante das forças será diferente de zero ( R 0.μ 
uur

)   
 

 
 

Questão Contexto  
 
Gabarito d 
 
Manganês = Mg e seu cátion é bivalente, logo o seu hidróxido tem fórmula Mg(OH)2    
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RESUM O 
 

 
 

No momento de produção de uma redação de vestibular, a partir do tema dado, é necessário ter 
alguma estratégia para a escrita. É importante saber selecionar não apenas o conteúdo dos textos de apoio, 
mas também as ideias que surgem a partir de sua leitura.  
 Os textos-base não apenas definem o tema da redação, mas dão uma direção sobre o que pode ser 
pensado a partir dele. A cópia desses textos não deve ser feita, mas sim a seleção de ideias contidas neles. 
Por exemplo, no texto-base do vestibular da FUVEST 2017: 
 

Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento? 
 

 Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 
menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O 
homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento 
mas, sim, por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a 
tutela de um outro. Sapere aude!** Ousa fazer uso de teu próprio entendimento! Eis o lema do 
Esclarecimento. 
 A preguiça e a covardia são as causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois 
de a natureza já os ter libertado da tutela alheia, permaneça de bom grado a vida inteira na 
menoridade. É por essas mesmas causas que, com tanta facilidade, outros homens se colocam como 
seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, se 
tenho um diretor espiritual que assume o lugar de minha consciência, um médico que por mim 
escolhe minha dieta, 
então não preciso me esforçar. Não tenho necessidade de pensar, se é suficiente pagar. Outros se 
encarregarão, em meu lugar, dessas ocupações aborrecidas.  
 A imensa maioria da humanidade considera a passagem para a maioridade, além de difícil, 
perigosa, porque aqueles tutores de bom grado tomaramna sob sua supervisão. Depois de terem, 
primeiramente, emburrecido seus animais domésticos e impedido cuidadosamente essas dóceis 
criaturas de darem um passo sequer fora do andador de crianças em que os colocaram, seus tutores 
mostram-lhes, em seguida, o perigo que é tentarem andar sozinhos. Ora, esse perigo não é assim tão 
grande, pois aprenderiam muito bem a andar, finalmente, depois de algumas quedas. Basta uma lição 
desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso de fazer novas tentativas. 
 

Immanuel Kant 
 
 A partir da leitura do texto-base, poderiam ser selecionadas, dentre outras, as seguintes ideias: 
 

• esclarecimento 
• esclarecimento como a saída de uma menoridade 
• menoridade: está na menoridade o indivíduo que não usa do seu próprio entendimento, precisando 

de orientações alheias 
• causas para que o indivíduo permaneça na menoridade: preguiça e covardia; comodidade 
• um livro, um médico ou um diretor espiritual (ou seja, figuras de autoridade) tomando decisões no 

lugar de um indivíduo que não saiu da menoridade 
• grande parte da humanidade acha que a passagem para a maioridade é difícil e perigosa 

 
 Essas ideias não são  a redação em si, mas server para organizar uma linha de pensamento para a 
escrita e auxiliam para que não se fuja do tema.  
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 Para a produção de uma redação, o texto-base não  é suficiente  o/ a candidato/ a deve relacioná-lo 
com seus conhecimentos de mundo. Opções possíveis seriam: 
 

• cultura de massas, em que as pessoas se deixam pensam o que é vendido pela mídia 
• a aceitação desses elementos vendidos pela mídia sem nenhuma reflexão 
• algumas religiões, que fazem de seus fiéis alienados  
• a recusa de algumas pessoas em pensarem por si só 
• ao contrário, a opção de algumas pessoas em pensarem por si próprias e tomarem suas próprias 

decisões 
 
 Essas ideias iniciais precisam ser selecionadas de acordo com a posição que se quer tomar. Supondo 
que a tese da redação fosse que o homem não saiu de sua menoridade (lembrando que essa é apenas uma 
das posições possíveis), apenas algumas das ideias acima poderiam ser selecionadas. O trabalho de seleção 
é fundamental para a construção de um bom texto. 
 Tendo selecionado o que será relevante para a redação, o passo seguinte é saber relacionar as ideias 
entre si e organizá-las. Na prática, isso significa pensar onde cada fragmento cabe dentro de um texto: alguns 
fazem sentido somente numa introdução, por exemplo. A organização textual deve ser lógica e coerente  
da mesma maneira que nem todas as ideias serão selecionadas, nem todas podem ser organizadas da mesma 
maneira.  


