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RESUMO   
 

 

A digestão é controlada pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios. Estimulado pela visão, cheiro e 

sabor dos alimentos, o sistema nervoso central, através de nervos, estimula as glândulas (salivares, 

estomacais, hormonais) a secretar enzimas que participam do processo da digestão. 

 

Boca 
As glândulas salivares são estimuladas e liberam a enzima ptialina (ou amilase salivar), que começa a 

digestão dos carboidratos.  

 

Estômago 
O sistema digestivo é autorregulador. A grande maioria dos hormônios que controlam as funções do 

sistema digestivo são produzidas e liberadas pelas células da mucosa do estômago e intestino delgado. 

Estes hormônios são liberados na corrente sanguínea vão até o coração e retornam ao sistema digestivo 

onde estimulam a liberação de dos sucos digestivos e os movimentos dos órgãos. As proteínas começam a 

ser digeridas no estômago e os principais hormônios que controlam a digestão são : 

• Gastrina: estimula a produção de ácido do estômago  ácido clorídrico+pepsina (digestão de 

proteínas); 

• Secretina: estimula o pâncreas liberando o suco pancreático que é rico em bicarbonato. Estimula o 

estômago a produzir pepsina, uma enzima encarregada de digerir proteínas. Também estimula o fígado 

a produzir bile. 

• CCK (colecistocinina): estimula o crescimento celular do pâncreas e a produção de suco pancreático. 

Provoca 

o esvaziamento da vesícula biliar. 

 

Sistema Nervoso 
Dois tipos de nervos ajudam a controlar a digestão: 

• Nervos extrínsecos que chegam aos órgãos digestivos da parte não consciente do cérebro ou da 

medula espinhal. Eles liberam um produto chamado acetilcolina e outro chamado adrenalina. A 

acetilcolina faz com que os músculos dos órgãos digestivos se contraiam com maior intensidade , 

empurrando o bolo alimentar e sucos digestivos através do trato digestivo. A acetilcolina também 

estimula o estômago e pâncreas a produzirem mais suco digestivo. A adrenalina relaxa os músculos do 

estômago e intestino e diminui o fluxo sanguíneo nestes órgãos. 
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• Nervos intrínsecos. Em forma rede , cobrem a parede do esôfago, estômago, intestino delgado e 

cólon. São estimulados pela distensão da parede dos órgãos pelo alimento. Liberam inúmeras 

substâncias que aceleram ou retardam o movimento da comida ou da produção de sucos digestivos. 

 

É valido lembrar que as substâncias produzidas pelas glândulas anexas (fígado e pâncreas), são liberadas no 

intestino delgado, onde finalizam, junto ao duodeno, a digestão dos alimentos. 

• Pâncreas: libera bicarbonato, responsável por aumentar o pH do bolo alimentar (quimo), que chega 

ácido do estômago; tripsina  ajuda na digestão de proteínas; produz insulina e glucagon  ajuda na 

regulação de glicose no sangue. 

• Fígado: produz a bile (não contém enzimas digestivas), que fica armazenada na vesícula biliar e é 

responsável pela emulsificação das gorduras. 

O alimento, depois de ingerido recebe o nome bolo alimentar, quimo no estômago, quilo no intestino e 

depois fezes. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. As enzimas digestivas que agem sobre os carboidratos atuam 

a) somente na boca. 

b) somente no intestino. 

c) somente no estômago. 

d) na boca e no intestino. 

e) no intestino e no estômago. 

2. O pâncreas, além da função endócrina, tem função exócrina, secretando suco pancreático para o 

duodeno. O suco pancreático possui enzimas importantes na digestão de proteínas, gorduras e amido. 

Quais são estas enzimas, respectivamente? 

a) pepsina, lípase e amilase. 

b) quimotripsina, lipase e amilase. 

c) tripsina, lípase e maltase. 

d) tripsina, lactase e sacarase. 

e) peptidases, sais biliares e amilase. 

3. O processo de digestão nos humanos é composto por duas fases: uma mecânica, na qual a correta 

mastigação é essencial, e outra enzimática, controlada por hormônios da digestão. Sobre estes 

hormônios, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. 

a) As gorduras parcialmente digeridas, presentes no quimo, estimulam as células do duodeno a 

liberarem o hormônio secretina, que provoca a eliminação da bile pela vesícula biliar. 

b) A acidez do quimo, que chega ao duodeno, estimula certas células da parede intestinal a liberar, 

especialmente, o hormônio colecistoquinina, que agirá no pâncreas, estimulando-o a liberar, 

principalmente, bicarbonato de sódio. 

c) A secreção do suco gástrico é estimulada por impulsos nervosos e pelo hormônio gastrina, 

produzido no estômago. 

d) A digestão de proteínas inicia-se no estômago e completa-se no duodeno por ação de três 

proteases secretadas pelo pâncreas: enteroquinase, pepsina e procarboxipeptidase. 

4. O esvaziamento gástrico excessivamente rápido pode levar à formação de uma úlcera duodenal.  

Já a regurgitação do conteúdo duodenal pode contribuir para a formação das úlceras gástricas. 

Em relação à afirmação acima, responda: 

a) A afirmação é verdadeira? Justifique sua resposta. 

b) Comente o controle hormonal da digestão no estômago e no intestino. 
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5. O principal órgão digestivo do ser humano adulto não é o estômago, como muitos equivocadamente 

afirmam, mas sim o intestino. Tal informação é justificada, fisiologicamente, pela presença 

preponderante de uma enzima específica no estômago, responsável pela digestão apenas  

a) de proteínas e lipídeos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino 

ocorre a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e 

água.  

b) de proteínas e aminoácidos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no 

intestino ocorre a digestão de lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e 

água.  

c) inicial de lipídeos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre 

a digestão de proteínas e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.  

d) inicial de proteínas, ocorrendo também a absorção de água, enquanto no intestino ocorre a 

digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.  

e) de carboidratos e lipídeos, ocorrendo também a absorção de nutrientes e água, enquanto no 

intestino ocorre a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de 

nutrientes. 

6.  

I. Início da digestão de amido  

II. Emulsionamento de lipídeos  

III. Absorção de água  

IV. Término da digestão de proteínas 

  

Os eventos da digestão citados acima ocorrem, respectivamente,  

a) no esôfago, no fígado, no intestino grosso e no intestino delgado.  

b) na boca, no pâncreas, no duodeno e no estômago.  

c) na boca, no duodeno, no intestino grosso e no jejuno-íleo.  

d) no estômago, no fígado, no pâncreas e no intestino grosso. 

7. Ao ingerir um lanche composto de pão e carne, 

a) a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da tripsina, e a da carne inicia-se do 

duodeno, onde as proteínas são quebradas com a ação da bile. 

b) a digestão química do pão inicia-se no estômago, onde o amido é quebrado pela ação do suco 

gástrico, e a da carne inicia-se na boca, com a ação pepsina. 

c) a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da pepsina, e a da carne inicia-se no 

intestino delgado, com a ação da bile, que é produzida no fígado. 

d) a digestão química do pão e da carne inicia-se no estômago pela ação da bile e da ptialina, 

respectivamente; a enzima pepsina, no duodeno, completa a digestão. 

e) a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da ptialina, e a da carne inicia-se no 

estômago, onde as proteínas são quebradas pela ação do suco gástrico. 

8. 
um sanduíche de carne bovina, ovo frito, bacon e queijo e tomou um refrigerante. A moça comeu um 

pedaço de pizza de rúcula e tomou suco natural. 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que indica as corretas. 

I. O pão do sanduíche do rapaz começou a ser digerido quimicamente no estômago. 

II. O processo digestivo da refeição da moça teve início na boca, pois era rica em carboidratos. 

III. O rapaz necessitou de maiores quantidades de pepsina e tripsina para concluir a sua digestão. 

IV. O intestino delgado não é o local que ocorre o final da digestão das proteínas, lipídios e 

carboidratos. 

a) I e III. 

b) I, III e IV. 

c) II e III. 

d) II, III e IV. 

e) III e IV. 
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9. Parte da bile produzida pelo nosso organismo não é reabsorvida na digestão. Ela se liga às fibras 

vegetais ingeridas na alimentação e é eliminada pelas fezes. 

Recomenda-se uma dieta rica em fibras para pessoas com altos níveis de colesterol no sangue. 

a) Onde a bile é produzida e onde ela é reabsorvida em nosso organismo? 

b) Qual é a relação que existe entre a dieta rica em fibras e a diminuição dos níveis de colesterol no 

organismo? Justifique. 

10. Apenas as moléculas mais simples dos alimentos podem ser eficientemente absorvidas pelo intestino. 

Assim, a maior parte dos alimentos ingeridos, para ser aproveitada pelo corpo, precisa ser 

quimicamente processada por hidrólise. O quadro a seguir relaciona algumas propriedades de quatro 

classes de hidrolases encontradas na cavidade do tubo digestório, todas com faixa de pH ideal entre 

7,0 e 8,0. 

 
Identifique uma enzima correspondente a cada classe, indicando os seus respectivos produtos. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Com base em seus conhecimentos e sobre tudo o que estudou até agora, você sabe dizer qual cirurgia 

comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê: a remoção dos vinte e cinco 

centímetros iniciais do intestino delgado (duodeno) ou a remoção de igual porção do intestino 

grosso?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O início da digestão dos carboidratos ocorre na boca com a enzima ptialina ou amilase salivar, que quebra 

o amido em maltose. Entretanto, a maior parte da digestão dos carboidratos acontece no intestino 

delgado. 

2. b 

As enzimas mencionadas são: 

Quimotripsina: é uma enzima proteolítica, que age sobre proteínas. 

Lipase: participa do processo de digestão agindo sobre os lipídios. 

Amilase: atua sobre o amido que não foi quebrado na boca em moléculas mais simples. 

3. c 

A chegada de HCl ao intestino delgado o estimula a secretar o hormônio secretina, o qual estimula a 

secreção do suco pancreático, contendo bicarbonato; a chegada de gorduras no intestino delgado o 

estimula a produzir pancreozimina (colecistocinina); a digestão das proteínas começa no estômago, que 

devido a presença de ácido clorídrico, desnatura as proteínas. Com isso, as cadeias proteolíticas perdem 

a forma e ficam mais acessíveis ao ataque das enzimas. A enzima pepsina transforma as proteínas em 

moléculas menores, hidrolisando as ligações peptídicas. No intestino delgado as proteínas sofrem a ação 

das enzimas produzidas pelo pâncreas (tripsina, quimotripsina, elastase e carboxipolipeptidase). 

 

4.  

a) A primeira afirmativa sim, pois, o conteúdo estomacal é muito ácido e, assim, pode haver formação 

de feridas na mucosa duodenal pela ação do suco gástrico, rico em HCl. 

A segunda afirmativa é falsa, pois, o conteúdo duodenal tem caráter básico, devido à presença de 

bicarbonato presente no suco pancreático que é lançado no duodeno. 

b) A chegada do bolo alimentar ao estômago estimula a secreção de gastrina, hormônio produzido pela 

parede estomacal. Esse hormônio estimula a secreção de HCl pelo estômago, além de aumentar a 

motilidade gástrica. 

A chegada de HCl ao intestino delgado o estimula a secretar o hormônio secretina, o qual estimula a 

secreção do suco pancreático, contendo bicarbonato. Além disso, inibe a motilidade estomacal. 

A chegada de gorduras e peptonas no intestino delgado o estimula a produzir pancreozimina 

(colecistocinina). Esse hormônio estimula a liberação de enzimas pancreáticas e, também, estimula a 

liberação de bile pela vesícula biliar. 

A presença de gorduras no duodeno também estimula a produção de enterogastronas pelo intestino 

delgado, hormônio que inibe a motilidade gástrica. 

5. d 

No estômago acontece apenas o início da digestão das proteínas, além da absorção de água. Já no 

intestino delgado, ocorre a digestão das proteínas, lipídios e carboidratos. Depois, a água é novamente 

absorvida no intestino grosso. 

6. c 

I. O início da digestão do amido ocorre na boca, com ação da enzima amilase salivar ou ptialina. 

II. O emulsionamento de lipídios acontece no duodeno, em virtude da liberação da bile proveniente 

da vesícula biliar. 

III. A absorção de água ocorre no intestino grosso. 

IV. O término da digestão de proteínas acontece nas porções finais do intestino delgado, chamadas de 

jejuno e íleo. 

7. e 

O pão é um carboidrato. Os carboidratos começam a ser digeridos na boca, através das enzimas das 

glândulas salivares. Já a carne, que é uma proteína, começa a ser digerida no estômago, em pH ácido e 

termina sua digestão no intestino delgado. 
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8. c 

O pão é um carboidrato e começa a ser digerido na boca; pizza também é um carboidrato, tendo o seu 

início da digestão na boca; o rapaz ingeriu uma quantidade de proteínas alta, como a carne bovina. 

Proteínas começam a ser digeridas no estômago e acabam no intestino pelas enzimas pepsina (presentes 

no estômago) e tripsina (intestino); o intestino delgado, mais precisamente no duodeno, é o local final 

da digestão. 

9.  

a) A bile é produzida no fígado e, posteriormente, reabsorvida no intestino delgado. 

b) As fibras provocam uma eliminação maior da bile, portanto, mais colesterol é requerido pelo fígado 

para a síntese da bile. Neste caso, há uma redução do colesterol circulante. 

10. Classe A - enzima: amilase salivar (ptialina) ou amilase pancreática (amilopsina); produto: maltose. 

Classe B - enzima: tripsina, quimotripsina ou peptidases; produtos: peptídios e aminoácidos. 

Classe C - enzima: lactase; produtos: glicose e galactose. 

Classe D - enzima: lipase pancreática; produtos: di e monoacil gliceróis, ácidos graxos e glicerol. 

 

Questão Contexto  
 

As duas partes têm grande importância para o processo digestivo, entretanto é no intestino delgado que 

acontece a maior parte da digestão devido aos sucos entérico, pancreático e biliar. No intestino grosso 

temos a absorção de água, principalmente. Então, a remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele 

ocorre a maior parte da digestão intestinal.  
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RESUMO   
 

 

Sigmund Freud 

Sigmund Freud (1856  1939) foi um médico neurologista e filósofo responsável pela criação da psicanálise, 

conjunto de conhecimentos novos sobre a realidade psíquica do ser humano, sobretudo o conceito de 

inconsciente, que transformou a forma do ser humano enxergar a si próprio e os limites da sua própria 

consciência.  Aplicou o método investigativo, através do qual seria possível interpretar aquilo que dizemos, 

assim como nossos sonhos, imaginações, pensamentos vagos, no sentido de tornar conscientes aquelas 

ideias e desejos que habitam o nosso inconsciente e que, exatamente por isso, temos o hábito de 

recalcar.  Essas novas ideias deram origem a novas formas de tratamento psíquico: Torna-se possível, através 

da psicanálise, o tratamento de enfermidades, como a neurose, através da fala e da interpretação daquilo 

que é dito pelo paciente. 

O nosso inconsciente é habitado por aquelas coisas que nos causam uma dor tão profunda e que, por isso 

mesmo, reprimimos e delas não tomamos consciência.  No entanto, esse recalcamento reaparece na forma 

de sintomas, os quais serão analisados pelo psicanalista.  A estrutura do aparelho psíquico é formada por três 

sistemas: O inconsciente, o pré-consciente e o consciente.  O inconsciente é onde se encontram os 

conteúdos mentais que nós reprimimos, lá estão todos os nossos desejos censurados, nossas pulsões e 

instintos.  O consciente é uma pequena parte de nossa mente que inclui tudo aquilo de que estamos cientes, 

num dado momento do tempo.  Nossa consciência sempre foi a parte mais explorada pelos filósofos ao longo 

de toda a história do pensamento filosófico, até o surgimento da psicanálise.  A partir do surgimento desta, 

passa-se a dar maior atenção às duas outras partes de nossa mente que haviam sido pouco exploradas até 

então: O inconsciente e o pré-consciente. 

O pré-consciente é uma parte do inconsciente que pode ser facilmente acessada pela consciência através 

da memória: São as nossas lembranças do dia anterior, a lembrança de todas as ruas que rodeiam a nossa 

casa, e de tudo aquilo que não temos dificuldade para recordar, caso essa seja a nossa vontade.  Essa primeira 

teoria sobre o aparelho psíquico é, na sequência da obra de Freud, enriquecida por uma segunda teoria do 

aparelho psíquico, no qual constam as noções fundamentais de Id, ego e superego. Temos aqui uma teoria 

da personalidade, na qual o Id, o ego e o superego são instâncias diferentes que formam a psique humana. 

O Id consiste nos nossos desejos e instintos primitivos, é aquilo que, portanto, nasce conosco, a parte 

psíquica responsável pelas nossas pulsões.  É a partir do Id que surgem os outros dois aspectos de nossa 

psique.  Já o Ego é a instância psíquica responsável pela adequação do Id à realidade, ou seja, que regula os 

nossos instintos básicos, buscando certo equilíbrio.  Assim, desde os nossos primeiros anos de idade, vamos 

formando o nosso Ego, o que nos ajuda a tentar satisfazer os nossos impulsos de maneira menos imediatista 

e a nos equilibrar psicologicamente dentro do mundo no qual vivemos. 

Por fim, o superego refere-se à representação de ideais e de valores morais por parte dos indivíduos, fazendo 

com que o Ego perceba aquilo que é ou não, por exemplo, moralmente aceito dentro daquela sociedade da 

qual o indivíduo faz parte.  Segundo Freud, é a partir dos 5 anos de idade que começamos a desenvolver o 

nosso Superego, justamente por causa do contato da criança com a sociedade.  O Superego funciona como 

uma alerta para o Ego, recalcando para o inconsciente aquelas pulsões que não podem ser expressas no 

âmbito daquela cultura. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. TEXTO I 

Você quer ter boa saúde e vida longa para você e sua família? Anseia viver num mundo onde a dor, o 

sofrimento e a morte serão coisas do passado? Um mundo assim não é apenas um sonho. Pelo 

contrário, um novo mundo de justiça logo será realidade, pois esse é o propósito de Deus. Jeová levará 

a humanidade à perfeição por meio do sacrifício de resgate de Jesus. Os humanos fiéis viverão como 

Deus queria: para sempre e com saúde perfeita. 
A Sentinela, dezembro de 2013. Adaptado. 

TEXTO II 
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Assim, tenho de contradizê-lo quando prossegue argumentando que os homens são completamente 

incapazes de passar sem a consolação da ilusão religiosa, que, sem ela, não poderiam suportar as 

dificuldades da vida e as crueldades da realidade. Sem a religião, terão de admitir para si mesmos toda 

a extensão de seu desamparo e insignificância na maquinaria do universo; não podem mais ser o centro 

da criação, o objeto de terno cuidado por parte de uma Providência beneficente. Mas não há dúvida 

de que o infantilismo está destinado a ser superado. Os homens não podem permanecer crianças para 

 
Sigmund Freud. O futuro de uma ilusão, 1974. Adaptado. 

 

Comente as diferenças entre os dois textos no tocante à religião.  

2. - -se contextualizar a 

realização moral no momento dialético do progresso da humanidade. Procurou-se encontrar uma 

medida para avaliar os diferentes graus de realização moral ao alcance do homem. Reconheceu-se que 

a civilização melhorou a qualidade moral do homem, cujos instintos animalescos foram sendo 

progressivamente domesticados. / Os principais representantes desse modelo relativista são os 

 
CUNHA, J. A. Filosofia  Iniciação à investigação filosófica. São Paulo: Atual, 1992. 

 

Caracterize, a partir da leitura do texto acima, a concepção filosófica da ética contemporânea, 

assinalando a resposta correta.  

a) Parece mesmo que a civilização ocidental, ao tentar manter equidistância entre os dois princípios 

de transcendência que inspiraram suas primeiras conquistas culturais  o princípio de 

transcendência moral e o princípio de transcendência estética , viu-se compelida a sustentar a 

própria ideia de crise como ideal civilizatório unificador. Por traz dessa ideia, está o homem 

concreto da ação moral, os valores da vida e a valorização do corpo e das paixões.    

b) A consciência, crescente nas décadas que se sucederam a Segunda Guerra Mundial, de que o 

necessidade de realização moral, é a base de sustentação da ética contemporânea. A busca da 

felicidade não passa pela moral, mas sim pela realização econômico-social de caráter 

individualizante.    

c) A moralidade, sob a ótica contemporânea, figura no campo das compensações: ela retira o 

comportamento humano da determinação da realidade e o coloca sob orientação do princípio de 

prazer. A ética constitui, nesses termos, um conjunto preceitos que orientam os homens na busca 

pela satisfação responsável e consciente de seus apetites e desejos.    

d) O principal paradigma da moralidade, hoje, possui critérios de valoração regidos pelo seguinte 

princípio determinante: ou tudo ou nada. Ou o agente moral é obediente, e está moralmente 

justificado, ou é desobediente e está em falta. Nesses termos, qualquer falta põe em evidência a 

condição de que tal agente não é bom, pois não é absolutamente bom.    

e) Combater as superstições e o arbítrio de poder, defender o pluralismo e a tolerância das ideias, 

eis o paradigma da moralidade contemporânea. Com efeito, a tradição religiosa não lhe basta, os 

ideais morais devem ser filiados à moralidade de uma classe social, buscando o máximo de 

universalidade e socialização. A validade das normas deve estar filiada ao ideal universal de bem, 

sendo que a virtude resulta do trabalho reflexivo, isto é, do controle racional dos desejos e 

paixões.    

