
2018 Semana       29
27____  3  1
ago

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

Bixo SP



 

 
B

io
. 

Bio. 
 

Professor: Brenda Braga 

Monitor: Carolina Matucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B

io
. 

Exercícios: citologia 
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EXERCÍCIOS  
 

1. No mundo dos multicelulares, há níveis de organização superiores à célula. A partir dessa informação, 

assinale a afirmação verdadeira. 

a) Ecossistema é o conjunto das populações de uma região. 

b) População é formada pelos indivíduos de distintas espécies que vivem em uma mesma região e 

em uma determinada época. 

c) Tecido é um conjunto de células semelhantes que se reúnem para desempenhar determinadas 

funções. 

d) Células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos que compõem os tecidos. 

2. Das estruturas celulares a seguir, aquela cuja existência foi revelada pelo microscópio eletrônico é:  

a) o nucléolo.  

b) a cromatina.  

c) a mitocôndria.  

d) o centríolo.  

e) o retículo endoplasmático. 

3. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela 

produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de 

procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. 

Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a 

a) capacidade de produzir moléculas de ATP. 

b) presença de parede celular semelhante à de procariontes. 

c) presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. 

d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. 

e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. 

4. O desenvolvimento da microscopia trouxe uma contribuição significativa para o estudo da Biologia. 

Microscópios ópticos que usam luz visível permitem ampliações de até 1.000 vezes, sendo possível 

observar objetos maiores que 200 nanômetros.  

a) Cite dois componentes celulares que podem ser observados em uma preparação que contém uma 

película extraída da epiderme de uma cebola, utilizando-se um microscópio de luz.  

b) Quais células podem ser observadas em uma preparação de sangue humano, utilizando-se um 

microscópio de luz? 

5. Sobre a descoberta e o estudo da célula, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

(01) A Teoria Celular, formulada por Schleiden e Schwann, afirma que a unidade da vida é a célula. 

(02) Escherichia coli é considerada um protozoário por apresentar pseudópodos e nutrição saprozoica. 

(04) Antonie van Leeuwenhoek foi quem introduziu na Biologia o termo célula. 

(08) Parede celular é uma película que envolve a célula, invisível ao microscópio óptico, ausente em 

células vegetais e presente em células animais. 

(16) A observação de células vivas ao microscópio é chamada exame a fresco. 

Soma (       ) 

6. Sobre a Citologia, é INCORRETO afirmar que: 

a) teve grande impulso com o advento das microscopias óptica e eletrônica, que tornaram possível a 

visualização de estruturas intracelulares 

b) o estudo da membrana plasmática também é feito pelos citologistas, mesmo essa estrutura não 

fazendo parte da célula 

c) para se trabalhar com microscopia óptica, às vezes, é necessário o uso de corantes, pois, devido à 

diminuta espessura de uma célula, sua visualização pode se tornar difícil e imprecisa 

d) glicocálice, flagelos e cílios são estruturas celulares 

e) a Citologia serve como base para a Histologia, pois existe uma grande relação entre essas duas 

áreas da Biologia 
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7. Leia a seguinte descrição de uma fase componente da mitose celular: "Há formação da placa 

equatorial, ou seja, os cromossomos se dispõem na posição mediana da célula, possibilitanto a 

distribuição equitativa da informação genética. Os cromossomos estão bem individualizados e 

fortemente condensados." Essa descrição corresponde à: 

a) metáfase  

b) interfase 

c) anáfase  

d) telófase 

e) prófase 

8. A respeito de Citologia, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os procariontes são unicelulares e têm a estrutura celular mais simples, sem núcleo 

individualizado, sendo que o material genético não está envolvido nem separado do citoplasma 

por membrana nuclear. 

b) Na osmose, sempre que houver diferença de concentração do solvente entre duas soluções, o 

solvente se moverá da solução mais concentrada para a menos concentrada. 

c) A síntese de proteínas por meio da união de aminoácidos ocorre nos ribossomos, presentes em 

todos os seres vivos. 

d) Na respiração celular, a glicólise ocorre no citosol, enquanto o ciclo de Krebs e a cadeia 

respiratória ocorrem na mitocôndria. 

9. A teoria da endossimbiose, relacionada à evolução eucariótica, baseia-se em várias evidências. 

Com relação a essa teoria, considere as afirmações abaixo. 

I. As membranas duplas das mitocôndrias e dos cloroplastos corroboram a teoria endossimbiótica. 

II. Os procariontes que dão origem às organelas mantêm o seu DNA intacto. 

III. Um procarionte fotossintetizador pequeno, englobado por um procarionte maior, pode 

contribuir com monossacarídeos e receber proteção. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas II e III.  

e) I, II e III. 

 

 

10. A figura abaixo mostra a imagem de porções de células, observadas em microscópio eletrônico de 

transmissão. 

 
Pergunta-se: 

a) Qual a organela indicada por A e qual a sua função? 

b) Qual a organela indicada por B e qual a sua função? 

c) Qual a estrutura indicada pelas setas? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Um tecido é composto por células. Para desempenharem a mesma função, essas células necessitam ser 

idênticas. 

2. e 

As organelas citoplasmáticas são observadas a partir do microscópio eletrônico, que possui maior 

potencial de aumento. 

3. d 

A teoria endossimbiótica defende que mitocôndrias e cloroplastos surgiram nas células por 

englobamento de organismos celulares. As mitocôndrias e cloroplastos seriam derivados, 

respectivamente, de organismos unicelulares aeróbicas e de fotossintetizantes. 

Para corroborar essa ideia, temos a dupla membrana seria explicada pelo englobamento do 

microorganismo (uma membrana da célula fagocitária e outra da célula fagocitada). Além do mais, tanto 

cloroplastos como mitocôndrias possuem DNA próprio, ribossomos e capacidade de produzir suas 

próprias proteínas e controlar o seus metabolismos. 

4.  

a) Parede celular e vacúolo desenvolvido são dois componentes celulares que podem ser observados 

em uma preparação que contém uma película extraída da epiderme de uma cebola, utilizando-se um 

microscópio de luz.  

b) Em uma preparação de sangue humano podem ser observados os eritrócitos (glóbulos vermelhos) e 

os leucócitos (glóbulos brancos). 

5. Soma: 17 (01+16) 

Eschericia coli é uma bactéria, pois apresenta organização celular procariótica; Robert Hooke foi quem 

introduziu o termo célula na Biologia; a parede celular é visível ao microscópio óptico e está presente 

nas células vegetais. 

6. b 

A membrana plasmática é um componente essencial das células. Está presente tanto em células 

procariontes e eucariontes e uma de suas funções é o controle do que entra e sai da célula. 

7. a 

O texto descreve a etapa da metáfase. Vale ressaltar que essa etapa é a mais indicada para a visualização 

dos cromossomos, pois estão bem condensados. 

8. b 

Osmose é a passagem de água (solvente) de um meio menos concentrado (hipotônico) para outro mais 

concentrado (hipertônico), através de uma membrana semipermeável. 

9. c 

Com o tempo o DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos sofreram alterações, algumas das funções 

passaram a ser exercidas pelo DNA nuclear. Essas organelas mantiveram as funções de autoduplicação e 

produção de suas próprias proteínas. 

10.  

a) A organela indicada por A é o núcleo e é responsável pelo controle das atividades metabólicas da 

célula. 

b) A organela indicada por B é o vacúolo de suco celular e sua função é controlar o fluxo de água na 

célula (controle osmótico). 

c) A estrutura indicada pelas setas é a parede celular. 
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Kierkegaard 
31 
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RESUMO   
 

 

Sören Kierkegaard 
 

Sören Kierkegaard (1831 - 1855) foi um filósofo dinamarquês que ficou conhecido como um dos precursores 

do existencialismo contemporâneo, que tem como característica principal a imersão na realidade concreta 

dos indivíduos, tratando de questões como a angústia, o medo, a morte, desespero, alienação, absurdo, 

tédio, entre outros. O existencialismo se opõe, em grande medida, às doutrinas filosóficas universalistas e 

racionalistas, que acabam fazendo desaparecer o aspecto subjetivo em sistemas conceituais abstratos. O 

homem é o construtor de sua própria existência, o que coloca a questão da liberdade e da responsabilidade 

que lhe é inerente. Por mais que o existencialismo seja logo associado a uma forma de ateísmo, podemos 

afirmar que não é bem esse o caso, pois Kierkegaard era um cristão devoto e nunca abandonou a sua fé. 

Para Kierkegaard, viver de maneira íntegra e apaixonada é algo que depende e é responsabilidade do próprio 

 O desespero 

é o afastamento da existência concreta, é o pior dos males, aquele para o qual não é remédio.  Nem mesmo 

a morte, tida como um grande mal, é considerada por ele como um mal maior do que o desespero.  Sobre 

o absurdo, podemos dizer que se refere ao conflito entre a busca do homem por dar sentido à vida e a 

incapacidade de encontrar um significado. O absurdo existencial nos remete à ideia de que as coisas do 

mundo não possuem um sentido intrínseco, mas somos nós que lhes atribuímos significado. 

Já no que se refere ao conceito de alienação para Kierkegaard, trata-se da própria auto-negação do indivíduo 

ao não compreender que ele pode ditar sua própria história, que ele possui essa responsabilidade. A 

alienação é estimulada, por exemplo, pelos meios de comunicação de massas, sempre que distorcem a 

realidade dos fatos. Tomar as próprias decisões não é fácil e, em diversos casos, é muito mais cômodo apenas 

obedecer ordens do que se dar ao trabalho de questioná-las. 

