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Linkage 
16 

ago 
 

RESUMO   
 

    

Linkage, ligação fatorial ou ligação gênica é o nome que um gene recebe quando está em um mesmo 

cromossomo e não se segrega de forma independente no momento da formação de um gameta, ou seja, 

estão ligados no mesmo cromossomo. 

  Durante a formação dos gametas pelos cromossomos, que são grandes sequências de genes responsáveis 

por características de um indivíduo,  os genes segregam-se de maneira independente, precisando, para isso, 

estarem em cromossomos homólogos diferentes. Chamamos de linkage quando os cromossomos não estão 

em homólogos diferentes e, consequentemente a segregação não ocorre, fazendo com que todos os genes 

sejam transmitidos durante a meiose. 

 

                                                                 

                                                                  
 

 

   O crossing over que ocorre durante a meiose pode fazer com que os genes localizados em um mesmo 

cromossomo não sejam transmitidos juntos 

   Na linkage podemos classificar os arranjos dos cromossomos como CIS ou TRANS: 

 

• ARRANJO CIS: Em um cromossomo existe apenas alelos dominantes (AB), enquanto no outro 

encontramos alelos recessivos (ab) 

 

                                              
 

• ARRANJO TRANS: Em cada cromossomo homólogo encontramos um alelo dominante e outro 

recessivo (Ab/Bb) 

 

                                          
              

 

   Podemos perceber um caso de linkage observando os gametas formados na meiose. Por exemplo, se os 

gametas formados estão na mesmo proporção de formação (50% AB e 50% ab), ou, no caso de linkage 
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com crossing over, gametas diferentes em diferentes proporções. (40% AB, 40% ab, 10% Ab e 10% aB).  

OBS: casos de gametas diferentes na mesma proporção, indicam segregação independente (25% AB, 25% 

ab, 25% Ab e 25% aB). 

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Considere um indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em linkage, ou seja, não 

apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em 

uma de suas células somáticas em divisão mitótica é: 

 

 
 

 

2. Analisando os gametas formados por indivíduos heterozigotos BbCc, um estudante percebeu a 

seguinte proporção: ½ BC e ½ bc. Diante desse dado, ele pode afirmar que: 

a) trata-se de um caso de segregação independente. 

b) trata-se de um caso de segregação independente com crossing-over. 

c) trata-se de um caso de linkage com crossing-over. 

d) trata-se de um caso de linkage sem crossing-over. 

e) trata-se de um caso de mitose. 

 

 

3. Em um caso de "linkage", dois genes A e B, autossômicos, distam entre si 20 UR. Considere o seguinte 

cruzamento: Fêmea (Ab/aB) X Macho (ab/ab) Qual é a freqüência esperada de machos com o genótipo 

AB/ab?  

a) 100%  

b) 50%  

c) 25%  

d) 10%  

e) 5% 

 

4. Em tomateiros, o alelo dominante A condiciona frutos vermelhos e o alelo recessivo a condiciona 

frutos amarelos. O alelo dominante B condiciona flores amarelas e o alelo recessivo b, flores brancas. 

Considere que em uma planta adulta os alelos A e B estão em um mesmo cromossomo e distantes 15 

unidades de recombinação (UR), da mesma forma que os alelos a e b, conforme mostra a figura. 
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a) Quais os gametas recombinantes produzidos por essa planta?  

b) Qual a porcentagem esperada de gametas recombinantes produzidos por essa planta? Do 

cruzamento dessa planta com uma planta duplo-homozigótica recessiva foram geradas 1 000 

sementes. Quantas sementes originarão plantas com frutos vermelhos e flores brancas? 

 

5. Sabemos que o linkage é uma exceção à Segunda Lei de Mendel. Entretanto, algumas vezes, pode 

ocorrer a transmissão separada dos genes que inicialmente ocupavam um mesmo cromossomo. Isso 

ocorre em virtude: 

a) da telófase. 

b) do crossing-over. 

c) da interfase. 

e) do zigoteno. 

e) das quiasmas. 

 

6. Quando analisamos indivíduos duplo-heterozigotos, em um caso de dois pares de genes ligados, 

percebemos que os alelos podem estar organizados de duas formas. Analise as alternativas e marque 

o que significa dizer que existe um arranjo cis. 

a) O arranjo cis é aquele em que todos os alelos estão no mesmo cromossomo e nenhum está 

presente no homólogo correspondente. 

b) O arranjo cis é aquele em que os alelos dominantes estão em cromossomos diferentes, assim como 

os alelos recessivos. 

c) O arranjo cis é aquele em que os alelos dominantes e recessivos estão presentes nos cromossomos 

homólogos. 

d) O arranjo cis é aquele em que os alelos dominantes estão no mesmo cromossomo e os alelos 

recessivos estão no homólogo correspondente. 

e) O arranjo cis é aquele em que os alelos dominantes estão no mesmo cromossomo e os alelos 

recessivos estão em um cromossomo não homólogo. 

 

7. Qual a sequência mais provável dos genes A, B, C, D, localizados no mesmo cromossomo, 

apresentando as seguintes frequências de recombinação: AB - 17% CD - 30% AC - 5% AD - 35% BD - 

18%  

a) A - B - C  D  

b) A - C - B  D  

c) A - B - D  C  

d) C - A - B  D  

e) C - A - D  B 

 

8. Se em um mapa genético a distância entre os loci A e B é de 16 morganídeos, qual a frequência relativa 

dos gametas AB, Ab, aB, ab, produzidos pelo genótipo AB/ab? 
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9. Analisando-se dois pares de genes em ligamento fatorial (linkage) representados pelo híbrido BR/br, 

uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas: 

BR = 48,5% 

br = 48,5% 

Br = 1,5% 

bR = 1,5% 

Pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes B e R é de: 

a) 48,5 morganídeos. 

b) 97 morganídeos. 

c) 1,5 morganídeos. 

d) 3 morganídeos. 

e) 50 morganídeos. 

 

10. Em milho, a aleurona colorida (I) é dominante em relação à incolor (i), e a cor verde do vegetal (A) é 

dominante em relação à amarela (a). Pés de milho verde com aleurona colorida foram cruzados com 

pés de milho amarelo e aleurona incolor, produzindo os seguintes descendentes: 

358 amarelos e coloridos; 

362 verdes e incolores; 

148 verdes e coloridos; 

132 amarelos e incolores. 

 

Sobre o pé de milho com características dominantes, responda:  

a) O que indica que os genes responsáveis pela cor da aleurona e do pé de milho estão localizados 

no mesmo par de cromossomos? Qual a distância entre os locos desses genes?  

b) Os genes desse vegetal estão em posição cis ou trans? Justifique. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

 Foram realizados cruzamentos entre uma linhagem pura de plantas de ervilha, com flores púrpuras e grãos 

de pólen longos, e outra linhagem pura, com flores vermelhas e grãos de pólen redondos. Todas as plantas 

produzidas tinham flores púrpuras e grãos de pólen longos. Cruzando-se essas plantas heterozigóticas com 

plantas da linhagem pura de flores vermelhas e grãos de pólen redondos, foram obtidas 160 plantas: 

·         62 com flores púrpuras e grãos de pólen longos; 

·         66 com flores vermelhas e grãos de pólen redondos; 

·         17 com flores púrpuras e grãos de pólen redondos; 

·         15 com flores vermelhas e grãos de pólen longos. 

Essas frequências fenotípicas obtidas não estão de acordo com o esperado, considerando-se a Segunda Lei 

de Mendel (Lei da Segregação Independente). 

 

Explique a razão das diferenças entre as frequências esperadas e as observadas. 
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GABARITO 

 

Exercícios  
 

1. a 

A linkage ocorre quando há genes não alelos situados no mesmo cromossomo. Como é dito na 

questão, a célula está em divisão mitótica, dessa forma as duas cromátides-irmãs são iguais em cada 

cromossomo.  

 

2. d 

Nesse caso, são formados apenas dois gametas na mesma proporção. Isso indica que os genes 

migraram juntos na formação dos gametas, não havendo, portanto, crossing-over. 

 

3. e 

Se eles distam 20 UR, então a taxa de recombinação é de 20%. 

Macho (ab/ab): 100% ab. 

Fêmea (Ab/aB): 40% Ab, 40% aB, 10% AB e 10% ab. 

Desse jeito, temos 10% de chances do genótipo cair AB/ab.  

Como pede a frequência de machos, multiplicamos por 1/2.  

10% * 1/2 = 5%. 

 

4. a) Os gametas recombinantes são formados a partir da troca de segmentos entre os cromossomos 

homólogos, dessa forma os gametas recombinantes serão: 

 

 
b) A porcentagem de gametas recombinantes é diretamente proporcional à distância, portanto esta é 

15%. 

 

 
 

5. b 

O crossing-over nada mais é do que a troca de segmentos de cromossomos homólogos. Quando isso 

acontece, os genes que estavam em um cromossomo trocam de local com os de seu homólogo. 

 

6. d 

No arranjo cis, encontramos, em um cromossomo, os alelos dominantes e, no homólogo, os alelos 

recessivos. Já no arranjo trans, em cada homólogo, há um alelo dominante e outro recessivo. 
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7. b 

A frequência de recombinação representa a distância dos genes em unidades (UR). Assim, a distância 

entre A e B é de 17 UR, entre A e C 30 UR, , entre A e C 5 UR, entre A e D 35 UR e entre B e D 18 UR. 

Sabendo disso, basta esboçar as distâncias num desenho e descobrir a sequência dos genes. No caso 

será A - C - B - D. 

 
 

8. c 

Morganídeos são a mesma coisa que UR, portanto, a frequência dos gametas recombinantes é de 16%. 

Já que o genótipo é AB/ab, os recombinantes serão Ab e aB (8% pra cada). Sobram 84%, divididos para 

AB e ab. 

AB = 42%. 

Ab = 8%. 

aB = 8%. 

ab = 42%. 

 

9. d 

Os gametas recombinados são Br e bR, cada um com a proporção de 1,5%. A partir da soma da 

frequência dos recombinados, temos a taxa de recombinação, que, nesse caso, é 3%. Assim sendo, a 

distância entre B e R é de 3 morganídeos. 

 

10. A diferença na frequência de gametas, ao invés de gerar frequências iguais, conforme esperado na 

segregação independente (25% para cada). A frequência de recombinação é de 28%, logo a distância é 

de 28 unidades de recombinação.  

148 + 132 / 358 + 362 + 148 + 132 = 280/1000 = 0,28 ou 28%. 

b) Posição Trans. Em cada cromossomo homólogo encontramos um alelo dominante e outro recessivo 

 

 

Questão Contexto 
 

Os genes que determinam a cor das flores e a forma dos grãos de pólen estão ligados no mesmo 

cromossomo, formando um grupo de linkage, alterando a frequência determinada pela segunda Lei de 

Mendel. 
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Conceitos marxistas 
17 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

 
Filosofia de caráter revolucionário 

 

Diferente da grande maioria dos filósofos que o precederam, Marx não acreditava que o principal 

objetivo da filosofia era explicar a realidade, mas sim transformá-la. Por isso seu pensamento é chamado de 

que o objetivo supremo da autêntica filosofia é fornecer os conhecimentos necessários para a realização da 

revolução social. 

porém, é transformá-  

 

Luta de classes 

 Convencido de que o elemento central para a explicação da sociedade é a economia, Marx se dispôs 

a passar um bom tempo estudando sistemas econômicos. Sua conclusão foi de que, ao longo da história, o 

trabalho e os frutos do trabalho nunca foram divididos de modo igualitário. Em outras palavras, desde a pré-

história, todas as sociedades humanas sempre se estruturaram em termos de grupos econômicos diversos, 

de classes sociais distintas. Assim, aos membros das classes superiores sempre coube o bônus; às classes 

inferiores, o ônus; aos primeiros, o domínio; aos segundos, o serviço; a uns, o poder; a outros, a submissão. 

e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, o opressor 

e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa guerra ininterrupta, 

ora disfarçada, ora aberta, que terminou, cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade 

ou pela destruição das classes em conflito. Desde as épocas mais remotas da história, encontramos, em 

praticamente toda parte, uma complexa divisão da sociedade em classes diferentes, uma gradação múltipla 

das condições sociais. Na Roma Antiga, temos os patrícios, os guerreiros, os plebeus, os escravos; na Idade 

Média, os senhores, os vassalos, os mestres, os companheiros, os aprendizes, os servos; e, em quase todas 

essas classes, outras camadas subordinadas. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 

opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui 

uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em 

dois campos hostis, em duas grandes classes que se defrontam  

Partido Comunista). 

 

 Como se sabe, para Marx, o elemento que propicia as transformações sociais, o motor da história é 

a luta de classes. No sistema econômico em que vivemos, no chamado capitalismo, tal luta se dá entre duas 

classes sociais opostas: a burguesia e o proletariado. De modo simples, podemos dizer que a grande 

diferença entre essas duas classes sociais é que, enquanto a burguesia possui os meios de produção (ou seja, 

todos os elementos não-humanos que são necessários para a produção, tais como o espaço físico, o 

fornecimento de energia elétrica, os materiais de trabalho, etc.), por sua vez, o proletariado possui 

unicamente sua força de trabalho, isto é, sua capacidade de exercer atividades produtivas, sejam mentais ou 

físicas. No capitalismo, o que há é uma relação de troca entre essas duas classes. Os trabalhadores, os 

proletários, precisando sobreviver, vendem aos burgueses uma parte da sua força de trabalho, em troca de 

uma quantia em dinheiro, denominada salário. Por seu turno, ao pagar salários, os burgueses põem suas 

empresas em funcionamento, de onde obtém rendimentos para si. 

 

Trabalho e Mais-valia 

Do ponto de vista de Marx, o modelo de trabalho assalariado é injusto e promove uma exploração, 

pois, segundo ele, na prática, quem realiza todo o trabalho são os proletários, quem produziu a riqueza foram 

os trabalhadores, mas eles nunca ficam com todo o lucro. Dentre a quantia de riqueza que uma empresa 
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lucra, o burguês sempre tira uma quota de dinheiro para si. Esse valor a mais que o burguês toma do lucro é 

chamado por Marx de mais-valia. Do ponto de vista marxista, a mais-valia é sempre um roubo, pois o burguês 

está tomando algo que pertence aos trabalhadores. Vemos assim que as classes sociais no capitalismo são 

interdependentes, uma não vive sem a outra, mas ambas ocupam posições diferentes. Uma é exploradora, 

outra a explorada, uma é opressora e a outra oprimida. 

 

Reificação 

 Explorado e roubado o operário sofre no capitalismo, segundo Marx, um processo de reificação 

pela lei da oferta e da procura, tal como se ele mesmo fosse um produto qualquer. No mesmo sentido, o 

proletário vivencia no capitalismo uma experiência que Marx chama de alienação. Tal experiência consiste 

no fato de que o trabalhador perde qualquer identificação com seu próprio trabalho, passando a ver no 

trabalho não a grande atividade de que o homem é capaz e que o torna superior aos animais, mas apenas um 

meio de subsistência, do qual se tira um salário no fim do mês. Como, para Marx, o trabalho é a atividade 

humana mais importante, ao alienar-se do trabalho, o homem acaba por alienar-se a si mesmo. 

 

Alienação 

fazer parte de sua natureza, e por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho mas negar a si mesmo, ter 

um sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não desenvolver livremente suas energias mentais e 

físicas mas ficar fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, portanto, só se sente à 

vontade em seu tempo de folga, enquanto no trabalho se sente contrafeito. Seu trabalho não é voluntário, 

porém imposto, é trabalho forçado. Ele não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para 

satisfazer outras necessidades. Seu caráter alienado é claramente atestado pelo fato, de logo que não haja 

compulsão física ou outra qualquer, ser evitado como uma praga. O trabalho exteriorizado, trabalho em que 

o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter 

exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo, mas trabalho 

econômico-filosóficos) 

 

Socialismo 

O único meio de solução das contradições do capitalismo seria, de acordo com Marx, através de uma 

revolução proletária que, destruindo o sistema econômico vigente, acabasse com a propriedade privada dos 

meios de produção e fizesse das empresas uma propriedade comum, de onde todos seriam operários, mas 

de onde todos também seriam  

 

EXERCÍCIOS   
 

 

1. Sobre a exploração do trabalho no capitalismo, segundo a teoria de Karl Marx (1818-1883), é correto 

afirmar: 

a) A lei da hora extra explica como os proprietários dos meios de produção se apropriam das horas 

não pagas ao trabalhador, obtendo maior excedente no processo de produção das mercadorias. 

b) A lei da mais-valia consiste nas horas extras trabalhadas após o horário contratado, que não são 

pagas ao trabalhador pelos proprietários dos meios de produção. 

c) A lei da mais-valia explica como o proprietário dos meios de produção extrai e se apropria do 

excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhe apenas por uma parte das horas trabalhadas. 

d) A lei da mais-valia é a garantia de que o trabalhador receberá o valor real do que produziu durante 

a jornada de trabalho. 

e) As horas extras trabalhadas após o expediente constituem-se na essência do processo de produção 

de excedentes e da apropriação das mercadorias pelo proprietário dos meios de produção. 

 

 

2. No capitalismo, os trabalhadores produzem todos os objetos existentes no mercado, isto é, todas as 

mercadorias; após havê-las produzido, entregam-nas aos proprietários dos meios de produção, 

mediante um salário; os proprietários dos meios de produção vendem as mercadorias aos 

comerciantes, que as colocam no mercado de consumo; e os trabalhadores ou produtores dessas 
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mercadorias, quando vão ao mercado de consumo, não conseguem comprá-las. [...] Embora os 

diferentes trabalhadores saibam que produziram as diferentes mercadorias, não percebem que, como 

classe social, produziram todas elas, isto é, que os produtores de tecidos, roupas, alimentos [...] são 

membros da mesma classe social. Os trabalhadores se veem como indivíduos isolados [...], não se 

reconhecem como produtores da riqueza e das coisas. 
(CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2004. p. 387.) 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre alienação e ideologia, considere as afirmativas a seguir: 

a) A consciência de classe para os trabalhadores resulta da vontade de cada trabalhador em superar 

a situação de exploração em que se encontra sob o capitalismo. 

b) É no mercado que a exploração do trabalhador torna-se explícita, favorecendo a formação da 

ideologia de classe. 

c) A ideologia da produção capitalista constitui-se de imagens e ideias que levam os indivíduos a 

compreenderem a essência das relações sociais de produção. 

d) As mercadorias apresentam-se de forma a explicitar as relações de classe e o vínculo entre o 

trabalhador e o produto realizado. 

e) O processo de não identificação do trabalhador com o produto de seu trabalho é o que se chama 

alienação. A ideologia liga-se a este processo, ocultando as relações sociais que estruturam a 

sociedade. 

 

3. Ao separar completamente o patrão e o empregado, a grande indústria modificou as relações de 

trabalho e apartou os membros das famílias, antes que os interesses em conflito conseguissem 

estabelecer um novo equilíbrio. Se a função da divisão do trabalho falha, a anomia e o perigo da 

desintegração ameaça todo o corpo social e quando o indivíduo, absorvido por sua tarefa se isola em 

sua atividade especial, já não percebe 

os colaboradores que trabalham ao seu lado e na mesma obra, nem sequer tem ideia dessa obra 

comum. 
(DURKHEIM, E. A Divisão Social do Trabalho. Apud QUINTEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Toque de 

Clássicos. vol 1. Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 91.) 
 

De acordo com K. Marx, uma situação semelhante à descrita no texto, em que trabalhadores isolados 

 

a) Alienação. 

b) Ideologia. 

c) Estratificação. 

d) Anomia social. 

e) Identidade social. 

 

4. Partindo dos princípios da lei da mais-valia absoluta e relativa em Marx, um industrial, para aumentar 

seus lucros deve 

a) investir em novas tecnologias e diminuir a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o 

ritmo e diminuindo a quantidade de horas de produção, com aumento de salários. 

b) ampliar a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o ritmo e aumentando a quantidade 

de horas de produção, com aumento de salários. 

c) investir em novas tecnologias, diminuindo o ritmo e a quantidade de horas de produção, sem 

aumento de salários, pois as novas tecnologias são suficientes para aumentar os lucros. 

d) aumentar o tempo das horas extras do empregados, com aumento de salários, estimulando a 

melhoria do ritmo e da intensidade da produção sem introdução de novas tecnologias. 

e) investir em novas tecnologias e ampliar a jornada de trabalho dos empregados, intensificando o 

ritmo e aumentando a quantidade de horas de produção, sem aumento de salários. 