3. Leia os textos. 

 

TEXTO I 

Ora, a propriedade privada atual, a propriedade burguesa, é a última e mais perfeita expressão do 

modo de produção e de apropriação baseado nos antagonismos de classes, na exploração de uns 

pelos outros. Neste sentido, os comunistas podem resumir sua teoria nesta fórmula única: a abolição 

da propriedade privada.  

 

A ação comum do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das primeiras condições para 

sua emancipação. Suprimi a exploração do homem pelo homem e tereis suprimido a exploração de 

uma nação por outra. Quando os antagonismos de classes, no interior das nações, tiverem 

desaparecido, desaparecerá a hostilidade entre as próprias nações. 
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Marx e Engels. Manifesto comunista, 1848. 

 

TEXTO II 

Os comunistas acreditam ter descoberto o caminho para nos livrar de nossos males. Segundo eles, o 

homem é inteiramente bom e bem disposto para com seu próximo, mas a instituição da propriedade 

privada corrompeu-lhe a natureza.  Se a propriedade privada fosse abolida, possuída em comum 

toda a riqueza e permitida a todos a partilha de sua fruição, a má vontade e a hostilidade 

desapareceriam entre os homens. Mas sou capaz de reconhecer que as premissas psicológicas em 

que o sistema se baseia são uma ilusão insustentável. A agressividade não foi criada pela 

propriedade. Certamente existirá uma objeção muito óbvia a ser feita: a de que a natureza, por 

dotar os indivíduos com atributos físicos e capacidades mentais extremamente desiguais, introduziu 

injustiças contra as quais não há remédio. 
Sigmund Freud. Mal-estar na civilização, 1930. Adaptado. 

 

Qual a diferença que os dois textos estabelecem sobre a relação entre a propriedade privada e as 

tendências de hostilidade e agressividade entre os homens e as nações? Explicite, também, a diferença 

entre os métodos ou pontos de vista empregados pelos autores dos textos para analisar a realidade.  
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GABARITO 

 

 

1. O texto 1 aborda a questão da religião transmitindo tranquilidade ao ser humano ao propor um caminho 

que os conduzirá rumo à satisfação de todas suas necessidades. A condição necessária para isto é a 

adesão a Deus, ou seja, a fidelidade a Deus garantirá uma vida feliz para aqueles que resolveram ser 

submissos a Ele. 

No texto 2 o psicanalista Sigmund Freud apresenta uma argumentação que o discurso religioso é um 

discurso que se fundamenta nos sentimentos, desejos e ilusões do ser humano. Para Freud o discurso 

religioso apela para a infância, à falta de maturidade, falta de autonomia intelectual e afetiva. Neste 

sentido, as ilusões em relação ao uma melhor condição de vida repousam sobre uma mística no qual a 

razão é deixada de lado. O texto 1 coloca que a satisfação dos desejos serão plenamente atendidos caso 

nos submetamos a uma 

termos de nos responsabilizar pelas escolhas que fizermos. Já no texto 2, Freud propõe que o 

ja, uma 

educação que coloque o homem de posse de si, sendo racional para a compreensão de suas condições 

e que seja integralmente responsável pela satisfação dos seus desejos e aspirações, assumindo as 

consequências de suas decisões.   
2. a 

A questão faz referência não só aos trabalhos de Freud e de Marx, mas também aos de Nietzsche. Esses 

pensadores, ainda que possuam uma abordagem bastante diferente entre si, possuem em comum o fato 

de desprezarem a transcendência e o ideal kantiano. Nesse sentido, o homem a qual se referem não é 

um indivíduo abstrato (no modelo kantiano), mas um indivíduo concreto. Esse indivíduo concreto é um 

sujeito ético não somente racional, mas também dotado de paixões e submetido ao meio social em que 

vive. A ética contemporânea, portanto, baseia-se nessa crise da moral kantiana e na constatação da 

impossibilidade de adoção de valores universais unicamente racionais.  

3. A diferença entre a abordagem marxista e a freudiana exemplifica a oposição clássica entre sociologia e 

psicologia acerca da análise sobre a realidade. Enquanto Marx e Engels extraem da estrutura social a 

explicação para a hostilidade, Freud faz sua análise a partir dos atributos psicológicos dos homens. Nesse 

sentido, Marx e Engels consideram como sendo a propriedade privada a expressão dos antagonismos de 

classe e a origem da hostilidade entre as nações. Freud, em contrapartida, considera que ainda que seja 

abolida a propriedade privada, persistirão as injustiças, a má vontade e a hostilidade entre os homens, 

dado que o homem é naturalmente agressivo.   
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Exercícios de Indução 
20 

set 
 

RESUMO   
 

 

● Indução eletromagnética 
O físico Hans Christian Oersted demonstrou experimentalmente, em 1820, que um fio condutor com corrente 

elétrica criava um campo magnético a sua volta que provocava o desvio em uma bússola colocada em sua 

proximidade. Foi um grande passo para mostrar que fenômenos elétricos e magnéticos estavam ligados. 

 

A experiência de Oersted: 

 
Ao fechar a chave, a bússola muda de posição. 

 
 

A importância dessa experiência é mostrar que cargas elétricas em movimento provocam campo magnético 

nas proximidades do espaço em volta desse movimento. 

Cerca de 12 anos depois o físico Michael Faraday conseguiu provar o caminho inverso, isto é, campos 

magnéticos variáveis produzem corrente elétrica. Esse princípio é chamado de indução eletromagnética e é 

o princípio de funcionamento do gerador mecânico de energia elétrica. 

Para se conseguir corrente elétrica é preciso variar o campo magnético em uma região delimitada por fios 

condutores. 

 

Imagine a seguinte situação: 

Um copo colocado embaixo de um chuveiro. 

Coloca-se o copo primeiro de lado e depois vai virando-se o copo até ficar direito. 

 
É fácil perceber que na primeira situação não vai entra água no copo, enquanto que na segunda situação 

teremos muita água entrando no copo. Podemos dizer que o fluxo de água pela área de entrada do copo é 
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zero na primeira situação e máximo na segunda. Assim, à medida que o copo vai sendo girado o fluxo vai 

aumentando. 

Para o fluxo magnético a analogia é igual. No lugar da água, pense em um campo magnético uniforme de 

módulo B. No lugar do copo pense em um aro circular de área A. 

 
Isso quer dizer que se modificando a posição do aro (espira), teremos um fluxo magnético (φ) através da área 

A que será dado por 

φ = BA (na situação de máximo fluxo) 

 

É importante perceber que aparecerá uma corrente elétrica induzida na espira devido a essa variação do 

campo magnético. 

Há outras formas de produzir essa variação e criar corrente elétrica. 

  

• Modificando o campo magnético. Por exemplo aumentando o número de linhas de campo. 

 
 

• Movimentar a espira através do campo. 
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• Pela variação na área. Por exemplo, modificando a área da espira. 

 
Para calcular o módulo da força eletromotriz induzida (ε) por essas variações devemos dividir a variação do 

fluxo pelo intervalo de tempo dessa variação. 

 
Lei de Faraday-Neumann 

 

Obs.: O sinal negativo aparece na fórmula anterior porque a corrente induzida aparece no sentido que produz 

um fluxo contrário à variação do fluxo indutor. É a chamada Lei de Lenz. 

 

Dica: é importante perceber que: 

• cargas elétricas em movimento produzem campo magnético; 

• campos magnéticos variáveis podem produzir corrente elétrica. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena 

lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e, 

quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse 

gerador, encontram-se um imã e uma bobina. 

 
O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a  

a) corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região.    

b) bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

c) bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica.    

d) corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético.    

e) corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético.    
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2. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. O 

movimento do ímã, em direção ao anel, 

 
a) não causa efeitos no anel.    

b) produz corrente alternada no anel.    

c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice versa.    

d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre anel e ímã.    

e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre anel e ímã.    

3. Uma bobina, formada por 5 espiras que possui um raio igual a 3,0 cm é atravessada por um campo 

magnético perpendicular ao plano da bobina.  

Se o campo magnético tem seu módulo variado de 1,0 T até 3,5 T em 9,0 ms, é CORRETO afirmar que 

a força eletromotriz induzida foi, em média, igual a   

a) 25 mV     

b) 75 mV     

c) 0,25 V     

d) 1,25 V    

e) 3,75 V    

4. A principal aplicação da Indução Magnética, ou Eletromagnética, e a sua utilização na obtenção de 

energia. Podem-se produzir pequenas f.e.m.  com um experimento bem simples. Considere uma espira 

quadrada com 0,4 m  de lado que está totalmente imersa num campo magnético uniforme (intensidade 

2B 5,0 wb / m )=  e perpendicular as linhas de indução. Girando a espira até que ela fique paralela as 

linhas de campo. 

 
Sabendo-se que a espira acima levou 0,2 segundos  para ir da posição inicial para a final, a alternativa 

correta que apresenta o valor em módulo da f.e.m.  induzida na espira, em volts,  é:  

a) 1,6     

b) 8     

c) 4     

d) 0,16      

5. Considere uma espira com N voltas de área A, imersa num campo magnético B  uniforme e constante, 

cujo sentido aponta para dentro da página. A espira está situada inicialmente no plano perpendicular 

ao campo e possui uma resistência R. Se a espira gira 180° em torno do eixo mostrado na figura, calcule 

a carga que passa pelo ponto P. 
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6. Na figura a seguir está representada uma espira quadrada de lado igual a 10,0 cm, situada no interior 

de um campo magnético uniforme B, perpendicular ao plano do papel e dirigido para dentro do papel, 

cuja intensidade é 0,50 Weber/m2. O plano formado pela espira é paralelo ao papel. Quando o campo 

magnético tem seu sentido completamente invertido, surge na espira uma força eletromotriz induzida 

de 5,0 V. 

 
O intervalo de tempo médio utilizado para inverter completamente o sentido do campo magnético, 

neste caso, é:  

a) 1,0 x 10-4 s    

b) 1,0 x 10-3 s    

c) 2,0 x 10-3 s    

d) 10 s    

e) zero    

7. O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam uma redução 

de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A 

experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. 

Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de 

acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força peso. Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento 

uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à ação da força peso e da força 

magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo tubo 

de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele. Nas duas situações, podem ser 

desconsiderados o atrito entre o ímã e os tubos, e a resistência do ar 

 
Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido da 

corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro 

do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma força magnética 

vertical para cima no ímã é a indicada pela letra  

a)  c)  e)  

b)  d)  
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8. Michael Faraday foi um cientista inglês que viveu no século XIX. Através de suas descobertas foram 

estabelecidas as bases do eletromagnetismo, relacionando fenômenos da eletricidade, eletroquímica 

e magnetismo. Suas invenções permitiram o desenvolvimento do gerador elétrico, e foi graças a seus 

esforços que a eletricidade tornou-se uma tecnologia de uso prático. Em sua homenagem uma das 

quatro leis do eletromagnetismo leva seu nome e pode ser expressa como: 
t

Δ
ε

Δ


=  onde ε  é a força 

eletromotriz induzida em um circuito,   é o fluxo magnético através desse circuito e t  é o tempo.  

Considere a figura abaixo, que representa um ímã próximo a um anel condutor e um observador na 

posição O.  O ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel e a distância entre o polo norte e o centro 

do anel é d.  Tendo em vista essas informações, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras 

(V) ou falsas (F):  

 
(      )  Mantendo-se a distância d constante se observará o surgimento de uma corrente induzida no 

anel no sentido horário.  

(     )  Durante a aproximação do ímã à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no 

anel no sentido horário.  

(     ) Durante o afastamento do ímã em relação à espira, observa-se o surgimento de uma corrente 

induzida no anel no sentido horário.  

(      )  Girando-se o anel em torno do eixo z, observa-se o surgimento de uma corrente induzida.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.   

a) F  F  V  V.     

b) F  V  F  V.     

c) V  V  F  F.     

d) V  F  V  V.     

e) F  F  V  F.     

9. Em uma experiência, um longo fio de cobre foi enrolado, formando dois conjuntos de espiras, 1E  e 

2E ,  ligados entre si e mantidos muito distantes um do outro. Em um dos conjuntos, 2E ,  foi colocada 

uma bússola, com a agulha apontando para o Norte, na direção perpendicular ao eixo das espiras. 

 
A experiência consistiu em investigar possíveis efeitos sobre essa bússola, causados por um ímã, que é 

movimentado ao longo do eixo do conjunto de espiras 1E .  

Foram analisadas três situações: 

I. Enquanto o ímã é empurrado para o centro do conjunto das espiras 1E .  

II. Quando o ímã é mantido parado no centro do conjunto das espiras 1E .  

III. Enquanto o ímã é puxado, do centro das espiras 1E ,  retornando à sua posição inicial. 

 

Um possível resultado a ser observado, quanto à posição da agulha da bússola, nas três situações dessa 

experiência, poderia ser representado por: 
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(situação inicial) 

Ímã muito afastado 

(situação I) 

Ímã sendo 

empurrado 

(situação II) 

Ímã parado dentro 

(situação III) 

Ímã sendo puxado 

a) 

 

 
 

   

b) 

 

 
 

   

c) 

 

 
 

   

d) 

 

 
 

   

e) 

 

 
 

   

 

O eixo do conjunto de espiras 2E  tem direção leste-oeste.  

10. Uma das leis do Eletromagnetismo é a Lei de Indução de Faraday que, complementada com a Lei de 

Lenz, explica muitos fenômenos eletromagnéticos. A compreensão dessas leis e como as descrevemos 

têm permitido à humanidade criar aparelhos e dispositivos fantásticos, basta mencionar que elas são 

princípios fundamentais na geração de eletricidade. A Figura 1 mostra um desses dispositivos. 

Um dispositivo de segurança que permite interromper correntes elétricas em aparelhos de uso 

doméstico (um secador de cabelos, por exemplo) caso haja um curto-circuito no aparelho ou falha de 

aterramento. No esquema não está indicado o aparelho que será ligado aos fios 1 e 2. Estes passam 

pelo interior de um anel de ferro no qual é enrolada uma bobina sensora que, por sua vez, é conectada 

a um bloqueador de corrente. Se um curto-circuito ocorrer no aparelho e uma das correntes for 

interrompida, haverá uma corrente induzida na bobina (Lei de Indução de Faraday) que aciona o 

bloqueador de corrente. 

 
A Figura 2 representa uma seção do anel de ferro (vista frontal) no qual é enrolado um fio (bobina). Um 

fio condutor, reto e comprido, passa pelo centro da argola e é percorrido por uma corrente I (o 

símbolo designa o sentido da corrente entrando no fio 2), que aumenta com o tempo. 
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Qual das alternativas fornece corretamente as linhas de campo do campo magnético B produzido pela 

corrente I e o sentido da corrente induzida i na bobina.   

a)  c)  e)  

b)  d)  
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Exercícios  
 
1. e 

De acordo com a lei de Faraday-Neumann, a corrente elétrica induzida num circuito fechado ocorre 

quando há variação do fluxo magnético através do circuito.   

2. e 

A aproximação do ímã provoca variação do fluxo magnético através do anel. De acordo com a Lei de 

Lenz, sempre que há variação do fluxo magnético, surge no anel uma corrente induzida. Essa corrente é 

num sentido tal que produz no anel uma polaridade que tende a ANULAR a causa que lhe deu origem, 

no caso, o movimento do ímã. Como está sendo aproximado o polo norte, surgirá na face do anel frontal 

ao ímã, também um polo norte, gerando uma força de repulsão entre eles.   

3. e 

Dados: 
2 3n 5; r 3cm 3 10 m; B (3,5 1) 2,5T; t 9ms 9 10 s; 3.Δ Δ π− −= = =  = − = = =  =  

A força eletromotriz média (Em) é dada pela variação do fluxo magnético ( )ΔΦ  em relação ao tempo ( t).Δ  

( )
2

2
2 4

m 3 3

m

2,5 3 3 10B A B r 5 2,5 3 9 10
E n n 5

t t t 9 10 9 10

E 3,75 V.

Δ Δ πΔΦ

Δ Δ Δ

−
−

− −

      
= = = =  = 

 

=

   

4. c 

Sabendo que: 

o

t t

θ θΔθ
ε

Δ Δ

−
= =   

Então, calculando os valores dos fluxos em ambas as situações, é possível calcular a f.e.m. induzida na 

espira. 

( ) ( )o

o

B A cos 0 5 0,4 0,4 1

0,8 Wb

θ

θ

=    =   

=
  

( ) ( )B A cos 90 5 0,4 0,4 0

0 Wb

θ

θ

=    =   

=
 

 

Assim, 

0 0,8

0,2

4 V

ε

ε

−
=

=

   

5. De acordo com a lei de Faraday 
t

Φ
ε

 
= 

 
, sabemos que a força eletromotriz (ε) induzida numa espira é 

diretamente proporcional à variação do fluxo magnético ( Φ ) que atravessa a espira e inversamente 

proporcional ao intervalo de tempo ( t ) em que essa variação ocorre. Como a espira possui N voltas, 

podemos escrever a lei de Faraday da seguinte forma: N.
t

Φ
ε


=


. 

 

A variação do fluxo magnético ( Φ ), considerando que a espira varie de 0° a 180°, é dado por: 

final inicialΦ Φ Φ = − . Como B.A.cosΦ θ= , sendo que θ  varia de 0° a 180°, teremos: 

 

final inicial B.A.cos0 B.A.cos180 B.A ( B.A) 2.B.AΦ Φ Φ = − =  −  = − − =  (eq.1). 
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Da definição de resistência elétrica R i
i R

ε ε 
= → = 

 
 e da definição de intensidade da corrente elétrica

q
i

t

 
= 
 

, teremos: 
q q.R

R t t

ε
ε= → =

 
 (eq.2). 

 

Substituindo a  e a  na lei de Faraday, teremos: 

 

q.R 2.B.A 2.N.B.A
N. N. q.R N.2.B.A q

t t t R

Φ
ε


= → = → = → =

  
   

6. c 

Lei de Faraday  Lenz → 
t


 = −


  

(B.A) B
A.

t t t

  
 = = =

  
 

0,5 ( 0,5) 0,01
5,0 0,01. 5

t t

− −
= → =

 
 

3T 2 10 s− =     

7. a 

Primeiramente, temos que analisar o sentido das linhas de indução magnética. Fora do ímã, elas são 

direcionadas no Norte para o Sul. Isso nos deixa apenas com as alternativas [A] e [E]. 

Conforme afirma o enunciado, a força magnética deve frear o ímã, então ela deve ter sentido oposto ao 

do peso, isto é, vertical e para cima, Assim, a corrente induzida deve ter sentido tal, que exerça sobre o 

ímã uma força de repulsão, criando então um polo sul na sua face superior. Pela regra da mão direita nº1 

(ou regra do saca-rolha), o sentido dessa corrente é no sentido horário, como indicado na figura da 

opção [A]. 

Podemos também fazer a análise do fluxo magnético. À medida que ímã desce, o polo sul aproxima-se 

das espiras que estão abaixo dele. Então, está aumentando o fluxo magnético saindo dessas espiras. Ora, 

pela lei de Lenz, a tendência da corrente induzida é criar um fluxo induzido no sentido de anular essa 

variação, ou seja, criar um fluxo entrando. Novamente, pela regra do saca-rolha, essa corrente deve ter 

sentido horário.   

8. a 

Falsa. Para que surja uma corrente induzida no anel, é necessário que haja um movimento relativo entre 

imã e espira e consequentemente uma variação de fluxo magnético. 

Falsa. De acordo com a Lei de Lenz, quando se aproxima um imã de uma espira, surgirá uma corrente 

elétrica circulando nesta espira que por sua vez criará um campo magnético no entorno da espira de 

forma que este irá se opor ao campo magnético que originou a corrente elétrica. Assim, podemos dizer 

do imã. Pela Regra da mão direita, podemos chegar que a corrente induzida no anel será no sentido anti-

horário. 

Verdadeira. Pela mesma explicação do item acima. 

Verdadeira. Pois com o este movimento haverá uma variação do fluxo magnético.   

9. a 

Se o imã está afastado ou parado dentro das espiras não há indução de corrente elétrica. Logo, não 

haverá um campo magnético para desviar a agulha da bússola. Isto valida até o momento as opções a e 

b. 

O movimento para dentro e para fora do imã produzirá correntes de sentidos opostos. Logo, efeitos 

opostos na bússola. A opção a, é portanto, a única correta.   

10. b 

Obs.: curto-circuito ocorrer no aparelho e uma das correntes for 

interrompida  

Quando há um curto-circuito, a corrente I aumenta e quando há interrupção, essa corrente diminui. As 

duas variações provocam correntes induzidas em sentidos opostos. Levaremos em conta que 

primeiramente ocorre o curto-circuito (aumento da corrente I ), e que, depois, ocorre a interrupção já 

provocada pelo aparelho.  
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As linhas de indução magnética provocada por uma corrente que percorre um fio retilíneo são 

circunferências concêntricas com a corrente no sentido dado pela regra da mão direita nº 1, ou regra do 

saca-rolhas, como indicado na fig. 1. Esse fluxo magnético ( ) está entrando na bobina pelo lado 

esquerdo, como também indica a figura. 