Para o pensador dinamarquês, todas as decisões que tomamos se devem a uma escolha, mas essa liberdade 

não nos gera felicidade, mas, ao contrário, um estranho sentimento de angústia. Para explicar melhor o 

conceito de angústia ele faz uso da imagem de um homem no alto de um penhasco. Ao olhar para baixo, ele 

sente dois diferentes tipos de medo, o primeiro é o medo de cair do penhasco. O segundo, é o medo de, 

num impulso, se jogar do penhasco.  Exatamente por existir essa liberdade, do ponto de vista da ação 

humana, é que surge essa angústia perturbadora para os indivíduos. 

Kierkegaard enfatiza a importância de reconhecermos a liberdade de escolhermos as nossas ações a de 

buscarmos significado e propósito na vida.  Não há caminho ideal ou caminho correto, mas cada um deve 

escrever a sua própria história de vida de acordo com aquilo que deseja. Para ele há 3 possíveis modos de 

vida que um ser humano poderia escolher: estética, ética e religiosa. O modo de vida estética é caracterizado 

pelo hedonismo romântico, ou seja, pela busca de realização de todas as nossas possibilidades, o que nos 

leva a experimentar alegrias que são sempre passageiras e que, em última instância, acabam por levar ao 

desespero. 

Já o modo de vida ético está inserido no campo do dever e da honra, ou seja, se afasta totalmente do modo 

de vida estético. Aquele trabalhador que nunca falta ao trabalho, aquele pai de família devotado, eles são 

exemplos desse modo de vida em que tudo é levado a sério.  Nada é mais importante do que a intensidade 

com a qual lida com suas responsabilidades.  Do conflito entre o modo de vida estético e do modo de vida 

ético surge o modo de vida religioso, caracterizado pela submissão do homem não à ética, mas sim a Deus. 

O exemplo usado pelo pensador é o episódio da bíblia no qual Deus exige a Abraão o sacrifício de seu filho 

Isaac.  Isso representa um salto, segundo Kierkgaard, do modo de vida ético para o modo de vida religioso, 

pois, para além da discussão ética que está em jogo, é preciso se valer da crença em Deus e na submissão do 

homem a Ele. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um dos elementos fundamentais da Filosofia contemporânea é o contexto de crise da razão. Nela, 

criticam-se pilares da racionalidade moderna, como a ideia de fundação do conhecimento a partir do 

sujeito, e a possibilidade de uma ação moral universal. Com base na afirmação acima, assinale o que 

for correto.  
(01) Sören Kierkegaard (1813-1885), precursor do existencialismo cristão, fez críticas severas à Filosofia 

moderna, pois nela o ser humano não aparece como ser existente, mas reduzido ao conhecimento 

objetivo.    
(02) Friedrich Nietzsche (1844-1900), ao perguntar sobre o valor dos valores, não representa uma 

novidade na maneira de formular as questões da Filosofia, sobretudo ao propor o movimento 

genealógico.    
(04) Sigmund Freud (1856-1939), fundador da Psicanálise, evidencia o papel da racionalidade da 

consciência e da unidade do eu, estabelecendo, para determinar as pulsões, a análise sintética a 

priori.    
(08) Michel Foucault (1926-1984) introduz, no cenário filosófico, o conceito de microfísica do poder, 

isto é, a fragmentação do sujeito em torno de um núcleo teórico unívoco, tanto moral quanto 

epistêmico.    
(16) A Escola de Frankfurt utiliza-se da razão instrumental para criticar os céticos e fundamentar, em 

novas bases, o cientificismo.    

Soma: (      ) 

2. Ser ou não ser  eis a questão. 
Morrer  dormir  Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo! 
Os sonhos que hão de vir no sono da morte 
Quando tivermos escapado ao tumulto vital 
Nos obrigam a hesitar: e é essa a reflexão 
Que dá à desventura uma vida tão longa. 

SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007. 
Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre  
a) consciência de si e angústia humana.    

b) inevitabilidade do destino e incerteza moral.    

c) tragicidade da personagem e ordem do mundo.    

d) racionalidade argumentativa e loucura iminente.    

e) dependência paterna e impossibilidade de ação.    

   

3. Em relação ao conceito sartreano de humanismo existencialista, é CORRETO afirmar que o homem  
a) supera a angústia e a quietude, considerando a má fé no âmbito de um projeto subjetivista e ao 

mesmo tempo determinista.    

b) é a medida de todas as coisas, considerando os aspectos teológicos que dão suporte à sua 

existência.    

c) é um ser universalmente capaz de inventar a si próprio, baseando-se na doutrina de Abraão e do 

Anjo.    

d) mantém um vínculo entre a transcendência  no sentido de superação  e a subjetividade.    

4. Para Sartre (1905-1980) o homem a todo momento está escolhendo o caminho a seguir em sua 

existência, e esta escolha tem valor porque é feita entre outras inúmeras possibilidades; esta situação 

é de angústia, mas, uma vez feita a escolha, a angústia passa a ser a autonomia do querer. A situação 

existencialista da escolha, tal como foi descrita, implica  
a) a má fé do homem, pois a escolha é feita somente para satisfação de si mesmo.    

b) a responsabilidade do homem, pois ele é sempre o autor da escolha feita.    

c) a falsa consciência, que desconhece a autonomia e aceita aquilo que fazem de si.    

d) a natureza humana imutável do indivíduo, que é a certeza da liberdade espiritual.    
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. 01 + 08 = 09. 
As seguintes asserções são erradas: 

(02): Nietzsche queria superar o modelo filosófico anterior. Com certeza representou uma novidade para 

a filosofia; um exemplo disso é a sua concepção de moral.  

(04): Freud fazia a distinção entre ego e superego. Não se pode dizer que com isso ele queria evidenciar 

o papel da racionalidade da consciência. 

(16): Na realidade, a escola de Frankfurt contrapunha-se ao cientificismo e à razão instrumental.   

2. a 

A filosofia existencialista apresenta o questionamento de um ser humano que percebe a sua existência 

(consciência de si), mas se vê como ser que se faz no mundo. Tal existência traz consigo, portanto, um 

paradoxo e uma angústia (angústia humana), uma vez que o homem, e somente ele, é o responsável por 

seus atos e percebe sua finitude na morte.   

3. d 

A alternativa [D] é a única correta. A transcendência evocada por Sartre não diz respeito a uma concepção 

religiosa. Pelo contrário, ela está relacionada à superação do homem, em um movimento de consciência 

para fora de si.   

4. b 

A escolha, segundo Sartre, implica em responsabilidade do homem, não somente por suas escolhas, mas 

também pelas suas consequências. É por isso que a liberdade, segundo Sartre, é também, em certa 

medida, uma forma de condenação que gera uma situação de angústia.   
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Aprofundamento em Eletrodinâmica 

(curto-circuito, medidores e casos 

particulares) 

30 

ago 

 

EXERCÍCIOS    
 

 

1. 
bateria de 12 V e resistência interna desprezível, como mostra a figura. 

 
Sabendo que a corrente no circuito é de 0,20 A, determine: 

a) o valor da resistência R; 

b) a diferença de potencial em R 

2. No circuito indicado, não há passagem de corrente pelo galvanômetro. Determine as intensidades de 

corrente i1 e i2. 

 
 

3. Um estudante utiliza-se das medidas de um voltímetro V e de um amperímetro A para calcular a 

resistência elétrica de um resistor e a potência dissipada nele. As medidas de corrente e voltagem 

foram realizadas utilizando o circuito da figura a seguir. 

 
O amperímetro indicou 3 mA e o voltímetro, 10 V. Cuidadoso, ele lembrou-se de que o voltímetro não 

é ideal e que é preciso considerar o valor da resistência interna do medidor para se calcular o valor da 

resistência R. Se a especificação para a resistência interna do aparelho é 10  

a) o valor da resistência R obtida pelo estudante; 

b) a potência dissipada no resistor. 
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4. Na montagem esquematizada na figura, F1, F2 e F3 são fusíveis de resistências desprezíveis, que 

suportam, no máximo, as correntes neles indicadas: 

 
Se os pontos A e B forem submetidos a uma diferença de potencial de 120 V, que fusíveis deverão 

queimar-se? 

5. 1 2 

equivalente, entre os pontos M e N, vale: 

 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

6. 
na figura. 

 
Pode-se afirmar que as resistências equivalentes RAB e RCD entre os vértices A e B e C e D, 

respectivamente, são: 

a) RAB = RCD  

b) RAB = RCD  

c) RAB = RCD  

d) RAB = RCD  

e) RAB CD  
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7. Para investigar o desempenho de uma bateria B, foi montado o circuito ao lado, em que V e A 

representam, respectivamente, um voltímetro e um amperímetro ideais. A resistência R é variável e os 

fios de ligação têm resistências desprezíveis. 

 
As indicações do voltímetro e do amperímetro são: 

 
Nessas condições, podemos dizer que: 

(01) A força eletromotriz da bateria é igual a 3,00 V. 

(02)  

(04) Para a corrente de 1,00 A, a potência dissipada na resistência R é igual a 3,00 W. 

(08) Quando a diferença de potencial sobre R for igual a 2,25 V, a quantidade de carga que a atravessa 

em 10 s é igual a 22,5 C. 

8. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B: 

 

9. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B: 

 
 

 

 



 

 
F

ís
. 

10. No circuito representado na figura, os voltímetros V, V1, V2 e V3 são digitais e considerados ideais. 

 
Sabendo que o voltímetro V indica 6,0 V e que as resistências R1, R2 e R3 dos três resistores são 

1, V2 e V3. 