 

5. O capitalista não compra trabalho, mas, sim, força de trabalho. A utilização do trabalho ocorre, à 

medida que se compra a força de trabalho. 

A partir dessa afirmação, responda: 

a) o que é força de trabalho? 

b) qual o papel da força de trabalho na produção capitalista? 
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6. O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido 

como modo de produção: 

a) asiático. 

b) camponês. 

c) feudal. 

d) capitalista. 

e) socialista. 

 

7. Trabalho é uma categoria fundamental do pensamento sociológico. Considerando esse conceito, 

assinale o que for correto. 

(01) É pelo trabalho que o homem constrói o mundo e, nesse processo, constrói a si mesmo. 

(02) A intensificação do processo de divisão social do trabalho promove uma especialização crescente 

das tarefas. 

(04) Na sociedade capitalista, o trabalho deixa de ser fonte de riquezas, portanto não é capaz de 

incorporar valor aos meios de produção. 

(08) Por se referir à ação humana, a força de trabalho não pode ser considerada uma mercadoria.  

(16) O trabalho tem como meta produzir os bens e serviços necessários à manutenção da vida e 

atender às necessidades criadas pelos homens. 

SOMA: (   ) 
 

8. A divisão social do trabalho é um fator importante para a concepção e análise da ordem social, tanto 

do ponto de vista sociológico, com o estudo das relações sociais do trabalho, quanto do ponto de 

vista filosófico, a partir do conceito de justiça e a finalidade da práxis política. Sobre a divisão social do 

trabalho, assinale o que for correto.  

(01) Para Émile Durkheim, o crescimento do volume populacional e a intensificação da densidade 

demográfica provocam mudanças no caráter da solidariedade social, que passa de uma 

solidariedade mecânica, fundamentada na consciência coletiva, para uma solidariedade orgânica, 

fundamentada na divisão social do trabalho.  

(02) Na Antiguidade Clássica, o trabalho manual era desvalorizado, porque era representativo das 

classes inferiores, enquanto a elite social, desobrigada de garantir a própria sobrevivência, 

dedicava- desenvolvimento do intelecto.  

(04) Para Karl Marx, a sociedade comunista deverá instaurar uma nova divisão social do trabalho, capaz 

de incrementar a produção, tornando mais eficiente o trabalho social.  

(08) O fordismo e o taylorismo extraíram da sociologia de Émile Durkheim os princípios teóricos e 

metodológicos que fundamentaram a organização de um processo de trabalho, cuja divisão 

chega ao máximo de fragmentação.  

(16) Para Aristóteles, a divisão social do trabalho é organizada pela escolha de um regime político que 

fundamenta o ideal de justiça na honra do rei (monarquia), na virtude dos melhores (aristocracia) 

ou na igualdade entre os livres (democracia). 

SOMA: (   ) 
 

9. Karl Marx (1818-1883) analisou o trabalho na sociedade capitalista, procurando demonstrar a existência 

de conflitos entre trabalhadores e capitalistas (burgueses detentores dos meios de produção). Essa 

abordagem teórica demonstrou como ocorre a acumulação do capital nesse tipo de relação social. 

Mais-valia é uma expressão marxista, cujo conceito explica como se constituem as relações entre 

trabalhadores e patrões. Sobre o conceito de mais-valia, é CORRETO afirmar que é 

a) a distribuição igualitária dos lucros produzidos pela força de trabalho. 

b) o ganho real do trabalhador, baseado na acumulação de capital, por parte do capitalista. 

c) o valor-trabalho produzido pelos operários para ganhar o salário adequado a suas atividades. 

d) toda hora de trabalho a mais que o capitalista aliena do trabalhador para obter mais lucros. 

e) a substituição do trabalho manual pelo trabalho assalariado como divisão igualitária dos lucros 

obtidos pelo processo produtivo. 

10. O trabalho constitui uma dimensão importante da realidade social, por isso mesmo, diversos estudos 

nas ciências sociais se concentraram em investigar o modo como as pessoas produzem o mundo em 

que vivem e a si mesmas a partir do seu trabalho. Considerando as abordagens sociológicas marxistas 

sobre as relações de trabalho, assinale o que for correto. 
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(01) A análise das relações de trabalho permite compreender o modo como diferentes sociedades se 

organizam, pois revela aspectos relacionados com a produção material da vida coletiva, bem 

como com as relações de dominação entre os grupos sociais. 

(02) O artesanato refere-se a uma prática de trabalho na qual a pessoa detém o controle sobre as 

ferramentas, os materiais, o ritmo e o próprio resultado final de seu produto, garantindo certa 

autonomia perante o processo de produção. 

(04) As revoluções industriais simbolizaram mudanças nos modos de organização da produção e das 

forças produtivas, pois elas radicalizaram os processos de mercantilização, opondo os 

proprietários dos meios de produção aos trabalhadores assalariados. 

(08) De acordo com Marx, a mais-valia constituiria a base da exploração do trabalho assalariado e da 

manutenção do sistema capitalista, representando a diferença real entre o salário pago e o valor 

final da mercadoria produzida. 

(16) Os modelos tayloristas e fordistas de produção representaram uma tentativa de acabar com os 

processos de exploração do trabalho assalariado, propondo a diminuição dos lucros das empresas 

e o aumento do tempo ocioso dos funcionários. 

SOMA: (    ) 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

greve iniciada nesta semana na 

unidade de São José dos Campos (SP), onde são fabricados o Trailblazer e a picape S10. A deliberação foi 

feita pela manhã de ontem (19), em assembleia realizada pelos trabalhadores do primeiro turno de produção. 

Ainda não foi comunicado se a paralisação deve se manter. Já são dois dias de interrupção na linha de 

produção da montadora. Nesta segunda-feira (18), os funcionários já tinham aprovado a suspensão da jornada 

de trabalho em protesto à oferta da GM sobre o valor da segunda parcela da Participação dos Lucros e 

Resultados (PLR) - que, segundo os trabalhadores, deveria ter sido pago na última sexta-  
http://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2016/01/funcionarios-da-gm-entram-em-greve-na-fabrica-de-sao-jose-dos-

campos.html 

 

Karl Marx é reconhecidamente um dos mais importantes sociólogos da história, sobretudo pelo potencial 

que sua obra tem para nos ajudar a compreender os fenômenos sociais dos dias de hoje. A greve relatada na 

reportagem acima, por exemplo, representaria claramente, aos olhos de Marx, uma exemplo concreto 

a) do materialismo histórico, uma vez que mostra que a economia é a base última de todas as relações 

sociais. 

b) da luta de classes, visto que revela o inevitável conflito de interesses entre patrões e empregados. 

c) do livre-mercado, uma vez que explicita com clareza os benefícios do sistema de livre-concorrência e de 

uma economia desregulamentada. 

d) de alienação, já que os trabalhadores preferem submeter-se ao modelo de trabalho vigente, sem 

protestar contra ele. 

e) de fetichismo da mercadoria, na medida em que explicita o papel de atratividade e dominação que os 

produtos exercem sobre seus consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
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Exercícios 

1. c 

As alternativas trabalham o conceito de mais-valia em Marx. A mais-valia é a base do lucro do capitalista. 

A simples transformação das matérias-primas em produtos industriais não traz lucro, pois apenas modifica 

um objeto em outro. O que agrega valor ao produto finalizado é o trabalho exercido. Como o capitalista 

não paga ao trabalhador o valor integral de seu trabalho, esta diferença (a mais-valia) se transforma em 

lucro para o primeiro. 

 

2. e 

Alienação é o processo pelo qual o trabalhador é espoliado de seu trabalho, seja de forma concreta (a 

venda da força de trabalho por preço inferior ao que vale) seja de forma abstrata (a perda da consciência 

de que é ele que realiza aquele trabalho e que ele lhe pertence). Tal situação é mascarada pela ideologia 

que, ao focar outros aspectos da vida social (superestrutura), desvia o olhar das pessoas das relações 

sociais de produção (infraestrutura), a base verdadeira da organização social capitalista. 

 

3. a 

O conceito utilizado por Marx para nomear a situação de estranhamento do trabalhador com relação ao 

processo produtivo e ao papel que ele exerce chama-se alienação. Ideologia é, resumidamente, um 

falseamento da realidade; estratificação é o escalonamento social em grupos, por motivos econômicos 

ou de status; anomia social é a definição que Durkheim utitliza para uma situação de falta de normas e, 

portanto, de desordem social; por fim, identidade social é a representação (o papel) que uma pessoa 

possui em determinado grupo. 

 

4. e 

Mais-valia é o lucro que o patrão obtém sobre o trabalho não pago ao trabalhador. A mais-valia absoluta 

corresponde ao lucro que o patrão obtém ao aumentar o tempo da jornada de trabalho, sem aumentar 

o salário do trabalhador. A mais-valia relativa acontece quando o patrão introduz máquinas ou melhora o 

processo produtivo, para que o trabalhador possa produzir mais em menos tempo, mas ainda assim sem 

aumentar seu salário final. De qualquer modo, são ambos processos de aumento de ganho do patrão 

sobre o trabalho não pago. A afirmativa E corresponde respectivamente à mais valia relativa (investir em 

novas tecnologias) e à mais valia absoluta (ampliar a jornada de trabalho). 

 

5. a) Força de trabalho é o bem do trabalhador no modo de produção capitalista. O capitalista é o detentor 

dos meios de produção, das matérias-primas e do capital, e cabe ao trabalhador vender sua força de 

trabalho em troca de um salário para sua subsistência. 

b) A força de trabalho na produção capitalista é a responsável pelo lucro do capital. O trabalhador não 

recebe, após a venda da mercadoria, um valor que corresponda integralmente ao seu trabalho 

despendido. Sempre recebe a menos por conta da mais-valia, que é a porção de trabalho não 

remunerado da qual o capitalista retira o seu lucro. A mais-valia pode ser absoluta (aumento do tempo 

de trabalho) ou relativa (melhora dos meios de produção, o que leva ao seu aumento, sem necessitar 

mexer no tempo de trabalho) e é nela que Marx vê o segredo da exploração do trabalho no capitalismo. 

 

6. d 

O modo de produção capitalista, em uma visão marxista, é marcado pela relação entre o trabalho 

assalariado e o capital que o compra. Para Marx, na sociedade capitalista os trabalhadores foram 

despojados dos meios de produção (que ficaram em posse do capital) mantendo para si apenas sua força 

de trabalho. Esta, por sua vez, precisa ser vendida para que ele consiga sua subsistência; e do valor 

inferior pago por ela resultaria o lucro do capitalista (mais valia). 

 

7. 01 + 02 + 16 = 19 

A afirmativa 04 está errada, na sociedade capitalista o trabalho é o que incorpora valor aos meios de 

produção, conforme a análise marxista. A afirmativa 08 também está errada. O trabalho passa a ser uma 

mercadoria a partir do momento em que o trabalhador se dispõe a vendê-lo no mercado e o dono dos 

meios de produção se dispõe a comprá-lo. Está então sujeito a todas as variações que podem ser sofridas 
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por uma mercadoria em um contexto de oferta e procura, e passa a ser alienado ao trabalhador, primeiro 

como esforço e posteriormente como conceito de significação para o seu realizador. 

 

8. 01 + 02 + 16 = 19 

04) Incorreta. A divisão social do trabalho na sociedade comunista (segundo a visão marxista) se voltaria 

apenas à produção do necessário à sobrevivência, e não ao incremento da produção (ideal capitalista). A 

divisão social do trabalho seria mais um aspecto da vida comunal da sociedade. 

08) Incorreta. Não foi em Durkheim que Ford e Taylor se inspiraram para desenvolver seus processos de 

trabalho em série. A produção em série é resultado da chamada administração científica, que focava os 

processos de trabalho em termos de controle de tempo e de microtarefas. Apesar de estar presente a 

ideia de organicidade no conjunto produtivo, esse processo de trabalho tinha um forte caráter alienador 

em relação ao trabalhador, contrariando as ideias de solidariedade social comuns ao pensamento de 

Durkheim. Ao mesmo tempo, é de se notar que, quando Durkheim aponta a solidariedade orgânica como 

meio de divisão do trabalho das sociedade industriais, ele não está criando algo novo (teórica ou 

metodologicamente), mas apenas interpretando algo que já existia. 

 

9. d 

Para Marx, a mais-valia é o lucro que o capitalista ganha pelo trabalho não pago ao trabalhador. Ela pode 

ser de dois tipos: absoluta, quando o trabalhador simplesmente trabalha mais horas do que as que 

recebe, ou relativa, quando a melhoria dos meios de produção possibilita ao trabalhador produzir mais 

(trabalhar mais), no mesmo período de tempo, sem ter o respectivo aumento de ganho. 

 

10. 01 + 02 + 04 + 08 = 15 

01) Correta. Trata-se da noção marxista de materialismo dialético, no qual o conflito no modo de 

produção leva às mudanças sociais. 

02) Correta. No artesanato, mão de obra e detenção do capital e dos meios de produção pertencem a 

uma única pessoa. 

04) Correta. Com a revoluçao industrial o trabalho também torna-se mercadoria e passa a ser vendido ao 

detentor dos meios de produção. 

08) Correta. A mais-valia é a apropriação por parte do capitalista do trabalho não pago ao trabalhador. 

16) Incorreta. Estes processos visavam à maximização da produção pelo incremento da linha de produção 

em série e dos estudos de movimento e repetição no trabalho, cujo aumento de lucro voltou-se ao 

benefício do capitalista. 

 

Questão contexto 

b 
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Exercícios das Leis de Ohm e Potência 
16 

ago 
 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Num livro de eletricidade você encontra três informações: a primeira afirma que isolantes são corpos 

que não permitem a passagem da corrente elétrica; a segunda afirma que o ar é isolante; e a terceira 

afirma que, em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente 

de 10 000 ampères que atravessa o ar e desloca, da nuvem à Terra, cerca de 20 coulombs. Pode-se 

concluir que essas três informações são: 

a) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 s. 

b) coerentes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s. 

c) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 0,002 s. 

d) conflitantes, e que o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica é de 2,0 s. 

e) conflitantes, e que não é possível avaliar o intervalo de tempo médio de uma descarga elétrica. 

 

 

2. Um certo tipo de lâmpada incandescente comum, de potência nominal 170 W e tensão nominal 130 V, 

apresenta a relação da corrente (I), em função da tensão (V), indicada no gráfico a seguir. 

 
Suponha que duas lâmpadas (A e B), desse mesmo tipo, foram utilizadas, cada uma, durante 1 hora, 

sendo: 

A  em uma rede elétrica de 130 V; 

B  em uma rede elétrica de 100 V. 

Ao final desse tempo, a diferença entre o consumo de energia elétrica das duas lâmpadas, em watt · 

hora (Wh), foi aproximadamente de: 

a) 0 Wh. 

b) 10 Wh.  

c) 40 Wh.  

d) 50 Wh. 

e) 70 Wh. 

 

 

3. Para a transmissão de energia elétrica, constrói-se um cabo composto por 7 fios de uma liga de cobre 

de área de seção transversal 10 mm2 cada um, como mostra a figura. 
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A resistência elétrica desse cabo, a cada quilômetro, é: 

Dado: resistividade da liga de cobre = 2,1x10 2 2/m 

 

 

 

 

 

 

 

4. Um cabo de cobre, utilizado para transporte de energia elétrica, tem a cada quilômetro de 

 

Dados do cobre: densidade = 9 000 kg/m3; resistividade = 1,7x10 8  

A massa de um metro desse cabo é igual a: 

a) 250 g. 

b) 450 g.  

c) 500 g. 

d) 520 g.  

e) 540 g. 

 

 

5. No diagrama a seguir está representada a curva característica de um resistor mantido em temperatura 

constante. 

 
Analise as seguintes afirmações: 

I. O resistor em questão é ôhmico. 

II. A resistência elétrica do resistor é igual a 

nele 1 ampère de corrente. 

III. A intensidade de corrente i2 indicada no diagrama é igual a 6 A. 

IV. Se esse resistor for percorrido por uma corrente de 2 A durante 20 s, consumirá 400 J de energia. 

 

São corretas as seguintes afirmações: 

a) Apenas I, II e III. 

c) Apenas I, II e IV. 

e) Apenas I e II. 

b) Apenas I e IV. 

d) Todas. 

 

6. Um sistema gerador de energia elétrica lança 20 kW nos terminais de uma linha de transmissão, sob 

diferença de potencia

resistência total. 
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7. O circuito mostrado na figura é formado por uma bateria (B) e cinco lâmpadas (). O número junto a 

cada lâmpada indica a corrente que passa pela lâmpada, em ampères: 

 
Qual é a corrente que passa pelo ponto X? 

 

8. Um jovem casal instalou em sua casa uma ducha elétrica moderna de 7700 watts/220 volts. No entanto, 

os jovens verificaram, desiludidos, que toda vez que ligavam a ducha na potência máxima, desarmava-

se o disjuntor (o que equivale a queimar o fusível de antigamente) e a fantástica ducha deixava de 

aquecer. Pretendiam até recolocar no lugar o velho chuveiro de 3300 watts/220 volts, que nunca 

falhou. Felizmente, um amigo  físico, naturalmente  os socorreu. Substituiu o velho disjuntor por 

outro, de maneira que a ducha funcionasse normalmente. A partir desses dados, indique a única a 

alternativa que descreve corretamente a possível troca efetuada pelo amigo. 

a) Substituiu o velho disjuntor de 20 ampères por um novo, de 30 ampères. 

b) Substituiu o velho disjuntor de 20 ampères por um novo, de 40 ampères. 

c) Substituiu o velho disjuntor de 10 ampères por um novo, de 40 ampères. 

d) Substituiu o velho disjuntor de 30 ampères por um novo, de 20 ampères. 

e) Substituiu o velho disjuntor de 40 ampères por um novo, de 20 ampères. 

 

9. As lâmpadas fluorescentes iluminam muito mais do que as lâmpadas incandescentes de mesma 

potência. Nas lâmpadas fluorescentes compactas, a eficiência luminosa, medida em lumens por watt 

(lm/W), é da ordem de 60 lm/W e, nas lâmpadas incandescentes, da ordem de 15 lm/W. Em uma 

residência, 10 lâmpadas incandescentes de 100 W são substituídas por fluorescentes compactas que 

fornecem iluminação equivalente (mesma quantidade de lumens). Admitindo que as lâmpadas ficam 

acesas, em média, 6 horas por dia e que o preço da energia elétrica é de R$ 0,20 por kWh, a economia 

mensal na conta de energia elétrica dessa residência será de, aproximadamente: 

a) R$ 12,00. 

b) R$ 20,00. 

c) R$ 27,00. 

d) R$ 36,00. 

e) R$ 144,00. 

 

10. Normalmente, aparelhos elétricos têm manual de instruções ou uma plaqueta que informa a potência 

que absorvem da rede elétrica para funcionar. Porém, se essa informação não estiver disponível, é 

possível obtê-la usando o medidor de energia elétrica da entrada da residência. Além de mostradores 

que permitem a leitura do consumo de cada mês, o medidor tem um disco que gira quando a energia 

elétrica está sendo consumida. Quanto mais energia se consome, mais rápido gira o disco. Usando 

esse medidor, um estudante procedeu da seguinte forma para descobrir a potência elétrica de um 

aparelho que possuía. 

• Inicialmente, desconectou todos os aparelhos das tomadas e apagou todas as luzes. O disco 

cessou de girar. 

• Em seguida, ligou apenas uma lâmpada de potência conhecida, e mediu o tempo que o disco 

levou para dar uma volta completa. 

• Prosseguindo, ligou ao mesmo tempo duas, depois três, depois quatro, ... lâmpadas conhecidas, 

repetindo o procedimento da medida. A partir dos dados obtidos, construiu o gráfico do tempo 

gasto pelo disco para dar uma volta completa em função da potência absorvida da rede, mostrado 

na figura a seguir. 
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Finalmente, ligando apenas o aparelho cuja potência desejava conhecer, observou que o disco levava 

aproximadamente 30 s para dar uma volta completa. 

a) Qual a potência do aparelho? 

b) O tempo gasto pelo disco e a potência absorvida são grandezas diretamente proporcionais ou 

inversamente proporcionais? Justifique sua resposta. 

 

11. 
enrolado em forma de hélice cilíndrica. 

a) Faça uma estimativa do comprimento que deveria ter um fio de cobre, de mesma área de seção 

transversal, para se  

b) Para isso, considere: ρnicromo = 1x10 6 .m; ρcobre = 2x10 8 .m 

c) Seria viável usar o cobre na confecção do resistor desse chuveiro? Ignore problemas relacionados 

com a oxidação. 