Quando ocorre o curto circuito, a corrente I aumenta, aumentado o fluxo magnético ( )  através da 

bobina. Esse aumento provoca na bobina uma corrente induzida, num sentido tal, que cria um fluxo 

induzido ( )' na tendência de compensar esse aumento, dado pela mesma regra anterior, como indicado 

na fig. 2. 
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RESUMO   
 

 

O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente, por formações 

sedimentares recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga. Seu processo de formação 

e transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos, ou seja, pelos agentes modeladores do 

relevo, que atuam na superfície do planeta Terra. O relevo do país caracteriza-se pelo predomínio de áreas 

de médias e baixas altitudes, pois não houve a formação de dobramentos modernos e os escudos cristalinos 

mais elevados foram desgastados pelos agentes modeladores do relevo. 

 

A primeira classificação do relevo brasileiro foi proposta por Aroldo de Azevedo na década de 1940. Utilizava 

como critério a cota altimétrica: o relevo com mais de 200 metros era considerado planalto e o relevo com 

menos de 200 metros era considerado planície. De acordo com essa classificação, o relevo foi subdivido em 

4 planaltos e 3 planícies. 

 

Saber propôs uma nova classificação, que utilizava o critério morfoclimático, 

subdividindo o relevo brasileiro em 7 planaltos (áreas de erosão) e 3 planícies (áreas de sedimentação).  

 

Com a criação do Projeto Radambrasil, que consistia no uso de tecnologias para mapear grandes áreas da 

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

Em 1989, esse geógrafo utilizou os dados coletados pelo projeto e classificou o relevo em planaltos (11), 

planícies (6) e depressões (11). É a classificação do relevo mais aceita na Geografia. Essa classificação utilizou 

como critérios o processo de formação das formas de relevo, o nível altimétrico e a estrutura geológica do 

terreno, conforme pode-se observar no mapa abaixo. 

 
http://brasilrelevo.blogspot.com.br/2013/08/a-classificacao-do-relevo-brasileiro-de.html 

 

Em relação às formas do relevo brasileiro, podem-se citar algumas, tais como: 

 

• Escarpa: Forma de relevo localizada nas bordas dos planaltos, apresentando declive acentuado. 

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

erosão, originada pela ação dos agentes externos. Exemplo: Escarpa da Serra do Mar (SP). 
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• Cuesta: Forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta de outro, originada 

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

de Botucatu (SP). 

• Chapada: Relevo de altitude considerável, em formato tabular e com encostas escarpadas, encontrado 

no Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

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

Exemplo: Monte Pascoal (BA). 

• Montanha: Relevo protuberante, com o cume definido. Na maioria das vezes, tem sua origem 

associada ao choque entre placas tectônicas, mas também pode ter como origem o vulcanismo. Um 

conjunto de montanhas recebe o nome de cordilheira. Exemplo: Pico da Neblina (AM). 

• Inselberg: Forma de relevo que é uma protuberância, encontrada em áreas que apresentam clima árido 

ou semiárido. Foi formada pela maior resistência à erosão do que a área no seu entorno. Exemplo: 

Inselberg de Itaberaba (BA). 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Observe o mapa. 

 

 
Ross, 2000. Adaptado. 

Assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em cada porção do território 

brasileiro indicada, de acordo com a classificação de Ross. 

a) Faixa litorânea: depressões. 

b) Amazônia Legal: planícies. 

c) Fronteira com o Mercosul: planaltos. 

d) Região Sul: planícies. 

e) Pantanal: planaltos. 

2. Leia os dois textos seguintes, relativos à nova classificação do relevo brasileiro e depois resolva a 

questão proposta adiante.  

Extensa superfície aplanada com colinas amplas de vertentes suaves, favorecendo a agricultura 

extensiva e a pecuária; situa-se em níveis altimétricos médios em torno de 600 a 700m, podendo 

ultrapassar 1000m nas bordas; caracteriza-se também por terem ocorrido aí extensos derrames 

basálticos durante o mesozoico, os quais, quando aflorados em superfície, favoreceram o 

desenvolvimento de solos naturalmente férteis; trata-se de uma das maiores unidades de relevo do 

Brasil, delimitada em grande parte por cuestas. Nessas áreas, é muito comum o aproveitamento de 

recursos hídricos subterrâneos devido à ocorrência de aquíferos de porosidade intergranular.  

 

Significativa área de deposição de sedimentos aluviais recentes que avança em direção à Bolívia e ao 

Paraguai, com altitudes que variam entre 100m e 150m. Com ecossistemas ricos e frágeis, seus 

numerosos rios e áreas inundáveis têm sido fatores de atração para a atividade turística.  



 

 
G

e
o

. 

 

Assinale a alternativa que identifica, respectivamente, os dois enunciados anteriores.  

a) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e Planície e Pantanal Mato-grossense.  

b) Planalto da Amazônia Oriental e Planície e Pantanal Mato-grossense.  

c) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e Depressão Sertaneja e do São Francisco.  

d) Planaltos e Serras do Atlântico leste-sudeste e Planície e Pantanal do Rio Guaporé.  

e) Depressão Sertaneja e do São Francisco e Depressão do Alto Paraguai-Guaporé. 

3. Esta foto ilustra uma das formas do relevo brasileiro, que são as chapadas. 

 
Fonte: Opção Brasil Imagens. 

 

É correto afirmar que essa forma de relevo está 

a) distribuída pelas regiões Norte e Centro-Oeste, em terrenos cristalinos, geralmente moldados pela 

ação do vento. 

b) localizada no litoral da região Sul e decorre, em geral, da ação destrutiva da água do mar sobre 

rochas sedimentares. 

c) concentrada no interior das regiões Sul e Sudeste e formou-se, na maior parte dos casos, a partir 

do intemperismo de rochas cristalinas. 

d) restrita a trechos do litoral Norte-Nordeste, sendo resultante, sobretudo, da ação modeladora da 

chuva, em terrenos cristalinos. 

e) presente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, tendo sua formação associada, principalmente, a 

processos erosivos em planaltos sedimentares. 

4. Analise a figura e o texto apresentados a seguir. 

 
 

O perfil geológico acima apresenta, dentre outras unidades geomorfológicas, o relevo da bacia do 

Paraná, o qual abrange rochas sedimentares, com idades desde o Devoniano até o Cretáceo, e rochas 

ígneas do Mesozoico. 
ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Os fundamentos da geografia da natureza. In: ROSS, J.L.S. (Org.). Geografia do Brasil. 2. 

ed. São Paulo: Edusp, 1998. p. 55; 63. [Adaptado]. 

 

Tendo em vista a ocorrência de solos mais férteis, originados do arcabouço geológico apresentado, 

a) indique e descreva a unidade de relevo associada; 

b) caracterize o tipo de rocha que deu origem a esses solos; 

c) cite dois produtos agrícolas mais cultivados nesses solos. 
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5. Relevo é o conjunto de diferentes formas apresentadas pela superfície terrestre, as quais são definidas 

pela estrutura geológica a partir da combinação de ações da dinâmica externa e interna da Terra.  

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, é correto afirmar que  

a) as modificações ocorridas no relevo brasileiro devem-se à intensa atividade geológica interna no 

passado, como vulcanismo, terremoto e dobramentos, verificadas no Brasil.  

b) considerando que planícies são relevos em construção e planaltos relevos em destruição, no caso 

brasileiro, não devemos levar em conta os processos que os constituíram para tal classificação.  

c) o clima tipicamente quente e úmido do Brasil não condiciona os mecanismos externos de atuação 

do intemperismo e da erosão sobre as rochas cristalinas e sedimentares.  

d) o relevo não exerce influência sobre a pecuária e as atividades agrícolas no caso brasileiro, por sua 

característica de baixas altitudes.  

e) predominam baixas altitudes no relevo brasileiro, e isso se deve à inexistência de dobramentos 

modernos durante o período terciário. 

6. O mapa aponta três grandes unidades do relevo brasileiro. 

 
Ross, 1990. 

Assinale a alternativa que as identifica corretamente no perfil AB e o processo que predominou na sua 

formação.  

a) Planaltos, sedimentação; Depressões, dobramentos; Planícies, erosão.  

b) Planícies, dobramentos; Planaltos, sedimentação; Depressões, sedimentação.  

c) Depressões, erosão; Planícies, erosão; Planaltos, dobramentos.  

d) Planícies, sedimentação; Planaltos, erosão; Depressões, erosão.  

e) Planaltos, erosão; Depressões, sedimentação; Planícies, sedimentação. 

7. As frentes de cuestas, produzidas pela erosão diferencial nas estruturas arenito-basálticas, são feições 

de relevo características de diversas áreas do território brasileiro e são comuns  

a) na Planície e no Pantanal Mato-grossense.  

b) nos Planaltos e nas Chapadas da Bacia do Paraná.  

c) nos Planaltos e nas Serras do Atlântico leste-sudeste.  

d) nas Planícies e nos Tabuleiros Litorâneos.  

e) na Depressão da Amazônia Ocidental. 
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8. Observe o mapa. 

 
Juntando-se as três legendas que representam as mais baixas altitudes do relevo brasileiro, é possível 

afirmar que a maioria dessas terras apresenta 

a) altitudes sempre superiores a 800 metros. 

b) altitudes inferiores a 800 metros. 

c) planaltos com altitudes maiores que 800 metros. 

d) planícies com altitudes em torno de 800 metros. 

e) altitudes médias superiores a 800 metros. 

9. A Amazônia, até o Terciário Médio, comportava-se como um paleogolfão da fachada pacífica do 

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

boca larg , voltada para o oeste. Quando se processou o desdobramento e 

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

sedimentação flúvio-lacustre e fluvial extensiva. 
Az Saber (1924-2012) Escritos Ecológicos  São Paulo:Lazuli Editora, 2006- paginas 130-131. Adaptado 

Glossário: 

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

constatada em antiga era geológica.  

 

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

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

processos mencionados, avalia-se que 

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

b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar. 

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

d) atenuaram as características do clima regional. 

e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta. 

10. A imagem abaixo apresenta um gráben, formado a partir do abatimento de um bloco da crosta ao 

longo de falhas normais. 

 
a) Quais são os processos que geram abatimentos da crosta associados às falhas normais? Por que 

nessas áreas formam-se bacias sedimentares? 

b) Indique dois recursos minerais que se formam junto com a evolução de bacias sedimentares. 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 
Disponível em: https://pir2.forumeiros.com/t115110-tectonismo 

 

Identifique, pelo menos, uma forma de relevo associada ao processo verificado na imagem acima. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

O Mercosul é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na fronteira desses países, encontram-

se o domínio do relevo planáltico e as Chapadas da Bacia do Paraná. 

2. a 

Os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná são caracterizados por derrames basálticos em meio à sua 

formação sedimentar, em que a erosão diferencial dessas estruturas origina o relevo em forma de cuestas. 

O Pantanal Mato-Grossense é considerado uma das maiores planícies de inundação e, por isso, é uma 

área de predomínio de sedimentos aluviais. Seus inúmeros rios e cavernas têm possibilitado diversas 

atividades turísticas na região. 

3. e 

As chapadas apresentam um formato tabular (topo plano) e encostas escarpadas, com altitude 

considerável. São mais encontradas no Nordeste e Centro-Oeste, devido à erosão dos planaltos 

sedimentares dessas regiões. São exemplos: Chapada Diamantina (BA), Chapada dos Guimarães (MT), 

Chapada dos Veadeiros (GO) e Chapada das Mesas do Monte Roraima (RR). 

4.  

a) Os Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná correspondem à maior unidade de relevo. 

Possuem altitudes entre 500 e 1000 metros, em que predomina a erosão. A superfície do planalto 

apresenta colinas e as bordas apresentam cuestas. 

b) Os solos mais férteis estão associados à composição mineralógica da rocha em que ocorreu o 

intemperismo, como o caso das rochas vulcânicas (basalto), que originaram a terra roxa. 

c) Devido à fertilidade do solo, o desenvolvimento do agronegócio é significativo na região. Em São 

Paulo, predomina o cultivo de cana-de-açúcar. Em Mato Grosso do Sul, destaca-se a produção de 

soja. 

5. e 

As baixas e médias altitudes do relevo brasileiro decorrem da idade muito antiga do relevo, que, mesmo 

possuindo cadeias orogenéticas passadas, essas foram rebaixadas pelo processo erosivo. Cabe destacar 

que não há dobramentos modernos no território brasileiro, o que também explica o modesto relevo do 

país. 

6. d 

O ponto A inicia-se nas regiões baixas da Planície e Pantanal Mato-Grossense, região de deposição de 

sedimentos. Atravessa os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, área de predomínio da erosão e, por 

fim, chega ao ponto B, que é localizado sobre a Depressão Sertaneja e do São Francisco. 

7. b 

As cuestas são uma forma de relevo com declividade abrupta de um lado (escarpa) e declividade suave 

de outro. Predominam em terrenos sedimentares, como resultado da erosão diferencial provocada pelos 

agentes externos. Assim, o compartimento dos Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná é onde se 

encontram mais comumente essas formas. 

8. b 

O mapa da questão é denominado hipsométrico, isto é, um mapa altimétrico do relevo. A partir dele, é 

possível perceber que a grande maioria do relevo brasileiro apresenta altitudes inferiores a 800 metros, 

em que apenas as partes em negrito estão acima de 800 metros. 

9. b 

A formação de um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à sedimentação lacustre e fluvial, 

originou uma bacia sedimentar. 
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10.  

a) Os abatimentos da crosta associados às falhas normais são originados a partir de movimentos 

epirogenéticos (verticais) da crosta. Devido ao rebaixamento de um desses blocos, forma-se uma 

área de deposição sedimentar, pois ela se apresenta rebaixada, se comparada ao seu entorno.  

b) Carvão mineral, xisto pirobetuminoso, petróleo e gás natural são exemplos de recursos minerais 

que se formam com a evolução das bacias sedimentares. 

 

Questão Contexto  
 

Pode-se citar a formação de uma planície, decorrente do rebaixamento do Graben da Guanabara, bem 

como a ocorrência de serras, resultantes do soerguimento do Horst da Serra do Mar. 
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set 

 

RESUMO   
 

 

Cultura e Sociedade colonial 
O centro da nossa identidade cultural pode ser encontrado nos anos coloniais de nossa história, podemos 

observar que não somente temos a formação da língua portuguesa do Brasil mas também de diversos 

costumes, referências culturais gerais e regionais de nossa cultura. Identificamos com essa época o início das 

miscigenações culturais e raciais que compuseram a sociedade brasileira, vemos também o sincretismo 

religioso muito marcante em nossa cultura além da construção de inúmeros valores. 

A construção da cultura brasileira foi um processo muito marcado por diversas misturas de valores e crenças, 

longe de ser pacífica, igualitária ou justa a miscigenação racial e cultural é o berço da civilização brasileira. 

Depois da ocupação mais efetiva da colônia iniciada na segunda metade do século XVI os portugueses 

começam a ter um contato mais direto com os índios, a figura de liberdade do índio e o misticismo de seus 

ritos e culturas fascinava o português que desde sempre teve contato com povos não europeus, 

principalmente com o domínio árabe da península ibérica e as primeiras conquistas coloniais como Ceuta no 

século XV. Desse modo podemos dizer que o português era mais acostumado e curioso em outras culturas 

e formas de viver, ainda assim, não podemos dizer que os lusitanos eram compreensivos e pacíficos, em 

última instância, por mais que ele entre em contato ou absorva hábitos dos povos dominados não há 

necessariamente uma noção de igualdade na relação. 

A chegada do negro por volta do século XVIII adicionava outro elemento a composição cultural e étnica da 

sociedade colonial, mesmo na condição de escravos, essa população contribui de modo significativo na 

formação do cotidiano. Mesmo recebendo uma educação informal de um ofício e da língua portuguesa o 

escravo inseriu-se na sociedade e convivia diariamente com brancos e indígenas absorvendo e repassando 

hábitos e valores, a proximidade era uma coisa comum na colônia e no resto da história brasileira, em 

contrapartida temos o fator que mesmo com a proximidade entre brancos e negros na colônia vemos uma 

violência constante nas relações marcada para além da violência física mas também para a violência 

psicológica. 

A religião na sociedade colonial como era de se esperar também sofre suas misturas, o sincretismo religioso 

não somente acontece nas esferas não brancas da colônia, mas também nas partes europeias em especial 

nas camadas médias e baixas que mesmo praticantes do catolicismo por vezes procuravam ajuda espiritual 

fora das igrejas. O Santo Ofício por mais que andasse pela colônia não tinha como padronizar e punir 

efetivamente todos os hereges, mas ainda sim os valores católicos são presentes na sociedade brasileira, 

muito ao seu modo claro, como por exemplo o hábito de personalizar os santos 

-os do convívio pessoal é um aspecto estritamente luso-

brasileiro. 

Diversos costumes europeus foram incorporados na sociedade colonial, como por exemplo as formas de 

distinções sociais, diversos apetrechos e vestimentas diferenciavam as classes sociais imitando o costume 

europeu. Eram muito comuns entre os homens ricos da colônia a participação de ordens religiosas estes 

portavam insígnias e distintivos de suas ordens, diversas festas religiosas e não religiosas eram celebradas 

como na Europa, a exemplo dos casamentos e nascimentos da família real que lhes era bem distante mas 

ainda sim era próxima por causa de seus laços com a terra, boa parte do portugueses aqui presentes 

guardavam mais sentimentos de identificação com a sua terra natal, mesmo que interiorizasse hábitos e 

costumes coloniais, muitos deles tinham a intenção de enriquecer e retornar um dia para Portugal. 

 

Cultura e Sociedade no Brasil Império 
Antes de falarmos do Brasil como império, vamos primeiramente falar sobre o fim da colônia, com a chegada 

da corte portuguesa no Rio de Janeiro uma série de transformações e modernizações foi posta em prática, a 

criação de universidades criou uma série de profissionais e intelectuais de camadas médias, além disso, com 

a criação de espaços públicos teve-se uma maior distinção dos espaços públicos e privados, no período 

colonial boa parte dos governantes usavam do espaço e renda públicas da mesma forma que o espaço 

privado, isso era uma forma legal e moral de certa maneira, tanto que era comum o pedido de mercês ao rei 

e aos nobres que seriam favores em troca de serviços prestados á coroa. 
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Com a modernização do estado português e a vinda desse aparato e pessoal para o Brasil essa prática foi 

sendo ilegalizada, e hoje nos estados modernos não é mais aceita, porém, mais de 300 anos de história 

colonial deixaram a marca do paternalismo na política e cultura brasileira. Isso seguiu-se pelo império e foi 

acentuado mais tarde nos primeiros anos republicanos com o fortalecimento das elites regionais. 

Logo depois da independência, temos uma preocupação na criação de uma história oficial e nacional, assim 

é criado o Instituto de História e Geografia Brasileiro, que tinha a missão de criar uma cultura e história oficial 

que se encaixasse no espaço brasileiro, isso é uma parte natural das políticas culturais de diversos países a 

fim de criar um sentimento de união em torno do estado. No entanto, devido às guerras de consolidação da 

independência e dos conflitos políticos seguido da abdicação de D. Pedro I, a construção pelo governo de 

uma cultura nacional cessou. 

No entanto, o processo de formação cultural na esfera civil era imparável, como por exemplo por mais que 

o imperador quisesse incluir os portugueses na nova sociedade de uma maneira em geral, vemos o 

crescimento de um forte anti-lusitanismo por parte de muitos brasileiros. Mesmo com esse aspecto vemos 

que os brasileiros desde a chegada de D. João têm seus olhos virados para a Europa, depois da independência 

temos uma continuidade desse espelhamento, ainda assim vemos uma grande cisão entre o erudito e o 

popular nas classes mais pobres e na literatura. 

As relações sociais no século XIX mudaram profundamente, a maior liberdade que gradualmente foi 

conquistada pelos escravos provocou os conflitos nas mais diferentes esferas do público e privado e nos mais 

diversos estamentos sociais entre a escravização e a liberdade, nesse período vemos uma grande pluralização 

das esferas médias, com a maior taxa de urbanização a modesta industrialização e o estabelecimento de um 

ensino oficial mudam a composição da sociedade imperial e são frutos diretos da modernidade, em tempo, 

podemos dizer que o conflito era entre uma antiga ordem colonial portuguesa e a busca por uma 

modernização á brasileira. 

A literatura teve um enorme papel na formação nacional, principalmente na geração do pós-independência, 

as influências europeias se fundiam com as nacionais em uma ação planejada, a busca por uma identidade 

nacional passou o grande papel unificador ao índio, que coube perfeitamente nesse papel por ser uma massa 

já distante dos centros urbanos (e portanto das decisões do país) mas que era de acordo com os ideais de 

superioridade racial da época. Não podemos deixar de citar a influência do positivismo na esfera intelectual 

brasileira, principalmente no fim do século XIX, esse predomínio foi em grande parte propagado pelos cursos 

de direito e medicina que se espalhavam pelo país, vemos que nesse sentido a modernização nacional é 

excludente e autoritária. 