 

11. Determine a resistência equivalente entre os pontos P e Q: 

 

12. Determine a resistência equivalente entre os pontos P e Q: 

 

13. No circuito apresentado a seguir, um dos resistores tem resistência R0. Determine R1 em função de R0, 

para que a resistência vista pelos terminais A e B seja igual a R0: 

 

 
 

14. A corrente que corresponde à deflexão máxima do ponteiro de um galvanômetro é de 1,0 mA e sua 

resistê ara 

que ele se transforme em um voltímetro apto a medir até 10 V? Como deve ser colocada essa 

resistência: em série ou em paralelo com o galvanômetro? 
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15. Na ponte esquematizada na figura, AB é um fio homogêneo de seção transversal uniforme. Seu 

comprimento  

 
O equilíbrio da ponte é conseguido quando o cursor C encontra-se a 20 cm de A. Calcule a resistência 

R. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Os terminais de um pisca-pisca com 20 lâmpadas iguais, associadas em série, estão ligados em uma 

tomada de 120 V, e cada lâmpada funciona com potência igual a 5 W. Uma dessas lâmpadas queimou-

se e, em seu lugar, será colocado um pedaço de fio de nicromo. Calcule a resistência desse fio para 

que as demais lâmpadas continuem operando sem alteração de potência e, portanto, de brilho. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1.  

a)  

b) 4,0 V 

 
2. i1 = 0,3 A e i2 = 0,4 A 

 
3.  

a)  

b) 20 mW 
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4. F2 e F3 

 
5. a 
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6. b 

 
 

7. Apenas as afirmações 01 e 2 estão corretas. 

 
8.  
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9.  

 
10. V1: 6,0 V; V2: 1,0 V; V3: 5,0V 
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11. R/3 
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12. 3R/5 
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13. R1 0 

 
14.  

 
15.  

 
 

Questão Contexto  
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Cartografia e os sistemas de localização 
27 

ago 
 

RESUMO   
 

 

Cartografia 
Localizar-se e orientar-se no espaço sempre foi uma preocupação do ser humano. Hoje, conseguimos fazer 

isso como muito mais eficiência. Mas o que é cartografia? A cartografia é a ciência responsável por pensar, 

elaborar e estudar os mapas. 

 

Coordenadas geográficas 
Conjunto de linhas imaginárias que cruzam o globo terrestre e permitem que qualquer ponto da superfície 

terrestre seja localizado. Essa grade é composta por: 

● Latitude: É um traçado perpendicular (horizontal) ao eixo de rotação da Terra. O paralelo ou latitude 0° 

corresponde à Linha do Equador e divide o planeta nos Hemisférios Sul e Norte. A latitude, portanto, é a 

medida de distância de um ponto ao Equador e, quanto mais distante desse paralelo, maior é o grau, 

podendo chegar a 90°N ou 90°S.  

● Longitude: É um traçado paralelo (vertical) ao eixo de rotação da Terra. O meridiano 0° é o Meridiano de 

Greenwich, que divide a Terra nos Hemisférios Oeste (Ocidental) e Leste (Oriental). A longitude aumenta 

à medida que se distancia do Meridiano de Greenwich, podendo alcançar os valores de 180°O e 180°L. 

 

Fusos horários 
O fuso horário é uma convenção que define o padrão de horas no mundo. Esse sistema de fusos representa 

a mudança de hora à medida que se desloca de um fuso para outro. Ao se dividir os 360° da esfera terrestre 

por 24 horas (duração do movimento de rotação da Terra), se obtém como resultado 15°. Desse modo, cada 

fuso possui 15° e cada um corresponde a 1 hora, totalizando 24 fusos. 

 

Todas as regiões que se encontram dentro de um mesmo fuso possuem o mesmo horário. Porém, devido ao 

fato dos fusos não considerarem as divisões político-administrativas, como países, cidades, estados, entre 

outros, foram realizadas algumas adaptações para unificar o horário de uma mesma unidade político-

administrativa. 

 

Escalas 
Para a representação em um plano de uma estrutura de grandes dimensões como a Terra, é necessário que 

exista uma relação entre as dimensões reais e as dimensões da representação no mapa. 

● Escala numérica 

1:500.000 (1 centímetro no mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade).  

A escala numérica é representada dessa forma e significa quantas vezes determinado mapa representa 

uma redução da realidade.   

● Escala pequena 

Quanto maior o denominador, menor é a escala. Isso significa que os elementos reais foram muito 

reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas muito grandes. Ideal para representar um mapa 

do mundo, de um país ou estado. 

● Escala grande 

Quanto menor o denominador, maior é a escala. Isso significa que os elementos reais não foram muito 

reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas pequenas.  

 

Existe uma fórmula utilizada para descobrir a escala de um mapa, a distância real de uma área representada 

ou a distância no mapa: a fórmula D= d x E (D - distância real; d - distância no mapa; E - escala). 
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Projeção cartográfica 
As projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano. Diferenciam-se 

de acordo com a superfície de projeção: 

● Cilíndrica: a Terra é envolvida por um cilindro de papel, em que são projetados os paralelos e os 

meridianos. Depois de projetadas essas linhas imaginárias, o cilindro é aberto ao longo de um meridiano, 

formando ângulos de 90° com os paralelos. Quanto mais distante do paralelo ou meridiano central, maior 

é a distorção. 

● Cônica: a Terra é representada sobre um plano em forma de cone, em que os paralelos formam círculos 

concêntricos, ou seja, um dentro do outro. Os paralelos médios possuem a menor distorção. 

● Azimutal (ou Plana): a Terra é representada a partir de um ponto de contato com a superfície de projeção. 

Os paralelos formam círculos concêntricos e os meridianos formam linhas retas que se separam a partir 

do ponto de contato. À medida que se afasta do ponto de contato, se aumenta a deformação. 
 

 
A projeção cartográfica é uma tentativa de representar a Terra em um plano e sempre irá apresentar 

distorções, podendo ser classificada em: 

● Conforme: os ângulos são idênticos aos do globo terrestre. A forma dos continentes é representada sem 

distorção, porém, há alteração do tamanho de suas áreas. 

● Equivalente: as áreas se mantêm proporcionalmente idênticas, embora as formas estejam deformadas. 

● Equidistante: as distâncias entre os pontos de um mapa são precisas.  

● Afilática: não preserva as propriedades anteriores, porém, a distorção dos ângulos, das áreas e das 

distâncias tende ao mínimo possível. 

 

Cartografia temática 
A cartografia temática busca trazer para os mapas dados qualitativos e quantitativos adquiridos pela Geografia 

e outras ciências, expressando-os de forma gráfica. Existe a preocupação de apresentar os dados com a 

precisão gráfica que cabe à cartografia básica, facilitando a tomada de decisões ao auxiliar na compreensão 

dos temas (sociais e naturais) que compõem o espaço geográfico. A representação da distribuição de 

recursos minerais e energéticos no Brasil e a distribuição da população no território brasileiro são alguns dos 

temas apresentados pela cartografia temática. 

 

Tecnologias aplicadas à cartografia 
Cabe destacar o papel das novas tecnologias aplicadas à cartografia, como os satélites e o GPS. Esses 

instrumentos possibilitam a coleta e o processamento de informações como nunca antes vistos. 

● Sensoriamento Remoto: é a obtenção de imagens a partir de sensores acoplados nos satélites ou aviões. 

É a captação e registro de imagens a longa distância. Podem ser obtidas imagens de florestas, cidades, 

nuvens, entre outros.  

● Sistema de Posicionamento Global (GPS): Desenvolvido na época da Guerra Fria, o GPS aponta com 

precisão a localização de um objeto ou pessoa. Entre suas utilizações, se encontra o direcionamento em 

ruas e rodovias, quando instalado em automóveis. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  

 
 

A Terra gira sobre ela mesma de Oeste para Leste. Assim, teoricamente, todos os pontos, no mesmo 

fuso horário, têm a mesma hora. Com base nessas informações e no mapa, podemos afirmar que  

a) há três horários diferentes, aumentando para leste; sendo o primeiro fuso horário até 5°E, o 

segundo de 5° a 30°E e o terceiro depois de 30°E.  

b) as horas serão exatamente as mesmas em todas essas cidades, porque elas se situam na linha 

imaginária de 50°N.  

c) as horas se apresentam com acréscimo, de Berlim para Astana, devido ao sentido de rotação da 

Terra e à incidência dos raios solares.  

d) as horas se apresentam em decréscimo, de Londres para Kiev, devido ao sentido de rotação da 

Terra e à incidência dos raios solares.  

e) há dois horários diferentes, diminuindo para leste; sendo o primeiro até Kiev e o segundo até 

Novosibirsk. 

 

2.  

 

 
No mapa a seguir a distância, em linha reta, entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5cm. Na 

realidade, esta distância é de aproximadamente:  

a) 150 km.  

b) 167 km.  

c) 188 km.  

d) 250 km.  

e) 375 km. 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

3. Considere os exemplos das figuras e analise as frases abaixo, relativas às imagens de satélite e às 

fotografias aéreas. 

 

I. Um dos usos das imagens de satélites refere-se à confecção de mapas temáticos de escala 

pequena, enquanto as fotografias aéreas servem de base à confecção de cartas topográficas de 

escala grande.  

II. Embora os produtos de sensoriamento remoto estejam, hoje, disseminados pelo mundo, nem 

todos eles são disponibilizados para uso civil.  

III. Pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo, dentre outras 

características, as imagens de satélite constituem-se em ferramentas de monitoramento 

ambiental e instrumental geopolítico valioso.  

 

Está correto o que se afirma em  

a) I, apenas.  

b) II, apenas.  

c) II e III, apenas.  

d) I e III, apenas.  

e) I, II e III. 

4.  