 

12. Em uma lâmpada de incandescência, especificada por 220 V 100 W, o filamento de tungstênio tem 

comprimento igual a 20 cm. Em funcionamento normal, a temperatura do filamento é de cerca de 

2500°C (evidentemente menor que a temperatura de fusão do tungstênio, que é superior a 3000°C). 

Qual a área da seção transversal do filamento, sendo de 6,2x10 1 .mm2/m sua resistividade elétrica 

nessa temperatura? 

 

13. Um fio de resistência elétrica R tem comprimento  e área de seção transversal A. Estica-se esse fio até 

que seu comprimento dobre. Qual será a nova resistência desse fio, supondo que não tenha havido 

alteração de sua resistividade nem de sua densidade? 

 

14. Com um certo material de resistividade elétrica ρ foi construída uma resistência na forma de um bastão 

de 5,0 cm de comprimento e seção transversal quadrada de 5,0 mm de lado. A resistência assim 

construída, ligada a uma tensão de 120 V, foi usada para aquecer água. Em operação, verificou-se que 

o calor fornecido pela resistência ao líquido em 10 s foi de 1,7x103 cal. Use: 1 cal = 4,2 J. 

a) Calcule o valor da resistividade ρ. 

b) Quantos segundos seriam necessários para aquecer 1 litro de água da temperatura de 20 °C até 37 

°C? 

Observação: Considere a resistividade do material e o calor específico da água constantes naquele 

intervalo de temperatura. 

 

15. Um determinado aquecedor elétrico, com resistência R constante, é projetado para operar a 110 V. 

Pode-se ligar o aparelho a uma rede de 220 V, obtendo os mesmos aquecimento e consumo de energia 

médios, desde que haja um dispositivo que o ligue e desligue, em ciclos sucessivos, como indicado 

no gráfico. Nesse caso, a cada ciclo, o aparelho permanece ligado por 0,2 s e desligado por um 
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a) a relação Z1 entre as potências P220 e P110, dissipadas por esse aparelho em 220 V e 110 V, 

respectivamente, quando está continuamente ligado, sem interrupção; 

b) 

que a potência média dissipada pelo resistor nessa tensão seja a mesma que quando ligado 

continuamente em 110 V; 

c) a relação Z2 entre as correntes médias I220 e I110, que percorrem o resistor quando em redes de 220 

V e 110 V, respectivamente, para a situação do item anterior. 

d) Note e adote: Potência média é a razão entre a energia dissipada em um ciclo e o período total do 

ciclo. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Um LED (do inglês Light Emitting Diode) é um dispositivo semicondutor para emitir luz. Sua potência 

depende da corrente elétrica que passa através desse dispositivo, controlada pela voltagem aplicada. Os 

gráficos a seguir apresentam as características operacionais de um LED com comprimento de onda na região 

do infravermelho, usado em controles remotos. 

 
 

a) Qual é a potência elétrica do diodo, quando uma tensão de 1,2 V é aplicada? 

b) Qual é a potência de saída (potência elétrica transformada em luz) para essa voltagem? Qual é a eficiência 

do dispositivo? 

c) Qual é a eficiência do dispositivo sob uma tensão de 1,5 V? 

 

 

 

 

 

  



 

 
F

ís
. 

 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. c 

 
 

2. d 

 
 

3. e 

 
 

4. b 

 
 

5. d 
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6. 50 V 

 
 

1. 19 A 

Lembrando que, em cada nó, a soma das intensidades das correntes que chegam é igual à soma das 

intensidades das que saem, temos: 

 
 

2. b 

 
 

3. c 
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4. a) 250 W; b) Inversamente proporcionais 

 
 

5. a) 100 m; b) Não. 

 
 

6. 2,6x10 4 mm2 

 
 

7. 4 R 
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8. a) 1,0x10 2 x102 s 

 
 

9. a) 4; b) 0,6 s;  c) 0,5 
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Questão Contexto  
 

a) 12 mW; b) 0,6 mW; 5%; c) 2,4 % 
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Desconcentração produtiva do Brasil 
13 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

Desconcentração produtiva 

 

A dinâmica da globalização, possibilitada pela revolução técnica (transporte e comunicação) da Terceira 

Revolução Industrial, permitiu que as indústrias se espalhassem pelo mundo. O termo industrialização deixou 

de estar associado apenas aos países ricos. A localização industrial passou a ser definida pelas vantagens 

competitivas, como a flexibilização das leis trabalhistas, ambientais ou as mais diferentes isenções fiscais. Isso 

provocou a denominada Guerra dos Lugares ou Guerra Fiscal. Nesse processo, as regiões excluídas tendem 

a ficar cada vez mais de fora, pois não conseguem oferecer tais demandas. 

 

A partir da década de 1990, intensificou-se o processo de inserção do Brasil no mundo globalizado. A abertura 

econômica fez com que diversas indústrias nacionais, acostumadas a políticas de proteção governamental, 

fechassem as portas ou fossem vendidas para grandes grupos. Ao mesmo tempo, os estados e municípios 

passaram a competir para conquistar as unidades fabris das indústrias. É nesse momento que, pela primeira 

vez, se observa uma relativa desconcentração industrial no Brasil. 

 

Parte dos estabelecimentos empresariais fundados antes de 1969 e depois de 1995 

 
 

A indústria nas regiões brasileiras 

 

• Sudeste: A indústria é historicamente concentrada nessa região, devido ao acúmulo de capital e 

infraestrutura possibilitados pela atividade cafeeira. Hoje, devido à guerra fiscal, ao alto custo do 

solo, ao trânsito caótico e a diversos outros impostos, as indústrias e empresas passaram a buscar 

outras regiões que possibilitassem uma maior lucratividade. Mesmo assim, essa ainda é a região mais 

importante em termos industriais, destacando-se o estado de São Paulo, sede dos principais 

tecnopolos do país, como a cidade de São José dos Campos, que reúne o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica e a Embraer, além de Campinas e seu tecnopolo no entorno da Unicamp. 

 

• Sul: Porto Alegre (RS), Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR) e Vale do Itajaí (SC) são as principais áreas 

industriais. Entre as atividades que se destacam, podem-se citar as montadoras de automóveis, a 

produção de vinho, a produção têxtil e o desenvolvimento de softwares de gerenciamento de 

empresas. 

 

• Nordeste: Representando aproximadamente 10% da produção industrial do país, as regiões 

metropolitanas de Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE) são as principais áreas de destaque, em 
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que os setores tradicionais, como as indústrias têxtil e alimentícia, sobressaem. Os principais polos 

industriais dessa região são: o Centro Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, ambos 

na Grande Salvador, além do Complexo Industrial e Portuário do Porto de Suape (Recife) e do 

Complexo Portuário Industrial do Pecém (Ceará). 

 

• Centro-Oeste: Goiás é o estado com maior número de indústrias da região. Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul possuem suas indústrias concentradas na capital. As indústrias automobilística e 

farmacêutica são as principais atividades do setor na região. 

 

• Norte: A Zona Franca de Manaus (AM) concentra boa parte da produção industrial da região. Todavia, 

destaca-se, também, a atividade industrial relacionada ao extrativismo mineral, como no caso do 

Projeto Carajás e do Projeto Trombetas, ambos localizados no estado do Pará. 

 

 EXERCÍCIOS 
 

 

1. A metrópole se transforma num ritmo intenso. A mudança mais evidente refere-se ao deslocamento 

de indústrias da cidade de São Paulo [para outras cidades paulistas ou outros estados], uma tendência 

que presenciamos no processo produtivo  como condição de competitividade  que obriga as 

empresas a se modernizarem. 
A. F. A. Carlos, São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro, 2004. Adaptado. 

 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, considere as afirmações: 

I. Um dos fatores que explica o deslocamento de indústrias da capital paulista é o seu trânsito 

congestionado, que aumenta o tempo e os custos da circulação de mercadorias. 

II. O deslocamento de indústrias da capital paulista tem acarretado transformações no mercado de 

trabalho, como a diminuição relativa do emprego industrial na cidade. 

III. O deslocamento de indústrias da cidade de São Paulo decorre, entre outros fatores, do alto grau 

de organização e da forte atuação dos sindicatos de trabalhadores nessa cidade. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

2. As afirmações abaixo apontam algumas tendências da nova lógica de localização industrial. 

I. Distribuição dos estabelecimentos industriais das empresas em diferentes localidades de tradição 

manufatureira. 

II. Separação territorial entre processo produtivo e gerenciamento empresarial com a reintegração 

de ambos por intermédio de redes informacionais. 

III. Desconcentração da atividade industrial e emergência de novos espaços industriais, estruturando 

redes globalizadas. 

IV. Concentração territorial da indústria dependente de fontes de energia e matéria-prima. 

 

Está correto apenas o que se afirma em 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 
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3. Analise o mapa para responder à questão. 

 

 
(www.ibge.gov.br. Adaptado.) 

 

O número de funcionários lotados em filiais situadas fora dos limites territoriais dos municípios onde 

estão instaladas as empresas matrizes possibilita uma compreensão geral da lógica de organização 

produtiva do território. Considerando o mapa e conhecimentos geográficos sobre o tema, é correto 

afirmar que a moderna lógica de organização produtiva do território brasileiro é caracterizada pela 

a) centralização da gestão, atrelada à desconcentração geográfica da produção. 

b) descentralização da gestão, associada à desconcentração geográfica da produção. 

c) centralização da gestão, associada à concentração geográfica da produção. 

d) descentralização da gestão, associada à rarefação geográfica da produção. 

e) descentralização da gestão, atrelada à concentração geográfica da produção. 

 

4. Nos anos 1990, foi retomado o incentivo específico à indústria automotiva, tendo como foco a 

descentralização geográfica. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores), em 2012 havia 53 fábricas em 9 Estados. Estas fábricas pertencem a 26 empresas que 

fabricam automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus (9 produzem carros de passeio). 

Com 3,3 milhões de unidades produzidas, o Brasil é o sexto maior produtor do mundo. 
(Adaptado de Fatia da indústria automobilística no PIB cresce 45,6% em 11 anos, em 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral. Acessado em 05/05/2013.) 

 

a) A partir dos anos 1990, a distribuição geográfica da indústria automotiva no Brasil desencadeou 

uma forte tensão nas relações entre Estado, mercado, sociedade e território, que ficou conhecida 

. Explique o que é a guerra fiscal ou dos lugares.  

b) Além de São Paulo, berço tradicional da indústria automobilística brasileira, indique outros três 

Estados que possuem esse tipo de indústria. 

 

5. O processo de desconcentração industrial no estado de São Paulo, iniciado na década de 1970, alterou 

profundamente seu mapa e território: a mancha metropolitana da capital se expandiu em direção ao 

Vale do Paraíba, Sorocaba e às regiões de Campinas e Ribeirão Preto, conglomerados urbanos 

especializados se formaram ao longo de uma densa malha rodoviária e as cidades médias assumiram a 

liderança do mercado em seu entorno. 
(Claudia Izique. Pesquisa FAPESP, julho de 2012.) 
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A transformação da indústria na metrópole de São Paulo pode ser entendida pela modificação do 

sistema de produção, associada aos avanços em transporte e comunicação. As empresas que 

participaram desse processo procuravam 

a) conseguir mão de obra suficiente para suas atividades, já que na metrópole os trabalhadores não 

aceitavam mais trabalhar nas fábricas. 

b) adquirir matéria-prima para seus produtos, visto que os recursos naturais na metrópole haviam se 

esgotado. 

c) obter novos mercados, já que a influência dos produtos importados no centro da metrópole é 

muito grande. 

d) antecipar mercados, prevendo as futuras necessidades das cidades médias em expansão. 

e) reduzir os custos da produção, sabendo que as novas cidades ofereciam incentivos fiscais, terrenos 

e mão de obra mais baratos. 

 

6. Assinale a alternativa em que está corretamente caracterizada a industrialização brasileira, do período 

após a década de 1980 até os dias atuais. 

a) Período de reduzida atividade industrial, dada a característica agrário-exportadora do país. 

b) Constitui o período de maior crescimento industrial do país em todos os tipos de indústria, tendo 

como base a aliança entre o capital estatal e o capital estrangeiro. 

c) Seguindo um rumo mundial, o país vem passando, nas áreas mais centrais, por uma 

desconcentração industrial, indicando uma reestruturação do espaço industrial brasileiro. 

d) Decadência da cafeicultura e transferência do capital para a indústria, o que, associado à presença 

de mão de obra e mercado consumidor, vai justificar a concentração industrial no Sudeste, 

especificamente em São Paulo. 

e) Marca o avanço do Neoliberalismo no país, com sérias repercussões no setor secundário da 

economia, determinando, por exemplo, a privatização de quase todas as empresas estatais. 

 

7. Base da formação, há 35 anos, do Polo Industrial de Camaçari, considerado o maior do gênero no 

Hemisfério Sul, na região metropolitana de Salvador (BA), a indústria química e petroquímica pode 

estar em via de extinção no local, onde seguidos fechamentos de fábricas do setor no polo ilustram a 

situação. Apenas na última década, a Braskem  maior indústria do setor no local  fechou três de suas 

oito unidades. Além dela, deixaram o polo ou reduziram bastante a atividade, nos últimos cinco anos, 

grandes empresas internacionais, como Dow, DuPont, Air Products e Taminco, entre outras. 
(www.estadao.com.br. Adaptado.) 

 

Constituem motivos para a saída das indústrias do ramo químico e petroquímico do Polo Industrial de 

Camaçari:  

a) o fim dos incentivos fiscais, os elevados gastos com segurança e o aumento dos impostos.  

b) as frágeis redes de transporte, a dificuldade de comunicação e a falta de matérias-primas.  

c) a queda na demanda do consumo local, a baixa qualificação da mão de obra e o sucateamento 

dos maquinários.  

d) o término das concessões, a falta de manutenção das infraestruturas e o desmembramento dos 

terrenos.  

e) as plantas industriais rígidas, a logística precária e os elevados custos de produção. 

 

8. Estado de SP fica com peso menor no setor 

A Pesquisa Industrial Anual do IBGE confirma a continuidade do processo de desconcentração regional 

da indústria no Brasil. O peso da indústria paulista caiu de 46,4% em 2000 para 42,5% em 2003. São 

Paulo, porém, ainda está bem à frente do segundo colocado  Minas Gerais, com 10%. 

Em contrapartida ao desempenho de São Paulo, ganharam espaço, na estrutura industrial do país, Rio 

de Janeiro (por causa do petróleo), Paraná, Bahia, Amazonas, Goiás e Pará. 
Fonte: Adaptado de Folha de S. Paulo, 22/06/2005. 

 

a) Cite e explique dois motivos do processo de desconcentração mencionado no texto. 

b) Identifique e explique um fenômeno geográfico decorrente da desconcentração industrial. 
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9. As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial no estado de São Paulo, 

principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da formação 

do capitalismo nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas economias de escala e na 

concentração espacial das atividades e de seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as economias 

de aglomeração que, posteriormente, transformaram- , por 

fatores provocados pelas forças contraditórias entre os benefícios econômicos da aglomeração e as 

desvantagens da concentração, levando à desconcentração industrial. 
(Eliane C. Santos. A reestruturação produtiva  do fordismo à produção flexível . In: Eliseu S. 

Sposito (org). O novo mapa da indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado.) 

 

Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a concentração 

das indústrias na região metropolitana de São Paulo e duas condições que promoveram a posterior 

desconcentração industrial. 

 

10.  

 
Fonte: Simielli, Geoatlas, 2009. 

 

Com base no mapa acima e em seus conhecimentos, 

a) identifique o tipo de indústria predominante na região Nordeste, considerando sua capacidade 

geradora de emprego. 

b) caracterize o parque industrial da região Sudeste. Considere, na sua análise, a presença da indústria 

de ponta de alta tecnologia nessa região e sua capacidade geradora de emprego. 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

 
 

 
Adaptado de: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/02/A-participa%C3%A7%C3%A3o-de-cada-Estado-e-

regi%C3%A3o-no-PIB-em-5-gr%C3%A1ficos 

 

Comparando os gráficos acima, comente sobre a produção industrial no Brasil e a tendência observada 

nos últimos anos.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Entre os fatores que podem ser destacados para o deslocamento das indústrias da cidade de São Paulo, 

pode-se citar o seu rápido e desordenado crescimento urbano, o que gera uma saturação do sistema 

viário, aumentando os custos de transporte. A maior pressão sindical e o valor dos impostos são outros 

aspectos que nos ajudam a entender essa tendência de desconcentração.  

 

2. c 

A distribuição dos estabelecimentos industriais das empresas tem buscado novas localidades, com mão 

de obra mais barata, isenções fiscais e outras vantagens competitivas, por isso a alternativa I está 

incorreta. A disponibilidade de energia e matéria-prima como fator locacional já foi superada pela nova 

lógica industrial, uma vez que a eficiência nos sistemas de transportes permite à indústria ter uma maior 

flexibilidade e, por isso, a alternativa IV está incorreta. 

 

3. a 

A desconcentração geográfica da produção é muito bem representada pela difusão das filiais em 

municípios distantes da matriz. Embora fisicamente distantes, as empresas ainda respondem à matriz, que 

é responsável por centralizar a gestão. 

 

4. a) Guerra fiscal ou guerra dos lugares é uma expressão utilizada para referenciar a competição entre os 

estados e municípios para atrair empresas e indústrias. Essa competição tem como base oferecer 

melhores condições de lucratividade para aquela empresa, como mão de obra barata, qualificação dos 

trabalhadores, incentivos fiscais, doações de terrenos, oferta de infraestrutura de transportes, como 

rodovias e portos. 

b) Em decorrência da guerra fiscal, a partir da década de 1990, a indústria automobilística se instalou em 

novos estados. São exemplos: Ford  Camaçari (BA), GM  Gravataí (RS), Hyundai  Anápolis (GO) e PSA 

Peugeot Citroën  Porto Real (RJ). 

 

5. e 

A desconcentração industrial no Brasil iniciou-se a partir da década de 1970, acelerando durante as 

décadas de 1990 e 2000. As empresas que participaram desse processo buscavam uma maior 

competividade no mercado, reduzindo seus custos de produção. Tais reduções eram possíveis a partir 

das vantagens competitivas, como incentivos fiscais, mão de obra barata, facilidade de transportes e 

doação de terrenos, negociados entre o poder público e as empresas. 

 

6. c 

O processo de desconcentração industrial ocorre tanto em um nível internacional como nacional. No 

Brasil, esse processo se iniciou na década de 1970, sendo observado mais claramente nas décadas 

seguintes. Com a atração de empresas para as Regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, observa-se 

uma tímida reestruturação do espaço industrial brasileiro, motivada principalmente pelos incentivos 

fiscais. 

 

7. e 

A existência de plantas industriais antigas e obsoletas, bem como a falta de competitividade das indústrias 

do Polo de Camaçari são os principais motivos para o fechamento ou saída dessas unidades. Tal situação 

tem levado as empresas a transferirem suas unidades fabris para outros países que ofereçam maiores 

vantagens. 
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8. a) A fragilidade de políticas de planejamento territorial, bem como a falta de investimentos em 

infraestrutura e qualificação de mão de obra por parte dos governos fazem com que as indústrias 

busquem outros locais que ofereçam tais vantagens, caracterizando o fenômeno de desconcentração 

industrial. 

b) Mesmo que negativa para uma região, a desconcentração industrial pode ser positiva para outra. Com 

esse processo, observa-se o surgimento de novas áreas de produção e desenvolvimento, além da 

expansão de novas redes de transporte, incorporação e valorização de novos espaços, dinamizando a 

economia desses lugares. 

 

9. O grande mercado consumidor e a disponibilidade de capital para investimentos são duas características 

que estimularam a concentração (economias de aglomeração) industrial na Região Metropolitana de São 

Paulo. Os intensos congestionamentos, o alto valor dos terrenos (especulação imobiliária), a maior carga 

tributária para as empresas e os salários mais elevados devido à atuação sindical estimularam a 

desconcentração industrial.  