As relações com os outros países são de grande importância para a formação cultural do Brasil, o 

distanciamento dos países americanos é fruto principalmente das formas de governo e dos conflitos com 

vizinhos em prol da unidade nacional presente no planejamento do governo. Isso gera uma profunda marca 

no brasileiro que seria uma falta de identificação latina e a preferência pelas referências artísticas e 

ideológicas europeias e mais tarde estadunidenses presente hoje em nossa cultura. 

 

Cultura e Sociedade no Brasil República 
Os primeiros anos da república brasileira seguiu a ordem social do império, o poder continuou 

principalmente nas mãos dos grandes latifundiários, assim, em termos políticos o poder não foi distribuído 

na prática como previa a ideia de república. Assim apesar da diversificação das classes brasileiras, a libertação 

dos escravos e do crescimento das classes urbanas o Brasil republicano acabou reproduzindo velhas 

estruturas. 

A cultura em geral também continuou igual a do fim do império, a república por ter pouca participação 

popular não teve uma influência imediata. As suas influências seguem no sentido impositivo da nova ordem, 

que refletiam-se no abandono das questões sociais, e isso foi um dos principais temas da literatura nacional 

do fim do século XIX e início do XX, as mazelas sociais apareciam com frequência nas obras naturalistas, 

realistas e pré-modernistas em autores como Lima Barreto e o Triste Fim de Policarpo Quaresma ou Euclides 

da Cunha com Os Sertões que retrata a Guerra de Canudos. 

A ruptura na cultura vem com a Semana de Arte Moderna de 1922, os movimentos vanguardistas da Europa 

chegam ao Brasil e são associados com as referências nacionais, diferentemente dos artistas anteriores os 

modernistas não imitavam simplesmente os padrões europeus, mas os reinterpretavam com os temas 

nacionais. Nomes como Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade revolucionaram a arte nacional de uma 

maneira geral. Infelizmente esse debate artístico permanecia somente na elite e não era acessível a população 

mais pobre. 

Nas esferas populares crescia principalmente nas periferias o samba, é imemorável o surgimento desse ritmo, 

influência de ritmos africanos trazidos pelos escravos juntou-se com instrumentos europeus como o violão e 

criou um ritmo único, mesmo na América Latina que misturou de forma geral culturas europeias e negras. No 

entanto, desde o fim do império e principalmente no início da república com o pensamento positivista o 



 

 
H

is
. 

samba e outras expressões negras como a capoeira passaram a ser proibidos e percebidos, era comum ver 

rodas de samba sendo reprimidas pelas policias. 

No período varguista a cultura como um todo toma uma guinada nacionalista, principalmente pela ação do 

DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda que controlava todas as mídias do Brasil), vemos esse 

fenômeno nas letras musicais, a exaltação da malandragem é substituída pela valorização do trabalho, e assim 

se seguiu com o resto da arte, sempre redirecionada para os ideais nacionalistas, nesse sentido há diversos 

investimentos no sentido de uma construção de um novo ideário nacional. 

Nesse período vemos a consolidação de um processo que vinha crescendo desde o início do século, a 

comunicação em massa pelo rádio, o veículo tomo as comunicações de massa até a televisão nos anos de 

1950. O rádio era o principal veículo para o entretenimento e informação, diariamente entrava em rede 

 

Na esfera societária vemos a consolidação junto as elites do campo das burguesias industriais no poder 

devido a extensa industrialização promovida por Vargas, o operariado toma corpo nas cidades e começa a 

aumentar o poder de barganha com o patronato, porém nos anos de Getúlio as tensões são abafadas com a 

política corporativista do presidente e as legislações trabalhistas. 

A educação nacional sofre pela primeira vez um enorme esforço de estruturação, colégios e faculdades são 

fundadas pelo país a fim de promover uma modernização profunda na população brasileira onde mais da 

metade é analfabeta, isso também é uma identificação do ideal de nacionalista criando uma identidade 

nacional e transmitindo os valores defendidas e aprovados pelo governo. 

Vemos uma mudança nas referências culturais e relações internacionais depois da queda de Vargas e da 

Segunda Guerra, os Estados Unidos são agora um grande influenciador cultural e internacional, essa 

influência muda os paradigmas brasileiros e o padrão de vida dos EUA começa a ser cobiçado pelas classes 

mais altas, vemos nesse momento uma consolidação da saída da esfera de influência europeia tanto na 

política quanto na cultura, vemos essa mudança na língua portuguesa com a inserção de vocábulos em inglês. 

Durante a ditadura cívico-militar o Brasil passa por grandes mudanças culturais, a influência dos Estados 

Unidos tem a sua maior expressão na cultura e política nacionais, como na ditadura varguista a literatura, 

música, teatro, televisão e rádio passam pela censura e são cooptados pelo governo a fim de propagar uma 

mensagem política consonante com as ideias do governo. No entanto as artes de maior expressão durante e 

depois da ditadura é a arte de contestação em nas suas mais diversas áreas, podemos destacar por exemplo 

a MPB de grandes nomes como Chico Buarque e Clara Nunes e o Tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto 

Gil, temos ainda o cine

 

Esse tipo de arte de contestação ajudou a terminar com o período ditatorial fazendo uma enorme pressão na 

sociedade para uma redemocratização e denunciando as inúmeras mazelas sociais do pais e esquecidas pela 

ditadura, em contrapartida, o que víamos na televisão era a propagação de ideários nacionalistas e de apoio 

ao regime, muito pelo fato desta ser uma forma de comunicação que exige um grande investimento e 

concessões públicas que somente poderiam ser bancadas por membros da elite. Isso decorre principalmente 

pelo fato das televisões serem concessões públicas, sendo que juridicamente o espaço aéreo por onde 

correm as ondas de transmissão da televisão são propriedades do governo, desse modo os canais de televisão 

foram e continuam sendo em parte consonantes com os governos. 

A abertura democrática permitiu o retorno de diversos artistas para o Brasil, que continuaram a produzir 

brilhantemente nas próximas décadas. Depois dos anos de 1980 vemos o fenômeno da globalização invadir 

o Brasil, as comunicações agora eram feitas instantaneamente e as mais diversas influências culturais estavam 

acessíveis para os brasileiros e a cultura sofre novas e profundas modificações ainda em processo, a abertura 

permitiu criticas diretas ás realidades vemos o surgimento no Brasil de subculturas nas grandes cidades como 

o rock e suas vertentes e o rap, este último principalmente nas periferias e com temáticas quase sempre 

sociais. 

Como vimos a cultura brasileira sofreu diversas transformações com o passar dos anos passamos de uma 

-

parte, mas é profundamente transformada pelos movimentos políticos e econômico durante os governos 

oligárquicos, Vargas, ditadura cívico-militar e redemocratização. Podemos ver que ainda estamos em 

transformação, principalmente com o advento das redes sociais que tem um enorme peso na modernidade 

e é um veículo de comunicação com um nível de interatividade imensa que lança novos paradigmas fazendo 

surgir inclusive novas expressões populares. 

Apesar de termos inúmeros aspectos culturais positivos, devemos no último parágrafo destacar os aspectos 

negativos dessa cultura. O principal problema é a persistência do racismo na sociedade brasileira, graças a 

escravidão os brasileiros incorporaram valores negativos aos povos indígenas e negros, podemos citar os 

estigmas negativos ligados aos índios e negros, a aversão a trabalhos manuais e o menosprezo de profissionais 

como garçons, lixeiros, empregados domésticos e outros do tipo, outro fator é o preconceito com as 
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religiões de matriz africana, fruto do racismo provocado pela escravidão. Outro aspecto importante é o 

paternalismo e a confusão entre o público e o privado especialmente na esfera política, o paternalismo além 

de seguir a lógica machista do domínio masculino imprime um aspecto antidemocrático e a confusão entre 

o público e o privado naturaliza as práticas de corrupção que acontecem nas esferas do poder e nas esferas 

mais cotidianas.  

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Leia o texto.  

Ele refere- -se a acharem-se hoje as Vilas 

dessa Capitania tão numerosas como se acham, e que sendo uma grande parte das famílias dos seus 

moradores de limpo nascimento, era justo que somente as pessoas que tiverem esta qualidade 

andassem na governança delas, porque se a falta de pessoas capazes fez a princípio necessária a 

tolerância de admitir os mulatos aos exercícios daqueles ofícios, hoje, que tem cessado esta razão, se 

 
D. João, Lisboa, 27 de janeiro de 1726. 

 

No trecho dessa carta, o Rei de Portugal refere-se à impropriedade de os mulatos continuarem a 

exercer o cargo de:  

a) Governador, magistrado escolhido entre os homens bons da Colônia para administrarem a 

Capitania.  

b) Intendente das Minas, ministro incumbido de controlar o fluxo de alimentos e do comércio.  

c) Ouvidor, funcionário responsável pela administração das finanças e dos bens eclesiásticos.  

d) Vereador, membro do Senado da Câmara, encarregado de cuidar da administração local. 

e) Alcaide, líder do executivo, encarregado da administração política e econômica da Capitania. 

2. Para exemplificar, vamos tratar de uma das mais belas festas religiosas realizadas em Vila Rica, Minas 

Gerais, em 24 de maio de 1733. Trata-se da celebração do Triunfo Eucarístico, realizada quando se 

inaugurou a nova matriz de Nossa Senhora do Pilar, com a trasladação do Santíssimo Sacramento da 

igreja Nossa Senhora do Rosário para o novo templo. Os festejos iniciaram-se com a apresentação de 

dançarinos mascarados e luxuosamente vestidos, bailando ao som de harmoniosa música. Várias 

danças se sucediam: a dos mouros e cristãos, a dos deuses pagãos, com a presença de ninfas, ventos 

e planetas, a dos romeiros, a dos músicos. Os ritmos profanos e marciais se mesclavam a alegorias 

mitológicas, à sonoridade de instrumentos africanos e à interpretação de peças sacras. Entre negros 

vestidos de seda e cobertos de plumas, tocando címbalos, pífanos e trombetas, encontrava-se um 

músico alemão que tocava clarim. Uma imensa variedade de sons rasgava o ar, enquanto os fiéis, 

 
Priore, M. 2001 

Tomando como base o texto, assinale a alternativa que melhor expressa o papel das festas na América 

Portuguesa:  

a) ao estimular a realização de festejos populares, as autoridades portuguesas tinham como objetivo 

precípuo difundir os rígidos códigos de conduta moral considerados cristãos;  

b) as festas conduzidas pelo Estado e pela Igreja terminaram por promover uma maior integração 

entre os diversos estratos sociais e manifestações culturais, ao mesmo tempo em que contribuíram 

para estreitar os laços entre as autoridades e a sociedade colonial.  

c) festejos como o do Triunfo Eucarístico eram, na verdade, cerimônias eminentemente pagãs nas 

quais as populações negras de origem africana podiam expressar livremente a sua cultura e 

religiosidade;  

d) as festas religiosas, assim como as cerimônias oficiais, expressavam o caráter multicultural e 

democrático da sociedade colonial brasileira, em nítido contraste com a rígida hierarquia que 

caracterizava as sociedades europeias do Antigo Regime;  

e) por serem manifestações livres das populações africanas, os festejos eram vistos como perigosos 

à manutenção da ordem, daí serem constantemente reprimidos por parte das autoridades políticas 

e eclesiásticas. 
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3. O artigo 5º da Constituição do Império do Brasil, datada de 1824, dizia o seguinte:  

serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casa para isso destinadas, sem forma 

alguma no  

Comente o texto constitucional em função:  

a) Das relações entre Igreja católica e Estado, durante o Império;  

b) Da situação das demais religiões no mesmo período. 

4.  

 
Ambientado no período da Revolução Farroupilha, o seriado "A casa das sete mulheres" evidenciava o 

espaço social feminino da época. A respeito desse espaço, é possível afirmar:  

a) Devido ao caráter matriarcal da sociedade gaúcha, a ação feminina era preponderante na área 

pública.  

b) Por causa da repressão às mulheres, não havia espaço social onde elas pudessem exercer posição 

de mando. c) Submetidas à ordem patriarcal, as mulheres podiam imperar no espaço doméstico 

desde que respeitassem o poder masculino.  

c) Como a ideologia liberal do século XIX estabelecia igualdade entre os sexos, as mulheres 

destacavam-se na política.  

d) Devido ao padrão patriarcal, as mulheres detinham prerrogativas especiais na condução da vida 

econômica. 

5. Os poucos centros urbanos do Império tinham uma atividade literária estimulada pela proliferação de 

livros franceses isentos de impostos de importação e pela atuação de personalidades como Joaquim 

Nabuco, que se orgulhava de pensar em francês e preferia construções europeias, como a Via Appia e 

o Museu do Louvre, a paisagens como a floresta amazônica e os pampas.  
COTRIM, G. História e Consciência do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 164. Adaptado. 

Do texto, pode-se deduzir que, no século XIX, a cultura brasileira: 

a) Refletia um conjunto de atitudes próprias da produção intelectual brasileira, a qual defendia uma 

sociedade anticolonialista.  

b) Inseria-se num contexto de dependência cultural, caracterizada pela presença de intelectuais e 

eruditos apegados às ideias eurocêntricas.  

c) Resultava do pensamento das elites, que, abandonando os regionalismos, iniciaram uma produção 

intelectual nacionalista.  

d) Reunia as correntes filosóficas e artísticas nacionais e europeias, que não manifestavam interesse 

pela natureza. 

e) Resultava de uma migração massiva de brasileiros para Europa, onde aprendiam a negar suas raízes 

americanas e inspirar-se somente no velho continente. 
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6. Leia atentamente o texto abaixo e depois assinale a alternativa correta. 

nspiração dessas novas elites eram as correntes cientificistas, o darwinismo social do 

inglês Spencer, o monismo alemão e o positivismo francês de Auguste Comte. Sua principal base de 

apoio econômico e político procedia da recente riqueza gerada pela expansão da cultura cafeeira no 

Sudeste do país, em decorrência das crescentes demandas de substâncias estimulantes por parte das 

 

a vida privada no Brasil. São Paulo, Cia. das Letras, 1998, p. 14.  

a) A difusão das teorias cientificistas e evolucionistas ao longo do século XIX forneceram argumentos 

para a crítica das práticas neocolonialistas, favorecendo o processo de descolonização.  

b) A influência das teorias cientificistas no Brasil é exemplificada, principalmente, pela formação de 

uma elite que estabeleceu uma plataforma de modernização que tinha como base o 

desenvolvimento comercial e agrícola do país.  

c) Apesar de o consumo do café estar adequado à aceleração do ritmo social no século XIX, a 

industrialização brasileira processou-se independentemente do complexo cafeeiro.  

d) A incorporação do positivismo pelos militares brasileiros foi impedida pelas definições de Comte 

sobre o tipo militar como característico do regime teológico, marcado pelo domínio da força, da 

guerra e do comando irracional, ao contrário do tipo industrial que se manifestava na cooperação, 

na livre produção e na aceitação racional. 

e) A adoção do ideário cientificista favoreceu a separação da Igreja e do Estado, bem como 

repercutiu no projeto de modernização conservadora das elites brasileiras no período republicano. 

7.  os importadores 

de consciência enlatada. A existência palpável da vida (...). Nunca fomos catequizados. Fizemos foi 

Carnaval. O índio vestido de senador do Império (...) Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, 

é contra ela que estamos agindo. Antro-  
ANDRADE, Oswald. Manifesto Antropófago. SP, 1928 

O trecho revela alguns dos princípios orientadores do modernismo brasileiro iniciado em 1922 com a 

Semana de Arte Moderna. Sua interpretação sugere:  

a) a expressão do Modernismo como aceitação dos padrões estéticos classicistas e da arte acadêmica 

e convencional;  

b) uma declaração de princípios nacionalistas que criticam a incorporação da cultura americana e o 

Estado Novo;  

c) a associação da Antropofagia ao Modernismo como uma das correntes em que este se dividiu, 

internamente, opondo-se ao Romantismo;  

d) a consideração da Antropofagia como um processo de devoração cultural das técnicas 

autenticamente nacionais, visando a reelaborá-las;  

e) a acentuação do caráter de busca da identidade nacional do modernismo pela valorização das 

raízes brasileiras. 

8. Analise os dois fragmentos abaixo, representativos de sucessos carnavalescos lançados entre 1930 e 

1945. 

 

Muito funcionário, muita professora  

Se eu fosse o Getúlio, mandava  

 

 

 

Eu digo e não tenho medo de errar 

O bonde São Januário  

Leva mais um operário  

 

 

Os textos se relacionam  

a) A concepções artístico-culturais consideradas anarquistas pelos testemunhos da época.  

b) Ao fortalecimento e à divulgação do ideário trabalhista durante a primeira Era Vargas.  

c) Ao aumento da taxa de desemprego no país, durante o período entre-guerras.  

d) À política de saneamento e urbanização do Rio Janeiro, então Capital Federal.  

e) À decadência da legislação trabalhista, a partir dos anos 30 
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9. Apesar de você  

 

Falou tá falado, não tem discussão  

A minha gente hoje anda falando de lado  

E olhando pro chão E você que inventou este estado  

E inventou de inventar toda escuridão  

Você que inventou o pecado  

Esqueceu-se de inventar o perdão  

 
Chico Buarque, 1978 

 

Interpretando o texto, constata-se que a canção de Chico Buarque:  

a) Faz claramente referência a uma relação amorosa que não deu certo, por falta de diálogo e perdão.  

b) Descreve o período do segundo governo Vargas (1951-1954), com o fechamento do Congresso 

Nacional, a incineração das bandeiras dos estados, a prisão e a repressão aos comunistas.  

c) Aborda as dificuldades econômicas enfrentadas pela população brasileira nos anos 60 e 70, época 

 

d) Apresenta uma análise sobre a origem da propriedade privada, relacionada com a invenção da 

obscuridade, mantendo, porém, a esperança na quebra dos laços de opressão.  

e) Protesta contra a repressão, a tortura e a censura, instauradas no país a partir de 1964, com o golpe 

cívico-militar, aludindo à esperança em um futuro de democracia e liberdade. 

10. Analise a letra da canção a seguir.  

/ Eu tenho savoirfaire / Meu temperamento é light / Minha casa é high tech / Toda hora rola um insight 

[...] Minha vida agora é cool / Meu passado é que foi trash / Fica ligada no link / Que eu vou confessar 

my love / Depois do décimo drink / Só um bom e velho Engov / Eu tirei o meu green card / E fui pra 

Miami Beach / Posso não ser pop star / Mas sou um noveau riche / Eu tenho sex-appeal / Saca só meu 

background [...] Não dispenso um happy end / Quero jogar no dream team / De dia um macho man / 

E de noite drag queen.  
 

A letra propõe uma reflexão sobre a cultura e a sociedade brasileira contemporânea. Sobre o tema, é 

correto afirmar.  

a) A incorporação de termos estrangeiros no cotidiano é pouco relevante para a compreensão da 

complexidade das relações entre o local e o global.  

b) A jocosa associação entre macho man / dia e drag queen / noite traduz o triunfo, na sociedade 

brasileira, do respeito às diferenças de gênero e aos seus respectivos comportamentos.  

c) A crítica ao uso recorrente de termos, sobretudo em inglês, pelos brasileiros que têm acesso às 

novas tecnologias, a exemplo da informática, remete à incorporação de uma língua-padrão e de 

práticas culturais globais.  

d) Para o compositor, na sociedade brasileira contemporânea, a incorporação de um padrão de 

comportamento vindo do exterior elimina a diversidade cultural e regional.  

e) A canção reconhece a importância das trocas culturais, inclusive as linguísticas, para a afirmação 

de nossa cultura nacional. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
  

 

Observado os processos de transformação cultural no Brasil podemos ver que os governos e as 

influências externas moldaram muito a cultura e a sociedade brasileira, hoje em grande parte 

incorporadas ou superadas pela sociedade brasileira as transformações imprimiram profundas marcas 

no Brasil atual. 

 

Exemplifique qual uma política de mudança cultural provocada por ações políticas. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Apesar de necessária e teoricamente ideal, ter não brancos nas câmaras municipais era motivo de 

- ônia e do reino 

2. b 

As festas na sociedade colonial eram espaços de união das classes e grupos sociais, a religião 

desempenhava um duplo papel, apoiado a escravidão e integrando as pessoas em geral nas festas 

religiosas. 

3.  

a) Durante o período Imperial, como já ocorrera na Colônia, vigorou o sistema do padroado, isto é, de 

subordinação da Igreja ao Estado. A religião oficial era a Católica Apostólica Romana, com uma série 

de privilégios, tais como a exclusividade para a construção de templos e pagamento do salário dos 

padres pelo Estado. Por outro lado, o imperador podia fazer indicações dos bispos - cuja sagração 

era feita pelo papa - e, através do beneplácito, a vigência das bulas papais, no Brasil, dependia da 

concordância do monarca.  

b) Eram permitidas outras religiões de origem europeia, porém restritas ao culto doméstico, sendo 

vetada a construção de templos. Já as religiões africanas eram perseguidas, e o seu exercício era 

quase sempre realizado às escondidas. 

Podemos ver que a constituição com este artigo tem a intenção de fazer a continuação de uma ordem 

colonial no sentido da manutenção da igreja confundindo-se com o estado, com a permanência da 

ordem escravista a segregação da população negra continuava fora da esfera do trabalho e passa 

para a religiosa. 

4. c 

Apesar de liberal a revolta farroupilha continuava com antigos paradigmas do período como o machismo 

e o patriarcado. 