 

A personagem Mafalda, que está em Buenos Aires, olha o globo em que o Norte está para cima e 

não vê a estrela Polar, referência do polo astronômico Norte, e sim o Cruzeiro do Sul, referência do 

polo astronômico Sul. Se os polos do globo de Mafalda estivessem posicionados de acordo com os 

polos astronômicos, ou seja, o pólo geográfico Sul apontando para o polo astronômico Sul, seria 

correto afirmar que  

a) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo e Mafalda estaria realmente de cabeça para 

baixo.  

b) o Norte do globo estaria para cima e o Sul para baixo, mas Mafalda não estaria de cabeça para 

baixo por causa da gravidade.  

c) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para baixo, e quem estaria de cabeça para baixo seriam 

os habitantes do hemisfério norte.  

d) o Sul do globo estaria para cima e o Norte para baixo, mas Mafalda estaria de cabeça para baixo 

por causa da gravidade.  

e) o Sul do globo estaria para cima, o Norte para baixo e Mafalda não teria razão em afirmar que 

está de cabeça para baixo. 
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5. Análise as representações cartográficas. 

 
M. E. Simielli, Geoatlas, 2007. 

 

Estas representações são anamorfoses geográficas. Uma anamorfose geográfica representa a 

superfície dos países em áreas proporcionais a uma determinada quantidade. As anamorfoses acima 

representam, respectivamente: 

a) Número de turistas recebidos e Produto Nacional Bruto. 

b) Produto Nacional Bruto e População. 

c) População e Número de turistas recebidos. 

d) População ativa na agricultura e Produto Nacional Bruto. 

e) População e População ativa na agricultura. 

6.   

 
www.nationalgeographic.com 

 

Se uma imagem vale mais do que mil palavras, um mapa pode valer um milhão  mas cuidado. Todos 

os mapas distorcem a realidade. (...) Todos os cartógrafos procuram retratar o complexo mundo 
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tridimensional em uma folha de papel ou em uma televisão ou tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa, 

todos os mapas precisam contar mentirinhas. 
MARK MONMONIER  

Traduzido de How to lie with maps. Chicago/London: The University of Chicago of Press, 1996. 

Observe o planisfério acima, considerando as ressalvas presentes no texto. Para deslocar-se 

sequencialmente, sem interrupções, pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física 

possível em rotas por via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam: 

a) Leste  Norte  Oeste 

b) Oeste  Norte  Leste 

c) Leste  Noroeste  Leste 

d) Oeste  Noroeste  Oeste 

7. As figuras abaixo foram construídas utilizando a projeção do tipo azimutal equidistante. 

 
SENE, E. de; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2003. p. 

446. 

Sobre esse tipo de projeção, podemos afirmar que 

a) representa as áreas de latitudes médias e a conservação das formas e dos ângulos continentais. 

b) mostra um mundo igual para as pessoas e as nações, apresentando, pois, um conteúdo político e 

social. 

c) conserva as formas das massas e a proporcionalidade dos diversos continentes. 

d) representa distâncias e direções exatas a partir de um centro, revelando, dessa forma, um 

conteúdo geopolítico. 

8. Considere o desenho esquemático a seguir, que apresenta dois morros situados ao sul do Trópico de 

Capricórnio com seus respectivos relevos, representados em curvas de nível. Considera-se que as 

vertentes dos morros que recebem maior quantidade de energia solar são mais quentes e secas. Em 

consequência, essas vertentes têm solos frequentemente mais rasos e horizontes menos desenvolvidos 

do que as vertentes menos expostas à luz do Sol. 

 
Sabendo-se que o Sol nasce no Oriente, pode-se afirmar que as vertentes dos morros que apresentam 

os solos mais profundos são as de números: 

a) 1 e 3. 

b) 1 e 4. 

c) 2 e 3. 

d) 2 e 4. 

e) 3 e 4. 
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9. O Brasil sediará a Copa do Mundo em 2014 e, na cidade do Rio de Janeiro, serão disputados 

importantes jogos. Um torcedor que decidir permanecer na cidade do Rio de Janeiro visando a assistir 

aos jogos precisará de uma representação cartográfica que lhe permita localizar as principais vias de 

acesso ao estádio, como ruas e avenidas. Para atingir este objetivo, terá à sua disposição os dois tipos 

de representação cartográfica com escalas diferentes, mostrados a seguir: 

 
FERRREIRA, Graça Maria Lemos. Moderno atlas geográfico. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2003. (Adaptado) 

 

Para que o torcedor possa se locomover na cidade com mais facilidade, o tipo de representação 

cartográfica que melhor o orientará é o apresentado na 

a) Figura 1, porque tem uma escala pequena, expressando uma área maior, com menor número de 

detalhes. 

b) Figura 1, que possui uma escala grande, representando uma área menor, com maior grau de 

detalhamento. 

c) Figura 2, que possui uma escala grande, representando uma área maior, com menor grau de 

detalhamento. 

d) Figura 2, porque tem uma escala pequena, expressando uma área menor, com maior número de 

detalhes. 

10. Leia o texto e observe o mapa. 

Em 1884, durante um congresso internacional, em Washington, EUA, estabeleceu-se um padrão 

mundial de tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico, nos diversos 

países do mundo, seria definido por meridianos espaçados a cada 15, tendo como origem o meridiano 

de Greenwich, Inglaterra (Reino Unido). 

 
De Agostini, 2011. Adaptado. 

Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação: João, que vive na cidade 

de Pequim, China, recebe uma ligação telefônica, às 9h da manhã de uma segunda-feira, de Maria, 

que vive na cidade de Manaus, Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou? 

a) 21h do domingo.  

b) 17h do domingo.  

c) 21h da segunda-feira. 

d) 17h da terça-feira. 

e) 21h da terça-feira. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

Os fusos horários existem afim de equilibrar a sensação de horas e dias, de acordo com a incidência solar 

no planeta terra.  

2. e  

A escala de um mapa é presentada pelo número 1:25.000.000, o que significa dizer que 1 cm equivalem a 

25.000.000 cms no mapa. Assim, para saber a distância real de 1,5, basta multiplicar esse valor pela escala 

25.000.000, e converter de cm para km.  

3. e  

Os satélites e instrumentos do sensoriamento remoto tem sido cada vez mais popularizados, mas já foram 

muito caros. Se constitui numa ferramenta geopolítica importante pela capacidade de monitoramento 

de todas as partes do mundo.  

4. e 

A questão parte da ideia de que o globo terrestre originalmente não possui essa divisão sul e norte, e 

com o sul não causaria essa sensação. 

5. b 

Para acertar a questão, é necessário inferir do mapa o tamanho de cada representação com a similaridade 

dos dados, a partir do conhecimento e do imaginário geográfico. 

6. a 

Para chegar do A ao B, é mais perto dar a volta para leste do que para oeste, depois subir ao norte e 

 

7. d  

A questão tem por objetivo demonstrar que, dependendo do centro que foca a projeção, altera o 

tamanho e consequentemente, a intencionalidade da mensagem geopolítica passada na representação.  

8. d  

Com mapas topográficos, é preciso visualiza-los em 3D, crescendo com seus topos, e imaginar também 

o sol nascendo a leste. A sombra seria feita pelo topo das montanhas em direção oeste sul.  

9. b 

Dizer que a escala é grande, quer dizer que existe um alto grau de detalhes, apresentando uma área 

menor. Uma escala pequena quer dizer um baixo grau de detalhes, mostrando uma área maior.  

10. a 

Localizando os dois pontos indicados, podemos perceber que há uma distância de 12 fusos horários entre 

as cidades. Daí é só contar das 9h da manhã do ponto de Manaus, 12 fusos a frente, resultando 21h de 

domingo porque o tempo adiantou então tem que ser no dia seguinte. 
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Aprofundamento na História 

do Século XX  

27 

ago 

 

RESUMO   
 

 

O resumo a seguir pretende tratar de forma rápida e objetiva dos principais temas do século XX, assim, 

poderemos compreender a formação do mundo atual baseado nas mais importantes experiências humanas 

do último século. 

 

A Primeira Guerra Mundial 
 

A economia industrial em conjunto com o capitalismo financeiro são os principais contextos econômicos 

que deram origem ao conflito, a disputa por mais mercados consumidores fora da Europa aqueceu as 

disputas geopolíticas das regiões da África e da Ásia. Não só de mercado consumidor sobrevive a indústria, 

a busca por matéria prima nas colônias africanas e asiáticas foi um fator importante para as disputas territoriais 

que impulsionaram o conflito, a segunda fase da revolução industrial levou a industrialização para todas as 

partes da Europa além dos Estados Unidos e Japão, ou seja, todas as potências mundiais estavam atrás da 

expansão industrial e com tecnologia suficiente para dominar outros continentes. 

 

a África pela sua proximidade 

geográfica com as potências europeias era motivo de disputa na segunda metade do século XIX, alemães, 

franceses e ingleses cresciam suas ambições na região. Em 1880 o Tratado de Madri regulou a exploração no 

território Marroquino para as três principais potências, porém os conflitos pela região deram a hegemonia 

para a França, entretanto a Alemanha depois de novos conflitos conseguiu a região do Congo em troca do 

Marrocos, mas os franceses nunca reconheceram o direito de posse alemão. 

 

Os povos europeus estavam em sua maioria sob o comando de líderes ditatoriais ou monarquias que mesmo 

com constituições estavam sob o comando de líderes totalitários e antiliberais, nesse terreno é fácil nascerem 

ideologias com um nacionalismo e ufanismo acentuado. Todos os governos antes e durante a guerra 

investiram em propaganda nacionalista que engrandecesse o espirito nacional e dessa legitimidade popular 

para a disputa de territórios. 