 

10. a) Na Região Nordeste, a indústria é caracterizada, principalmente, pela produção de bens de consumo 

não duráveis (calçados, tecidos e alimentos), além da construção civil. Considerando sua capacidade 

geradora de emprego, esses ramos industriais empregam um elevado contingente de mão de obra, uma 

vez que o processo de automação industrial é menor nesses setores, o que é positivo para a região. 

b) O parque industrial do Sudeste é muito maior em número de estabelecimentos, empresas e 

diversificação de setores. Isso ocorreu em função da maior concentração histórica de capital. A indústria 

de alta tecnologia se desenvolveu principalmente nessa região devido à existência de um maior 

contingente de mão de obra qualificada e de institutos de pesquisa. Porém, esse setor é caracterizado 

por uma maior automação da produção, empregando um contingente bem menor. 

 

 

Questão Contexto  
 

O primeiro gráfico revela que a Região Sudeste ainda concentra mais da metade de toda a produção 

brasileira. Assim, mesmo que a desconcentração industrial seja um processo ativo, ocorre de forma tímida. 

No gráfico ao lado, observa-se que Norte, Centro-Oeste e Nordeste foram as regiões que mais cresceram 

nos últimos anos, o que ocorre, principalmente, pelo avanço da agroindústria e a instalação de novas 

empresas industrias devido aos incentivos fiscais. 
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Temas da História de São Paulo na 

Primeira República 

13 

ago 
 

RESUMO  
 

 

Este resumo sobre a história paulista tem foco nos momentos e nos principais aspectos da política paulista, 

tem a finalidade de apresentar a base dos principais temas pedidos nos vestibulares paulistas e divulgar a 

história com enfoque social e político do estado. 

 

Política Paulista: PRP e PD. 

 

A política nacional durante a primeira república era essencialmente federalista, sendo a espinha dorsal desse 

sistema a organização dos partidos em níveis federais, um ato simbólico desse regime era nomear os atuais 

governadores como presidentes de seus estados. 

 

Assim em São Paulo temos o surgimento nos primeiros anos da república o PRP-Partido Republicano Paulista 

reinou sozinho dentro da política nacional até 1926, neste ano uma parte dos dissidentes do PRP forma o 

Partido Democrático, este pretendia além de dar atenção as 

desmandos oligárquicos e governistas no estado, defendendo uma reforma eleitoral e os princípios liberais 

da constituição. 

 

O PD reunia a elite e classe média urbana de São Paulo, era ligado principalmente a estudantes e formados 

da Faculdade de Direito e ao jornal O Estado de São Paulo sendo Júlio de Mesquita, fundador do jornal. O 

partido elegeu alguns deputados estaduais e federais apesar das hostilidades do PRP que era o partido 

governista, a agremiação ainda apoiou a Aliança Liberal de Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. 

 

Greve Geral de 1917 

 

O movimento operário brasileiro cresceu durante os primeiros anos do século XX, mesmo com as poucas 

fábricas os operários dos centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo já se organizavam mesmo antes 

de 1917. Grande parte desse operariado era formada de imigrantes europeus, que por virem de países mais 

industrializados já tinham experiência nas funções fabris, e nas organizações de trabalhadores em seus países 

de origem, muitos deles eram adeptos do anarquismo, socialismo e comunismo. 

 

Tanto que já em 1905 os trabalhadores dos portos de Santos e Rio de Janeiro cruzaram os braços por melhores 

salários e condições de trabalho, em 1906 pararam os ferroviários de todo o Brasil com reivindicações 

semelhantes. No ano seguinte o governo provou uma lei que garantia a expulsão de todo estrangeiro que 

aderisse as greves, uma clara violação dos direitos democráticos. 

 

Porém, no ano de 1917 em São Paulo, após uma greve em uma indústria têxtil o operário anarquista espanhol 

José Martinez foi morto pela cavalaria da Polícia em 9 de julho de 1917, seu enterro dois dias mais tarde se 

transformou em um comício na praça da Sé e no Brás bairro onde o rapaz residira. No mesmo dia os 

empregados da fábrica de Martinez cruzaram os braços foram seguidos por outras fábricas bairros operários, 

foi montado o Comitê de Defesa proletária que no mesmo 11 de julho lançara as suas demandas ao governo 

e aos patrões: liberdade para os presos nas greves, respeito a direito de associação dos trabalhadores, fim 

do trabalho infantil, melhores salários, redução da jornada de trabalho e fim do trabalho noturno para as 

mulheres. 

 

A greve durou trinta dias e inúmeros confrontos com a polícia, São Paulo perdera o movimento habitual, 

somente alguns pedestres e caminhões de algumas grandes empresas circulavam pelas ruas escoltados pelo 

exército, os bairro operários como Brás, Mooca e Lapa foram tomados pelos trabalhadores, havia barricadas 

nas ruas e atiradores nas janelas e vielas, os policiais não entravam nesses bairros. O comando da greve 

convocou um comício gigantesco para definir os rumos do movimento, e decidiram que este somete cessaria 

com as demandas atendidas. 
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A comunicação com o governo era feita com cartas que eram entregues pela Comissão de Jornalistas, 

categoria que aderira a greve também, a sede do governo do estado se mudara para São José dos Campos, 

a greve acabou com a aceitação das reinvindicações operárias pelos patrões, e aos poucos conforme eram 

decididos pelos comícios de bairros os trabalhadores iam voltando ao trabalho, mesmo com a vitória dos 

operários muitos anarquistas foram presos e os movimentos de trabalhadores sofreram uma extensa 

repressão por parte do governo. No entanto foi os trabalhadores foram reconhecidos como uma instância 

legítima nas negociações trabalhistas. 

 

Revolta Tenentista de 1924 e a Coluna Prestes. 

  

Em 5 de Julho de 1924, um grupo de tenentes de São Paulo comandados pelo General Isidoro Dias Lopes se 

levantou contra o governo de Arthur Bernardes inspirados pelos seus companheiros no Rio de Janeiro da 

Revolta dos 18 do Forte, depois de mais de um mês de luta com as tropas legalistas os tenentes sobreviventes 

se refugiaram em Foz do Iguaçu no Paraná se juntando com outros tenentes que haviam se levantado contra 

o governo. A cidade de São Paulo foi duramente bombardeada pelas tropas federais, principalmente a região 

do centro e da zona oeste como os bairros operários da Mooca e do Brás e de classes médias como Perdizes 

e Campos Elísios.  

 

Dessa união nascia a Coluna Prestes, que era um grupo de guerrilheiros civis e militares que estavam sob o 

 

farda e pelas populações locais, estes pregavam os ideais tenentistas pelo Brasil como: a adoção do voto 

secreto, o fim da corrupção eleitoral, contra o domínio das velhas oligarquias, da corrupção no governo, 

moralização das instituições, menores investimentos internacionais e maiores investimentos nas empresas do 

Brasil. 

 

A Coluna Prestes andou por mais de vinte e quatro mil quilômetros pregando os ideais tenentistas pelo 

interior do Brasil e fugindo das tropas legalistas, a coluna ia perdendo apoio popular, mesmo que vista com 

bons olhos pela camada média urbana e as oligarquias dissidentes do governo. Esta foi para a Bolívia e se 

dissipou e vários integrantes da guerrilha mais tarde foram para a via política como Prestes que viria as ser um 

militante muito proeminente no Partido Comunista Brasileiro, mesmo não tendo os resultados imediatos que 

esperava o tenentismo ajudou para desestabilizar e por fim ao governo oligárquico mais tarde como Getúlio 

Vargas em 1930. 

 

São Paulo como Berço do Modernismo. 

 

O movimento artístico e cultural  

de Arte Moderna de 1922, no entanto já haviam alguns ensaios e contextos nos primeiros anos do século XX 

com o chamado pré-modernismo. Lima Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato escreviam suas obras 

com contextos regionais, carregados de ironia e sempre com temas sociais e personagens marginais como 

habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro, como em O Cortiço de Aloísio de Azevedo. 

 

As agitações sociais como Guerra de Canudos foram dois dos temas mais famosos imortalizados pelas obras 

desses autores, como em Os Sertões de Euclides da Cunha, estes temas mais tarde seriam continuamente 

explorados pela escola modernista, desta vez seria teríamos um grande destaque não somente para obras 

literárias como também os quadros e as artes gráficas seriam mais valorizadas. 

 

A Semana de Arte Moderna de 1922 tomou o Teatro Municipal de São Paulo e apresentou ao Brasil as 

novidades artísticas europeias interpretadas pelos artistas brasileiros, foram expostos quadros nos salões do 

teatro e no palco eram declamadas poesias, este movimento teve total influência das vanguardas europeias 

como o Futurismo, Cubismo, Dadaísmo e o Surrealismo. Os modernistas tinham temas sociais em suas 

composições já que desde início da república o Brasil passara por várias agitações sociais, além de fome e 

inflação constante no resto do mundo a primeira guerra deixara marcar irreparáveis e as correntes ideológicas 

como o comunismo e o anarquismo deixavam sua influência nos feitos artísticos brasileiros. 

 

A semana de arte de 1922 rompia com a estática acadêmica, colocava humor nas composições, rompia com 

os tradicionalismos e valorizava as influências brasileiras, ou seja, as principais características dos 

modernistas, os principais articuladores da Semana foram Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Di 

Cavalcanti junto com muitos outros como Tarsila do Amaral e Graça Aranha. 
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Todos estes apesar de trazerem algo novo e chocante para a sociedade tradicional brasileira foram 

respaldados pelo presidente da província Washington Luís e despontavam a cidade de São Paulo como 

principal centro cultural do Brasil, quase a totalidade desses artistas descendia da elite cafeeira do sudeste 

que tinha condições materiais de ir buscar inspiração nas Vanguardas Europeias em suas fontes como Paris. 

 

O movimento se expressava através de revistas que refletiam os ideais artísticos modernistas como a 

 de 1928 que 

defendia uma reinterpretação das vanguardas europeias ao modo brasileiro, ou o Manifesto Regionalista de 

1926 que tinha como autores o Grupo Modernista - Regionalista de Recife, liderados pelo sociólogo 

pernambucano Gilberto Freire. Eles defendiam a reestruturação da cultura regional do nordeste, o grupo 

contava também com Erico Verissimo, Jorge Amado e Raquel de Queirós. 

 

EXERCÍCIOS  
 

1. A sociedade brasileira, nas primeiras décadas do século XX, foi marcada pela emergência de novos 

setores sociais, que contrastavam com a denominação oligárquica, o que pôde ser observado no(a):  

a) Desaparecimento de movimentos sociais rurais, como o cangaço, acomodados pela adoção do 

Federalismo pela República.  

b) Projeção crescente do operariado urbano, em grande parte de origem estrangeira, e influenciado 

pelas ideias anarquistas.  

c) Vinculação da classe média à estrutura de dominação oligárquica, a esta servindo de apoio nas 

áreas urbanas.  

d) Aliança entre a burguesia industrial e a classe operária contra o predomínio das oligarquias rurais.  

e) Organizações de sindicatos e partidos operários, que passam a disputar com sucesso as eleições. 
 

2. Em julho de 1924, a elite paulista buscava fugir da capital bombardeada a esmo pelas forças legalistas, 

descendo a serra em seus automóveis ou em táxis. (...) O bombardeio desencadeado pelas forças 

legais ao governo constituía o principal motivo do pânico. Situadas em uma posição elevada do Alto 

da Penha, um bairro ainda periférico, lançavam tiros de canhão contra a cidade, com uma imprecisão 

espantosa.  
(Boris Fausto. Negócios e ócios. Histórias da imigração, 1997.)  

Os acontecimentos descritos no texto referem-se à:  

a) Revolta dos Tenentes.  

b) Revolução Constitucionalista.  

c) Deposição de Washington Luís.  

d) Intentona Comunista.  

e) Revolta da Armada. 
 

3. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco cultural e a expressão da busca de um novo Brasil 

que conseguisse superar suas características arcaicas, refletindo mudanças em todas as áreas de nosso 

país. Em 1928, Oswald de Andrade publicou o Manifesto Antr

espírito da cultura nacional. A respeito do contexto histórico e cultural da época, é correto afirmar que  

a) Como proposta de mudança para a Arte do século XX, ao se aceitarem as influências estrangeiras, 

sem se menosprezar a identidade nacional, e sim reforçando-a, retoma-se a proposta da 

 

b) Todas as novas correntes artísticas advindas da Europa, no início do século XX, são fundamentais 

para a elaboração de uma cultura verdadeiramente nacional, pois estavam engajadas na 

preocupação de favorecer as classes trabalhadoras dentro da nova sociedade moderna mundial.  

c) O Modernismo brasileiro surgiu com a intenção de promover uma atualização da arte brasileira, 

capaz de ajudar na consolidação da identidade nacional de tal forma que tiveram de se desligar da 

influência cultural externa para a dedicação única da arte, considerada nacional e genuína.  

d) Reflete um novo posicionamento em relação à Arte no Brasil, reproduzindo as ideias que, no plano 

político, eram defendidas pelo movimento Verde-amarelísmo de Plínio Salgado que defendia a 

presença de estrangeirismos em nossa cultura.  

e) Mostra o rompimento de vários artistas nacionais, como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, com as 

influências externas, principalmente com o movimento futurista italiano, profundamente aliado aos 

ideais fascistas e autoritários. 
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4. a introdução 

dos ideais vanguardistas na cultura nacional. Seja porque conviviam com os representantes das 

vanguardas em suas longas estadas na Europa, seja porque recebiam os artistas fugidos da guerra, que 

aportavam por aqui com ide  Semana de Arte Moderna é, apesar de suas 

limitações, um marco histórico para a cultura brasileira porque define o início da organização do grupo 

de modern

) os modernistas definiam o que era, para eles, a legítima 

cultura brasileira, remanescente nas antigas cidades dos tempos coloniais.  
(Trechos de ANDRIOLO, Arley. Modernidade e Modernismo. São Paulo, Saraiva, 2001.)  

 

De acordo com o texto, os intelectuais e artistas que participaram da semana de Arte Moderna:  

a) tinham, em sua maioria, uma origem social humilde, mas puderam estudar e introduziram 

inovações culturais.  

b) limitaram sua atuação à convivência com os fugidos da Primeira Guerra, sem alterar os modelos 

culturais vigentes.  

c) inspiraram-se nas vanguardas europeias e preocuparam-se com a cultura nacional, pesquisando 

sobre sua origem.  

d) menosprezaram o período colonial, marcado pelo domínio luso, buscando as raízes históricas do 

país nas cidades mineiras.  

e) não sofreram influências dos movimentos de vanguarda da Europa, pois criticavam a cultura 

estrangeira 

 

5. 
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, 

 
(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. 

 

6. O poeta Olavo Bilac, numa carta endereçada a um amigo em 1887, construiu uma imagem negativa da 

cidade onde residia, São Paulo, que, segundo ele, era uma bexiga. Isto não vale dois caracóis (...) Não 

posso viver numa terra onde só há frio, garoa, lama, republicanos, separatistas e tupinambás. Decênios 

depois, Patrícia Galvão (Pagu) apresentava uma cidade diferente:São Paulo é o maior centro industrial 

italianinha matinal dá uma banana pro bonde.  
(Parque industrial, 1933.)  

Da data da carta de Bilac ao ano da publicação do livro de Pagu, houve em São Paulo modificações 

provocadas  

a) pelos lucros advindos da exportação de produtos manufaturados e pela consolidação da república 

democrática.  

b) pela proteção governamental da indústria têxtil, em prejuízo da economia agroexportadora.  

c) pela expansão da mão-de-obra assalariada e pelo crescimento do mercado consumidor interno.  

d) pela implantação da indústria siderúrgica e pela eficácia das leis estatais anti-imigratórias.  

e) pela instalação das primeiras linhas de estradas de ferro e pelo comportamento submisso dos 

operários. 
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7. 
ordinário, trabalhos tão árduos quanto os dos homens; não percebem senão salários reduzidos. 

Equiparam-se aos adultos, para o trabalho, os menores de quatorze e doze anos... O horário, 

geralmente, nivela sexos e idades, entre os extremos habituais de nove a dez horas cotidianas de 

 
Rui Barbosa, A questão social e política no Brasil, 1919.  

 

a) Indique os principais problemas sociais apontados pelo texto;  

b) Relacione-os com as ideias, reivindicações e formas de luta dos operários, na década de 1910, em 

São Paulo. 

 

8. A greve geral de 1917 destaca-se por seu impacto e dramaticidade. Abrangeu praticamente toda a 

classe operária, cerca de 50 mil pessoas. Por vários dias, os bairros operários de São Paulo como Brás, 

Moóca e Ipiranga foram controlados pelos grevistas. O governo mobilizou tropas e a marinha mandou 

dois navios de guerra para Santos. O crescimento do movimento operário em São Paulo, nessa época, 

explica-se:  

a) Pelo agravamento da carestia, pela especulação nos preços dos alimentos e pela capacidade de 

liderança anarcossindicalistas do movimento operário, constituído em sua maioria por imigrantes.  

b) Pelo significado econômico da indústria, considerada o carro-chefe das exportações brasileiras 

nesse período.  

c) Pela união entre anarquistas e comunistas, que defendiam idênticas posições políticas no 

movimento operário.  

d) Pela total identidade entre os movimentos operários do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

e) Pela grande expressão política da classe operária no contexto nacional. 

 

9. Oh! Os cortiços! Já viu o leitor um cortiço, ou pelo menos já calculou o que seja isso? Um corredor ao 

ar livre, para onde dão dez ou quinze portas de cada lado. A cada porta corresponde uma habitação: 

nada mais que um cômodo, por muito favor dois, onde se aboletam, sabe Deus como, pais e filhos. 

(...) Foi nos cortiços que a epidemia de 1918 mais fez vítimas (...).  
O Estado de São Paulo, 05/02/1921 

 

O fragmento de artigo acima denuncia um grave problema que afligia a população paulistana no início 

do século: a falta de moradias e o consequente encortiçamento crescente de muitos bairros. Assinale 

a alternativa em que aparecem suas principais causas. 

a) Escassez de áreas para construção de moradias populares, em virtude da ocupação do espaço por 

fazendas de café, e crescimento demográfico descontrolado da população mais pobre.  

b) Crescimento acelerado da cidade em razão do surto industrial, à época da I Guerra Mundial, que 

atraiu numerosos contingentes de trabalhadores migrantes do país e do exterior, e especulação 

imobiliária de áreas  

c) Crescimento populacional acelerado, causado pelo grande deslocamento de pessoas das cidades 

litorâneas, sobretudo do Rio de Janeiro, em fuga das sucessivas epidemias de febre amarela.  

d) desapropriações de áreas populares pela administração pública da cidade, por corresponderem a 

áreas insalubres ou sujeitas a inundações periódicas, e falta de uma política pública para habitação 

popular.  

e) aumento populacional, devido ao grande afluxo de trabalhadores rurais nordestinos, expulsos 

pelas secas e atraídos pela lavoura cafeeira paulista, e desocupações de bairros populares para 

ampliação de vias públicas e construção de edifícios comerciais. 

 

10. 

como nós. Assim, 

 
Jorge Street, O País, 12.06.1919.  

 

 

 

Essa observação pode ser considerada: 
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a) representativa do empresariado da época, consciente da fraqueza dos trabalhadores.  

b) socializante, por se tratar de um empresário que defende os interesses operários.  

c) demagógica, por estimular os trabalhadores a se organizarem em sindicatos.  

d) avançada, dado que, na época, os empresários em geral e o Estado eram insensíveis à questão 

social.  

e) populista, uma vez que visava cooptar o movimento operário para a luta em prol da 

industrialização. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
  

 

O regime de partidos federalizados fazia com que as elites regionais se organizassem somente dentro de seus 

estados se rivalizando entre si, no entanto vemos exemplos de agremiações como o Partido Democrático 

que faziam oposição aos desmandos das oligarquias regionais, principalmente a de São Paulo e a de Minas 

 

a) Cite um programa do partido citado que ia de encontro com as políticas tradicionais da oligarquia. 

b) Associe essas reivindicações com o apoio do PD á Getúlio Vargas em 1929. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. b 

as ideologias anarquistas e socialistas eram totalmente contrárias a dominação oligárquica, já que faziam 

parte da massa operária. 

 

2. a 

o terror aplicado pelo governo durante a revolta paulista de 1924 foi uma estratégia de intimidação dos 

populares paulistas, impedindo o crescimento dos partidários da população. 

 

3. a 

os pilares básicos do modernismo do século XX pretendia incorporar as novas tendências das vanguardas 

europeias ás culturas e figuras regionais brasileiras. 

 

4. c 

o conhecimento das culturas regionais e das vanguardas europeias se misturaram  e colocaram o Brasil 

dentro do cenário da arte mundial com uma característica nacional. 

 

5. e 

as raízes brasileiras eram as principais guiadoras da arte modernista do Brasil, mesmo que o movimento 

fosse elitista ele se inspirava nas culturas mais marginalizadas. 