5. b 

Como era uma família real descendente de europeus, o governo imperial e a cultura consequentemente 

era voltada para a Europa, assim o Brasil se distanciava dos países latino-americanos e se aproximava das 

monarquias europeias. 

6. e 

A modernização do regime republicano veio mais para as mais altas classes e somente nos sentidos 

políticos e de infraestrutura das grandes cidades, porém, para o povo a modernização veio por meio das 

repressões e desalojamentos que resultaram em diversas revoltas populares. 

7. e 

A valorização da estética nacional no movimento modernista é a principal bandeira dos artistas, a arte 

não seria mais a imitação europeia, agora as influências estrangeiras são reinterpretadas a luz da cultura 

nacional. 

8. b 

A ideologia dos governos imposta ás populações faz profundas mudanças na cultura da nação em geral, 

e a ideologia trabalhista influenciou demasiadamente nas composições artística da era Vargas, inclusive 

trocando a exaltação á malandragem para a exaltação do trabalho. 

9. e  

A música e a literatura refletem a realidade de cada sociedade, assim Chico Buarque faz o seu retrato da 

situação política do país, envolta de tortura e autoritarismo por parte dos militares no poder. 

10. c 

Com as novas tecnologias da era da globalização, diversos termos em inglês acabam fazendo parte do 

vocabulário comum já que no processo de globalização as economias mais consolidadas e maiores se 

fazem mais presente também no campo cultural. 
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Questão Contexto 
 

Podemos citar nesse sentido diversas experiências, como o incentivo a ideologia trabalhista no Brasil 

durante a era Vargas que fazia parte de uma ideologia maior que previa ações de industrialização e 

nacionalização da economia, podemos citar também a criação de um pensamento nacional durante o 

segundo império principalmente com a exaltação da figura do índio a fim de criar uma cultura nacional. 
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Lit. 
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Modernismo: 2ª fase (Prosa)  

Exercícios de aprofundamento 

21 

set 
 

RESUMO   
 

 

A prosa modernista da 2ª fase  

revisão do passado nacional a partir de uma visão crítica, a chegada da década de 1930 e os acontecimentos 

que marcaram essa época contribuíram para uma literatura voltada às diversidades regionais, sociais e 

culturais da realidade brasileira. Em especial, a prosa abordava temas como a subsistência humana, a miséria, 

o isolamento político e as relações de trabalho. 

Contexto histórico 
O contexto histórico do período afeta diretamente a produção literária, uma vez que tivemos vários eventos 

significativos nesse período e de posição ideológica em todo o mundo. 

• Crise de 1929 em Nova Iorque; 

• Revolução de 1930; 

• A crise do Café no Brasil;  

• A criação do Estado Novo (1930); 

• Intentona Comunista (1935); 

• Ascensão do Nazifascimo  

• Ideologia Socialista 

• Segunda Guerra Mundial (1939  1945) 

A partir desses acontecimentos, é possível perceber o porquê de as obras possuírem um claro engajamento 

sociopolítico e inserirem, em sua narrativa, uma denúncia social.   

 

Características da prosa modernista (2ª fase) 
Com o olhar mais crítico da segunda fase modernista, a realidade brasileira passa a ser abordada a partir de 

um novo olhar, com intenções claras de denúncia social e engajamento político por parte dos autores.  

Como já vimos desde o pré-modernismo, a literatura brasileira começa a destacar aspectos de várias regiões 

do Brasil, valorizando o regionalismo e a identidade brasileira. Na segunda fase do Modernismo, a abordagem 

de uma ficção sobre o sertão nordestino contribuiu para denunciar a condição do homem, relatar a questão 

da imigração e as dificuldades enfrentadas pela fome, miséria e pobreza.  

Além disso, percebemos que as obras também destacam aspectos como o cangaço, o fanatismo religioso, a 

disputa entre terras, o coronelismo e a crise dos engenhos. É válido ressaltar que a região do Nordeste não 

foi a única a ser abordada na ficção literária, o Sul do país também se destacou nos romances. Desse modo, 

percebemos a presença de relatos do cotidiano da vida urbana na região sul, a questão de valores sociais e 

morais, uma abordagem mais abrangente sobre a formação do Rio Grande do Sul e as questões políticas da 

região. O autor gaúcho, Dionélio Machado, aprofundou suas obras com a presença de um romance urbano 

e também, psicológico. 

Outro ponto importante é a questão de uma linguagem coloquial, que se aproxima das variedades linguísticas 

de cada local. Entre os grandes autores desse momento, podemos citar: Graciliano Ramos, Rachel de 

Queiroz, José Lins do Rego, Dionélio Machado, Érico Veríssimo e Jorge Amado. 

Principais autores 
• Rachel de Queiroz: a prosa regionalista de Rachel de Queiroz retrata, numa linguagem enxuta e viva, o 

Nordeste; mais precisamente o Ceará. Além do interesse social, o flagelo da seca e o coronelismo, seus 

dois primeiros romances - O Quinze e João Miguel - demonstram sua preocupação com os traços 

psicológicos do homem daquela região que, pressionado por forças atávicas, aceita fatalisticamente seu 

destino. Essa harmonização entre o social e o psicológico demonstra uma nova tomada de posição na 

temática do romance nordestino. 

• Jorge Amado: O autor, em largos painéis coloridos, retrata o regionalismo nordestino, mostrando a 

desgraça e a opressão do negro, do pobre e do trabalhador, nas zonas cacaueiras e urbanas da Bahia. 

Através desses tipos marginalizados, apresentados com humanidade, simpatia calorosa e um vivo senso 
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do pitoresco, analisa toda uma sociedade. Sua maturidade literária se revela na capacidade de mesclar 

realismo e romantismo, lirismo poético e documento em sua narrativa, cuja linguagem explicita o falar 

de um povo e cuja ideologia se sobrepõe na forma de uma necessidade premente de justiça social. Suas 

principais obras são: Suor; O país do Carnaval; Capitães da areia; Gabriela, cravo e canela; Dona Flor e 

seus dois maridos; entre outras. 

• Érico Veríssimo: A obra do escritor gaúcho divide-se em três fases: a primeira inicia-se com a obra 

Clarissa (1933), caracterizada pelo registro da vida cotidiana urbana de Porto Alegre a pela exposição de 

problemas sociais e morais, colocando em pauta os valores degradados pelo ser humano. A segunda 

fase, o autor valoriza a retratação do povo gaúcho, destacando traços culturais e históricos. Já a terceira 

fase é marcada por um aspecto mais universalista, de tom crítico e forte engajamento social. Suas 

principais obras são O tempo e o Vento, O prisioneiro, Incidente de Antares, e Caminhos cruzados.  

• Graciliano Ramos: O autor, através da sua objetividade e clareza de escrita, tornou-se um dos principais 

expoentes do regionalismo brasileiro. A pouca adjetivação de suas obras possibilita um distanciamento 

do sentimentalismo e a ênfase na mensagem, na crítica que deseja transmitir. A análise psicológica que 

Graciliano faz de seus personagens parte do regional para o universal, mostrando o homem comum que 

convive com classes superiores e autoritárias que, ao invés de amenizarem, aumentam seus problemas. 

É o herói problemático, que não aceita o mundo que o reprime e acaba por não aceitar a si mesmo, numa 

briga interna que só compete com a opressão e a dor da realidade castigante. Seus principais romances 

são Vidas Secas, Angústia e São Bernardo. 

• José Lins do Rego:  detentor de um profundo lirismo, uma linguagem cheia de vocábulos regionais; 

dignos de quem conviveu de perto na região. A narrativa e a descrição do povo em sua obra têm forte 

inspiração na literatura de cordel, dando ênfase à oralidade e à situação socioeconômica da região 

Nordeste, entre o fim do século XIX e início do século XX, onde são visíveis a decadência da sociedade 

patriarcal e a transição dos já obsoletos engenhos de cana-de-açúcar para as poderosas usinas. Suas 

principais obras são: Menino de Engenho, Doidinho, Usina e Fogo Morto. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 
As questões de números 1 e 2 tomam por base o fragmento abaixo.  

 

[Sem-Pernas] queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse 

esquecer o defeito físico e os muitos anos (talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para 

ele seriam sempre longos anos) que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que 

passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na 

casa de um padeiro a quem 

compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia levaram-

mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia, 

quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada 

canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram. 

Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal 

perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E a borracha zunia nas suas 

costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois, não sabe como, as lágrimas  

secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados 

riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto.  
Jorge Amado. Capitães da areia. 

1. Considere as afirmações seguintes. 

I. O fragmento do romance, ambientado na cidade de Salvador das primeiras décadas do século 

passado, aborda a vida de uma criança em situação de absoluta exclusão social e violência, o que 

destoa do projeto literário e ideológico dos 

 

II. Valendo-se das conquistas do Modernismo, o romance apresenta linguagem fluente e acessível ao 

grande público, utilizando-se de um português coloquial, simples, próximo a um modo natural de 

falar, com o largo emprego da frase curta e econômica. 
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III. Sem-Pernas é uma personagem que, embora encarne um tipo social claramente delimitado, o do 

menino   profundidade psicológica, 

à medida que seu passado e suas experiências dolorosas vêm à tona. 

Conforme o texto, está correto o que se afirma apenas em 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

2.  

evidência a principal razão pela qual Sem-Pernas é estigmatizado. O trecho que contém essa figura é 

a) A perna coxa se recusava a ajudá-lo. 

b) Em cada canto estava um com uma borracha comprida. 

c) (...) depois, não sabe como, as lágrimas secaram. 

d) E a borracha zunia nas suas costas (...) 

e) Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora 

 

Para responder às questões de números 3 e 4, leia o fragmento de um romance de Érico Veríssimo 

(1905- 1975). 

 

O defunto dominava a casa com a sua presença enorme. Anoitecia, e os homens que cercavam o morto 

ali na sala ainda não se haviam habituado ao seu silêncio espesso. 

Fazia um calor opressivo. Do quarto contíguo vinham soluços sem choro. Pareciam pedaços 

arrancados dum grito de dor único e descomunal, davam uma impressão de dilaceramento, de agonia 

sincopada. 

As velas ardiam e o cheiro da cera derretida se casava com o perfume adocicado das flores que cobriam 

o caixão. A mistura enjoativa inundava o ar como uma emanação mesma do defunto, entrava pelas 

narinas dos vivos e lhes dava a sensação desconfortante duma comunhão com a morte. 

O velho calvo que estava a um canto da sala, voltou a cabeça para o militar a seu lado e cochichou: 

 Está fazendo falta aqui é o Tico, capitão. 

O oficial ainda não conhecia o Tico. Era novo na cidade. Então o velho explicou. O Tico era um sujeito 

que sabia animar os velórios, contava histórias, tinha um jeito especial de levar a conversa, deixando 

todo o mundo à vontade. Sem o Tico era o diabo...  

Por onde andaria aquela alma? 

Entrou um homem magro, alto, de preto. Cumprimentou com um aceno discreto de cabeça, 

caminhou devagarinho até o cadáver e ergueu o lenço branco que lhe cobria o rosto. Por alguns 

segundos fitou na cara morta os olhos tristes. Depois deixou cair o lenço, afastou-se enxugando as 

lágrimas com as costas das mãos e entrou no quarto vizinho. 

O velho calvo suspirou. 

 Pouca gente... 

O militar passou o lenço pela testa suada. 

 Muito pouca. E o calor está brabo. 

 E ainda é cedo. 

O capitão tirou o relógio: faltava um quarto para as oito. 
Um lugar ao sol, 1978. 

3. A descrição do velório sugere 

a) a presença de comicidade pelos exageros dos comporta mentos. 

b) a sensação de que o defunto é capaz de ressuscitar. 

c) um clima de ressentimento e desejos de vingança. 

d) um ambiente desconfortável, tenso e sufocante. 

e) a impressão de que a morte é um fato natural e tranquilo. 

4. A capacidade de animar os velórios é atribuída ao Tico pelo velho calvo, porque este a considera 

a) um meio inadequado de ganhar a vida. 

b) conveniente para aliviar as tensões naquela situação. 

c) inapropriada naquela situação social. 

d) desrespeitosa em face da tristeza geral. 

e) um modo de enfatizar as virtudes do morto. 
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5. TEXTO I 

Isto 

Dizem que finjo ou minto 

Tudo que escrevo. Não. 

Eu simplesmente sinto 

Com a imaginação 

Não uso o coração. 
Fernando Pessoa 

 

TEXTO II 

E o trabalho, este nosso trabalho de escrever? Meu Deus, como às vezes chega a ser sórdido! Aquele 

riscar, aquela grosseria do texto primitivo, aquele tatear atrás da palavra desejada e, ainda pior, da 

combinação de palavras desejada! A gaucherie do que sai escrito  tanta beleza que a gente sonhou, 

depois de posta no papel como ficou inexpressiva, barata e normal! Já 

palavra pesada abafa a ideia  e não é mesmo? 
Rachel de Queiroz 

Glossário: 

Qaucherie: falta de jeito. Do francês gauche: esquerdo, canhoto. 

 

A leitura dos dois textos permite afirmar que 

a) Os autores mostram a necessidade de se exprimirem os sentimentos reais vividos e sentidos pelo 

Escritor em seu coração. 

b) O poeta, para Fernando Pessoa, deve buscar o sentimento no coração e reproduzi-lo de forma 

mais intensa do que realmente ele é. 

c) Há diferença notável entre a escrita idealizada e a realizada, na concepção de rachel de queiroz, 

pois sempre a idealizada sofre correções para que os sentimentos pareçam reais, o que a torna 

melhor. 

d) A sensação de desapontamento é comum, segundo rachel de queiroz, pois o texto produzido não 

corresponde ao esforço despendido em sua produção. 

e) O poeta, segundo fernando pessoa, deve exprimir os sentimentos como imaginários, embora 

sejam reais. 

 

As questões de números 2 e 3 fazem referência a uma passagem do romance Incidente em Antares, 

de Érico Veríssimo (1905-1975).  

 

Incidente em Antares  

Fez-se um novo silêncio. De fora vinham vozes humanas. De vez em quando se ouvia o zumbido do 

elevador do hospital. Tombou uma pétala de uma das rosas. Quitéria soltou um suspiro. Zózimo agora 

parecia adormecido. Tibério pensou em Cleo com uma saudade tátil.  Neste quarto, Tibé  disse 

Quitéria  dentro destas quatro paredes o Zózimo e eu temos falado em assuntos em que nunca 

tín  Pois não lhes gabo o gosto  resmungou Tibério. 

 

No entanto tens medo de pensar na tua morte, tens horror a encarar a realidade.  Tirou os óculos, 

limpou-lhes as lentes com um lencinho, e depois prosseguiu:  Que esperas mais da vida? Os nossos 

filhos estão criados, não precisam mais de nós. Mais que isso: não querem saber de nós, de nossas 

ideias, de nossas manias, de nossa maneira de pensar e viver. Acho que todo homem vê sua cara todas 

as manhãs no espelho, na hora de se barbear. Que é que o espelho diz? Diz que o tempo passa sem 

parar. E que essas manchas que a gente tem no rosto (tu, eu, o Zózimo, todos os que chegam à nossa 

idade), essas manchas pardas são bilhetinhos que a Magra escreve na nossa pele. Eu leio todos os dias 

esses recados, mas tu, Tibé, tu és analfabeto ou então te fazes de desentendido.  
Érico Veríssimo. Incidente em Antares. 12. ed. Porto Alegre: Editora Globo. 1974, p.104. 

6. Um dos fatos mais terríveis para os seres humanos é a morte, que por esta razão se torna tema 

dominante nas artes de todos os tempos. Nas religiões, o tema da morte é também constante, pela 

busca de uma solução para o problema, por meio da afirmação da existência da alma e de divindades 

que acolheriam as almas após a morte do corpo. Partindo deste comentário, releia atentamente o 

fragmento de Incidente em Antares e estabeleça, interpretando o que diz Quitéria, a diferença entre o 

modo como ela considera a morte e o modo como, na opinião da própria Quitéria, Tibério reage à 

ideia da morte. 
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7. 
espécie de alegoria sobre o envelhecimento, indique o significado que assume no contexto a palavra 

 

8. Pela fazenda ia um movimento fora do comum. Os trabalhadores partiam todas as manhãs para as 

roças, a colher cacau, outros pisavam cacau mole nos cochos ou dançavam sobre o cacau seco nas 

barcaças, cantando suas tristes canções. 

 

 

Lamentos que o vento levava, gemidos sob o sol nas roças de cacau, no trabalho da manhã à noite: 

 

Bem longe, numa tocaia ... 

Eu quero morrer de açoite 

 

Os trabalhadores gemiam seus cantos nos dias de trabalho, seus cantos de servidão e de amor 

impossível, mas, ao mesmo tempo, se reunia na fazenda uma outra população. Parecidos com os 

trabalhadores no físico e na rudeza da voz, na maneira de falar e no modo de se vestir, esses homens 

que chegavam diariamente à fazenda (...) eram os jagunços que vinham  

(...). 
Jorge Amado, Terras do sem-fim 

 

É correto afirmar que a obra de Jorge Amado é de cunho essencialmente 

a) Memorialista, recriando os ambientes de sua infância, na Bahia, e a história de suas tradições 

familiares. 

b) Idealizante, projetando realidades, personagens e destinos tomados como modelos de existência. 

c) regionalista, compondo retratos da sociedade baiana, em romances de denúncia social ou de 

costumes. 

d) Intimista, representando as tensões entre espírito e carne, para negar valores degradados do 

homem contemporâneo. 

e) Moralizante, valendo-se da descrição de tipos socialmente marginalizados, para pregar a adoção 

de novas atitudes estéticas. 

9. Para responder à questão abaixo, leia o trecho extraído de Gabriela, cravo e canela, obra de Jorge 

Amado. 

O marinheiro sueco, um loiro de quase dois metros, entrou no bar, soltou um bafo pesado de álcool 

na cara de Nacib e apontou com o dedo as garrafas de 

palavras em língua impossível. Já cumprira Nacib, na véspera, seu dever de cidadão, servira cachaça 

de graça aos marinheiros. Passou o dedo indicador no polegar, a perguntar pelo dinheiro. Vasculhou 

os bolsos o loiro sueco, nem sinal de dinheiro. Mas descobriu um broche engraçado, uma sereia 

dourada. No balcão colocou a nórdica mãe-d olhos do árabe fitavam 

Gabriela a dobrar a esquina por detrás da Igreja. Mirou a sereia, seu rabo de peixe. 

Assim era a anca de Gabriela. Mulher tão de fogo no mundo não havia, com aquele calor, aquela 

ternura, aqueles suspiros, aquele langor. Quanto mais dormia com ela, mais tinha vontade. Parecia 

feita de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela. Nunca mais lhe dera um presente, uma 

tolice de feira. Tomou da garrafa de cachaça, encheu um copo grosso de vidro, o marinheiro 

suspendeu o braço, saudou em sueco, emborcou em dois tragos, cuspiu. Nacib guardou no bolso a 

sereia dourada, sorrindo. Gabriela riria contente,  

aqui termina a história de Nacib e Gabriela, quando renasce a chama do amor de uma brasa dormida 

nas cinzas do peito. 

 

Assinale a alternativa que contém um trecho em que o autor apresenta as informações numa linguagem 

altamente conotativa.  

a) ... soltou um bafo pesado de álcool na cara de Nacib...  

b) Os olhos do árabe fitavam Gabriela a dobrar a esquina ...  

c) Já cumprira Nacib, na véspera, seu dever de cidadão...  

d) Mas descobriu um broche engraçado, uma sereia dourada.  

e) Parecia feita de canto e dança, de sol e luar, era de cravo e canela. 
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10. Leia os trechos abaixo, retirados respectivamente dos segundo e do penúltimo capítulos de Vidas 

Secas, de Graciliano Ramos.  

 Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam 

perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar sozinho. E, pensando bem, ele não era um homem; 

era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha olhos azuis e 

os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-

se na presença de brancos e julgava-se cabra.  
Capítulo II. 

 

Cabra ordinário, mofino, encolhera-se e ensinara o caminho. Esfregou a testa suada e enrugada. Para 

que recordar a vergonha? Pobre dele. Estava tão decidido que ele viveria sempre assim? Cabra safado, 

mole. Se não fosse tão fraco, teria entrado no cangaço e feito misérias. Depois levaria um tiro de 

emboscada ou envelheceria na cadeia, cumprindo sentença, mas isto não era melhor que acabar-se 

numa beira de caminho, assando no calor, a mulher e os filhos acabando-se também. Devia ter furado 

o pescoço do amarelo com faca de ponta, devagar. Talvez estivesse preso e respeitado, um homem 

respeitado, um homem. Assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. 

Aguentava zinco no lombo e não se vingava.  
Capítulo XII. 

 

Assinale a alternativa correta sobre os trechos acima.  

a) No segundo trecho, Fabiano revela o projeto de virar cangaceiro para ser respeitado como um 

homem.  

b) No primeiro trecho, Fabiano revela vergonha de se afirmar como homem, por ser "apenas um cabra 

ocupado em guardar as coisas dos outros".  

c) No primeiro e no segundo trechos, a sensação de não ser homem permanece, apesar de Fabiano 

ter furado o pescoço do soldado amarelo.  

d) Em ambos os trechos, Fabiano revive a vergonha de ter dito que era homem para o soldado 

amarelo.  

e) Na presença dos meninos, Fabiano luta para superar a vergonha de ser cabra e de se afirmar como 

homem. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

que vivem em um trapiche abandonado, à margem da sociedade baiana e, para sobreviverem, 

cometem pequenos roubos e furtos. O livro promove uma denúncia acerca da realidade de centenas 

de crianças e jovens que moram nas ruas e a falta de políticas públicas que dessem a oportunidade de 

reintegrar esses grupos ao âmbito social.  