 

Como destaque desse sentimento temos o revanchismo francês, desde a Guerra Franco-Prussiana que 

resultou na perda da região da Alsácia e Lorena os franceses nutriam um sentimento de revanche e ódio pelos 

alemães. Essa guerra merece destaque, pois terminou a unificação alemã e italiana que foram arquitetadas 

ou ajudadas pela Prússia fortalecendo um lugar do agora Império Alemão e do Reino da Itália no cenário das 

grandes potências industriais. 

 

Os europeus apesar do clima político tenso estavam em uma época de avanços tecnológicos, efervescência 

artística e seguridade econômica. Os modernistas surgiam com força nos países mais desenvolvidos como 

França e Alemanha, o futurismo foi um dos principais exemplos das novas escolas artísticas, este movimento 

artístico punha em relevância os avanços tecnológicos e a industrialização do mundo. 

 

A ciência continuava o progresso iniciado na segunda revolução industrial da segunda metade do século XIX, 

o avião fora inventado, os barcos e os trens estavam mais desenvolvidos nessa época, em grande parte pela 

corrida armamentista das potências mundiais, o rádio e o cinema começavam a se desenvolver e ganhariam 

um empurrão com o desenvolvimento do conflito e dominariam a comunicação de massa como término do 

conflito. 

 

Um aspecto positivo para ressaltar é a maior liberdade e destaque do papel feminino na sociedade, o esforço 

de guerra nos países foi o motivo para o emprego das mulheres antes em campos exclusivamente masculinos, 

estas deixavam a sua casa para trabalhar em fábricas e até mesmo como policiais nas grandes cidades além 

de exercerem serviços administrativos nas forças armadas e governos, isso foi importantíssimo para o 

movimento feminista buscar outros direitos exclusivos dos homens. 
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A guerra começa com um acontecimento não tão importante se olhado isoladamente, no entanto, se 

colocarmos o fato das potências terem se aliado podemos ter a real dimensão dele. O assassinato do 

Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono Austro-Húngaro, foi a faísca que precisaria para iniciar 

o incêndio que consumiu toda a Europa. Sua morte em Sarajevo (Bósnia Herzegovina) foi um plano de um 

grupo nacionalista sérvio, a Mão Negra, que pretendia a independência da Bósnia Herzegovina do domínio 

austro-húngaro, estes por sua vez demandaram uma punição exemplar para o assassino e a destruição da 

Mão Negra, contudo os sérvios tinham interesses na região da Bósnia, e o desleixo na investigação e punição 

do crime fez com que os austro-húngaros declarassem guerra a Sérvia em vinte oito de julho de 1914, os 

outros países foram sendo arrastados para o conflito até tomar proporções gigantescas. 

 

No início a guerra se limitava aos movimentos dos exércitos próximos as fronteiras e as provocações estatais 

por meio da imprensa, além da grande propaganda nacionalista e campanhas de recrutamento dentro dos 

países. As ofensivas foram as grandes campanhas para a conquista de territórios, a primeira em 1915 foi pelo 

lado do Japão que logo depois de conquistarem territórios coloniais na Ásia como a Península Coreana que 

na época pertencia a Rússia, no mesmo ano a Itália que havia se recusado a entrar no conflito, recebe ofertas 

de territórios coloniais dos Franceses e Ingleses e entra no conflito para o lado da Tríplice Entente que sai 

com a hegemonia nas batalhas de Somme e Verdun, a Alemanha agonizava, e para dar o tiro de misericórdia 

entra em 1917 os Estados Unidos, que até então dava apoio ao lado da Inglaterra e França. 

 

Em 1917 a Europa já estava cansada de guerrear, e várias propostas de paz são avaliadas pelos participantes, 

porém sem sucesso, com o cansaço e o moral abalados os alemães derrubam o imperador e instituem a 

República de Weimar que concorda com o armistício e para a guerra, antes disso já haviam se retirado a 

Rússia depois da revolução socialista (influenciada pela guerra e miséria dela consequente), a Bulgária, 

Império Turco e Império Austro-Húngaro haviam saído do conflito entre 1917 e 1918. 

 

O Tratado de Versalhes assinado em 1918 colocou o fim definitivo na guerra, houve uma tentativa de um 

. 

Contudo os países vencedores impuseram uma dura punição econômica a Alemanha além de praticamente 

desmilitariza-la, limitando o número de seus soldados e proibindo a construção de submarinos e navios de 

guerra. 

 

A Crise de 1929 
 

Os anos de 1920 foram os de maior crescimento para a economia ianque, estes vivenciavam uma grande 

prosperidade advinda do pós-guerra, o vácuo de produção industrial no provocado pelos europeus havia 

sido suplantado pelos estadunidenses. Cresciam as fábricas e também a burguesia industrial, que vendia seu 

modo de vida ao mundo. O american way of life se tornava popular no mundo todo por intermédio do 

cinema, que também crescia principalmente na costa oeste do país, o consumo de cultura dos Estados 

Unidos crescia tanto quanto o consumo de seus bens industriais.  

 

 bens e na cultura do enriquecimento, 

as cidades fervilhavam de pessoas e as megalópoles de hoje como Nova Iorque e Los Angeles tomavam seus 

contornos e formas atuais, crescia também o crime ligado ao contrabando de bebidas e figuras míticas como 

Al Capone aparecia como estrelas do submundo nos jornais. A sociedade posterior foi bem diferente, a fome 

e o desemprego assolaram a nação estadunidense a medida que as empresas iam falindo. Não era incomum 

ver filas de pessoas disputando poucas vagas e outras esperando um prato de comida, nessa época os 

assaltantes de bancos eram vistos por certas pessoas como heróis e houve um aumento nos crimes 

relacionados ao tráfico de bebida. 

 

Porém, essa época de prosperidade lançava uma especulação financeira que ao final acabou se tornando um 

mal para o capitalismo da época, com o otimismo, as pessoas compravam ações das empresas e os bancos 

tinham facilidade de crédito já que o consumo estava em alta. No entanto a especulação começou a ser um 

mau negócio, com o otimismo do mercado as empresas investiram mais com a facilidade de crédito 

produzindo mais bens que não foram absorvidos pelo mercado. 

 

Acontecia uma crise de superprodução, que não se limitou a cidade e começava a falir pequenos agricultores 

e grandes empresas do campo, assim os produtos não saiam dos estoque e deixavam de gera lucro fazendo 

as ações das empresas em geral começaram a diminuir de valor os investidores vendiam as ações que não 
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eram compradas por outros investidores. Basicamente as empresas não valiam mais nada, e logo, não 

poderiam pagar os empréstimos feitos pelos bancos levando a uma falência generalizada dos bancos e das 

empresas. 

 

Em 24 de outubro de 1929 os preços das ações despencaram na bolsa de valores de Nova Iorque, tendo a 

-  

empresas cometeram o suicídio, porém os trabalhadores que sofreram mais com a recessão econômica 

sendo demitidos em massa. Filas de desempregados nos centros das cidades e do campo se formavam para 

receber doações de comida nas igrejas e centros de caridade. 

 

Como os Estados Unidos comprava muita matéria prima para sua indústria e consumia uma boa parte da 

produção mundial, todas as nações foram afetadas pela crise, com a exceção da União Soviética onde os 

planos quinquenais de planejamento econômico até então postos em prática guardaram a economia do país 

socialista que tinha a produção voltada para o mercado interno e não era tão dependente economicamente 

dos Estados Unidos. 

 

A Ascensão do Fascismo 
 

A República de Weimar que surgiu após a abdicação de Guilherme II não inspirava confiança na população, 

e as crises econômicas abalavam ainda mais a frágil estabilidade política da Alemanha, esse cenário favorecia 

o crescimento e a radicalização de movimentos contestadores tanto da direita como os Freikorps, grupo 

paramilitar tolerado pela República de Weimar que muitas vezes foi usado para repressão como exército 

oficial, na parte da esquerda podemos citar a Revolução Alemã e a República Soviética da Baviera, ambas 

surgiram do Partido Social Democrata Alemão, que proclamou a república, e foram duramente reprimidos 

pelos Freikorps. 

 

Depois de servir na Primeira Guerra e se desiludir com a derrota alemã (como grande parte dos alemães), 

Adolf Hitler se envolveu com o Partido dos Trabalhadores Alemães, nesse partido suas ideias antissemitas, 

nacionalistas e forte influência dos grupos paramilitares como o Freikorps ganharam popularidade e em 1920 

foi transformado no Partido Nacional Socialista Alemão (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 

NSDAP), a expressão nazismo vem da ideologia do partido Nacional Socialismo sendo Nazi uma abreviação 

em alemão. 

 

O partido contava com duas milícias criadas em 1921, inspiradas na Freikorps, primeiramente foi criada as 

Tropas de Assalto que incorporaram as milícias anticomunistas e de extrema direita da Alemanha, estes 

perseguiam os opositores do partido como anarquistas e comunistas além de destruir propriedades judias e 

espancar judeus. Depois de um tempo com o início do culto a imagem de Hitler foi criada uma guarda de 

proteção de sua pessoa, que também perseguia judeus e opositores, a SS. 

 

Hitler planejava tomar o poder de assalto desde esse ano, em 1923 aproveitando a fragilidade econômica da 

Alemanha após a França ter tomado a região de Rhur como garantia das indenizações alemãs os nazistas com 

as suas milícias tentaram dar um golpe e derrubar o governo, a ação não deu certo, e ficou como Putsch de 

Munique. Adolf foi condenado a nove anos de prisão, no entanto passou somente nove meses, nesse período 

Hitler escreveu o Mein Kampf (Minha Luta em alemão) que sintetizou a ideologia nazista em um livro. 