 

6. c 

o crescimento industrial feito durante a primeira guerra com a industrialização de substituição provocou 

o crescimento industrial e da mão de obra livre em São Paulo. 

 

7. a) Rui Barbosa aborda em seu texto a questão do trabalho de menores e mulheres, que exerciam funções 

iguais às dos adultos recebendo salários menores, além de denunciar as longas jornadas de trabalho.  

b) Durante as duas primeiras décadas do século XX, a liderança do movimento operário brasileiro esteve 

com os anarcossindicalistas. Eles lutavam contra o sistema capitalista, considerando-o fonte da miséria 

da classe trabalhadora, e eram partidários de uma "ação direta", a qual significava organizar e realizar a 

"grande greve geral" que colocaria fim ao sistema capitalista. As mais importantes greves operárias até o 

final dos anos 10 devem-se à combatividade dos anarquistas. Entre elas se destaca a greve geral de 1917, 

que paralisou aproximadamente 45 000 trabalhadores em São Paulo. É importante ressaltar a presença, 

nesse período, da tendência trabalhista predominante na capital da República. Seus partidários 

restringiam suas reivindicações ao campo das condições de trabalho, descartando-as de quaisquer outras 

propostas que tivessem caráter político. 

 

Os movimentos são frutos das ideologias europeias vinda com os trabalhadores imigrantes na indústrias, 

assim, essas ideologias combinadas com o descaso social do governo na primeira república geraram as 

greves da década de 1910. 

 

8. a 

as organizações operárias das grandes cidades foram mobilizadas contra a situação miserável de vida e 

as condições de trabalho degradantes, os trabalhadores foram liderados por sindicalistas socialistas e 

anarquistas. 

 

 

 

9. b 
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a falta de atenção as causas sociais e a falta de planejamento urbano propiciou o encortiçamento e o 

crescimento de favelas nas grandes capitais. 

 

10. d 

apesar do endurecimento do regime nessas questões, os operários com sua organizações em comícios 

e greves se legitimaram como uma instância de negociação com os patrões. 

 

Questão Contexto 
 

a) A exigência de uma reforma eleitoral é uma das reclamações dos democráticos que atacava um dos 

pilares do governo oligárquico, a máquina eleitoral que elegia somente os políticos governistas. 

b) O liberalismo político do PD se alinhava mais com os ideais de reformas eleitorais e constitucionais que 

promovia Vargas e os tenentistas, além de ser a oposição do partido rival o PRP. 
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Drummond: aprofundamento sobre 

Alguma poesia, Sentimento do Mundo 

e A Rosa do Povo 

17 

ago 

 

RESUMO 
 

 

Poesia da Geração de 30 

 
Na poesia, o marco da segunda fase modernista teve como marco a publicação de Alguma poesia 

(1930), de Carlos Drummond de Andrade.  

 
A poesia da segunda fase assumiu um caráter universal: poetas da geração anterior amadureceram e 

buscaram a sobriedade e o equilíbrio. As temáticas favoritas eram as existenciais, como a complexidade do 

homem a ser analisado e avaliado em seus conflitos, sentimentos e emoções, sem que se deixasse de lado 

algumas questões sociais. 

 
Alguns escritores procuraram confronto espiritual, sentido místico para a existência. Desta forma, 

poetas como Cecília Meireles, Jorge de Lima e Murilo Mendes entregaram seus versos às forças etéreas da 

espiritualidade.  É notória, pois, a pluralidade temática da geração de 30, que se relacionava intimamente 

com questões líricas sentimentais, emoções coletivas, humanos sofrimentos, crises sociais, misérias do 

mundo, espiritualidade, etc. 

 

Nessa aula, daremos atenção especial a três das principais obras de Drummond nessa segunda fase 

modernista: Alguma poesia, Sentimento do mundo e A rosa do povo. 

 

Alguma poesia (1930) 

 
Alguma Poesia foi escrito sob o ímpeto da modernidade de 1922, pratica o poema-piada, utiliza os 

coloquialismos apregoados pela estética, cultiva a poesia do cotidiano, repudiando as tendências 

parnasiano-simbolistas que dominaram a poesia até então. No entanto, o poema-piada de Drummond é antes 

um desabafo de um tímido que procura afogar (disfarçar) no humor os sentimentos que o amarguram. No 

prosaísmo esconde a procura de uma expressão poética autêntica e autônoma e, ao se voltar para o 

cotidiano, transcende o tempo e o espaço em busca do perene e universal. 

 

 

Poemas 

 

NO MEIO DO CAMINHO 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 
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QUADRILHA 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 

 

POEMA DE SETE FACES 

Quando nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

O bonde passa cheio de pernas: 

pernas brancas pretas amarelas. 

Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 

Porém meus olhos 

não perguntam nada. 

O homem atrás do bigode 

é serio, simples e forte. 

Quase não conversa. 

Tem poucos, raros amigos 

o homem atrás dos óculos e do bigode. 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo, 

mais vasto é meu coração. 

Eu não devia te dizer 

mas essa lua 

mas esse conhaque 

botam a gente comovido como o diabo. 
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TAMBÉM JÁ FUI BRASILEIRO 

Eu também já fui brasileiro  

moreno como vocês.  

Ponteei viola, guiei forde  

e aprendi na mesa dos bares  

que o nacionalismo é uma virtude.  

Mas há uma hora em que os bares se fecham  

e todas as virtudes se negam. 

Eu também já fui poeta.  

Bastava olhar para mulher,  

pensava logo nas estrelas  

e outros substantivos celestes.  

Mas eram tantas, o céu tamanho,  

minha poesia perturbou-se. 

Eu também já tive meu ritmo.  

Fazia isso, dizia aquilo.  

E meus amigos me queriam,  

meus inimigos me odiavam.  

Eu irônico deslizava  

satisfeito de ter meu ritmo.  

Mas acabei confundindo tudo.  

Hoje não deslizo mais não,  

não sou irônico mais não,  

não tenho ritmo mais não. 

Sentimento do mundo (1940) 
Publicado pela primeira vez em 1940, Sentimento do mundo é o terceiro trabalho poético de Carlos 

Drummond de Andrade. Os poemas deste livro foram produzidos entre 1935 e 1940. São 28 no total. Traz o 

olhar do poeta sobre o mundo à sua volta, tendendo para um olhar crítico e significativamente político. É 

uma obra que retrata um tempo de guerras, de pessimismo e sobre tudo, de dúvidas sobre o poder de 

destruição do homem. 

 

  Escrito na fase em que o mundo se recuperava da Primeira Guerra Mundial e em que já se encontrava 

iminente a Segunda Grande Guerra, com a imposição do Estado Novo de Getúlio Vargas e o crescimento do 

Nazi-fascismo, percebe-se em Drummond a luta, a contestação, pela palavra, das atrocidades que o mundo 

-se ao 

encontro da história contemporânea e da experiência coletiva, participando, solidarizando-se social e 

politicamente, descobrindo na luta a explicitação de sua mais íntima apreensão para com a vida como um 

todo. 

 

  Em Sentimento do mundo, Drummond revê o fazer poético. Amadureceu o poeta individualista 

de Alguma Poesia, tomando consciência do mundo, apesar de não se esquecer de seu coração. 

 

Poemas 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEDO 

 

Provisoriamente não cantaremos o amor,  

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,  

não cantaremos o ódio porque esse não existe,  

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,  

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,  

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,  

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, depois morreremos  

de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 
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OS MORTOS DE SOBRECASACA 

 

Havia a um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, 

alto de muitos metros e velho de infinitos minutos, 

em que todos se debruçavam 

na alegria de zombar dos mortos de sobrecasaca. 

 

Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes 

e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. 

Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava 

que rebentava daquelas páginas. 

 

 
DE MÃOS DADAS 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,  

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.  

O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes,  

a vida presente. 

 

 

SENTIMENTO DO MUNDO 

 

Tenho apenas duas mãos  

e o sentimento do mundo,  

mas estou cheio escravos,  

minhas lembranças escorrem 

e o corpo transige  

na confluência do amor. 

 

Quando me levantar, o céu  

estará morto e saqueado,  

eu mesmo estarei morto,  

morto meu desejo, morto  

o pântano sem acordes. 

 

Os camaradas não disseram  

que havia uma guerra  

e era necessário  

trazer fogo e alimento. 

  

Sinto-me disperso,  

anterior a fronteiras,  

humildemente vos peço  

que me perdoeis. 

Quando os corpos passarem,  

eu ficarei sozinho  
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desfiando a recordação  

do sineiro, da viúva e do microcopista  

que habitavam a barraca  

e não foram encontrados  

ao amanhecer 

 

esse amanhecer  

mais noite que a noite. 

 

A rosa do povo (1945) 
 Se nos primeiros livros evidenciou uma forte marca subjetiva em seus poemas, ao longo dos anos 

1930 foi se abrindo cada vez mais para experiências de contato social, de coletivização. Algumas das causas 

dessa mudança de posicionamento estão ligadas ao contexto social de iminência da guerra na Europa e 

endurecimento do regime de Getúlio Vargas no Brasil.   

O livro A Rosa do Povo é o marco mais consistente desse momento da carreira de Drummond. Nele, 

o poeta dá forma literária ao compromisso ideológico assumido em sua vida pessoal. O mineiro assumiu a 

posição de co-diretor do jornal Tribuna Popular e de porta-voz do Partido Comunista Brasileiro, comandado 

por Luís Carlos Prestes, que convidou Drummond para a função. 

A coletânea é constituída por 55 poemas, que representam as principais linhas temáticas do poeta. 

Tais linhas foram definidas por ele mesmo, ao organizar uma coletânea de sua obra em 1962. Naquela ocasião, 

Drummond dividiu sua produção em nove temas: o ponto de partida era o indivíduo, envolvendo a relação 

com a cidade natal e a família. O leque se amplia no contato com os amigos, com a sociedade e com a 

experiência amorosa. Essa colocação no mundo se dá sempre na condição de poeta, razão pela qual a poesia 

se torna um tema fundamental, inclusive no que ela possa ter de inovação, na tentativa de expressar a 

perplexidade diante do mundo. 

Embora todos eles estejam representados em A Rosa do Povo, isso ocorre de forma irregular, já que 

as temáticas do indivíduo, da sociedade e da poesia aparecem de forma mais contundente. Essa circunstância 

conduz a uma conclusão geral sobre a obra: o livro traça uma relação entre o indivíduo e a sociedade, relação 

que ocorre por intermédio da poesia. 

 

Poemas 

 

A FLOR E A NÁUSEA 

 

Preso à minha classe e a algumas roupas, 

vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

 

 

 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

 

 

 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 
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Vomitar esse tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

 

 

 

Crimes da terra, como perdoá-los? 

Tomei parte em muitos, outros escondi. 

Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 

Ração diária de erra, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 

 

 

 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de l9l8 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

 

 

 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

 

 

 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

 

 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio 

 

 

PROCURA DA POESIA  

 
Não faças versos sobre acontecimentos.  

Não há criação nem morte perante a poesia.  

Diante dela, a vida é um sol estático,  

não aquece nem ilumina.  

As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam.  
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Não faças poesia com o corpo,  

esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica.  

Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro  

são indiferentes.  

Não me reveles teus sentimentos,  

que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem.  

O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia.  

 

Não cantes tua cidade, deixa-a em paz.  

O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das  

casas.  

Não é música ouvida de passagem; rumor do mar nas  

ruas junto à linha de espuma.  

 

O canto não é a natureza  

nem os homens em sociedade.  

Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam.  

A poesia (não tires poesia das coisas)  

elide sujeito e objeto.  

 

Não dramatizes, não invoques,  

não indagues. Não percas tempo em mentir.  

Não te aborreças.  

Teu iate de marfim, teu sapato de diamante,  

vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família  

desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável.  

 

Não recomponhas  

tua sepultada e merencória infância.  

Não osciles entre o espelho e a  

memória em dissipação.  

Que se dissipou, não era poesia.  

Que se partiu, cristal não era.  

 

Penetra surdamente no reino das palavras.  

Lá estão os poemas que esperam ser escritos.  

Estão paralisados, mas não há desespero,  

há calma e frescura na superfície intata  

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.  

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.  

Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.  

Espera que cada um se realize e consume  

com seu poder de palavra e seu poder de silêncio.  

Não forces o poema a desprender-se do limbo.  

Não colhas no chão o poema que se perdeu.  

Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada  

no espaço.  

 

Chega mais perto e contempla as palavras.  

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra  

e te pergunta, sem interesse pela resposta,  

pobre ou terrível que lhe deres:  

Trouxeste a chave?  

 

Repara: ermas de melodia e conceito  

elas se refugiaram na noite, as palavras.  

Ainda úmidas e impregnadas de sono,  

rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. "Uma flor ainda desbotada 

ilude à polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o 

[nojo e o ódio. " 

 

Este é um fragmento do poema "A Flor e a Náusea" do livro A ROSA DO POVO de Carlos Drummond 

de Andrade. 

a) O que o nascimento da flor representa? 

b) Que relação se poderia estabelecer entre este poema e o momento histórico em que foi 

elaborado? 

 

2. "Não faça versos sobre acontecimentos, 

Não há criação nem morte perante a poesia. 
Diante dela, a vida é um sol estático, 
Não aquece nem ilumina." 
Uma das constantes da obra de Carlos Drummond de Andrade, como se verifica nos versos acima, é: 
a) a louvação do homem social. 

b) negativismo destrutivo. 

c) a violação e desintegração da palavra. 

d) pessimismo lírico. 

e) questionamento da própria poesia. 

 

3. "................... 
da garrafa estilhaçada, 
no ladrilho já sereno 
escorre uma coisa espessa 
que é leite, sangue... não sei. 
Por entre objetos confusos, 
mal redimidos da noite, 
duas cores se procuram, 
suavemente se tocam, 
amorosamente se enlaçam, 
formando um terceiro tom 
a que chamamos aurora." 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 
Nos fragmentos acima, Carlos Drummond de Andrade constrói, poeticamente, a aurora. O que permite 

visualizar este momento do dia corresponde: 
a) a objetos confusos mal redimidos da noite. 

b) à garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno. 

c) à aproximação suave de dois corpos. 

d) ao enlace amoroso de duas cores. 

e) ao fluir espesso do sangue sobre o ladrilho. 
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4.                                                                           SENTIMENTAL 
  

Ponho-me a escrever teu nome 

com letras de macarrão. 

No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 

E debruçados na mesa todos contemplam 

esse romântico trabalho. 

Desgraçadamente falta uma letra, 

uma letra somente 

para acabar teu nome! 

- Está sonhando? Olhe que a sopa esfria! 

Eu estava sonhando... 

E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 

Neste país é proibido sonhar. 

  
Carlos Drummond de Andrade 

  

Esse poema é caracteristicamente modernista, porque nele: 

a) A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos sentimentos experimentados pelo poeta. 

b) Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. 

c) Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica. 

d) A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena 

cotidiana. 

e) O dia a dia surge como novo palco das sensações poéticas, sem imprimir a alteração profunda na 

linguagem lírica. 

 

5. Observe o texto abaixo 

"Fazendeiros de cana 
Minha terra tem palmeiras? 
Não. Minha terra tem engenhocas de rapadura e cachaça 
e açúcar marrom, tiquinho, para o gasto. 
....................... 
Tem cana caiana e cana crioula, 
cana-pitu, cana rajada, cana-do-governo 
e muitas outras canas de garapas, 
e bagaço para os porcos em assembléia grunhidora 
diante da moenda 
movida gravemente pela junta de bois 
de sólida tristeza e resignação. 
As fazendas misturam dor e consolo 
em caldo verde-garrafa 
e sessenta mil-réis de imposto fazendeiro." 

(Carlos Drummond de Andrade). 

 

Assinale a alternativa incorreta: 
Carlos Drummond de Andrade, neste poema, valendo-se de uma das linguagens desenvolvidas pelo 

Modernismo: 
a) retoma a linguagem do poema romântico, de maneira simétrica e linear, apontando a ideologia 

nele subjacente. 

b) retoma parodisticamente um importante poema do Romantismo brasileiro. 

c) faz, em relação ao romântico, uma ruptura ao nível da consciência e ao nível da linguagem. 

d) satiriza o sentimento ufanista, comum aos poetas românticos. 

e) desmitifica a visão ingênua dos românticos, operando uma leitura crítica da realidade. 
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6. Revelação do subúrbio 

Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a vidraça do carro(1), 

vendo o subúrbio passar. 

O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, 

com medo de não repararmos suficientemente 

em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. 

A noite como o subúrbio e logo o devolve, 

ele reage, luga, se esforça, 

até que vem o campo onde pela manhã repontam [laranjais 

e à noite só existe a tristeza do Brasil. 

 

(1): carro: vagão ferroviários para passageiros. 
Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo, 1940. 

 

Segundo o crítico e historiador da literatura Antonio Candido de Mello e Souza, justamente na década 

que presumivelmente corresponde ao período de elaboração do livro a que pertence o poema, o 

de Drummond permite concluir corretamente que, nele, o Brasil não mais era visto como país 

a) agrícola (fornecedor de matéria-prima), mas como industrial (produtor de manufaturados). 

b) arcaico (retardatário social e economicamente) mas, sim, percebido como moderno (equiparado 

aos países mais avançados). 

c) provinciano (caipira, localista) mas, sim, cosmopolita (aberto aos intercâmbios globais). 

d) novo (em potência, por realizar-se), mas como subdsenvolvido (marcado por pobreza e atrofia). 

e) rural (sobretudo camponês), mas como suburbano (ainda desprovido de processos de 

urbanização). 

 

Poema para as questões 7 a 10 

 

Revelação do subúrbio 

 

Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a vidraça do carro(1), 

vendo o subúrbio passar. 

O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, 

com medo de não repararmos suficientemente 

em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. 

A noite como o subúrbio e logo o devolve, 

ele reage, luga, se esforça, 

até que vem o campo onde pela manhã repontam [laranjais 

e à noite só existe a tristeza do Brasil. 

 

(1): carro: vagão ferroviários para passageiros. 

 

Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo, 1940. 

 

7. No poema de Drummond, a presença dos motivos da velocidade, da mecanização, da eletricidade e 

da metrópole configura-se como 

a) uma adesão do poeta ao mito do progresso, que atravessa as letras e as artes desde o surgimento 

da modernidade. 

b) manifestação do entusiasmo do poeta moderno pela industrialização por que, na época, passava 

o Brasil. 

c) marca da influência da estética futurista da Antropofagia na literatura brasileira do período 

posterior a 1940. 

d) uma incorporação, sob nova inflexão política e ideológica, de temas característicos das vanguardas 

que influenciaram o Modernismo antecedente. 

e) uma crítica do poeta pós-modernista às alterações casa das, na percepção humana, pelo avanço 

indiscriminado da técnica na vida cotidiana. 
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8. Em consonância com uma das linhas temáticas principais de Sentimento do mundo, o vivo interesse 

que, no poema, o eu lírico manifesta pela paisagem contemplada prende-se, sobretudo, ao fato de o 

subúrbio ser 

a) bucólico. 

b) popular. 

c) interiorano. 

d) saudosista. 

e) familiar 

 

9. Considerados no contexto, dentre os mais de dez verbos no presente, empregados no poema, 

exprimem ideia, respectivamente, de habitualidade e continuidade 

a) A  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10. Para a caracterização do subúrbio, o poeta lança mão, principalmente, da(o) 

a) personificação. 

b) paradoxo. 

c) eufemismo. 

d) sinestesia. 

e) silepse. 

 

11. Morro da Babilônia 

 

À noite, do morro 

descem vozes que criam o terror 

(terror urbano, cinquenta por cento de cinema, 

e o resto que veio de Luanda ou se perdeu na língua [geral). 

 

Quando houve revolução, os soldados se espalharam [no morro, 

o quartel pegou fogo, eles não voltaram. 

Alguns, chumbados, morreram. 

O morro ficou mais encantado. 

 

Mas as vozes do morro 

não são propriamente lúgubres. 

Há mesmo um cavaquinho bem afinado 

que domina os ruídos da pedra e da folhagem 

e desce até nós, modesto e recreativo, 

como uma gentileza do morro. 

(Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo.) 