No entanto, ocorre um paradoxo: assim como a população conhece e tem conhecimento de tal 

situação, ao mesmo tempo, busca ignorá-la. Explique, com suas palavras, essa oposição de ideias com 

base nas imagens abaixo: 

 

IMAGEM I 
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IMAGEM II  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

vez que dentre as principais características da prosa modernista de 2ª fase, destacava-se a denúncia da 

condição social.  

2. a 

Entende-se como personificação a atribuição de seres inanimados, sentimentos ou ações próprias dos 

-

perna, por exercer uma ação humana.  

3. d 

Pela descrição da narrativa, é possível perceber que a situação de vivenciar um velório é desconfortante, 

 

4. b 

ntava histórias, tinha  jeito 

menos opressivo. 

5. d 

 tanta beleza que a gente sonhou, depois de posta no papel como 

concepção de Rachel de Queiroz.  

6. A personagem Quitéria encara a morte de forma natural, já Tibério evita falar sobre o assunto e, se 

questionado, tenta fugir da temática.  

7. 

isto é, adquirir a percepção de que está envelhecendo, como já avisam as marcas no rosto, aludido às 

rugas. A alegoria a que se refere 

 

8. c 

A obra de Jorge Amado é regionalista, pois destaca aspectos da vida baiana e a condição 

socioeconômica dos trabalhadores nas roças. 

9. e  

A única alternativa com linguagem totalm

pesado" é uma metáfora sinestésica, mas tal conotação não compõe todo o enunciado.  

10. b 

A al

m que o personagem disse que era homem ao soldado 

estava falando sozinho.  

 

Questão Contexto  
 

Infelizmente, a marginalização social acerca da triste realidade de meninos de rua se tornou algo 

naturalizado para muitos cidadãos de acordo com os reflexos do contexto histórico. Na obra de Jorge 

Amado, esses jovens chegaram a tal situação por diferentes circunstâncias: abandono ou morte dos pais, 

fuga da violência doméstica, evasão de abrigos sociais que torturavam os menores, entre outros. Neste 

sentido, buscam a sobrevivência pelo único meio que conhecem para sobreviver, que é o furto, uma vez 

que sempre são tratados com descaso pela população. O contraste se dá a partir desta perspectiva: os 

cidadãos os tratam como seres invisíveis, propícios a serem fruto de seu meio em vez de cobrarem ao 



 

 
L
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poder público ou ONGS que deem a oportunidade e garantam o direito social, decretado pela 

Constituição, de que todo o indivíduo deva ter acesso à moradia, saúde e educação. Parte da exclusão 

social brasileira é causada pela falta de investimentos governamentais às classes menos favorecidas. 
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Exercícios: Prismas e Pirâmides 

(Fuvest, Unicamp e Unesp) 
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set 
 

RESUMO   
 

 
Prisma 
Prisma é um poliedro convexo tal que duas faces são paralelas e congruentes (chamadas de bases) e, se 

forem feitos cortes paralelos a base, encontramos seções transversais iguais a base. 

 

 

Nomenclatura e classificação 
Os prismas recebem nomes de acordo com os polígonos das bases. 

 
Assim, 

um prisma é triangular quando suas bases são triângulos; 

um prisma é quadrangular quando suas bases são quadriláteras; 

um prisma é pentagonal quando suas bases são pentagonais; 

um prisma é hexagonal quando suas bases são hexagonais. 

 

Prisma reto: as arestas laterais são perpendiculares às bases. 

Prisma obliquo: as arestas laterais não são perpendiculares às bases. 

Exemplos 

 

Prismas Regulares 
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Volume de um prisma (Princípio de Cavalieri) 
𝑉 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

Pirâmide 

Considere uma região poligonal abaixo, contida em um plano 𝛼 e um ponto V exterior ao plano da região 

poligonal. Traçando os seguimentos que une os vértices da região poligonal e V temos que a cada dois 

vértices da região poligonal e V forma-se uma região triangular (face do poliedro). Essas regiões triangulares, 

juntamente com a região poligonal determinam um poliedro chamado pirâmide. 

 

Elementos da pirâmide  

 
• base: o polígono convexo R 

• arestas da base: os lados 𝐴𝐵,̅̅ ̅̅ ̅ 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐴̅̅ ̅̅   do polígono 

• arestas laterais: os segmentos 𝑉𝐴̅̅ ̅̅ , 𝑉𝐵̅̅ ̅̅ , 𝑉𝐶̅̅ ̅̅ , 𝑉𝐷̅̅ ̅̅ , 𝑉𝐸̅̅ ̅̅   

• faces laterais: os triângulos VAB, VBC, VCD, VDE, VEA 

• altura: distância h do ponto V ao plano 

 

Classificação 
Uma pirâmide é reta quando a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro do polígono da base. 

Toda pirâmide reta, cujo polígono da base é regular, recebe o nome de pirâmide regular. Ela pode ser 

triangular, quadrangular, pentagonal etc., conforme sua base seja, respectivamente, um triângulo, um 

quadrilátero, um pentágono etc. 
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As pirâmides são classificadas de acordo com o polígono da base: 

• Pirâmide triangular ou tetraedro  a base é um triângulo. 

 
• Pirâmide quadrangular  a base é um quadrilátero. 

 
• Pirâmide pentagonal  a base é um pentágono. 

 
• Pirâmide hexagonal  a base é um hexágono. 
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Área da superfície de uma pirâmide 
• superfície lateral:  é formada pelas faces laterais (triangulares) 

• área lateral: é a área da superfície lateral 

• superfície total: é formada pelas faces laterais e pela base 

• área total: é a área da superfície total 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠 

 

Volume da pirâmide 
O volume da pirâmide equivale a 1/3 do o volume do prisma de mesma base que a pirâmide e mesma altura. 

𝑉 =
1

3
(á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) 

 

Elementos de uma pirâmide 
Toda pirâmide regular possui, além de elementos clássicos como faces, arestas e vértices, os seguintes 

elementos: 

• Vértice da pirâmide: imagem; 

• Apótema: 

de qualquer aresta pertencente à sua base; 

• Apótema da base: A projeção ortogonal (h) do vértice da pirâmide em sua base é chamada de Centro da 

base. O 

de apótema da base. 

 
 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Dois blocos de alumínio, em forma de cubo, com arestas medindo 10 cm e 6 cm, são levados juntos à 

fusão e, em seguida, o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8 cm, 8 

cm e x cm. O valor de x é: 

a) 16. 

b) 17. 

c) 18. 

d) 19. 

e) 20. 
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2. Um cubo de aresta de comprimento a vai ser transformado num paralelepípedo retorretângulo de 

altura 25% menor, preservando-se, porém, o seu volume e o comprimento de uma de suas arestas. 

 
A diferença entre a área total (a soma das áreas das seis faces) do novo sólido e a área total do sólido 

original será: 

a) 
1

6
 

b) 
1

3
 

c) 
1

2
 

d) 
2

3
 

e) 
5

6
 

3. Há 4.500 anos, o Imperador Quéops do Egito mandou construir uma pirâmide regular que seria usada 

como seu túmulo. As características e dimensões aproximadas dessa pirâmide hoje, são: 

I. Sua base é um quadrado com 220 metros de lado; 

II. Sua altura é de 140 metros. 

Suponha que, para construir parte da pirâmide equivalente a 1,88 × 104 m³, o número médio de 

operários utilizados como mão de obra gastava em média 60 dias. Dados que 

2,2² × 1,4  6,78 e 2,26 ÷ 1,88  1,2 e mantidas estas médias, o tempo necessário para a construção 

de toda pirâmide, medido em anos de 360 dias, foi de, aproximadamente: 

a) 20. 

b) 30. 

c) 40. 

d) 50. 

e) 60. 

4. O sólido da figura é formado pela pirâmide SABCD sobre o paralelepípedo reto ABCDEFGH. Sabe-se 

que S pertence à reta determinada por A e E e que AE = 2 cm, AD = 4 cm e AB = 5 cm. A medida do 

segmento 𝑆𝐴̅̅̅̅  que faz com que o volume do sólido seja igual a 4/3 do volume da pirâmide SEFGH é 

 
a) 2 cm 

b) 4 cm 

c) 6 cm 

d) 8 cm 

e) 10 cm 
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5. A figura mostra um paralelepípedo retorretângulo ABCDEFGH, com base quadrada ABCD de aresta a 

e altura 2a, em centímetros.  

 
A distância, em centímetros, do vértice A à diagonal BH vale: 

a) 

5
a

6  

b) 

6
a

6  

c) 

5
a

5  

d) 

6
a

5  

e) 

30
a

6  

6. A figura abaixo representa a planificação de um poliedro P: 

 

Avalie as afirmações I, II e III sobre o poliedro representado pela planificação: 

I. O número de arestas do poliedro P corresponde a uma vez e meia o número de vértices. 

II. O poliedro P tem, pelo menos, duas faces paralelas. 

III. O poliedro P pode ser classificado como pentágono. 

Contém uma afirmação verdadeira: 

a) apenas II. 

b) apenas I e II. 

c) apenas I e III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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7. Um paralelepípedo reto-retângulo foi dividido em dois prismas por um plano que contém as diagonais 

de duas faces opostas, como indica a figura 

 
Comparando-se o total de tinta necessária para pintar as faces externas do paralelepípedo antes da 

divisão com o total necessário para pintar as faces externas dos dois prismas obtidos após a divisão, 

houve um aumento aproximado de 

a) 42%.  

b) 36%.  

c) 32%.  

d) 26%.  

e) 28%. 

8. A base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8 2  cm. Se as arestas laterais da pirâmide 

medem 17 cm, o seu volume, em centímetros cúbicos, é: 

a) 520. 

b) 640. 

c) 680. 

d) 750. 

e) 780. 

9. Três arestas de um cubo, com um vértice em comum, são também arestas de um tetraedro. A razão 

entre o volume do tetraedro e o volume do cubo é: 

a) 1/8 

b) 1/6 

c) 2/9 

d) 1/4 

e) 1/3 

10. Os vértices de um tetraedro regular são também vértices de um cubo de aresta 2. A área de uma face 

desse tetraedro é: 

a) 2√3 

b) 4 

c) 3√2 

d) 3√3 

 

PUZZLE 
 

Buscando água, uma rã caiu em um poço de 30 metros de profundidade. Na sua busca por 

sobrevivência, a obstinada rã conseguia subir 3 metros cada dia, sendo que a noite escorregava 2 

metros. Quantos dias a rã demorou para sair do poço? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. d 

Volume cubo 1: 10³=1000cm³ 

Volume cubo 2: 6³=216 cm³ 

Total= 1000+216 = 1216cm³ 

Assim: 8.8.x=1216, x=19 

2. a 

Considere as dimensões do paralelepípedo são a, 0,75a e x. Como possuem o mesmo volume 

4

3
=  =  = . 

4

3

4 4 3 3 37

3 3 4 4 6

37 1

6 6

=  =  =

 
+ + = 

 

− =

 

3. a 

6

6 6

1 1

3 3

1 6,78.10

3 3

= =

= = =

 

Cada 1,88.104 m³ da pirâmide construída era gasto 
60 1

360 6
= de ano, assim a quantidade x de anos será: 

4

6

1

6

x 20

− − − − − −

− − − − − −

=

 

 

4. e 

   

SABCD ABCDEFGH SEFGH

4
V v v

3

1 1
5.4.x 5.4.2 5.4.(x 2)

3 3

x 10

+ =

+ = +

=
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5. e 

 
Em ADH (triângulo retângulo): 

2 2 2
AH (2a) a AH a 5= + → =  

Em ABH (triângulo retângulo): 

2 2 2
BH (a 5) a BH a 6= + → =  

Usando a relação métrica em ABH 

BH. AI=AB.AH: 

a 5 30
a 6.AI a.a 5 AI a

66
= → = =  

6. b 

P é um prisma pentagonal regular. 

I. Verdadeira. Pois P possui 15 arestas e 10 vértices. 

II. Verdadeira. As bases de P são paralelas. 

III. Falsa. É um prisma pentagonal regular. 

 

7. d 

 
A área total será: S=2(4.1+4.3+3.1)=38cm² 

Os dois retângulos de dimensões d e 1 são congruentes: 

Olhando para o triângulo retângulo com dimensões 3,4 e d concluímos que se trata de um triângulo 

pitagórico, assim d=5. Então a área dos 2 retângulos será 2.5.1=10cm², essa que será a área que aumentou. 

Logo o percentual de aumento será: 
10

26%
38

 

8. b 

Se o lado vale 8 2 então a diagonal vale 8 2. 2 16= . Sabemos que a altura da pirâmide é ortogonal 

à diagonal e a divide ao meio e metade de diagonal vale 8cm. Usando a informação que a aresta lateral 

vale 17cm, podemos criar um triângulo retângulo cuja hipotenusa é a aresta lateral e os catetos são 

metade de diagonal e a altura, ou seja: 

17²=h²+8², calculando, descobrimos que h=15 cm. 

A área da base vale  8 2 . 8 2 =128cm². Assim o volume será: 

128.15

3
= =  

 

 

 

 

 

 



 

 
M

a
t.

 

9. b 

 

Seja a aresta = a. Logo o volume do cubo será a³ e do tetraedro: 
1 a.a 1

3 2 6
=  . A razão entre os 

volumes será: 

1

16 =  

10. a 

  

A aresta do tetraedro é a diagonal da face do cubo de aresta 2 logo vale 2 2 . Como se trata de um 

triângulo equilátero, sua área será 
( )

2

2 2 . 3
A 2 3

4
= = . 

 

Puzzle 

Quando a rã chegar ao 27º dia, já terá subido 27m. No 28º dia, ela sobe mais 3m, e alcança os 30m, 

antes que desça os 2m. 
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Funções da linguagem II 
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RESUMO 
 

 

Na aula anterior, vimos três entre as seis funções da linguagem, ou seja, três diferentes formas de se 

categorizar as intenções humanas na comunicação: as funções referencial, emotiva e poética. Nessa aula, o 

foco vai para as demais: as funções apelativa/conativa, fática e metalinguística. 

 

A função apelativa/conativa 
Tem como objetivo influenciar o receptor/destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe 

ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos 

vocativos e imperativo. Assim, podemos dizer que a função apelativa busca persuadir.É a linguagem usada 

nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. 

Exemplos 

    
 

no Mundo. E qual foi ele? -- O mais antigo pregador que houve no Mundo foi o céu. Coeli enarrant gloriam 

Dei et opera manuum ejus annuntiat Firmamentum -- diz David. Suposto que o céu é pregador, deve de ter 

sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo David; tem palavras e tem sermões; e mais, muito 

bem ouvidos. Non sunt loquellae, nec sermones, quorum non audiantur voces eorum. E quais são estes 

sermões e estas palavras do céu? -- As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a 

harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. 

Um e outro é semear; a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há-de ser como quem 

  
PADRE ANTÔNIO VIEIRA, Sermão da Sexagésima. 

  

Função Fática 
Busca estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. Aparece em situações em que o mais 

importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática 

quer dizer "relativa ao fato", ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento: Oi, 

tudo bem?; E aí, firmeza? ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou está sendo ouvido: 

sei, aham, sim, entende?, né?, sabe? Essa é a linguagem das conversas rápidas, das conversas no telefone 

etc. 
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Exemplos 

 
  

 
Função Metalinguística 

A metalinguagem ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código, ou seja, usa a língua 

para falar sobre a própria língua, a palavra para falar sobre a palavra. Assim, a função metalinguística pode ser 

encontrada em poemas que falam sobre o fazer poético, em um texto que comenta outro texto ou que 

comentam acerca da própria linguagem. Podemos citar como exemplo de metalinguagem também as 

gramáticas e os dicionários. 

Exemplos 

  

Como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna  

Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema 

Triste 

Solitário 

Único 

 
Trecho de O poema  Mario Quintana 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A metalinguagem pode ser percebida quando, em uma mensagem, a linguagem passa a próprio objeto 

do discurso. 

A metalinguagem não está presente na seguinte alternativa: 

a) -10) 

b) - 22) 

c) "Foi este o fim da Criação!" (v. 26) 

d) "Quem faz - em mim - esta  
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2. De gramática e de linguagem  

E havia uma gramática que dizia assim:  

 

 

Eu gosto é das cousas. As cousas, sim!...  

As pessoas atrapalham.  

Estão em toda parte.  

Multiplicam-se em excesso.  

As cousas são quietas. Bastam-se.  

Não se metem com ninguém.  

Uma pedra. Um armário. Um ovo.  

(Ovo, nem sempre, 

 

As cousas vivem metidas com as suas cousas.  

E não exigem nada.  

Apenas que não as tirem do lugar onde estão.  

E João pode neste mesmo instante vir bater à nossa porta.  

Para quê? não importa: João vem!  

E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão.  

Amigo ou adverso... João só será definitivo  

Quando esticar a canela. Morre, João...  

Mas o bom, mesmo, são os adjetivos,  

Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto.  

Verde. Macio. Áspero. Rente. Escuro.  

Luminoso. Sonoro. Lento.  

Eu sonho  

Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos  

Como decerto é a linguagem das plantas e dos animais.  

Ainda mais:  

Eu sonho com um poema  

Cujas palavras sumarentas escorram  

Como a polpa de um fruto maduro em tua boca,  

Um poema que te mate de amor  

Antes mesmo que tu saibas o misterioso sentido:  

Basta provares o seu gosto...  

 

Observe os pares de versos:  

 

 

 

Considerando-se o título e os sentidos propostos no poema, é correto afirmar sobre os versos que  

a) o primeiro par remete à ideia de gramática; o segundo, à ideia de linguagem. Neles predominam, 

respectivamente, a função metalinguística e a apelativa.  

b) ambos os pares remetem à ideia de gramática; portanto, neles predomina a função metalinguística.  

c) o primeiro par remete à ideia de gramática; o segundo, à ideia de linguagem. Nos dois pares, 

predomina a função referencial.  

d) ambos os pares remetem à ideia de linguagem. No primeiro, a função é metalinguística; no 

segundo, referencial.  

e) o primeiro par remete à ideia de linguagem; o segundo, à ideia de gramática. Em ambos os pares, 

estão presentes as funções apelativa e referencial. 
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3. Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo, de Graciliano Ramos: 

I. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir 

a propriedade S. Bernardo, onde trabalhei, no eito, com salário de cinco tostões.  

II. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava aboletado desde meio-dia, tomava café e 

conversava, bastante satisfeito.  

III. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para 

diante.  

IV. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como 

os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? 

Será? Não será? Para que isso? Procurar dissabores! Será? Não será?  

V. Foi assim que sempre se fez. [respondeu Azevedo Gondim] A literatura é a literatura, seu Paulo. A 

gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra 

coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia.  

 

Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem em São 

Bernardo:  

a) III e V.  

b) I e II.  

c) I e IV.  

d) III e IV.  

e) II e V.  

4. Para responder à questão seguinte, leia os textos a seguir.  

Psicografia, de Ana Cristina Cesar.  

Também eu saio à revelia  

e procuro uma síntese nas demoras  

cato obsessões com fria têmpera e digo  

do coração: não soube e digo  

da palavra: não digo (não posso ainda acreditar  

na vida) e demito o verso como quem acena  

e vivo como quem despede a raiva de ter visto  

 

Autopsicografia, de Fernando Pessoa.  

 

O poeta é um fingidor.  

Finge tão completamente  

Que chega a fingir que é dor  

A dor que deveras sente.  

 

E os que leem o que escreve,  

Na dor lida sentem bem,  

Não as duas que ele teve,  

Mas só as que eles não têm.  

 

E assim nas calhas de roda  

Gira, a entreter a razão,  

Esse comboio de corda  

Que se chama o coração.  

 

Glossário:  

comboio: trem de ferro.  

calhas de roda: trilhos sobre os quais corre o trem de ferro.  

 

Compare os poemas de Fernando Pessoa e de Ana Cristina Cesar e responda:  

a) Por que se pode dizer que em ambos os poemas está presente a função metalinguística?  

b) Explique a ambigUidade presente no poema de Fernando Pessoa, revelada pelo título e pelo 

adjetivo fingidor, em contraste com o poema de Ana Cristina Cesar.  
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5. A questão é começar  

Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também.  

Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa 

Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim, e 

deveria haver para a escrita algo como conversa vadia, com que se divaga até encontrar assunto para 

um discurso encadeado. Mas, à diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever e na lamentável 

forma mecânica que supunha texto prévio, mensagem já elaborada.  

Escrevia-se o que antes se pensara. Agora entendo o contrário: escrever para pensar, uma outra forma 

o início, escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim 

predeterminados. Isso estragava, porque bitolava, o começo e todo o resto. Tentaremos agora (quem? 

eu e você, leitor) conversando entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um 

ato inaugural; não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas 

onsigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. 