 

Com a chegada da crise de 1929 a fome, inflação e o desemprego assolaram o país, o que seria uma nova 

oportunidade para um avanço nazista. Hitler percebendo a situação social da Alemanha durante a crise 

mudou o tom de seu discurso, antes dela este criticava os capitalistas e o mal do sistema, mas depois da crise 

para ganhar apoio da alta burguesia com medo de mais revoltas comunistas, assim este mudava o alvo de 

seus discursos e começava a destilar seu ódio aos judeus e minorias, enaltecer o povo alemão e a cativar o 

revanchismo contra as potências vencedores da Primeira Guerra, tudo isso pautado em muita propaganda 

nazista e culto a imagem de Hitler. 

 

Tanto que em 1932 Hitler vence as eleições parlamentares e assume como primeiro ministro, e logo 

providencia seu golpe falso, este comanda um incêndio no Reichstag (parlamento alemão) culpa os 

comunistas e põe a Alemanha em uma espécie estado de sítio, revoga a constituição e os direitos civis mais 

básicos. No ano seguinte este cria a Gestapo, polícia política, para perseguir seus opositores os mandando 

para os primeiros campos de concentração. 
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Com a morte de Hindemburg, em 1934, este acumula os cargos de presidente e primeiro ministro, nessa 

época ele anuncia o Terceiro Reich, que seria o terceiro grande império alemão e durariam mil anos, fazendo 

alusão aos tempos do Sacro Império Romano Germânico. No ano seguinte este põe em prática sua política 

-lhes cidadania, basicamente essas leis 

institucionalizaram o racismo contra os judeus. 

 

O fascismo italiano começa do mesmo ponto que o nazismo, depois da primeira guerra a Itália saia 

descontente das compensações territoriais que recebera nos tratados de paz, para piorar a situação o país 

era assolado por um desemprego já que os soldados egressos da guerra não encontraram empregos e, 

portanto sem dinheiro não consumiam gerando mais desemprego gerando um ciclo de uma recessão 

econômica. 

 

Em resposta a crise os movimentos políticos ligados aos trabalhadores realizaram uma grande greve em 1919 

seguida de uma expressiva contagem de votos no Partido Socialista nas eleições do mesmo ano, porém não 

somente os movimentos ligados à esquerda se radicalizaram, dois anos mais tarde em 1921, Benito Mussolini 

fundou o Fascio di Combattimento, uma milícia fascista que seria a resposta aos movimentos proletários, é 

importante citar que até 1915 Mussolini militava no Partido Comunista, porém na época da guerra Benito saiu 

do partido por diferenças ideológicas e se alistou no exército italiano. 

 

O Fascio di Combattimento era formado por jovens burgueses anticomunistas e veteranos de guerra que 

como no Freikorps não se adaptaram a vida cívica e buscavam uma militarização da sua realidade, os 

 entraram para a 

política como Partido Fascista. Que logo de cara recebeu apoio a burguesia italiana com medo do avanço 

socialista, que não acreditavam que a democracia liberal fosse conter o avanço dos proletários. 

 

íderes dos trabalhadores e espalhando 

sua ideologia de estado forte e presente na vida de todos os cidadãos. Frente a tamanha pressão o primeiro 

ministro Luigi Facta renunciou no mesmo ano de 1922 e o rei Vitor Emanuel III permitiu a organização de um 

novo governo sobre o comando do Il Duce (ou O General, em italiano). A sombra do fascismo rondava a 

Itália e em 1924, com a maioria das cadeiras no parlamento, Mussolini instaurou uma ditadura expulsou os 

deputados opositores e fechou os jornais que o criticavam, como Hitler (mas uma década antes), Mussolini 

agiu em prol da ordem pública já que o período era de instabilidade política. 

 

Para tirar o país da crise de 1929, Mussolini investiu em obras públicas e na indústria bélica, para gerar mais 

empregos e preparar a Itália para a guerra que estava por vir. O modelo de Mussolini de governo fascista se 

espalhou, o ódio anticomunista e o fortalecimento do estado foi adotado com suas variantes pela Alemanha 

de Hitler, pelo Brasil de Getúlio Vargas, Espanha de Francisco Franco e Portugal de António Salazar. 

 

As décadas de 1930 até 1950 foram as mais prejudiciais para a democracia mundial, os regimes totalitaristas 

na Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e Brasil foram lamentáveis para o desenvolvimento humano e uniram 

ideologias baseadas no ódio racial e político que existiam em menor grau desde o fim da Primeira Guerra, 

elas infelizmente cativaram muitos adeptos que reverenciam suas ideias excludentes e racistas até hoje com 

os grupos neofascistas e neonazistas, muitos deles são a fonte de ódio aos imigrantes na Europa e no Brasil. 

 

Segunda Guerra Mundial 
 

Com a invasão da Polônia em 1939 França e Inglaterra foram ao combate, declaram guerra aos alemães,porém 

não foram com todas suas forças. Pretendiam acabar com os germânicos em alguns meses. No entanto foram 

despreparados, Hitler havia invadido em 1940 a Dinamarca e a Noruega e os expedicionários anglo-franceses 

ficaram encurralados pelas forças alemãs Narvik sendo resgatados posteriormente até mesmo por barcos 

civis devido a urgência e precariedade das tropas. A ofensiva alemã na Noruega e Dinamarca garantia a 

passagem de tropas e suprimentos entre a Alemanha e a Península Escandinávia, a Suécia era um caso 

particular, havia mantido sua neutralidade durante a guerra, no entanto mandava suprimentos para os dois 

lados, com destaque para os alemães, deixou passar tropas nazistas por seus territórios e recusou o mesmo 

direito para os aliados, no entanto abrigou diversos refugiados e antifascistas mesmo tendo vários nazistas de 

destaque, como industriais e políticos, em sua sociedade. 

 

No mesmo ano foi invadia a Holanda e a Bélgica, também parte do projeto do espaço vital e da caça pelos 

judeus. A França é também um caso particular na campanha de guerra alemã, os nazistas dominaram a grande 
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erra relâmpago, 

usada nas outras invasões e característica do exército alemão. A França se rendeu um mês depois os nazistas 

desfilavam em Paris que depois da iminente chegada dos alemães declarou-  

iria resistir a ocupação nazista, a rendição francesa foi assinada no mesmo lugar da rendição alemã na primeira 

guerra, criava-se também a República de Vichy nos termos do acordo de rendição.  

 

Foi extinta a Terceira República Francesa e o Marechal Pétain era o líder do governo, extinguiu a constituição 

e decretou leis raciais, entregou os judeus para a Alemanha e barrara a saída dos franceses do território, 

colocou um membro francês nazista para o comando das Milícias de Vichy (polícia da república), do outro 

lado estava o Marechal Charles De Gaulle, Líder da França Livre que comandava as ações da resistência 

francesa a distância de Londres, após a guerra foi presidente da França e Pétain foi condenado a prisão 

perpétua morrendo no cárcere. 

 

Em 1940 a Itália entra na guerra, sendo um reforço para as tropas do eixo, a entrada era inevitável devido a 

ideologia fascista, a Inglaterra declara guerra aos italianos dois dias depois. No mesmo ano começam Londres 

é alvo de extensos bombardeios noturnos, grande parte da capital inglesa fica em ruínas, o eixo avança com 

as vitórias na Europa, e leva a guerra oficialmente ao Pacífico. O expansionismo japonês do imperador Hiroito 

chegou ao arquipélago do Havaí, em dezembro de 1941 a força aérea imperial atacou à base naval dos Estados 

Unidos em Pearl Harbor, levando os ianques a guerra no ano seguinte, mesmo tendo uma oposição grande 

m inglês) reivindicava a 

neutralidade do país. No entanto o ataque a base naval não deixou dúvidas para a declaração de guerra. 

 

Nesse momento da guerra o eixo havia dominado o norte da África, grande parte da Europa ocidental além 

da Iugoslávia e Grécia e invadiu a Rússia fazendo grandes avanços. Porém com os Estados Unidos entraram 

na guerra, estes tinham uma boa tecnologia militar e mesmo com o abalo do ataque a Pearl Harbor não 

perderam o folego industrial e militar começando a ajudar na frente ocidental, na frente oriental Hitler 

avançava até a periferia de Stalingrado (atual Volgogrado), porém a chegada do rigoroso inverno russo 

somado ao contra ataque soviético repeliu as tropas para fora da Rússia. 

 

Também em 1942 os Estados Unidos começaram a contra ofensiva afundando quatro importantes portas 

aviões japoneses, e dominando mais tarde a ilha de Guadalcanal, no ano seguinte os russos tomam de volta 

Stalingrado e expulsam de vez os nazistas começando assim sua marcha para Berlim, no mesmo ano os aliados 

retomam suas colônias no norte da África, assim os alemães e italianos perderam o controle do Mediterrâneo 

abrindo espaço para a invasão da Itália, a ilha da Sicília é tomada pelos britânicos e estadunidenses em agosto 

de 1943, e assinam a rendição com o primeiro ministro italiano Pietro Badoglio, anunciado seis dias depois 

em 9 de setembro, então o rei Victor Emanuel III destitui e prende o líder fascista Benito Mussolini, formando 

um governo provisório com Badoglio dividindo a Itália em duas zonas.  

 

Os aliados em colaboração com batalhões de italianos anarquistas, comunistas, monarquistas e outros 

opositores a Mussolini fazem frente a invasão nazista, os alemães regatam Mussolini e formam outro governo 

em Roma, porém este governo dura somente 270 dias e Benito acaba morto pelas guerrilhas antifascistas em 

Milão quando tentava escapar para a Suíça em abril de 1945. 