 

Guardadas as diferenças que separam as obras a seguir comparadas, as tensões a que remete o poema 

de Drummond derivam de um conflito de 

a) caráter racial, assim como sucede em A cidade e as serras. 

b) grupos linguísticos rivais, de modo semelhante ao que ocorre em Viagens na minha terra. 

c) fundo religioso e doutrinário, como o que agita o enredo de Til. 

d) classes sociais, tal como ocorre em Capitães da areia. 

e) interesses entre agregados e proprietários, como o que tensiona as Memórias póstumas de Brás 

Cubas. 
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12. Morro da Babilônia 

 

À noite, do morro 

descem vozes que criam o terror 

(terror urbano, cinquenta por cento de cinema, 

e o resto que veio de Luanda ou se perdeu na língua [geral). 

 

Quando houve revolução, os soldados se espalharam [no morro, 

o quartel pegou fogo, eles não voltaram. 

Alguns, chumbados, morreram. 

O morro ficou mais encantado. 

 

Mas as vozes do morro 

não são propriamente lúgubres. 

Há mesmo um cavaquinho bem afinado 

que domina os ruídos da pedra e da folhagem 

e desce até nós, modesto e recreativo, 

como uma gentileza do morro. 

(Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo.) 

 

Leia as seguintes afirmações sobre o poema de Drummond, considerado no contexto do livro a que 

pertence: 

I. No conjunto formado pelos poemas do livro, a referência ao Morro da Babilônia  feita no título 

do texto  mais as menções ao Leblon e ao Méier, a Copacabana, a São Cristóvão e ao Mangue,  

prsentes em outros poemas , sendo todas, ao mesmo tempo, espaciais e de classe, constituem 

uma espécie de discreta topografia social do Rio de Janeiro. 

II. Nesse poema, assim como ocorre em outros textos do livro, a atenção à vida presente abre-se 

também para a dimensão do passado, seja ele dado no registro da história ou da memória. 

III. 

finalmente assumiu as canções da música popular brasileira como o modelo definitivo de sua lírica, 

superando, assim, seu antigo vínculo com a poesia de matriz culta ou erudita. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

13. Refere-se corretamente a Alguma Poesia, de Drummond, a seguinte afirmação: 

a) A imagem do poeta como gauche revela a sua militância na poesia engajada e participante, de 

esquerda. 

b) As oposições sujeito-mundo e província-metrópole são fundamentais em vários poemas. 

c) A filiação modernista do livro liberou o poeta das preocupações com a elaboração formal dos 

poemas. 

d) O livro não contém textos metalingüísticos, o que caracteriza a primeira fase do autor. 

e) A ironia e o humor evitam que o eu-lírico se distancie ou se isole, proporcionado-lhe a comunhão 

com o mundo exterior. 
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14. O poema que segue faz parte do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma poesia, 

publicado em 1930, e tem como título "Cidadezinha qualquer". 

 

Leia o poema e assinale a alternativa correta: 

 

Casas entre bananeiras 

Mulheres entre laranjeiras 

Pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

 

Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 

 

a) O poema denuncia de forma irônica e com uma linguagem sintética a monotonia e o tédio que 

predominam em pequenas cidades do interior. 

b) O poema mostra com sentimento piedoso o desajuste existencial do homem diante da vida. 

c) O poema retrata de modo triste e melancólico a desventura amorosa do poeta na cidade de Itabira, 

onde nasceu. 

d) Predomina no poema um sentimento de nostalgia do passado, por meio de uma linguagem muito 

simples e pouco elaborada esteticamente. 

e) Há no poema uma preocupação de ordem social e política que sintetiza o "sentimento do mundo" 

do eu lírico. 
 

15. I. 

(...) 

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 

Se quer fumar um charuto aperte um botão. 

Paletós abotoam-se por eletricidade. 

Amor se faz pelo sem-fio. 

Não precisa estômago para digestão. 

(...) 

(O sobrevivente) 
 

II 

Cota zero 
 

Stop. 

A vida parou. 

Ou foi o automóvel? 
 

Sobre esses versos, extraídos de Alguma Poesia, pode-se dizer que: 

a) Os dois textos podem ser aproximados quanto ao tema (mecanização do cotidiano); entretanto, 

enquanto o primeiro apresenta uma visão crítica sobre o tema, o segundo faz uma apologia bem-

humorada do progresso urbano. 

b) Os textos assemelham-se não apenas quanto ao tema (automatização da vida humana), mas 

também quanto à linguagem: ambos apresentam a brevidade e a descontinuidade sintática 

características de Alguma Poesia. 

c) A crítica à mecanização excessiva que caracteriza a vida moderna evidencia-se, no texto I, 

especialmente no emprego da antítese no primeiro verso, e, no texto II, no emprego do 

estrangeirismo, ou barbarismo (stop). 

d) O texto II apresenta, através de uma linguagem marcada pela concisão telegráfica, a crítica 

presente no texto I, uma vez que os termos zero, stop e parou indicam a total dependência da vida 

moderna em relação às máquinas. 

e) A máquina como assunto poético pode ser verificada nos dois textos, o que torna evidente a 

influência exercida, sobre o autor, da vanguarda artística conhecida como futurismo. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Observe os textos abaixo e identifique a estratégia utilizada por Drummond na composição de seu poema. 

 

Canção do Exílio 

 

Minha terra tem palmeiras 

Onde canta o sabiá, 

As aves que aqui gorjeiam 

Não gorjeiam como lá. 

[...] 

Gonçalves Dias 

 

Meus olhos brasileiros se fecham saudosos 

 

 

 

Ai terra que tem palmeiras 

Onde canta o sabiá! 

[...] 

Carlos Drummond de Andrade  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. a) A esperança que brota em meio às dificuldades e adversidades. 

b) Relaciona-se com a ditadura de Vargas no Brasil e com a negação do nazifascismo 

 

2. d 

 

3. d 

 

4. d 

 

5. a 

 

6. d 

 

7. d 

 

8. b 

 

9. c 

 

10. a 

 

11. d 

 

12. b 

 

13. b 

 

14. a 

 

15. d 

 

Questão Contexto  
 

Paráfrase. Drummond parafraseia Canção do Exílio ao escrever seu poema. 



 

 
M

a
t.

 

Mat. 
 

Professor:  Gabriel Miranda 
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PA e PG 
15 

ago 
 

RESUMO   
 

 

PA 

TERMO GERAL:  

𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1). 𝑟 

 

 

PROPRIEDADES DA PA 

 

1) MÉDIA ARITMÉTICA: o termo central é a média aritmética dos seus vizinhos. 

𝑎𝑘 =
𝑎𝑘−1 + 𝑎𝑘+1

2
 

Exemplo: Determine o valor de x para que os números 𝑥2, (𝑥 + 2)2 𝑒 (𝑥 + 3)2 sejam, nessa ordem, os três 

primeiros termos de uma P.A. 

(𝑥 + 2)2 =
𝑥2 + (𝑥 + 3)2

2
 

2. (𝑥 + 2)2 = 𝑥2 + (𝑥 + 3)2 

2𝑥2 + 8𝑥 + 8 = 𝑥2 + 𝑥2 + 6𝑥 + 9 

𝑥 =
1

2
 

 

2) SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS 

𝑆𝑛 =
(𝑎1 + 𝑎𝑛). 𝑛

2
 

Onde:  

𝑎1  

𝑎𝑛  

𝑛  

𝑆𝑛  

 

 

TERMO GERAL DA PG 

𝑎𝑛 = 𝑎1. 𝑞𝑛−1 

 

PROPRIEDADES DA PG 

 

1) MÉDIA GEOMÉTRICA: o termo central é a média geométrica dos seus vizinhos. 

𝑎𝑘 = √𝑎𝑘−1. 𝑎𝑘+1 

Exemplo:  

 

2) SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS 

𝑆𝑛 = 𝑎1.
1 − 𝑞𝑛

1 − 𝑞
 

Onde:  

𝑎1  

𝑞  

𝑛  

𝑆𝑛  
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EXERCÍCIOS   
 

1. Seja A o conjunto dos 1993 primeiros números inteiros estritamente positivos. 

a) Quantos múltiplos inteiros de 15 pertencem ao conjunto A? 

b) Quantos números de A não são múltiplos inteiros nem de 3 nem de 5? 
 

2. A sequência de números reais a, b, c, d forma, nessa ordem, uma progressão aritmética cuja soma dos 

termos é 110; a sequência de números reais a, b, e, f forma, nessa ordem, uma progressão geométrica 

de razão 2. A soma d+f é igual a:  

a) 96.  

b) 102.  

c) 120.  

d) 132.  

e) 142. 

 

3. A ANATEL determina que as emissoras de rádio FM utilizem as frequências de 87,9 a 107,9 MHz, e que 

haja uma diferença de 0,2 MHz entre emissoras com frequências vizinhas. A cada emissora, identificada 

por sua frequência, é associado um canal, que é um número natural que começa em 200. Desta forma, 

à emissora cuja frequência é de 87,9 MHz corresponde o canal 200; à seguinte, cuja frequência é de 

88,1 MHz, corresponde o canal 201, e assim por diante. Pergunta-se:  

a) Quantas emissoras FM podem funcionar [na mesma região], respeitando-se o intervalo de 

frequências permitido pela ANATEL? Qual o número do canal com maior frequência?  

b) Os canais 200 e 285 são reservados para uso exclusivo das rádios comunitárias. Qual a frequência 

do canal 285, supondo que todas as frequências possíveis são utilizadas? 

 

4. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por 3𝑛2 –  2𝑛, onde n é um número 

natural. Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são, respectivamente, 

a) 7 e 1.  

b) 1 e 6.  

c) 6 e 1.  

d) 1 e 7.  

e) 6 e 7. 

 

5. A sequência de figuras, desenhadas em uma malha quadriculada, indica as três primeiras etapas de 

formação de um fractal. Cada quadradinho dessa malha tem área de 1 𝑐𝑚2 

 
Dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma progressão 

geométrica, a área da figura 5, em 𝑐𝑚2 , será igual a 

a) 
625

81
 

 

b) 
640

81
 

 

c) 
125

27
 

 

d) 
605

81
 

 

e) 
215

27
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6. Considere a sequência de números reais  tal que  é uma progressão 

geométrica e  é uma progressão aritmética, ambas com a mesma razão 𝑤.  

a) Determine a sequência no caso em que e 𝑤 = 2.  

b) Determine todas as sequências tais que  e 𝑎5 = 8. 

 

7. Dois anos atrás certo carro valia R$ 50.000,00 e atualmente vale R$ 32.000,00. Supondo que o valor do 

carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a  

a) R$ 25.600,00.  

b) R$ 24.400,00.  

c) R$ 23.000,00.  

d) R$ 18.000,00. 

 

8. A figura indica o empilhamento de três cadeiras idênticas e perfeitamente encaixadas umas nas outras, 

sendo h a altura da pilha em relação ao chão. 

 
A altura, em relação ao chão, de uma pilha de n cadeiras perfeitamente encaixadas umas nas outras, 

será igual a 1,4 m se n for igual a  

a) 14.  

b) 17.  

c) 13.  

d) 15.  

e) 18 

 

9. A figura mostra, em perspectiva, as quatro primeiras pilhas de blocos de uma sequência. 

 
Mantida a mesma lógica de empilhamento dos blocos, a 6a pilha da sequência terá um total de blocos 

igual a 

a) 149.  

b) 141. 

c) 146.  

d) 151.  

e) 144 
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10. Considere a progressão aritmética  de razão r e a progressão geométrica 

 de razão q. Sabendo que o valor de  é: 

a) 12 

b) 6 

c) 3 

d) 15 

e) 9 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
1.  

a)  

 
b)  

 
2. d 

 
 

3.  

a)  

 

b)  
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4.  

 
5. Calculando: 

 
6.  
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7. a 

 
8. b 

 
9. c 

 
10. e 
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Pontuação 
14 

ago 
 

RESUMO 
 

 

Os sinais de pontuação são, em definição, sinais gráficos que representam na escrita recursos específicos 

da língua falada. Ou seja, enquanto a fala possibilita transmitir emoções e sentimentos por meio da 

entonação de voz, prolongamento de palavras, pausas, gestos faciais e, inclusive, a falta de emissão sonora, 

a escrita dispõe de sinais que tentam reproduzir estes efeitos comunicativos. 

 
Embora existam normas gramaticais para o emprego dos sinais de pontuação, esses critérios apresentam-se 

de maneira mais flexível em razão do caráter subjetivo da pessoa que redige o texto na intenção de 

expressar certa emoção. Assim, iremos ver qual o objetivo do emprego da pontuação em uma estrutura 

textual, que, além de trazer a entonação falada, garante a coerência entre as orações.  

 
Veremos, abaixo, quais são os sinais de pontuação e suas principais funções na gramática: 

 
 
Viu só? Não parece tão difícil delimitar as funções destes sinais por eles apresentarem, para nós, uma 

extensão de nossa fala para a escrita. Dessa forma, apresentaremos alguns exemplos que podem ser 

encontrados estes símbolos: 

 
• Ponto: O filme recebeu várias indicações para o óscar. 

Percebe-se que a oração foi devidamente finalizada, precisando, portanto, do ponto final. 

 
• Dois pontos: André explicou:  Não devemos pisar na grama do parque. 

Observação: Os dois pontos têm a função explicativa, também, sobre determinado assunto dito 

anteriormente.  

 
• Ponto e vírgula: Os empregados, que ganham pouco, reclamam; os patrões, que não lucram, 

reclamam igualmente. 

Atenção: É importante ter em mente que o ponto e vírgula representa uma pausa maior que uma vírgula e 

menor que um ponto (finalização de oração).  

 
• Vírgula: Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. (Separação de vocativo) 

Eduardo, professor de português, falou sobre a criatividade na redação do ENEM. (Separação de aposto) 
Vamos utilizar papel, caneta, régua e transferidor para a próxima aula.  
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A vírgula serve, também, para separar termos de uma mesma função sintática, apostos e vocativos.  

 
• Interrogação: Você já estudou a matéria dessa semana de História do Brasil? 

 
• Exclamação: Eu passei no vestibular!  

 
O ponto de exclamação é, geralmente, utilizado para dar ênfase a alguma frase, como por exemplo exprimir 

uma sensação de surpresa para o leitor.  

 
• Reticências: Essa semana irei comprar sapatos, camisetas, bolsas, colares... 

 
• Aspas: Brás Cubas dedica suas memórias a um verme: "Ao verme que primeiro roeu as frias carnes 

do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas." 

 
• Travessão: Muito descontrolada, Paula gritou com o marido:  Por favor, não faça isso agora pois 

teremos problemas mais tarde. 

Observação: O travessão é utilizado, também, para substituir os parênteses ou uma dupla vírgula (palavra ou 

termos entre vírgulas).  

 
• Parênteses: O presidente da república (que na época era Fernando Henrique Cardoso) aprovou o 

decreto 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Os sinais de pontuação foram bem utilizados em:  
a) Nesse instante, muito pálido, macérrimo, Prudente de Morais entrou no Catete, sentou-se e, seco, 

declarou ao silêncio atônito dos que o contemplavam: "Voltei."  

b) "Mãe onde estão os nossos: os parentes, os amigos e os vizinhos?" Mãe, não respondia.  

c) Os estados, que ainda devem ao governo, não poderão obter financiamentos, mas os estados que 

já resgataram suas dívidas ainda terão créditos. 

d) Ao permitir a apreensão, de jornais e revistas, o projeto, retira do leitor o direito a ser informado 

pelo veículo que ele escolheu.  

e) Assim, passa-se a permitir, condenações absurdas, desproporcionais aos danos causados. 

 

2. Das frases extraídas do jornal Folha de S.Paulo, assinale aquela em que a colocação da(s) vírgula(s) 

esteja de acordo com a norma culta (as demais vírgulas estão propositalmente indevidas): 

 
 
a) Em meio à violência que cada vez mais preocupa o país(,) e assusta as pessoas há dois bons 

exemplos em segurança pública em Santa Catarina.  

b) Após explosões(,) Hisbollah clama vitória(,) e Israel ameaça com represálias.  

c) A turbulência que atingiu as Bolsas em todo o mundo na semana passada(,) causou estragos no 

mercado brasileiro.  

d) Fundo de investimento afirma que(,) mercado brasileiro continua um dos mais atrativos no universo 

dos emergentes.  

e) A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou alerta(,) no qual manifesta preocupação com 

o que chama de banalização(,) das lipos de pequeno porte. 
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3. O ÓDIO À DIFERENÇA  
É milenar o hábito de estranhamento entre os homens. Indivíduos que por algum motivo destoam num 

grupo qualquer costumam provocar sentimentos de antipatia entre aqueles que se sentem iguais entre 

si - e superiores ao que lhes parece diferente. O racismo, baseado em preconceito, nasce daí. Povos 

mais escuros, mais pobres, menos cultos ou simplesmente de outra etnia sempre foram vítimas de 

desprezo irracional por parte de coletividades que se consideram superiores na comparação.  
(VEJA. 26/9/2001)  

 
Na sentença, O racismo, baseado em preconceito, nasce daí o fato de a expressão baseado em 

preconceito vir entre vírgulas indica que  
a) todo racismo se apoia em preconceito  
b) há um racismo apoiado em preconceito e outro não apoiado em preconceito  
c) há diferença entre o racismo apoiado e o não apoiado em preconceito  
d) há mais racismo apoiado em preconceito do que racismo não apoiado em preconceito 

 

4. Assinalar a alternativa cujo período dispensa a uso de vírgula:  
a) Nesse trabalho ficou patente a competência dos jovens frente à nova situação.  

b) O autor busca um meio capaz de gerar um conjunto potencialmente infinito de formas com suas 

propriedades típicas.  

c) Apreensivo ora se voltava para a janela ora examinava o documento.  

d) Suas palavras embora gentis continham um fundo de ironia.  

e) Tudo isto é muito válido mas tem seus inconvenientes 

 

5. Observe os períodos abaixo, diferentes quanto à pontuação.  
Adoeci logo; não me tratei. 
Adoeci; logo não me tratei. 

 
A observação atenta desses períodos permite dizer que: 
a) No primeiro, logo é um advérbio de tempo; no segundo, uma conjunção causal.  

b) No primeiro, logo é uma palavra invariável; no segundo, uma palavra variável.  

c) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; na segunda, com a 

presença de uma conjunção conclusiva.  

d) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; na segunda, sem 

conjunção alguma.  

e) No primeiro, a segunda oração indica alternância; no segundo, a segunda oração indica a 

consequência. 

 

6. É CARNAVAL 
E então chegava o Carnaval, registrando-se grandes comemorações ao Festival de Besteira. Em Goiânia 

o folião Cândido Teixeira de Lima brincava fantasiado de Papa Paulo VI e provava no salão que não é 

tão cândido assim, pois aproveitava o mote da marcha Máscara Negra e beijava tudo que era mulher 

que passasse dando sopa. Um padre local, por volta da meia-noite, recebeu uma denúncia e foi para 

Carnaval já é um pecado 

e nunca mais se soube o que era mais blasfêmia: um cidadão se fantasiar de Papa ou o piedoso 

sacerdote encanar o Sumo Pontífice. E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. 

Há coisas inexplicáveis! Até hoje não se sabe por que foi durante o Carnaval que o Governo aumentou 

o dólar, fazendo muito rico ficar mais rico. E, porque o Ministro do Planejamento e seus cúmplices, 

aliás, digo, seus auxiliares, aumentaram o dólar e desvalorizaram o cruzeiro em pleno Carnaval, 

passaram a ser conhecidos por Acadêmicos do Cruzeiro - numa homenagem também aos 

salgueirenses que, no Carnaval de 1967, entraram pelo cano.  
(PRETA, Stanislaw Ponte. FEBEAPÁ 2- 2º- Festival de Besteira que Assola o País. 9ª- edição. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1993, p. 32)  
 
O uso das vírgulas de intercalação está registrado adequadamente em uma das alternativas abaixo. 

Assinale a alternativa correta. 
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a) E então chegava o Carnaval, registrando-se grandes comemorações ao Festival de Besteira.  

b) Um padre local, por volta da meia-noite, recebeu uma denúncia e foi para o baile, exigindo da 

Polícia que o Papa de araque fosse preso.  

c) E enquanto todos pulavam no salão, o dólar pulava no câmbio. Há coisas inexplicáveis!  

d) 

 

e) Até hoje não se sabe por que foi durante o Carnaval que o Governo aumentou o dólar, fazendo 

muito rico ficar mais rico. 
 