 

Pois é; escrever é isso aí: iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais 

apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas sempre ativamente presentes. Depois é espichar 

conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam assuntos. Termina-se sabe Deus 

onde.  
MARQUES, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13. 

 

Observe a seguinte afirmação feita pelo  

-se do tempo ou de 

iva 

que explicita essa função.  

a) Função emotiva  

b) Função referencial  

c) Função fática  

d) Função conativa  

e) Função poética  

6. O exercício da crônica 

Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um 

ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 

porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, 

olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido 

no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um 

sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 

emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 
MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 
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7. Estou farto do lirismo comedido  

Do lirismo bem comportado  

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente  

[protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.  

(...)  

Estou farto do lirismo namorador  

Político  

Raquítico  

Sifilítico  
Manuel Bandeira  

 

Assinale a afirmativa correta.  

a) O lirismo caracterizado no terceiro verso é o oposto do lirismo comedido (primeiro verso).  

b) No quarto verso, o eu lírico repudia o envolvimento amoroso.  

c) Raquítico e Sifilítico, nesse contexto, são palavras antônimas.  

d) No terceiro verso, as expressões que caracterizam o lirismo pertencem a campos semânticos 

diferentes.  

e) A palavra lirismo, no poema, é índice de função metalingüística, isto é, revela que o assunto do 

poema é o próprio fazer poético. 

8.  

 
 

Considere as seguintes afirmações:  

I. Encontra-se na tira expressão que representa a função fática da linguagem, aquela que põe em 

evidência o contato linguístico.  

II. Os sinais de exclamação (1º. quadrinho) expressam estados emotivos distintos.  

III. As respostas da garota (2º. e 3º. quadrinhos) podem ser consideradas exemplos de orações 

classificadas pela gramática como reduzidas.  

 

Assinale:  

a) se apenas as afirmações I e II estiverem corretas.  

b) se apenas as afirmações I e III estiverem corretas.  

c) se apenas as afirmações II e III estiverem corretas.  

d) se apenas a afirmação III estiver correta.  

e) se todas as afirmações estiverem corretas. 
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9.  

 
Observe esta gravura de Escher: Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos 

equivalentes aos da gravura de Escher encontram-se, com frequência,  

a) nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante.  

b) nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade.  

c) na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de que 

trata.  

d) na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do 

discurso.  

e) nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada seqüência de 

operações.  

10. O canto do guerreiro  

Aqui na floresta  

Dos ventos batida,  

Façanhas de bravos  

Não geram escravos,  

Que estimem a vida  

Sem guerra e lidar.  

 Ouvi-me, Guerreiros,  

 Ouvi meu cantar.  

Valente na guerra,  

Quem há, como eu sou?  

Quem vibra o tacape  

Com mais valentia?  

Quem golpes daria  

Fatais, como eu dou?  

 Guerreiros, ouvi-me;  

 Quem há, como eu sou?  
Gonçalves Dias 

 

Macunaíma (Epílogo)  

Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo 

Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, 

aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo 

era solidão do deserto... Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido 

sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber 

do Herói?  

 
Mário de Andrade.  
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Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que  

a) a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo 

texto.  

b) a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto, no segundo, predomina a 

linguagem formal.  

c) há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena.  

d) a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na forma de organização da linguagem e, no 

segundo, no relato de informações reais.  

e) a função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente 

no primeiro. 

11. Me devolva o Neruda (que você nem leu)  

Neruda - prêmio Nobel, chileno, de esquerda - era proibida no Brasil. Na sala da Censura Federal o 

nosso poeta negociou a proi

censores da ditadura militar! E coloca burro nisso!!! Mas a frase me veio à cabeça agora, porque eu 

gosto demais dela. Imagine a cena. No meio de uma separação, um dos cônjuges (me desculpe a 

palavra) me solta esta: me devolva o Neruda que você nem leu! Pense nisso. Pois eu pensei exatamente 

nisso quando comecei a escrever esta crônica, que não tem nada a ver com o Chico, nem com o 

Neruda e, muito menos, com os militares.  

É que eu estou aqui para dizer um tchau. Um tchau breve porque, se me aceitarem - você e o diretor 

da revista -, eu volto daqui a dois anos. Vou até ali escrever uma novela na Globo (o patrão vai continuar 

o mesmo) e depois eu volto. Esperando que você já tenha lido o Neruda.  

Mas aí você vai dizer assim: pó, escrever duas crônicas por mês, fora a novela, o cara não consegue? 

O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o cara me vem com esse 

papo de Neruda? Preguiçoso, no mínimo.  

Quando faço umas palestras por aí, sempre me perguntam o que é necessário para se tornar um 

escritor. E eu sempre respondo: talento e sorte. Entre os 10 e 20 anos, recebia na minha casa O 

Cruzeiro, Manchete e o jornal Última Hora. E lá dentro eu lia (me invejem): Paulo Mendes Campos, 

Rubem Braga, Fernando Sabino, Millôr Fernandes, Nelson Rodrigues, Stanislaw Ponte Preta, Carlos 

Heitor Cony. E pensava, adolescentemente: quando eu crescer, vou ser cronista. Bem ou mal, 

consegui meu espaço. E agora, ao pedir de volta o livro chileno, fico pensando em como eu me sentiria 

se, um dia, um desses aí acima escrevesse que iria dar um tempo. Eu matava o cara! Isso não se faz com 

o leitor (desculpe, minha amiga, não estou me colocando no mesmo nível deles, não!)  

E deixo aqui uns versinhos do Neruda para as minhas leitoras de 30 e 40 anos (e para todas): Escuchas 

otras voces en mi voz dolorida Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas, Amame, compañera. 

No me abandones. Sigueme, Sigueme, compañera, en esa ola de angústia. Pero se van tiñendo con tu 

amor mis palabras Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas Voy haciendo de todas un collar infinito Para tus 

blancas manos, suaves como las uvas. Desculpe o mau jeito: tchau!  

 Prata, Mario. Revista Época. São Paulo. Editora Globo, Nº- 324, 02 de agosto de 2004, p. 99. 

Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa 

correta.  

I.  

II.  

III. s por mês e o cara me vem com 

 

a) Emotiva, poética e metalinguística, respectivamente.  

b) Fática, emotiva e metalinguística, respectivamente.  

c) Metalinguística, fática e apelativa, respectivamente.  

d) Apelativa, emotiva e metalinguística, respectivamente.  

e) Poética, fática e apelativa, respectivamente.  
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12. No Diário do Povo, jornal de Campinas, S.P., há uma secção intitulada Perguntas da Semana, que se 

propõe a debater "temas de interesse coletivo". No dia 9 de setembro de 1997, foi proposto o seguinte 

debate: Segundo análises meteorológicas, o fenômeno do El Niño provocará violentas chuvas nos 

meses de verão (dezembro, janeiro, fevereiro e março). Você acha que a Prefeitura deveria adotar 

ações preventivas para evitar inundações e desabamentos na cidade, ao invés de esperar acontecerem 

as tragédias?  

Do modo como a pergunta foi feita, ela favorece claramente uma das respostas possíveis.  

a) Explicite como se dá o direcionamento da resposta.  

b) Reescreva a pergunta de modo a não dirigir a resposta. 

13. TEXTO I  

Perante a Morte empalidece e treme,  

Treme perante a Morte, empalidece.  

Coroa-te de lágrimas, esquece  

O Mal cruel que nos abismos geme.  

Cruz e Souza, Perante a morte. 

TEXTO II 

Tu choraste em presença da morte?  

Na presença de estranhos choraste?  

Não descende o cobarde do forte;  

Pois choraste, meu filho não és!  

Gonçalves Dias, I Juca Pirama. 

TEXTO III 

Corrente, que do peito destilada,  

Sois por dous belos olhos despedida;  

E por carmim correndo dividida,  

Deixais o ser, levais a cor mudada.  

Gregório de Matos, Aos mesmos sentimentos. 

TEXTO IV 

Chora, irmão pequeno, chora,  

Porque chegou o momento da dor.  

A própria dor é uma felicidade...  

Mário de Andrade, Rito do irmão pequeno. 

TEXTO V 

Meu Deus! Meu Deus!  

Mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?!...  

Silêncio! ...Musa! Chora, chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto...  

Castro Alves, O navio negreiro. 

Dois dos cinco textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta diante de situações 

inaceitáveis. Esse transbordamento sentimental se faz por meio de frases e recursos linguísticos que 

dão ênfase à função emotiva e à função conativa da linguagem. Esses dois textos são:  

a) I e IV.  

b) II e III.  

c) II e V.  

d) III e V.  

e) IV e V. 
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14.  

 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico ́ 

a) influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam ̀ adesão ao consumo. 

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 

aquisitivo. 

d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas. 

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 

15. Olá, como vai? 

Eu vou indo e você, tudo bem? 

Tudo bem eu vou indo correndo 

Pegar meu lugar no futuro, e você? 

Tudo bem, eu vou indo em busca 

De um sono tranquilo, quem sabe ... 

Quanto tempo... pois é... 

Quanto tempo... 

Me perdoe a pressa 

É a alma dos nossos negócios 

Oh! Não tem de quê 

Eu também só ando a cem 

Quando é que você telefona? 

Precisamos nos ver por aí 

Pra semana, prometo talvez nos vejamos 

Quem sabe? 

Quanto tempo... pois é... (pois é... quanto tempo...) 

Tanta coisa que eu tinha a dizer 

Mas eu sumi na poeira das ruas 

Eu também tenho algo a dizer 

Mas me foge a lembrança 

Por favor, telefone, eu preciso 

Beber alguma coisa, rapidamente 

Pra semana 

O sinal ... 

Eu espero você 

Vai abrir... 

Por favor, não esqueça, 

Adeus... 

Sinal fechado, Paulinho da Viola 

Na letra de música acima, vemos uma representação de conversas corriqueira, em que o eu-lírico busca 

manter contato com um interlocutor em potencial, sem necessariamente ter uma informação a passar, 

algo específico a dizer. Tal processo é característico de uma Função específica da linguagem. Que 

função é essa? Explique.  
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 Leia atentamente o texto abaixo sobre o filme 8 ½, do diretor italiano Federico Fellini. 

 
8 1/2, pôster do filme 

 

O filme 8 ½, do diretor italiano Federico Fellini, retrata o dia-a-dia nos sets de filmagem de um filme 

sem roteiro ou temática predefinidos, tudo devido a um bloqueio criativo do diretor, o protagonista 

Guido. Com o desenvolvimento dos acontecimentos e os atores e produtores prontos para a filmagem, 

Guido vai buscando uma saída para sua falta de criatividade e, ao longo de todo o filme, pensa sobre 

o próprio processo de criação cinematográfica.  

 

Com base no texto acima, podemos inferir que o filme em questão apresenta o mesmo processo de 

uma das funções da linguagem estudadas na aula de hoje. Identifique tal figura e explique a 

proximidade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

O questionamento na alternativa não diz respeito à linguagem ou ao fazer artístico e, por isso, não 

caracteriza metalinguagem. 

2. b 

Ambos os pares são metalinguísticos pois usam a língua pare refletir acerca da própria língua, seja no 

âmbito da gramática ou da linguagem. 

3. a 

Em III e V usa-se a linguagem para a reflexão acerca do fazer literário, ou seja, da linguagem em si. 

4.  

a) Ambos tratam da questão da criação literária.  

b) 

Cesar, é possível perceber como a autora trata de seus próprios (e verdadeiros?) sentimentos.  

5. c 

A função fática tem como objetivo a manutenção do canal comunicativo. 

6. e 

A função presente no texto em questão é a metalinguagem. 

7. e 

O poema usa uma voz lírica para se manifestar em favor de um novo modo de fazer poético. 

8. a 

A função fática está e

segundo expressa advertência. 

9. d 

Tal procedimento é conhecido como metalinguagem.  

10. c 

11. d 

No III, há um exemplo da língua tratando sobre a própria língua, no II, função emotiva e no I, função 

apelativa. 

12.  

a) O direcionamento do leitor para uma das respostas se deve a um conjunto de operações linguísticas: 

O direcionamento acontece pelo fato da colocação, dada como certa, de tempestades, 

desabamentos e inundações, o que leva à resposta afirmativa de que a Prefeitura deve, sim, tomar as 

medidas para prevenir os fatos. 

b) Você acha que a Prefeitura deveria adotar ações preventivas contra acidentes que possam ser 

provocados pelo El Niño ou aguardar sua ocorrência para então tomar as medidas adequadas?  

13. c 

14. a 

Em uma propagando usa-se a função apelativa pois se busca influenciar o comportamento do 

interlocutor. 

15. O texto apresenta função fática, uma vez que foca em uma linguagem que não busca comunicar nada 

especificamente, mas sim a manutenção da comunicação.  

 
Questão Contexto  

 

A função de linguagem no filme é a metalinguística, devido ao fato de se tratar de um filme que aborda 

o fazer cinematográfico, ou seja, a língua que trata da própria língua. 
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Quí. 
 

Professor: Abner Camargo 

Monitor: Rodrigo Pova 
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Funções orgânicas: oxigenadas 
18 

set 
 

RESUMO   
 

 

I. Álcool 

Definição 
A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou instaurada, contanto que 

tenha hidroxila ligada a um carbono saturado.  

Exemplos:  

 

Nomenclatura 
Baseia-se, como sempre, em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo se refere ao número de carbonos da 

cadeia (met, et, prop, but, pent...), o infixo se refere à saturação da cadeia (an, en, in) e o sufixo se refere ao 

grupo funcional do álcool (OL).  

 

Exemplos 

 

 

→ metanol → 1 carbono + apenas ligações simples + ol 

 

 

 

→ propan-2-ol → 3 carbonos + apenas ligações simples + posição do grupo funcional (2º 

carbono) seguida de ol 

 

 

 

→ pent-3-en-2-ol → 5 carbonos + posição da ligação dupla (3º carbono) seguida 

de en + posição do grupo funcional (2º carbono) seguida de ol 

 

 

 

→ ciclohexanol → 6 carbonos em cadeia fechada + apenas ligações simples + ol (quaisquer 

posições da hidroxila, neste caso, formariam este mesmo composto, por isso não é necessário 

indicar a posição) 

 

 

Obs.:  

a. Caso haja RAMIFICAÇÕES, elas devem ser indicadas antes do prefixo principal (do número de carbonos), 

com suas posições indicadas, como em qualquer função orgânica; 

b. O CARBONO 1 sempre será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, a hidroxila) nos álcoois 

cíclicos; 

c. Há uma nomenclatura mais informal para os álcoois, que são as mais utilizadas no nosso dia-a-dia. Possui 

a seguinte regra: inicia- ÁLCOOL INFIXO referente ao nome 

do radical (cadeia carbônica inteira ligada à hidroxila, como metil, etil, isopropil, tercbutil, etc) e o sufixo 

ICO  
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Exemplos 

 

 

→ álcool metílico → álcool + radical metil + ico 

 

 

 

→ álcool isopropílico → álcool + radical isopropil + ico 

 

 

 

→ álcool tercbutílico → álcool + radical tercbutil + ico 

 

 

 

Classificação 
➔ Quanto à quantidade de hidroxilas: 

 

Monoálcool: possui apenas 1 hidroxila e segue à regra de nomenclatura acima. 

 

Diálcool: possui 2 hidroxilas (necessariamente ligadas a átomos de carbono diferentes) e o sufixo do nome, 

diol

principal (et, prop, but, ...). 

Exemplo 

 

 

→ 2,3-butanodiol → posições das hidroxilas + 4 carbonos + apenas ligações 

simples + diol 

 

 

Triálcool: possui 3 hidroxilas (necessariamente ligadas a átomos de carbono diferentes) e o sufixo do nome, 

triol posições em que as hidroxilas se encontram serão postas antes do prefixo 

principal (et, prop, but, ...). 

Exemplo 

 

 

 

→ 3,7-dimetil-1,3,6-octanotriol → ramificações + posições das hidroxilas + 8 

carbonos + apenas ligações simples + triol 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Não é possível que haja um diálcool com as 2 hidroxilas ligadas ao mesmo átomo de carbono, pois uma 

delas reage instantaneamente com o H+ da outra hidroxila, formando água e uma cetona (função orgânica 

que veremos adiante).  

 

➔ Quanto ao tipo de carbono ao qual a hidroxila está ligada: 

 

Álcool Primário: Hidroxila ligada a carbono primário. 

Exemplo 
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Álcool Secundário: Hidroxila ligada a carbono secundário. 

 

 

 

 

 

ÁLCOOL TERCIÁRIO: Hidroxila ligada a carbono terciário. 

 

 

 

 

 

II. Enol 

Definição 
A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, contanto que tenha hidroxila ligada a 

um carbono insaturado. Os enóis são compostos muito instáveis, motivo pelo qual se convertem 

espontaneamente em aldeídos ou cetonas de mesma fórmula molecular, estabelecendo um equilíbrio com 

esses compostos, ao que damos o nome de tautomeria (é um tipo de isomeria que veremos adiante). 

Exemplos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 
A nomenclatura segue a exata regra dos álcoois. 

 

Exemplos 

 

→ prop-1-en-1-ol → 3 carbonos + ligação dupla com sua posição indicada + ol com sua 

posição indicada 

 

 

 

→ ciclohex-1-en-1-ol → 6 carbonos + ligação dupla com sua posição indicada + ol com sua 

posição indicada 

 

Obs.:  

a. Caso haja RAMIFICAÇÕES, elas devem ser indicadas antes do prefixo principal (do número de carbonos), 

com suas posições indicadas, como em qualquer função orgânica; 

b. O CARBONO 1 sempre será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, a hidroxila) em enóis 

cíclicos. 
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III. Fenol 

Definição 

A cadeia carbônica pode ser normal ou ramificada, contanto que tenha hidroxila ligada a um anel ou núcleo 

benzênico, ou seja, a cadeia deve ser aromática.  

Exemplos  

Nomenclatura 
A nomenclatura dos fenóis é muito diferente das demais funções orgânicas e também muito variada em si. 

Na principal nomenclatura aceita pela IUPAC, inicia- hidroxi  acompanhado 

da posição da hidroxila  e completa-se com o nome da cadeia aromática usual; pode haver prefixos em 

relação a ramificações, que mantêm a regra de outras funções orgânicas. 

Os outros nomes aceitos são vistos caso a caso, e não possuem regra geral (é decoreba mesmo, ainda bem 

que poucas são necessárias para o vestibular). 

 

Exemplos 

 

 

→ hidroxibenzeno  ou fenol → hidroxi + nome da cadeia aromática  

 

 

 

 

 

→ hidroxinaftaleno  ou naftol → hidroxi + nome da cadeia aromática 

 

 

 

 

 

→ 1-hidroxi-2-metil-benzeno ou 2-metil-fenol → nome da ramificação com sua posição 

indicada + hidroxi + nome da cadeia aromática 

 

 

 

Obs.:  

a. O CARBONO 1 sempre será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, a hidroxila); 

b. DIHIDROXI

; 

c. Em caso de ter mais de uma hidroxila, o carbono 1 será o que fornece as menores numerações para as 

posições indicadas no nome do composto; 

d. O morfema referente ao grupo funcional (hidroxi, neste caso) deve vir antes dos referentes às ramificações 

(metil, etil, etc). 
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Exemplos 

 

 

 

 

→ 1,3-dihidroxi-4-metil-tolueno → dihidroxi acompanhado das posições das hidroxilas + 

metil acompanhado da posição da ramificação + nome da cadeia aromática 

 

 

 

 

→ 1,2-dihidroxibenzeno → di-hidroxi acompanhado das posições das hidroxilas + nome 

da cadeia aromática 

 

 

 

IV. Aldeído 

Definição: 

A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou instaurada, contanto que 

tenha carbonila ligada a pelo menos um átomo de hidrogênio (na extremidade da cadeia carbônica).  

Exemplos: 

Obs.: A maneira condensada de representar o grupo funcional do aldeído é a terminação CHO. 

Exemplo:  

 

 

ou CH3CH2CHO 

 

 

 

Nomenclatura 
Baseia-se, como sempre, em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo se refere ao número de carbonos da 

cadeia (met, et, prop, but, pent...), o infixo se refere à saturação da cadeia (an, en, in) e o sufixo se refere ao 

grupo funcional do aldeído (AL).  

 

Exemplos 

 

 

→ metanal → 1 carbono + apenas ligações simples + al 

 

 

 

 

 

→ fenilmetanal ou benzaldeído → ramificação + 1 carbono na cadeia principal + apenas 

ligações simples na cadeia principal + al 
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→ 3-fenilprop-2-enal → ramificação com sua posição indicada + 3 

carbonos na cadeia principal + posição da ligação dupla + al 

 

 

 

Obs.: 

a. O CARBONO 1 sempre será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, a carbonila ligada ao H); 

b. A CADEIA PRINCIPAL será a que contiver o grupo funcional; 

c. DIAL  

Exemplo: 

 

→ etanodial → 2 carbonos + apenas ligações simples entre carbonos na cadeia principal + 

dial 

 

 

V. Cetona 

Definição 
A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou instaurada, contanto que 

tenha carbonila ligada a 2 radicais (no meio da cadeia carbônica). Ou seja, aqui, o oxigênio deve ser ligado, 

obrigatoriamente, a carbono secundário. 

Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A maneira condensada de representar o grupo funcional da cetona é CO . 