 

Em 1944 como a guerra quase perdida para a Alemanha, opositores a Hitler de dentro do partido nazista 

tentaram assassina-lo, porém o atentado fracassou e Hitler saiu apenas ferido, ordenando a execução sumária 

dos lideres, o movimento comandado por uma elite civil e do exército filiada ao partido nazista, pretendia 

derrubar o líder e assinar um armistício com os aliados. Mesmo que com sucesso os lideres aliados já não 

parariam mais a guerra até a ocupação da Alemanha. 

 

A partir de 1943 vimos uma virada da guerra para o lado dos Aliados, os países do Eixo perdiam em todas as 

suas frentes com o avanço dos Estados Unidos e do Reino Unido com várias tropas coloniais, a tomada das 

Filipinas pelos Estados Unidos, o avanço soviético na frente Oriental alemã com destaque para a batalha de 

Kursk uma das maiores batalhas de blindados da guerra. No lado Ocidental da frente de batalha os países 

aliados planejaram em uma conferência o contra ataque do lado ocidental, o Dia D como era chamado foi 

um desembarque maciço das tropas aliadas do ocidente, as praias francesas de Utah e Omaha foram tomadas 

por trezentos e sessenta mil homens da Inglaterra, Canada, Estados Unidos e Franceses Livres além de 

blindados e caminhões com um extenso apoio aéreo e marítimo.  
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O ataque se realizou em 6 de junho de 1944 e em setembro acontece a capitulação de Paris libertando a 

França do julgo nazista. No mesmo ano as tropas soviéticas invadem o solo alemão conquistado o estado da 

Prússia Oriental, e em abril de 1945 as tropas soviéticas chegam a Berlim, Hitler sem saída escreve seu 

testamento político deixando Joseph Goebbels em seu lugar como Chanceler, logo após se suicida junto 

com Eva Braun seu sucessor Goebbels e sua família. As rendições se dão nos dias 7 e 8 de maio a Primeira em 

Reims na França no Quartel General dos aliados ocidentais e outra em Berlim aos soviéticos, na guerra do 

pacífico os estadunidenses entram em território japonês dominando as ilhas de Iwo Jima e Okinawa. 

 

A guerra estava vencida para o lado dos aliados todas as frentes estavam dominadas e o principal país do eixo 

havia cedido, mas em 6 e 9 de agosto de 1945 os Estados Unidos lançam as duas piores de todas as suas várias 

bombas que haviam soltado sobre o Japão, as bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki ceifaram milhares de 

vidas no dia de sua explosão e de anos mais tarde, condenando toda a geração daquelas cidades. O Japão 

rendeu-se setembro de 1945 acabando finalmente a guerra após de anos de morte e abusos humanitários dos 

dois lados em maior ou menor medida, o mundo depois dessa guerra mudou para sempre. 

 

Guerra Fria 
 

Logo depois do fim da segunda guerra as disputas de influência voltaram a ser destaque nos conflitos 

mundiais, com a derrota do Eixo os japoneses desocuparam a península coreana depois de grandes 

barbaridades influenciadas pelo seu expansionismo. Com a Coréia desocupada os aliados decidiram seu 

futuro sem a consulta popular, em 1945 a Coréia estava sob outro governo, foi nomeada uma comissão 

americano-soviética que governou o país, ficou decidido que em 1950 a Coréia seria Independente, em 1948 

depois de muita convulsão social e política nos anos anteriores por causa dos anos de dominação estrangeira 

aconteciam duas eleições simultâneas na península, uma no norte e outra no sul fundando assim dois países 

separados, que depois de intensos conflitos menores no paralelo 38, fronteira entre os dois 

países, o norte invade o sul a fim de unificar a Coréia sob o regime socialista. 

 

Os Estados Unidos a fim de afirmar sua presença na Ásia apoiaram os sul-coreanos para manter sua influência 

e o governo do sul capitalista. Já pelo outro lado o apoio a empreitada comunista feio diretamente dos 

chineses e um pouco mais escondido da URSS, a guerra durou até 1953 e terminou com as ameaças dos EUA 

de bombardear com armas nucleares a China e a Coréia do Norte se as hostilidades não parassem, assim os 

nortistas e sulistas assinaram o armistício que estabelecia uma zona desmilitarizada ao longo do paralelo 38. 

 

Outro conflito que foi influenciado e levado a cabo pelos Estados Unidos foi a guerra do Vietnã, logo depois 

da libertação da Indochina pelo Viet Minh (grupo comunista e anticolonial) que lutou ao lado dos aliados 

contra a França de Vichy (fascista) e o Japão, assim depois da vitória Ho Chi Min instaurou um regime 

comunista no norte enquanto no sul a derrota se deu pela mão dos ingleses. 

 

Assim em 1954 havia duas repúblicas, no Vietnã do Norte o regime era socialista e o Vietnã do Sul era uma 

ditadura militar capitalista apoiado pelos EUA. A guerra começa oficialmente em 1959 quando os guerrilheiros 

socialistas do Sul os Viet Congs atacaram uma base dos Estados Unidos no Vietnã do Sul dando início ao 

conflito, que nessa época não tinha o apoio direto dos EUA, porém, em 1964 estes passam a mandar soldados 

e equipamentos para lutarem ao lado dos sulistas. 

 

Com essa intervenção o cenário político e social entrou em convulsão nos Estados Unidos, enormes protestos 

contra a guerra do Vietnã por sua falta de apoio interno, principalmente protagonizados por ativistas 

associados à cultura hippie, movimentos de esquerda e do movimento pelos direitos civis dos negros (tendo 

em vista que havia um grande alistamento de soldados negros) provocou a retirada estadunidense de Saigon 

em 1970 com a invasão dos comunistas, tudo isso somado ao terreno de florestas tropicais desconhecido 

pelos estadunidenses e as apuradas técnicas de guerrilha dos Viet Congs e do exército do norte culminaram 

com a derrota dos capitalistas dm 1973 com a assinatura do Acordo de Paris e a retirada definitiva em 1975. 

 

Em outubro de 1962 uma crise entre as duas maiores potências quase levou o mundo a sua aniquilação, os 

russos estavam instalando em Cuba uma série de mísseis nuclearas, assim que os Estados Unidos souberam 

o presidente John Kennedy anunciaria o ocorrido na televisão estadunidense, assim começava um bloqueio 

naval e ameaçara invadir a ilha caso os soviéticos não retirassem os mísseis. Uma negociação foi instalada 

entre as duas potências que terminaria com os Soviéticos e Estadunidenses cedendo um pouco, os soviéticos 

desinstaláramos misseis com a promessa de Kennedy não invadir Cuba e os EUA tiraria os mísseis da Turquia 
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que estavam muito perto da URSS, depois desse episódio foi inaugurada um canal direto entre os lideres do 

EUA e da URSS além dos dois países reduzirem seus armamentos nucleares. 

 

Essa visão deturpada, ainda sim, influenciou por outro lado o surgimento de uma outra cultura. O fim da 

segunda guerra mundial e dos extremismos autoritários abriu caminho para as ideologias que prezassem mais 

pelas liberdades tanto individuais como coletivas, pelo fim de velhas imposições sociais e por mais liberdade 

sexual e social das mulheres. Vários intelectuais da Europa e Estados Unidos influenciaram essas  correntes 

de pensamento mais libertário, no mundo cultural o rock em suas versões mais psicodélicas arrastavam 

multidões para gigantescos festivais de música como o de Woodstock em 1969. O mundo cultural, tanto 

comercial como não comercial, estava imerso nessa nova cultura. 

 

Os as lutas dos movimentos feministas, negros e LGBTs se intensificavam nessa época, no campo da luta pelo 

direito das mulheres há um crescimento muito intenso na militância desses movimentos, isso foi fruto de uma 

grande participação feminina no esforço de guerra nos campos de batalha e nas fábricas, assim nessa 

segunda fase do movimento eram reivindicados mais do que somente direitos políticos, mas pretendia-se 

acabar com a descriminação de gênero no âmbito social, como por exemplo a separação de papeis 

masculinos e femininos além de uma igualdade e consolidação da mulher nos ambientes de trabalho, um dos 

grandes nomes que influenciaram essa geração foi o da filosofa francesa Simone Beauvoir. 

 

O movimento negro pelos direitos civis também causou espanto na sociedade tradicional estadunidense, 

mesmo depois da guerra da secessão os afro americanos sofriam imensas sanções legais, principalmente nos 

estados do sul dos EUA, nesses lugares que até hoje guardam um revanchismo racista do norte e dos negros 

haviam leis que segregavam os negros dos brancos, como por exemplo leis que previam lugares separados 

para negros e brancos nos ônibus, restaurantes, cinemas e outros lugares. O movimento não foi bem 

recebido pelos setores conservadores e nem pelos governos estaduais desses lugares, sempre sobrava um 

saldo sangrento de mortos e feridos nas manifestações do movimento que usavam de táticas de 

desobediência civil, como o caso de Rosa Parks que se recusou a ceder seu lugar em um ônibus em 

Montgomery no Alabama em 1955 o que provocou o Boicote dos Ônibus de Montgomery promovido pela 

Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (NAACP em inglês). 

 

Outro movimento famoso de resistência eram os Panteras Negras, fundado em 1967 inicialmente era um 

grupo de autodefesa dos bairros de maioria negra contra os abusos policiais, mais tarde o grupo ganhou 

contornos de um marxismo revolucionário, sendo que algumas alas mais radicais eram a favor da revolução 

armada. O grupo chegou a contar com mais de dois mil membros filiados com sedes em todo o país, estes 

sofreram uma dura repressão policial e um desmantelamento sistemático provocado pelo FBI, onde muitos 

membros foram executados ou presos, uma de suas membras mais famosas foi a ativista Angela Davis. 