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  
 
Reescrevendo os versos de forma linear e respeitando as regras de pontuação prescritas pela gramática 

normativa, tem-se:  
a) Estou farto do lirismo comedido, do lirismo comportado. Do lirismo funcionário público: com livro 

de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.  

b) Estou farto do lirismo comedido, do lirismo comportado, do lirismo funcionário público, com livro 

de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.  

c) Estou farto do lirismo comedido. Do lirismo comportado. Do lirismo funcionário público. Com 

livro de ponto, expediente, protocolo e, manifestações de apreço, ao sr. diretor.  

d) Estou farto do lirismo namorador: político raquítico e sifilítico.  

e) Estou farto do lirismo; Namorador; Político; Raquítico; Sifilítico 
 

8. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela em que a pontuação está de acordo com a norma culta.  
a) Se as pessoas se irritam com facilidade, se não sabem conter a raiva elas se voltarão contra alguém, 

além disso, estarão prontas para enfrentar qualquer inimigo.  

b) Se as pessoas se irritam com facilidade, se não sabem conter a raiva, elas se voltarão contra alguém; 

além disso, estarão prontas para enfrentar qualquer inimigo.  

c) Se as pessoas se irritam com facilidade, se não sabem conter a raiva, elas se voltarão contra alguém 

além disso, estarão prontas para enfrentar qualquer inimigo.  

d) Se as pessoas, se irritam com facilidade, se não sabem conter a raiva, elas se voltarão contra 

alguém, além disso, estarão prontas, para enfrentar qualquer inimigo.  

e) Se as pessoas se irritam com facilidade se não sabem conter a raiva, elas se voltarão contra alguém. 

Além disso, estarão prontas para enfrentar qualquer inimigo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Assinale a opção em que o emprego da vírgula está em desacordo com as prescrições das regras 

gramaticais da norma culta:  
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a) Com a vigência da nova lei, as instituições puderam usar processos alternativos ao vestibular 

convencional, baseado, principalmente na avaliação dos conteúdos. (Folha de S. Paulo, 

24/8/1999.)  

b) Elevar-se é uma aspiração humana a que música, essa arte próxima do divino, assiste com uma 

harmonia quase celestial. (Bravo!, 7/1998.)  

c) Estamos começando a mudar, mas ainda pagamos um preço alto por isso. (IstoÉ, 5/11/1997.)  

d) Medicamentos de última geração, aliás, são apenas coadjuvantes no tratamento dos males do 

sono. (Época, 3/8/1998.)  

e) Acho impossível, e mesmo raso, analisar que é o teatro infantil fora de um contexto social. (O 

Estado de S. Paulo, 4/7/1999.) 

 

10. Assinale o trecho que apresenta correção ortográfica, gramatical e sintática:  
a) A cidade na virada da década de 1890 ganha as primeiras marcas do progresso, impressas pelo 

prefeito. Vapores singram as águas. Surge a iluminação a gás. Conclui-se com base nestas 

informações, que o desenvolvimento teve início nessa década. 

b) A cidade, na virada da década de 1890, ganha as primeiras marcas do progresso, impressas pelo 

prefeito. Vapores singram as águas. Surge a iluminação a gás. Conclui-se, com base nestas 

informações, que o desenvolvimento teve início nessa década.  

c) A cidade, na virada da década de 1890, ganha as primeiras marcas do progresso, impressas pelo 

prefeito. Vapores singram as águas. Surje a iluminação a gaz. Conclue-se, com base nestas 

informações que o desenvolvimento teve início nesta década.  

d) A cidade, na virada da década de 1890, ganham as primeiras marcas do progresso, impressas pelo 

prefeito. Vapores singram as águas. Surgem a iluminação a gás. Conclui-se, com base nessas 

afirmações, que o desenvolvimento teve início nessa década.  

e) A cidade, na virada da década de 1890, ganha as primeiras marcas do progresso, impresso pelo 

prefeito. Vapores cingram as águas. Surje a iluminação a gás. Conclue-se, com base nestas 

informações, que o desenvolvimento teve início nessa década. 
  

11. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem 

preencher as lacunas da frase abaixo:  
 

Quando se trata de trabalho científico ... duas coisas devem ser consideradas ... uma é a contribuição 

que o trabalho oferece... a outra é o valor prático que possa ter. 
 

a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula  
b) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula  
c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula  
d) ponto e vírgula, dois pontos, ponto e vírgula  
e) ponto e vírgula, vírgula e vírgula. 

 

12.  Embalo da canção  
01 Que a voz adormeça 
02 que canta a canção!  
03 Nem o céu floresça 04 nem floresça o chão.  
05 (Só - minha cabeça,  
06 Só - meu coração.  
07 Solidão.)  
08 Que não alvoreça  
09 nova ocasião!  
10 Que o tempo se esqueça  
11 de recordação!  
12 (Nem minha cabeça  
13 nem meu coração.  
14 Solidão!)  

Cecília Meireles  
 
Assinale a alternativa correta sobre o texto.  
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a) As formas verbais presentes na primeira estrofe expressam certezas.  

b) A redundância de paralelismos concretiza o ritmo sugerido no título do poema.  

c) O uso dos travessões (versos 5 e 6) atenua o sentido de solidão.  

d) Na terceira estrofe, a recordação do passado é ironizada pelo eu.  

e) Na terceira estrofe, nova ocasião e recordação referem-se a experiências vividas num mesmo 

momento do passado. 

 

13. Observe a seguinte frase:  
- Quem quer ir, perguntou o chefe.  

 
A respeito dela, pode-se dizer que:  
a) Deveria ter sido colocado um ponto-de-interrogação após a palavra ir.  
b) Deveria ter sido colocado um ponto-de-interrogação após a palavra chefe.  
c) Deveria ter sido colocado um ponto-de-exclamação após a palavra chefe.  
d) Bastaria coloca -  
e) A frase está correta. 

 

14.  O filme Cazuza - O tempo não pára me deixou numa espécie de felicidade pensativa. Tento explicar 

por quê. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. A doença e a morte parecem ter-se vingado de 

sua paixão exagerada de viver. É impossível sair da sala de cinema sem se perguntar mais uma vez: o 

que vale mais, a preservação de nossas forças, que garantiria uma vida mais longa, ou a livre procura 

da máxima intensidade e variedade de experiências

porque a questão é hoje trivial e, ao mesmo tempo, persecutória. (...) Obedecemos a uma proliferação 

de regras que são ditadas pelos progressos da prevenção. Ninguém imagina que comer banha, fumar, 

tomar pinga, transar sem camisinha e combinar, sei lá, nitratos com Viagra seja uma boa ideia. De fato 

não é. À primeira vista, parece lógico que concordemos sem hesitação sobre o seguinte: não há ou 

não deveria haver prazeres que valham um risco de vida ou, simplesmente, que valham o risco de 

encurtar a vida. De que adiantaria um prazer que, por assim dizer, cortasse o galho sobre o qual estou 

sentado? Os jovens têm uma razão básica para desconfiar de uma moral prudente e um pouco avara 

que sugere que escolhamos sempre os tempos suplementares. É que a morte lhes parece distante, 

uma coisa com a qual a gente se preocupará mais tarde, muito mais tarde. Mas sua vontade de caminhar 

o não 

experiência, será que temos outras razões que não sejam só a decisão de durar um pouco mais?  
(Contardo Calligaris, Folha de S. Paulo) 

 

Considere as seguintes afirmações: 
I. 

ser compreendidos tanto no sentido figurado quanto no sentido literal.  

II.  

 

III.  

retomada de uma expressão do texto.  

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

 

 

 

15. Foi no tempo em que a Bandeirantes recém-inaugurara suas novas instalações no Morumbi. Não havia 

ransporte público até o nosso local de trabalho, e a direção da casa organizou um serviço com viaturas 

nenhuma maldade um automóvel. O cidadão que o dirigia estava com os filhos, era diretor do São 
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Paulo F.C., e largou o verbo em cima do pobre do Paraná. Que respondeu à altura. Logo depois que a 

perua chegou ao Morumbi, todo mundo de ponto batido, o automóvel pára em frente da porta dos 

a 

chegando o Paraná). Você me ofendeu na frente dos meus filhos. Não tem o direito de agir dessa 

 
E o Paraná, já fuzilando, dedo em riste, tonitruou em seu sotaque mais que ex

chamo de novo... veado ... veado ... Não houve reação da parte ofendida.  
(Flávio Araújo, O rádio, o futebol e a vida. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2001, p. 50-1).  

 
a) 

leitura? Justifique.  

b) 

para a sintaxe da língua. Explique.  

c)  

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

 
 
A tirinha de Jean Galvão apresenta, através de certo humor, uma característica dos sinais de pontuação. 

Analise a ironia presente e por que, apesar da fala do segundo quadrinho ser da garota, está entre aspas.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. a 

Para trazer ênfase ao adjetivo agregado ao pronome, usam-se as vírgulas.  

 
2. b 

As vírgulas estão empregadas para separar termos de uma mesma função sintática, ou seja, apresentar 

quais foram as reações dos dois cenários em guerra.  

 
3. a 

Quando entre vírgulas, a sentença tem a função explicativa sobre a palavra anterior, ou seja, racismo.  

 
4. b 

Não há necessidade de utilização de vírgula por não haver pausas, explicações ou separações de termos 

com a mesma função sintática.  

 
5. c 

A primeira frase demonstra o tempo de adoecimento (logo, rápido); a segunda frase demonstra uma 

conclusão para o fato de adoecer.  

 
6. b 

- está explicando o momento da ação feita na oração, sendo colocada 

entre vírgulas.  

 
7. b 

A frase está separando termos de uma mesma função sintática (os tipos de lirismo).   

 
8. b 

Para introduzir uma nova oração de um mesmo contexto/assunto, usa-se o ponto e vírgula para separar 

as frases.   

 
9. a 

 

 
10. b 

Os termos entre vírgulas, como a data e o embasamento das informações, estão nesta posição por estar 

explicando partes da frase e trazendo mais informações ao texto. 

 
11. c 

a vírgula está empregada para separar assuntos de uma mesma função sintática; os dois pontos servem 

para enumerar o que está sendo dito; ponto e vírgula para separar as frases com conteúdos diferentes de 

um mesmo assunto. 

 
12. b 

Estrategicamente, Cecília Meireles utiliza o recurso do paralelismo para "embalar" sua canção. Sabe-se 

que o paralelismo consiste na repetição da mesma estrutura gramatical ao longo da poesia, daí a 

redundância 
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13. a 
Coloca-se ponto de interrogação no final de uma interrogativa direta, no caso, após o verbo ir.  

 
14. d 

possível morder a vida. 

 
15. 

ênfase sobre a relação entre as duas frases e, consequentemente, o ritmo, a entonação. Ocorrem, 

portanto, mudanças prosódicas. A vírgula imprime continuidade entre as duas frases, ressaltando o 

cada uma das ações afirmadas. O ponto final imprime maior independência entre essas ações, e também 

entre as personagens. 

esperado segundo a norma gramatical padrão. A resposta de Paraná, pela presença do pronome 

 
c) Esbravejou, gritou, trovejou (entre outras). As substituições que se aproximarem mais do sentido de 

 

 

Questão Contexto  
 
A tirinha traz o humor a partir do momento em que a avó da menina pede, através de uma carta, uma ajuda 

que, comumente, pode ser feita entre pessoas que estão próximas, como passar a linha entre o vão da 

agulha de costura. Assim, a fala do segundo quadrinho é uma leitura da carta em voz alta, sendo, portanto, 

delimitada entre aspas para caracterizar a fala da avó.  
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Quí. 
 

Professor:  Abner Camargo 
Monitor:  Victor P. 
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Eletroquímica: pilhas e o 

potencial de redução  

14 

ago 
 

 

RESUMO   
 

 

Eletroquímica: pilhas 

 

A eletroquímica é a parte da química que estuda não só os fenômenos envolvidos na produção de corrente 

elétrica a partir da transferência de elétrons ocorrida em reações de oxirredução, mas também a utilização 

de corrente elétrica na produção dessas reações. 

 

Pilhas 

 São dispositivos onde uma reação espontânea de oxirredução produz corrente elétrica. 

 

Pilha de Daniell 

 Na pilha de Daniell, o conjunto de duas placas metálicas, chamadas eletrodos, são unidos 

externamente por um fio condutor, e as duas semicelas são unidas por uma ponte salina. O sistema 

apresentava o aspecto da representação abaixo. 

 

 
 

Agora, analisaremos o que acontece em cada semicela detalhadamente: 

 

• Semicela de Zinco 

Ocorre a corrosão da placa de zinco, representada pela seguinte semirreação de oxidação: 

Zn(s)  → Zn2+
(aq)   + 2 e- 

 

O eletrodo onde ocorre a oxidação é o ânodo. 

 

• Semicela de Cobre 

Ocorre o espessamento do eletrodo de cobre, representada pela semirreação de redução 

Cu2+
(aq)  +  2e-  →  Cu(s) 

 

O eletrodo onde ocorre a redução é o cátodo. 

 

 

 

• Reação Global 

A equação global dos processos ocorridos nessa pilha pode ser obtida pela soma das duas 

semirreações 
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A representação esquemática recomendada pela IUPAC para essa pilha é: 

Zn(s)/Zn2+//Cu2+/Cu(s) 

 

O potencial de redução (Ered) 

 

Na pilha de Daniell, os eletrodos são de zinco e cobre. Tanto os íons Zn+2 como os íons Cu2+ têm 

certa tendência de receber elétrons, porém, os íons Cu2+ são os que sofrem redução. 

Podemos concluir então que o potencial de redução do Cu2+ é maior do que o do Zn2+ e por consequência 

o potencial de oxidação do Zn2+ será maior do que o de Cu2+.  

 

Resumindo: Em uma pilha, a espécie que apresentar o maior Ered sofrerá redução, e portanto, a outra 

sofrerá oxidação e possuirá maior Eoxi. 

 

Potencial de um Pilha 

 

Conseguimos mediar a força eletromotriz (fem ou E) de uma pilha através de um aparelho 

denominado voltímetro. O valor indicado, em volts, pelo aparelho correponde a força eletromotriz da 

 

 os potenciais de redução das espécies envolvidas, 

e seu cálculo pode ser feito pela equação a seguir: 

 

E = (Ered maior)  ( Ered menor) 

 

                Ou 

E = (Eredução) + ( Eoxidação) 

Tabela de potenciais 

 



 

 
Q
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EXERCÍCIOS  
 

1. A corrosão (oxidação) de móveis de ferro para praia pode ser evitada pelo recobrimento da superfície 

com alguns metais que, embora sejam mais ativos do que o ferro, quando se oxidam formam 

revestimentos aderentes de óxidos, que são resistentes à corrosão.  Exponha uma razão que justifique 

por que o processo de corrosão do ferro ocorre mais facilmente em regiões praianas.  

 

2. Quando uma pessoa que tem dente recoberto por ouro (coroa dentária) morde uma folha (ou outro 

objeto qualquer) de alumínio, pode sentir uma dor aguda, pois os metais alumínio e ouro em contato 

com a saliva (que funciona como uma solução eletrolítica) podem formar uma pilha. Nesta pilha ocorre 

passagem de corrente elétrica através dos metais, o que pode estimular um nervo, causando dor.  

a) Explique nessa pilha qual dos metais atua como ânodo. Supondo que na saliva existam íons Na+ e 
-  

b) Supondo que a espécie reduzida seja a água, escreva a equação que representa a semi-reação de 

redução. 
 

3. Em uma pilha, quanto maior for a diferença de potencial (ddp)  existente, maior será a tendência de 

ocorrer, espontaneamente, a reação de oxirredução. Cinco pilhas iguais colocadas em série resultam 

em uma ddp  de 10 V.  

Sabendo-se que o cátodo desta pilha possui um potencial de 
0E 0,34 V,= +  então pode-se afirmar que 

o ânodo terá  

a) 1,66 V.+     

b) 2,00 V.+     

c) 1,66 V.−     

d) 2,00 V.−     

e) 0,34 V.+     

 

4. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a 

construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e 

fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para 

acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento.  

 

Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. 

 

Semirreação de redução 0E (V)  

4 3
(aq) (aq)Ce e Ce+ − ++ →  1,61+  

2 3
2 7(aq) (aq) (aq) 2 ( )Cr O 14 H 6 e 2 Cr 7 H O− + − ++ + → +  1,33+  

2
(aq) (s)Ni 2 e Ni+ −+ →  0,25−  

2
(aq) (s)Zn 2 e Zn+ −+ →  0,76−  

 

Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas condições-padrão, suficiente 

para acender o LED azul?  
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a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
   

 

 

 

 



 

 
Q

u
í.

 

5. Um tipo de bafômetro usado pela polícia rodoviária para medir o grau de embriaguez dos motoristas 

consiste em uma pilha eletroquímica que gera corrente na presença de álcool (no ar expirado) devido 

à reação: 

 

 
 

alcoolizado, a oxidação do etanol à etanal e a redução do oxigênio à água, em meio ácido e em 

presença de catalisador (platina).  

a) Sabendo-se que a semi-reação que ocorre em um dos eletrodos é: CH3CH2 3CHO + 2H+ 

+ 2e  Escreva a semi-reação que ocorre no outro eletrodo.  

b) Sendo E°1 e E°2, respectivamente, os potenciais-padrão de redução, em meio ácido, dos 

eletrodos (CH3CHO, CH3CH2OH) e (O2, H2O), para que a reação da pilha ocorra é necessário que 

E°1 seja maior ou menor do que E°2 ? Explique 

 

6. Uma liga metálica, ao ser mergulhada em ácido clorídrico, pode permanecer inalterada, sofrer 

dissolução parcial ou dissolução total. Qual dessas situações citadas será observada com a liga de 

cobre e zinco (latão)? Justifique utilizando as informações relativas às semi-reações medidas em E° 

(volt): 

 
 

 

7. Pilhas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica por meio de um sistema 

montado para aproveitar o fluxo de elétrons provenientes de uma reação química de oxirredução, 

conforme mostra o seguinte exemplo.  

 

 
 

Considerando que os Potenciais de redução do Níquel e do Zinco são, respectivamente, 0,25 V−  e 

0,76 V,−  é correto afirmar que  

a) o níquel é oxidado e o zinco é reduzido.    
b) o zinco é o ânodo e o níquel é o cátodo.    
c) o níquel é o agente redutor e o zinco é o agente oxidante.    
d) o níquel e o zinco geram uma força eletromotriz de 1,01V,−  nesta pilha.    
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8. Duas pilhas são apresentadas esquematicamente a seguir; os metais X e Y são desconhecidos. 

 

 
 

A tabela a seguir apresenta alguns potenciais-padrão de redução: potenciais-padrão de redução / volts 

 

 
 

a) Utilizando as informações da tabela, identifique o metal Y da pilha 2. Justifique sua resposta.  

b) De acordo com os potenciais de redução apresentados, verifica- 2 

2 + Cu é espontânea. Indique o agente oxidante dessa reação. Justifique sua resposta 

 

9. A figura a seguir representa uma pilha de mercúrio usada em relógios e cronômetros. 

 

 
 

As reações que ocorrem nesta pilha são: 

 
 

a) De qual eletrodo partem os elétrons, quando a pilha está fornecendo energia? Justifique sua 

resposta.  

b) Cite duas substâncias cujas quantidades diminuem com o funcionamento da pilha. Justifique. 

 



 

 
Q
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10. Pilhas são dispositivos que produzem corrente elétrica, explorando as diferentes capacidades das 

espécies de perderem ou de ganharem elétrons. A figura abaixo mostra a montagem de uma dessas 

pilhas: 

 

 
 

A seguir, estão representadas algumas semirreações e seus respectivos potenciais de redução, a 

25 C :   

3A (aq) 3e A (s)+ −+ →
 E 1,66 V = −  

2Ni (aq) 2e Ni(s)+ −+ →
  E 0,25 V = −  

2Mg (aq) 2e Mg(s)+ −+ →  E 2,37 V = −  

2Fe (aq) 2e Fe(s)+ −+ →  E 0,44 V = −  

 

A pilha de maior diferença de potencial (ddp)  pode ser constituída no anodo e no catodo, 

respectivamente, pelos eletrodos de  

a) alumínio e magnésio.    
b) magnésio e níquel.    
c) alumínio e ferro.    
d) ferro e níquel.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. A corrosão do ferro é um processo complexo com várias etapas. Nas regiões praianas, a presença de sais 

dissolvidos nas gotículas de água da maresia torna a solução eletrolítica. O aumento do fluxo de cargas 

elétricas (íons) na solução potencializa o processo de corrosão (aumenta o poder oxidante do oxigênio 

do ar atmosférico).  