Exemplo:  

 

 

 

ou CH3COCH3 

 

 

Nomenclatura 
Baseia-se, como sempre, em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo se refere ao número de carbonos da 

cadeia (prop, but, pent, hex...), o infixo se refere à saturação da cadeia (an, en, in) e o sufixo se refere ao 

grupo funcional da cetona (ONA).  

Exemplos 

 

 

→ propanona → 3 carbonos + apenas ligações simples entre carbonos + ona 

 

 

 

→ 4-metil-pentan-2-ona ou 4-metil-2-pentanona → ramificação com sua posição 

indicada + 5 carbonos na cadeia principal + apenas ligações simples entre carbonos 

+ ona com a posição da carbonila indicada 

 

 

→ difenilmetanona → ramificações + 1 carbono na cadeia principal + apenas 

ligações simples entre carbonos da cadeia principal + ona 
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→ 4-etilpent-4-en-2-ona → ramificações + 5 carbonos na cadeia principal 

+ ligação dupla e sua posição indicada + ona e a posição da carbonila 

indicada 

 

 

 

Obs.: 

a. O CARBONO 1 sempre será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, a carbonila), no caso de 

cetonas cíclicas; 

b. A CADEIA PRINCIPAL será a que contiver o grupo funcional; 

c. Nas cetonas com 2 ou mais grupos funcionais, DIONA

 

Exemplo 

 

 

→ butano-2,3-diona → 4 carbonos + apenas ligações simples entre carbonos + ona e as 

posições das carbonilas indicadas 

 

 

→ 1,3-difenilpropano-1,2,3-triona → ramificações com suas posições 

indicadas+ 3 carbonos na cadeia principal + apenas ligações simples 

entre carbonos da cadeia principal + ona com as posições das carbonilas 

indicadas 

 

 

 

VI. Éter 

Definição 
A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou instaurada, contanto que 

tenha pelo menos 1 átomo de oxigênio entre 2 grupos ou radicais orgânicos. 

Exemplos 

Obs.: 

exemplo, é assim: CH3CH2OCH2CH3. 

 

Nomenclatura 
Baseia-se em 1 palavra composta de prefixo, infixo e sufixo. O prefixo se refere ao número de carbonos do 

menor radical (met, et, prop, ...). O infixo OXI sufixo é o nome do hidrocarboneto correspondente 

ao maior radical. 

Exemplos 

 

 

→ etoxietano → 2 carbonos no primeiro radical + OXI + nome do hidrocarboneto 

correspondente ao outro radical 

 

 

→ metoxi-2-metilpropano → 1 carbono no menor radical + OXI + nome do hidrocarboneto 

correspondente ao maior radical 

 

 

→ metoxi-1,4-ciclohexadieno → 1 carbono no menor radical + OXI + nome do 

hidrocarboneto correspondente ao maior radical 

 



 

 
Q

u
í.

 

Obs.: 

a. O CARBONO 1 de cada radical será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, o oxigênio); 

b. Há uma nomenclatura mais informal para os éteres, mais usual, muito parecida com a dos álcoois. Possui 

a seguinte regra: inicia- ÉTER INFIXO referente ao 

ICO E

contendo o INFIXO ICO

Quando os 2 radicais forem iguais, a segunda palavra será o NOME DO RADICAL com o prefixo DI

ICO ; 

c. Em uma outra nomenclatura parecida, utiliza- ÉTER 2 

PREFIXOS  1 referente ao nome de um dos radicais (metil, etil, isopropil, tercbutil, etc) + 1 referente ao 

nome do outro radical  ICO . 

Exemplos 

 

→ éter dietílico → éter + nome do radical di ico 

 

 

→ éter metílico e tercbutílico → éter + nome de um dos radicais + ico + e + nome do outro 

radical + ico  

OU 

éter metiltercbutílico → éter + nome dos 2 radicais + ico 

 

 

VII. Ácido carboxílico 

Definição 
A cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou instaurada, contanto que 

tenha carboxila (carbonila ligada a uma hidroxila, na extremidade da cadeia carbônica).  

Exemplos  

 

Obs.: A fórmula condensada dos ácidos carboxílicos é COOH na extremidade que contenha o grupo 

funcional. Às vezes, pode aparecer como CO2H. O ácido metanoico condensado, por exemplo, é assim: 

HCOOH. 

 

Nomenclatura  
Baseia- ÁCIDO re, compõe-se de 3 partes: prefixo, 

infixo e sufixo. O prefixo se refere ao número de carbonos da cadeia (met, et, prop, but, pent...), o infixo se 

refere à saturação da cadeia (an, en, in) e o sufixo se refere ao grupo funcional do ácido (ÓICO).  

 

Exemplos 

 

 

→ ácido metanóico → ácido + 1 carbono + apenas ligações simples + óico 

 

 

 

→ ácido fenilmetanóico → ácido + ramificação + 1 carbono na cadeia principal + apenas 

ligações simples na cadeia principal + óico 

 

 

 

→ ácido 3-fenilprop-2-enóico → ácido + ramificação com sua posição indicada + 

3 carbonos na cadeia principal + ligação dupla com sua posição indicada + óico 
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Obs.: 

a. O CARBONO 1 sempre será o que estiver ligado ao grupo funcional (neste caso, a carboxila); 

b. A CADEIA PRINCIPAL será a que contiver o grupo funcional; 

c. DIÓICO  

Exemplo: 

 

→ ácido etanodióico → ácido + 2 carbonos + apenas ligações simples entre carbonos na 

cadeia principal + dióico 

 

 

Classificação 
➔ Quanto à quantidade de carboxilas: 

 

Ácido Monocarboxílico: possui apenas carboxila e segue à regra de nomenclatura acima. 

Ácido Dicarboxílico: possui 2 carboxilas (necessariamente nas extremidades da cadeia) e o sufixo do nome, 

dioico

principal (et, prop, but, ...). 

Exemplo 

 

 

 

→ ácido butenodioico → ácido + 4 carbonos + ligação dupla + dioico 

 

 

 

 

Nomes usuais de ácidos importantes 
Pode haver questões em que nos depararemos com alguns nomes diferentes para os ácidos metanoico, 

etanoico, propanoico, butanoico e pentanoico. Tratam-se de nomes usuais, mais utilizados pelas pessoas no 

dia-a-dia.  

Ácido metanoico → ÁCIDO FÓRMICO: é o composto químico liberado pelas formigas quando picam outros 

animais, causando-lhes coceira e ardência. 

Ácido etanoico → ÁCIDO ACÉTICO: é o composto químico que compõe o vinagre (aglutinação das palavras 

(vinho + acre, que significa azedo). Quando o etanol presente nos vinhos é oxidado pelo ar atmosférico, 

transforma-se em ácido acético, tornando o vinho azedo. 

Ácido propanoico → ÁCIDO PROPIÔNICO: é muito utilizado pela indústria alimentícia, como conservante. 

Ácido butanoico → ÁCIDO BUTÍRICO: é um composto com diversas aplicações, como na indústria 

farmacêutica e alimentícia,  e de cheiro muito forte e desagradável. 

Ácido pentanoico → ÁCIDO VALÉRICO: composto de aspecto oleoso que também possui aplicações na 

indústria farmacêutica, como sedativo, terapêutico, etc. 

 

VIII. Éster 

 

Definição 

Os ésteres são caracterizados pela presença do grupo funcional:  

orgânicos. 

Os ésteres são produzidos a partir da reação de um ácido carboxilico com um álcool, pela chamada reação 

de esterificação. 

Exemplo  

 



 

 
Q

u
í.

 

Nomenclatura:   
Parte derivada do ácido + ATO de  parte derivada do álcool  + ILA 

 

 Ex.:  

  Metanoato de metila 

 

  Metanoato de etila 

 

 

IX. Sal orgânico 

Definição 
Os áidos carboxílicos, como qualquer outro ácido, são capazes de reagir com uma base e produzir um sal. 

Neste caso é gerado um sal orgânico. 

Exemplo 

 
 

Nomenclatura: 
parte derivada do ácido + ATO de  nome do composto/elemento ligado ao O- 

 

Exemplo 

  Etanoato de amônio 

 

 Etanoato de sódio 

 

X. Anidrido 

Definição 
O anidrido é uma função orgânica derivada da desidratação intermolemular ou intramolecular dos ácidos 

carboxilicos. 

• Desidratação intermolemular: 
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• Desidratação intramolecular: 

 
 

Nomenclatura 
Anidrido parte derivada dos ácidos + ÓICO 

Exemplo 

   Anidrido etanóico propanóico 

     Anidrido propanóico 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Feromônios são substâncias químicas secretadas pelos indivíduos que permitem a comunicação com 

outros seres vivos. Nos seres humanos, há evidências de que algumas substâncias, como o androstenol 

e a copulina, atuam como feromônios. 
Disponível em: <http://tinyurl.com/hqfrxbb> Acesso em: 17.09.2016. Adaptado. 

 

As fórmulas estruturais do androstenol e da copulina encontram-se representadas 

 
As funções orgânicas oxigenadas encontradas no androstenol e na copulina são, respectivamente,  

a) fenol e ácido carboxílico.    

b) álcool e ácido carboxílico.    

c) álcool e aldeído.    

d) álcool e cetona.    

e) fenol e éster.    

2. Homens que começam a perder cabelo na faixa dos 20 anos podem ter maior risco de câncer de 

próstata no futuro. A finasterida  medicamento usado no tratamento da calvície  bloqueia a 

conversão da testosterona em um androgênio chamado dihidrotestosterona (DHT), que se estima estar 

envolvido na queda de cabelos. O medicamento também é usado para tratar câncer de próstata. 
Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Adaptado. 
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Sobre a DHT, cuja fórmula está representada, é correto afirmar que:  

a) é um hidrocarboneto aromático de fórmula molecular 19 30 2C H O .    

b) é insolúvel em água e tem fórmula molecular 17 26 2C H O .    

c) apresenta as funções fenol e cetona e fórmula molecular 19 30 2C H O .    

d) é apolar e apresenta fórmula molecular 17 29 2C H O .    

e) apresenta as funções álcool e cetona e fórmula molecular 19 30 2C H O .    

3. Alimentos funcionais são alimentos que, além de suprir as necessidades diárias de carboidratos, 

proteínas, vitaminas, lipídios e minerais, contêm substâncias que ajudam a prevenir doenças e a 

melhorar o metabolismo e o sistema imunológico. O quadro a seguir apresenta dois compostos 

funcionais investigados pela ciência. 

 

alimentos componentes ativos propriedades 

sálvia, uva, 

soja, maçã 

 

ação antioxidante, 

antisséptica e vaso 

constritora 

sardinha, 

salmão, 

atum, truta 

 

redução do colesterol 

e ação anti-

inflamatória 

Disponível em: <http://ainfo.cnptia.embrapa.br>. Adaptado. 

 

a) Em relação à molécula de tanino, qual é o grupo funcional que une os anéis aromáticos ao anel 

não aromático e qual é o grupo funcional que confere características ácidas a esse composto? 

b) Escreva a equação química da reação entre o ácido alfa-linolênico e o metanol.  
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4. A oleuropeína é o composto fenólico mais abundante presente nas folhas da oliveira. A partir dessa 

substância, produz-se o hidroxitirosol, um poderoso antioxidante ortodifenólico, responsável por 

grande parte dos benefícios atribuídos ao azeite de oliva extravirgem. 

 
 

O hidroxitirosol e um segundo álcool podem ser obtidos por hidrólise ácida da oleuropeína. 

 

a) Indique duas funções orgânicas presentes na molécula de oleuropeína, além da função fenol. 

b) Escreva a fórmula molecular do hidroxitirosol e escreva a fórmula estrutural do segundo álcool 

que pode ser obtido a partir da hidrólise ácida da oleuropeína.   

5. A torta do algodão, subproduto da extração do óleo das sementes, contém proteínas e energia, e pode 

ser usada para alimentação de animais. Entretanto, o uso é limitado devido à presença de gossipol 

entre os componentes da torta. 
Uso de subprodutos de algodão na nutrição de ruminantes, 2010. www.RCVT.org.br.Adaptado.  

Analise a fórmula estrutural do gossipol apresentada. 

 
 

a) Determine a fórmula molecular do gossipol. 

b) Identifique as funções orgânicas presentes na estrutura apresentada para o gossipol.  

6.  A curcumina é um composto natural abundante no rizoma da erva perene cúrcuma (Curcuma longa 

Linnaeus). Na índia, essa erva é utilizada na culinária como corante e também na medicina por ter ação 

anti-inflamatória, anticarcinogênica e anti-infecciosa. 
Quím. Nova, vol. 37, 2014. Adaptado. 

a) Circule e identifique, na estrutura da curcumina a seguir, os grupos característicos das três 

funções orgânicas presentes nesse composto. 

 

 
 

b) Escreva a fórmula molecular da curcumina.   
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7. Na revelação de uma fotografia analógica, ou seja, de película, uma das etapas consiste em utilizar uma 

solução reveladora, cuja composição contém hidroquinona. 

 
A função orgânica que caracteriza esse composto é  

a) álcool.    

b) fenol.    

c) ácido carboxílico.    

d) benzeno.    

e) cetona.    

8. Observe as representações a seguir: 

 
As estruturas ,A  ,B  ,C  D  e ,E  representadas anteriormente, correspondem a cinco compostos 

orgânicos oxigenados que pertencem, respectivamente, às funções orgânicas:  

a) álcool, éter, éster, cetona e aldeído.    

b) aldeído, cetona, ácido carboxílico, álcool e éster.    

c) álcool, cetona, éster, éter e ácido carboxílico.    

d) aldeído, éter, éster, cetona e ácido carboxílico.    

e) álcool, éster, éter, cetona e aldeído.    

9. Experiência  Escrever uma mensagem secreta no laboratório 

 

Materiais e Reagentes Necessários 

• Folha de papel 

• Pincel fino 

• Difusor 

• Solução de fenolftaleína 

• Solução de hidróxido de sódio 0,1mol / L  ou solução saturada de hidróxido de cálcio 

 

Procedimento Experimental 

Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma mensagem numa 

folha de papel. 

A mensagem permanecerá invisível. 

Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma solução de hidróxido de sódio ou de 

cálcio, com o auxílio de um difusor. 

A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha. 
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Explicação 

A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas, nesse caso, uma 

solução de hidróxido de sódio ou de cálcio. 
Disponível em: <http://tinyurl.com/o2vav8v> Acesso em: 31.08.15. Adaptado.  

 

Observe a estrutura da fenolftaleína. 

 

 

 

Além da função fenol, identificamos o grupo funcional pertencente à função  

a) ácido carboxílico.    

b) aldeído.    

c) álcool.    

d) éster.    

e) éter.    

10. A revelação de impressões digitais é uma prática fundamental na ciência forense, sendo utilizada na 

identificação de pessoas indiciadas em inquéritos ou acusadas em processos. Uma das técnicas 

utilizadas para esse fim é a da aplicação da ninidrina, uma substância que reage com aminoácidos 

produzindo uma coloração púrpura que evidencia as linhas presentes na impressão digital. A reação 

da ninidrina com aminoácidos está representada na figura. 

 

 
 

a) Identifique as funções orgânicas presentes na molécula de ninidrina. 

b) Considere que a ninidrina entre em contato com a secreção de um indivíduo e que nela exista o 

aminoácido leucina, cuja fórmula estrutural é mostrada na figura. 

 
 

Dê o nome do composto orgânico que é formado na reação da leucina com a ninidrina, além da 

púrpura de Ruhemann, e indique, justificando sua resposta, se ele apresenta isomeria óptica.  

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 

O chiclete como o conhecemos hoje é formado basicamente da seguinte forma: 

• Borracha sintética e parafina (ambos derivados do petróleo); 
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• Substâncias emulsificantes (óleos vegetais que dão liga ao chiclete); 

• Antioxidantes (conservantes que prolongam a duração física do chiclete); 

• Corantes (dão a cor ao chiclete. Por exemplo, verde, azul, vermelho, etc.); 

• Sabor artificial (o gosto de cada chiclete. Por exemplo, morango, menta, hortelã, etc.); 

• Aroma artificial (cheiro do chiclete. Por exemplo, cheiro de morango, de abacaxi de uva, etc.); 

•  

Disponível em: <https://www.estudokids.com.br/quimica-do-chiclete-como-e/> 

Acetato de propila, quando presente nos chicletes, confere o sabor artificial de pera. Escreva a fórmula 

estrututal do composto que confere o sabor de pêra. 
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GABARITO 

 

 

 

1. b 

   
2. e 

A DHT apresenta as funções álcool e cetona e fórmula molecular 19 30 2C H O : 

   
3.  

a) O grupo funcional carboxilato (função éster) une os anéis aromáticos ao anel não aromático no 

tanino. 

O grupo funcional que confere características ácidas a esse composto é o fenol. 

 
b) Equação química da reação entre o ácido alfa-linolênico e o metanol: 
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4.  

a) Funções orgânicas presentes na molécula de oleuropeína, além da função fenol: éster, álcool e éter. 

 
 

b) Fórmula molecular do hidroxitirosol: 8 10 3C H O .  

 
 

O segundo álcool que pode ser obtido a partir da hidrólise ácida da oleuropeína é o metanol 3(H C OH).−  

   
5.  

a) 30 30 8C H O  

b) O composto apresenta as funções: aldeído e fenol.   

 

6.  

a) Grupos característicos das três funções orgânicas presentes nesse composto (éter, fenol e cetona): 

 

 
 

b) Fórmula molecular da curcumina: 21 20 6C H O .    

7. b 

O fenol é uma função orgânica, caracterizada pela presença de hidroxila ligada diretamente ao anel 

benzênico.   
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8. d 

A partir da observação da figura, teremos: 

   
9. d 

   
10.  

a)  Teremos: 

 
 

b)  Teremos: 

 
 

Esse composto não apresenta isomeria óptica, pois não possui carbono quiral, ou seja, carbono com 4  

ligantes diferentes.   
 

Questão Contexto  
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RESUMO   
 

 

Igualdade 

Na antiguidade, a Grécia antiga foi a pioneira do ideal de democracia. Entretanto, o conceito de isonomia* 

não era exercido de modo igualitário perante todos os seres humanos. Em Atenas, por exemplo, somente os 

cidadãos livres e maiores de 20 anos podiam exercer a cidadania ativa excluindo automaticamente deste 

conceito os escravos, estrangeiros e as mulheres. Para eles, a atividade democrática era exercida por meio 

da vida social e política de cada indivíduo.  
*Isonomia: a f. Igualdade perante a lei.  

  
A definição de igualdade na Idade Moderna tem relevância no período da Revolução Francesa (1789), 

movimento fundador dos direitos civis, tendo como lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade (Liberté, 

Egalité, Fraternité); o slogan se fundamentou na luta pela democracia e a derrubada do governo monarca e 

absolutista da época, a ideia de sociedade igualitária começou a ser desenvolvida durante o Iluminismo, para 

almejar uma realidade em que não houvesse distinção jurídica entre nobreza, burguesia, clero e escravos. 
             
No cenário brasileiro, a definição de liberdade é assegurada por lei na Constituição Federal (1988), através 

do artigo 5º. 
              
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 
I. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
III. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem; 
VI. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
VII. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de 

internação coletiva; 
VIII.  Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 

salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 
IX. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença; 
X. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial; 
Todos os parágrafos disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 

 

Gênero 

Neste conceito, é importante ressaltar a diferença entre sexo e gênero no campo das definições. O primeiro, 

respectivamente, diz respeito somente às características biológicas dos seres, enquanto o segundo 

demonstra as diferenças refletidas de construções sociais e culturais, de modo que a natureza humana não é 

capaz de interferir.  
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Igualdade de gênero na história do Brasil 
• A conquista do voto e da eleição feminina no cenário brasileiro ocorreu em 24 de fevereiro de 1932, 

através da lei que assegurava o direito para as mulheres, assinada por Getúlio Vargas.  

• A Lei Maria da Penha, criada em 2006, foi a primeira medida governamental contra a violência doméstica 

da mulher. Posteriormente, em 2016, foi criada a lei do feminicídio, que propõe medidas mais rigorosas 

sobre a violência contra o gênero feminino. 

• Em 2010, Dilma Rousseff foi a primeira presidente mulher da República Federativa do Brasil. 

 
Pessoas importantes para a igualdade de gênero 
• Simone De Beauvoir Não se nasce mulher, torna-se ósofa francesa e importante 

figura para a luta contra a desigualdade de gêneros. Em um cenário onde as mulheres, durante muito 

tempo, foram limitadas ao papel de esposa e mãe, senão o convento, a autora estuda os motivos da 

sociedade patriarcal e começa, então, a traçar um novo destino para o gênero, até então, frágil. Seu livro, 

O Segundo Sexo, foi publicado em 1949 e é uma das obras mais importantes para a representatividade 

feminina.  

• Chimamanda Ngozi: Uma das mais importantes feministas da atualidade, a escritora nigeriana analisa as 

situações do patriarcado, de modo a questionar as dificuldades enfrentadas em uma sociedade sem 

Uma triste verdade: 

nosso mundo está cheio de homens e mulheres que não gostam de mulheres poderosas  

• Nisia Floresta: No Brasil, a escritora é pioneira em discutir os direitos das mulheres. Em seu livro, 

propõe mudanças em seu papel 

perante a sociedade

direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos na 

 

 