 

2.  

a) O alumínio atua como ânodo. Os cátions Na+ - se 

dirigem para o eletrodo de Al.  

b) 2 H2
- 2(g) + 2 OH- (aq) 

 

3. c 

Como foram colocadas 5  pilhas em série, com tensão total de 10 V,  cada pilha contribuiu com 2 V  

cada, assim: 

0 0 0
red (maior) red (menor)

0
red (menor)

0
red (menor)

0
red (menor)

E E E

2V 0,34 E

E 2V 0,34

E 1,66 V

Δ = −

= −

− = −

= −

   

 

4. c 

Considerando as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro deve-se 

procurar a maior diferença de potencial. 

 

Semirreação de redução 0E (V)
 

4 3
(aq) (aq)Ce e Ce+ − ++ →

 
1,61+  

2
(aq) (s)Zn 2 e Zn+ −+ →

 
0,76−  (inverte) 

 

maior menorE E E

E 1,61 ( 0,76) 2,37 V

 = −

 = + − − = +
 

Pilha 1: 

 

 
 



 

 
Q
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Agora, considerando as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro 

deve-se procurar a menor diferença de potencial. 

 

Semirreação de redução 0E (V)
 

2 3
2 7(aq) (aq) (aq) 2 ( )Cr O 14 H 6 e 2 Cr 7 H O− + − ++ + → +  1,33+  

2
(aq) (s)Ni 2 e Ni+ −+ →  0,25−  (inverte) 

 

maior menorE E E

E 1,33 ( 0,25) 1,58 V

 = −

 = + − − = +
 

 

Pilha 2: 

 

 
 

Na associação em série teremos: 

 

 
 

em sérieE 2,37 V 1,58 V 3,95 V

3,95 V 3,60 V (O LED acende).

 = + + =


 

 

Então, vem: 

 

 
 

Ou seja, 

 



 

 
Q
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5. a) 

         
b) E°2 E°1> 0, porque quem sofre redução (O2) deve possuir maior potencial de redução (maior 

capacidade de receber elétrons). 

 

6. O latão (Cu/Zn) sofre dissolução parcial, pois somente o zinco (menor E° redução) reduz o H+ a H2 (maior 

E° redução). 

 

7. b 

2 0 0

2 0 0

Ni 2e Ni      E 0,25V

Zn 2e  Zn   E 0,76V

+ −

+ −

+ = −

+ = −
 

 

Montando a pilha, teremos: 

2Ni 2+ + 0 0

0 2

e Ni      E 0,25V

Zn Zn 2

−

+

= −

+ 0e    E 0,76V− = +

2 0 2 0 0Ni Zn Zn Ni      E 0,51V+ ++ + =

 

 

Assim: 

[A] Incorreta. O níquel é reduzido e o zinco oxidado. 

[B] Correta. O zinco oxida, portanto, é o ânodo e, consequentemente, o níquel que irá reduzir será o 

cátodo. 

[C] Incorreta. O zinco oxida, sendo, portanto, o agente redutor; enquanto o níquel reduz sendo o agente 

oxidante. 

[D] Incorreta. A força eletromotriz gerada nessa pilha é de 0,51V.    

 

 

8.  a) o metal X é o níquel.  

b) 
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9.  

 

b) Zn(  

 

 
10. B 

 

Montando as pilhas: 

 

[A] Entre alumínio e magnésio: 

3A (aq) 3e A (s)+ −+ →
 

0E 1,66 V= −
 

2Mg (aq) 2e Mg(s)+ −+ →  
0E 2,37V= −  

3 0

2 0

3 2 0

(x2) 2A (aq) 6e 2A (s)  E 1,66V

(x3) 3Mg(s) 3Mg (aq) 6e  E 2,37V(inv)

E.G : 2A (aq) 3Mg(s) 3Mg (aq) 2A (s)  E 0,71VΔ

+ −

+ −

+ +

+ → = −

→ + = +

+ → + =

 

 

[B] Entre magnésio e níquel: 

2Mg (aq) 2e Mg(s)+ −+ →  
0E 2,37V= −  

2Ni (aq) 2e Ni(s)+ −+ →   
0E 0,25V= −  

2 0
(s)

2 0
(aq) (s)

2 2 0
(s)  (aq) (s)

Mg Mg (aq) 2e    E 2,37V

Ni 2e Ni     E 0,25V

E.G.: Mg Ni Ni Mg (aq)  E 2,12 VΔ

+ −

+ −

+ +

→ + = +

+ → = −

+ → + =

 

 

[C] Entre alumínio e ferro: 
3A (aq) 3e A (s)+ −+ →

 
0E 1,66 V= −

 
2Fe (aq) 2e Fe(s)+ −+ →  

0E 0,44V= −  

 

2 0

3 0

2 3 0

(x3)3Fe (aq) 6e 3Fe(s)  E 0,44V

(x2)2A (s) 2A (aq) 6e  E 1,66V(inv)  

3Fe (aq) 2A (s) 3Fe(s) 2A (aq) E 1,22VΔ

+ −

+ −

+ +

+ → = −

→ + = +

+ → + =  
 

[D] Entre ferro e níquel: 

2Fe (aq) 2e Fe(s)+ −+ →  
0E 0,44V= −  

2Ni (aq) 2e Ni(s)+ −+ →  
0E 0,25V= −  

2 0

2 0
(aq) (s)

2 2 0
(s)  (aq) (s)

Fe(s) Fe (aq) 2e    E 0,44V

Ni 2e Ni     E 0,25V

E.G.: Fe Ni Ni Fe (aq)  E 0,19 VΔ

+ −

+ −

+ +

→ + = +

+ → = −

+ → + =

 

 

Assim, podemos concluir que a pilha de maior diferença de potencial (ddp)  é constituída no ânodo e no 

cátodo, respectivamente, pelos eletrodos de magnésio e níquel.   
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Exercícios: temas UNESP 
15 

ago 
 

RESUMO   
 

 

A prova de Redação da UNESP tem valor de 28 pontos dentre os 100 totais dos dois dias de segunda fase. A 

Universidade Estadual Paulista pede em sua prova o tipo dissertativo de texto, mais comum nos vestibulares. 

Sendo assim, trata-se de um texto argumentativo, que pede que o autor desenvolva uma ideia, um problema 

ou um questionamento com uma consideração final que deve estar de acordo com os argumentos expostos.  

 

Confira os critérios de avaliação da prova: 

Abordagem da proposta e do tema: A banca avalia como você leu a proposta e como ela será articulada, 

no texto, em relação à coletânea de textos. Analisa, também, o seu ponto de vista e a reflexão feita por 

você ao longo do texto. 

Desenvolvimento: Avalia como você construiu sua argumentação ao longo da introdução, do 

desenvolvimento e na conclusão, e se está de acordo com o tipo dissertativo-argumentativo. 

Domínio da escrita: No último ponto, os corretores analisam se você utilizou a norma culta da língua, além 

dos elementos de coesão. 

 

Últimos temas das provas da Unesp 
2018: O voto deveria ser facultativo no Brasil? 

2017: A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? 
2016: Publicação de imagens trágicas: banalização do sofrimento ou forma de sensibilização?  
2015:  O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil  
2014:  Corrupção no Congresso Nacional: reflexo da sociedade brasileira?  

 

Como pode ser analisado, a UNESP tem uma linha temática voltada para questões sociais do Brasil e, 

sobretudo, com perguntas que devem ser respondidas no decorrer do texto. Nos últimos anos, também 

pode ser visto o cuidado em trabalhar com temas que valorizem o senso crítico do candidato, sendo 

importante uma boa leitura e prática na escrita.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

2016  PUBLICAÇÃO DE IMAGENS TRÁGICAS: BANALIZAÇÃO DO SOFRIMENTO OU FORMA DE 

SENSIBILIZAÇÃO? 
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Texto 1 

Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos (à 

distância, por meio de fotos e vídeos) horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que a representação 

da crueldade provoca em nós? Nossa percepção do sofrimento humano terá sido desgastada pelo 

bombardeio diário dessas imagens? 

Qual o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos 

para consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? Tornamo-nos melhores por ver 

essas imagens? Será que elas, de fato, nos ensinam alguma coisa? 

Muitos críticos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam ser 

importantes para nós têm seu efeito reduzido: tornamo-nos insensíveis. Inundados por imagens que, no 

passado, nos chocavam e causavam indignação, estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. No fim, 

tais imagens apenas nos tornam um pouco menos capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada. 
(Susan Sontag. Diante da dor dos outros, 2003. Adaptado.) 

 

Texto 2 

Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é errado? 

Eu pergunto isso porque as mídias sociais estão inundadas com o sangue de inocentes. Em algum momento, 

as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão de se publicar imagens como essas. No momento, 

há, no Twitter particularmente, incontáveis fotos de crianças mortas. Tais fotos são tuitadas e retuitadas para 

expressar o horror do que está acontecendo em várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas 

imagens me persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais 

imagens de crianças mortas para querer um acordo político. Eu não preciso que você as tuite para me mostrar 

que você se importa. Um pequeno cadáver não é um símbolo de consumo público. 
é o modo de se chegar a um cessar-

www.theguardian.com, 21.07.2014. Adaptado.) 

 

Texto 3 

A morbidez deve ser evitada a todo custo, mas imagens fotográficas chocantes que podem servir a 

propósitos humanitários e ajudar a manter vivos na memória coletiva horrores inomináveis (dificultando, com 

isso, a ocorrência de horrores similares) devem ser publicadas. 
 

 

Texto 4 

Diretor da ONG Human Rights Watch, Peter Bouckaert publicou em seu Twitter a foto do menino 

ser divulgada. Mas ofensivo é aparecerem crianças afogadas em nossas praias quando muito mais pode ser 

 
 

 

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, 

empregando a 

norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

Publicação de imagens trágicas: banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? 

 

2017 - A RIQUEZA DE POUCOS BENEFICIA A SOCIEDADE INTEIRA? 

 

Texto 1 

A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Será que a 

dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração cada vez maior 

da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Karl Marx no século XIX? Ou será que as forças 

equilibradoras do crescimento, da concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma 

redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa da sociedade, como pensava Simon Kuznets no 

século XX? 
(Thomas Piketty. O capital no século XXI, 2014. Adaptado.) 

Texto 2 

Já se tornou argumento comum a ideia de que a melhor maneira de ajudar os pobres a sair da miséria 

é permitir que os ricos fiquem cada vez mais ricos. No entanto, à medida que novos dados sobre distribuição 

de renda são divulgados*, constata-se um desequilíbrio assustador: a distância entre aqueles que estão no 

topo da hierarquia social e aqueles que estão na base cresce cada vez mais. 
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A obstinada persistência da pobreza no planeta que vive os espasmos de um fundamentalismo do 

crescimento econômico é bastante para levar as pessoas atentas a fazer uma pausa e refletir sobre as perdas 

diretas, bem como sobre os efeitos colaterais dessa distribuição da riqueza. 

Uma das justificativas morais básicas para a economia de livre mercado, isto é, que a busca de lucro 

individual também fornece o melhor mecanismo para a busca do bem comum, se vê assim questionada e 

quase desmentida. 

* Um estudo recente do World Institute for Development Economics Research da Universidade das Nações 

Unidas relata que o 1% mais rico de adultos possuía 40% dos bens globais em 2000, e que os 10% mais ricos 

respondiam por 85% do total da riqueza do mundo. A metade situada na parte mais baixa da população 

mundial adulta possuía 1% da riqueza global. 
(Zygmunt Bauman. A riqueza de poucos beneficia todos nós?, 2015. Adaptado.) 

 

Texto 3 

Um certo espírito rousseauniano parece ter se apoderado de nossa época, que agora vê a 

propriedade 

privada e a economia de mercado como responsáveis por todos os nossos males. É verdade que elas 

favorecem a concentração de riqueza, notadamente de renda e patrimônio. 

Essa, porém, é só parte da história. Os mesmos mecanismos de mercado que promovem a 

disparidade  eles exigem certo nível de desigualdade estrutural para funcionar  são também os 

responsáveis pelo mais extraordinário processo de melhora das condições materiais de vida que a 

humanidade já experimentou. 

Se o capitalismo exibe o viés elitista da concentração de renda, ele também apresenta a vocação 

mais democrática de tornar praticamente todos os bens mais acessíveis, pelo aprimoramento dos processos 

produtivos. Não tenho nada contra perseguir ideias de justiça, mas é importante não perder a perspectiva 

das coisas. 
015. Adaptado.) 

 

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, 

empregando a 

norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 

A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? 

 

 

Vamos analisar uma redação da prova de 2018, . 

 

Proposta 

Texto 1 

 

Um levantamento do Instituto Datafolha divulgado em maio de 2014 apontou que 61% dos eleitores são 

contrários ao voto obrigatório. O voto obrigatório é previsto na Constituição Federal  a participação é 

facultativa apenas para analfabetos, idosos com mais de 70 anos de idade e jovens com 16 e 17 anos. 

Para analistas, permitir que o eleitor decida se quer ou não votar é um risco para o sistema eleitoral brasileiro. 

A obrigatoriedade, argumentam, ainda é necessária devido ao cenário crítico de compra e venda de votos e à 

formação política deficiente de boa parte da população. 

porque o 

membro do Movimento Voto Consciente. 

O sociólogo Eurico Cursino, da Universidade de Brasília (UnB), avalia que o dever de participar das eleições é 

uma prática pedagógica. Ele argumenta que essa é uma forma de canalizar conflitos graves ligados às 

permitir à criança decidir se quer ir ou n  

Já para os defensores do voto não obrigatório, participar das eleições é um direito e não um dever. O voto 

facultativo, dizem, melhora a qualidade do pleito, que passa a contar majoritariamente com eleitores 

conscientes. E incentiva os partidos a promover programas eleitorais educativos sobre a importância do voto. 
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Texto 2 

 

Há muito tempo se discute a possibilidade de instauração do voto facultativo no Brasil. Mas são diversos os 

fatores que travam a discussão. 

Atualmente, é a Lei no 4737/1965 que determina o voto como obrigatório no Brasil, além dos dispositivos e 

penas a quem não comparece ao pleito. Com a imposição, o país segue na tendência contrária ao resto do 

mundo. Estudo divulgado pela CIA, que detalha o tipo de voto em mais de 230 países no mundo, mostra que 

o Brasil é um dos (apenas) 21 que ainda mantém a obrigatoriedade de comparecer às urnas. 

Para Rodolfo Teixeira, cientista político e professor da Universidade de Brasília (UnB), a atual descrença na 

classe política pode levar a uma grave deserção do brasileiro do processo eleitoral. O jurista Alberto Rollo, 

especialista em Direito Eleitoral e membro da comissão de reforma política da OAB de São Paulo, concorda 

 mais da 

 

O cientista político e professor da FGV-Rio Carlos Pereira pensa diferente. O especialista acredita que as sete 

eleições presidenciais depois do fim da ditadura militar mostram que o momento democrático do Brasil está 

consolidado. O voto facultativo seria mais um passo a uma democracia plena. 

é politizado: ele sabe quanto está custando um litro de leite, uma passagem de ônibus, se o bairro está 

violento, se tem desemprego na família. É totalmente plausível que ele faça um diagnóstico e decida em 

 
 

 

Proposta de redação 

Desde a proclamação da república, o brasil vem sofrendo com desavenças políticas e administrativas que 

causam desequilíbrio social. A desigualdade, sobretudo a educacional, torna alguns debates democráticos 

questionáveis, como é o caso do voto facultativo dentro do país.  

Atualmente, é a lei nº 4737/1965 que determina a obrigatoriedade do voto, levando milhões de brasileiros às 

urnas em todos os anos de eleições, o que não significa que todos estejam preparados ou bem informados 

o suficiente para tanto. Em contrapartida, todos devem ter o direito (mas não a obrigação) de expor sua 

opinião e contribuir com a melhoria do país tornar o voto opcional daria ao governo a iniciativa de projetos 

de educação política com pautas evidenciando a importância de se ir até às urnas escolher um representante 

coerente às necessidades atuais do Brasil como um todo.  

O maior contato do Brasil com assuntos de cunho político vem de noticiários televisivos e matérias impressas. 

Esses veículos de comunicação se atentam muito mais a falar sobre partidos e figuras, como exemplo os 

protestos contra a presidente Dilma, sendo vinculado a um ou mais partidos políticos, no desejo de troca de 

representante. Entretanto, essa visão partidária dos veículos de informação garantem uma imparcialidade, o 

que acaba criando desavenças que tiram o foco da real necessidade de se conhecer melhor os candidatos e 

eleitos e, assim, evitar o voto irresponsável. 

Ter conhecimento de classes sociais menos favorecidas, compreender seu papel e importância econômica 

dentro do país, buscar informações e notícias o mais imparciais possíveis, juntamente com pesquisas sobre o 

candidato, já tornaria boa parte dos eleitores mais coerentes na hora do voto. Porém, políticas informativas 

também devem ser criadas para atingir toda população e, por isso, a escolha de participar ou não das eleições 

poderá ser uma realidade sem agravantes, pois como citou Danilo Barbosa, membro do movimento Voto 

ideal, porque o eleitor poderia expressar sua real vontade, mas ainda 

não é hora de ele ser  

obrigatoriedade for irrelevante, quando a maioria optará por fazer parte de uma escolha que envolve, de fato, 

todos os cidadãos.  

 

Análise 

Essa redação, que não contemplou os 28 pontos totais, possui algumas discordâncias, tanto em 

argumentação, quanto em desenvolvimento coesivo, importantíssimo para o crivo da Unesp. Como já dito 

anteriormente, as competências de correção se assemelham muito com o vestibular da Fuvest, tendo uma 

maior representatividade na avaliação. Dessa forma, vamos analisar alguns pontos principais da redação: 

• Em nenhum parágrafo ocorre elementos de coesão (conectivos como: portanto, dessa forma, assim) 

concordância de ideias, tampouco a visão de que as duas teses argumentativas estão em ligação.  
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• Para a Unesp, que não há necessidade de parágrafo de intervenção na conclusão, o ideal seria 

finalizar o texto com uma retomada do que foi dito, primeiramente, na introdução, retomando, 

inclusive, o conhecimento geral utilizado (a proclamação da república).  

• Já que o candidato optou por trazer algumas linhas de propostas de intervenção, como a formação 

de eleitores mais coerentes, seria necessário um aprofundamento dessas ideias, onde poderia ser 

efetivado, como e para quais públicos, Assim, a compreensão de que o voto facultativo virá com a 

conscientização de eleitores torna-se mais clara.  

 

Agora é a sua vez! Já que foi entendido o que mais se pede pelo vestibular da UNESP, faça uma redação com 

os 

pontos principais. 
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GABARITO    

 

 

Voto consciente 

Quando se analisa a questão das eleições no Brasil, é evidente o desinteresse social direcionado à política 

nacional. A problemática é oriunda da ausência de representatividade que o brasileiro encontra nas 

campanhas eleitorais. Segundo John Locke, o indivíduo é uma tábula rasa que será preenchida com 

experiências vivenciadas até sua formação como cidadão, para a devida atuação na sociedade. A tábula do 

brasileiro é formada de maneira errônea em relação ao processo eleitoral, uma vez que notam desde 

pequenas corrupções, não dando credibilidade para seu voto. Assim, questiona-se sobre tornar o voto 

facultativo, já que a obrigação não aumentou o interesse social. 

Ainda no assunto de socialização de Aristóteles aborda sobre a ética 

do meio termo, e que o excesso e a ausência são fatores ruins. Relacionando o raciocínio à questão da 

participação dos cidadãos no voto, a obrigação do voto concomitante ao desinteresse da população são 

aspectos negativos que precisam encontrar um meio termo para se estabelecer um progresso político (um 

equilíbrio).  

Assim, com a inclusão de todos nas eleições (até com o voto feminino), adquirido no Governo de Getúlio 

Vargas, que diminuiu a desigualdade de gênero no âmbito político), é necessário aparecer o interesse da 

população sobre a mudança em seu país. Tornar o voto facultativo mostraria o quão as pessoas se encontram 

indiferentes em votar e, portanto, medidas deveriam surgir como aulas de políticas a fim de preencher as 

suas tábulas com o valor e a mudança que em um único voto pode apresentar, aprendendo a veracidade 

acerca da importância de sua expressão. 

Portanto, uma vez que vive-se um período em que é por direto sua expressão (tanto publicamente como 

eleitoral), presente na constituição brasileira, é preciso realçar a democratização e tornar facultativo o voto, 

a fim de deixar livre a escolha de votar, buscando representatividade e o maior interesse na política, 

popularizando a mudança que a sociedade almeja. 