 

Os movimentos de libertações homossexuais também ganharam destaque nas décadas de 1960 e 1970, 

principalmente depois das revoltas de Stonewall em Nova Iorque, Stonewall era um bar destinado ao público 

LGBT que na época sofria grande perseguição das autoridades e empresas privadas, em 26 de julho de 1969 

a polícia de Nova Iorque tentou invadir esse bar, porém os visitadores e pessoas dos arredores organizaram 

uma enorme resistência contra a ação policial onde no fim conseguiram por seguidas noites durante seis 

meses afastar a polícia do bairro de Greenwich Village e organizar uma luta coesa pelo direito dos 

homossexuais que se espalhou pelo resto do país, um dos mais famosos nomes dessa luta foi o representante 

municipal por São Francisco Harvey Milk, sendo o primeiro homossexual eleito para um cargo político, na 

política esses movimentos eram majoritariamente capitalistas, porém uma parte apoiava políticas e regimes 

de esquerda. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  "Nós afirmamos o direito de todos os povos coloniais seguirem seu próprio destino. É preciso que 

todas as colônias sejam libertadas da dominação imperialista estrangeira, quer seja ela política ou 

económica. Os povos colonizados devem ter o direito de eleger seus próprios governantes, sem 

restrições vindas de potências estrangeiras. Afirmamos aos povos colonizados que eles devem lutar 

para alcançar seus objetivos por todos os meios à sua disposição."  
Declaração do V Congresso Pan-Africano, março de 1945, Manchester 

 

De acordo com o texto é possível concluir:  

 

a) prega-se como instrumento de libertação anticolonial a luta em termos morais e diplomáticos 

apenas, sem o uso da violência.  

b) trata-se de uma condenação ao Colonialismo, porém apenas nos seus aspectos políticos contrários 

à autonomia colonial. 

c) a questão colonial revela-se em sua plenitude após a Segunda Guerra Mundial, abrindo o caminho 

para a Descolonização.  

d) o Congresso acima citado representou apenas uma forma de chamar a atenção mundial para as 

reivindicações dos colonizados, com o objetivo de que fossem feitas reformas na administração 

colonial.  

e) dá-se ênfase especial à dominação económica, deixando para segundo plano a questão do 

autogoverno. 

 

2. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que floresceu e se divulgou com maior intensidade a música 

negra nos EUA: o jazz e o blues. (...) Houve uma verdadeira busca de ritmos e sons diferentes, 

emocionantes, como os africanos e latino-americanos.  
Eric J. Hobsbawm  

 

A busca de novos estilos e tendências artísticas, nos EUA e na Europa, após o fim da Primeira Guerra, 

refletia:  

a) a euforia pela conquista da vitória pelos participantes da Tríplice Aliança, após a entrada dos EUA 

no conflito, em 1917. Isso contagiou o mundo ocidental de otimismo.  

b) a busca de um novo sentido para a vida, uma forma inovadora de compreender o mundo do pós-

guerra, de uma Europa destruída materialmente, dependente economicamente dos EUA e arrasada 

pelo elevado índice de mortos.  

c) o apoio financeiro e material norte-americano, fundamental para a vitória da Entente e seus aliados, 

que, sob a forma de agradecimento, passaram a não mais rejeitar, a arte produzida nos EUA.  

d) graças ao seu poder criador e à eterna busca do homem pela novidade, ele foi capaz de superar 

os prejuízos resultantes da guerra e, por meio de um novo ritmo, recuperar o antigo prestígio 

econômico europeu.  

e) uma atitude condescendente por parte da Europa, berço cultural da humanidade, em 

reconhecimento ao grande número de baixas sofridas pelo exército norte-americano durante a 

guerra. 
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3. 

silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos (como os eslovacos na 

Tchecoslováquia ou os croatas e eslovenos na Iugoslávia) chegassem a ser parceiros no governo, o 

que naturalmente não aconteceu e, com igual arbitrariedade, criaram com os povos que sobraram um 

terceiro grupo de nacionalidade chamadas minorias, acrescentando assim aos muitos encargos dos 

novos Estados o problema de observar regulamentos especiais, impostos de fora, para uma parte de 

-criados, por sua vez, que haviam recebido a independência com 

a promessa de plena soberania nacional, acatada em igualdade de condições com as nações 

ocidentais, olhavam os Tratados das Minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de 

 
Arendt, Hannah. As Origens do Totalitarismo, 1951. 

 

A alternativa mais condizente com o texto é:  

 

a) após a Primeira Guerra, os Tratados de Paz estabelecidos solaparam a soberania e estabeleceram 

condicionalmente aos novos Estados do Leste europeu através dos Tratados das Minorias, o que 

criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos em um mesmo Estado.  

b) o surgimento de novos Estados-nações se fez respeitando as tradições e instituições dos povos 

antes reunidos nos impérios que desapareceram com a primeira Guerra Mundial.  

c) os Tratados de Paz e os Tratados das Minorias restabeleceram, no mundo contemporâneo, o 

sistema de dominação característico da Idade Média.  

d) apesar dos Tratados de Paz estabelecidos depois da Primeira Guerra terem tido algumas 

características arbitrárias em relações aos novos Estados-nações do Leste europeu, o 

desenvolvimento histórico destas regiões demonstra que foi possível uma convivência harmoniosa 

e gradativamente ocorreu a integração entre as minorias e as maiorias nacionais.  

e) os Tratados de Paz de pois da Primeira Guerra conseguiram satisfazer os vários povos do Leste 

europeu. O que perturbou a convivência harmoniosa foi o movimento de refugiados das 

revoluções comunistas. 

 

4. A Grande Depressão foi um dos episódios mais trágicos da história do capitalismo contemporâneo, 

podendo-se afirmar que a crise de 1929 destruiu o liberalismo econômico por cerca de meio século. 

Dentre as opções abaixo, assinale a que não corresponde a este enunciado.  

 

a) Atingidos pela crise de 1929, os Estados Unidos, principal expressão econômica da década de 20, 

provocaram reflexos mundiais pelo comprometimento de um terço do comércio internacional.  

b) Países como Argentina, México e Brasil, agroexportadores, viram na industrialização a saída para 

suas crises. c) Os Estados Unidos protegeram-se com tarifas alfandegárias altas, desmantelando o 

sistema dominante de comércio multilateral.  

c) A Grande Depressão obrigou os governos ocidentais a darem prioridade às questões sociais.  

d) O fracasso dos planos quinquenais, na União Soviética, determinou um rápido processo de 

desindustrialização. 

 

5. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova Iorque quebrou. As ações se desvalorizaram drasticamente; os 

estoques de cereais se acumularam; os preços dos produtos baixaram. Fazendeiros faliram. As grandes 

indústrias diminuíram fortemente a produção; as médias e pequenas fecharam. Grandes massas de 

trabalhadores ficaram desempregadas. O Estado, essencialmente liberal, não intervinha na produção 

e o mercado sozinho não controlava a crise. Para controlar a crise, Franklin Delano Roosevelt, 

democrata eleito presidente em 1932, lançou um programa de reconstrução nacional, o New Deal, cuja 

meta era promover reformas profundas na sociedade norte-americana. Baseando-se no texto, 

responda.  

 

a) Qual a diferença entre o liberalismo econômico clássico e o liberalismo praticado pelo New Deal?  

b) Quais os reflexos da crise de 1929 no Brasil? 
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6. ões, execuções. Diariamente 

chegavam da Alemanha levas de judeus expatriados. Na Espanha, continuavam a liquidar os legalistas. 

Na Etiópia, os fascistas assassinavam os nativos. Na Manchúria, os japoneses matavam os chineses. Na 

Rússia soviética, continuavam os expurgos. A Inglaterra tentava ainda chegar a um entendimento com 

Hitler. Entretanto emitia um Livro Branco sobre a Palestina, proibindo a venda de terras aos judeus. Os 

poloneses começavam, finalmente, a perceber que Hitler era seu inimigo; a imprensa alemã fazia 

campanha de ódio declarado contra a Polônia. Mas no Sejm (parlamento) polonês os deputados ainda 

 
SINGER, Isaac Bashevis, A família Moskat. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1982, p. 474-475.  

 

O trecho do romance de Bashevis Singer oferece um panorama sobre a situação do mundo às vésperas 

da Segunda Guerra Mundial. A esse respeito, é correto afirmar:  

 

a) O regime nazista desencadeou uma ampla campanha de perseguição a grupos considerados 

inferiores e degenerados, como judeus, comunistas, homossexuais e ciganos, reunindo-os em 

campos de concentração onde eram submetidos a torturas, trabalhos forçados e experiências 

médico-científicas, culminando na chama

aprisionada.  

b) A posição da Inglaterra em negociar com Hitler devia-se ao receio da expansão comunista na 

Europa, mas foi alterada com o crescente processo de militarização da Alemanha e com a anexação 

da Aústria, em 1938.  

c) O temor com relação aos comunistas era comum a quase todos os governantes capitalistas da 

década de 1930, mas o preconceito contra os judeus era um traço específico da cultura alemã, 

habilmente explorado por Hitler.  

d) Os expurgos que se processavam na União Soviética dirigiam-se sobretudo contra os bolcheviques 

nacionalistas, críticos do acordo Ribentrop Molotov, que estabelecia um pacto de não agressão 

entre a Alemanha e a URSS. Em nome da revolução permanente e de uma renovação contínua dos 

quadros dirigentes, o stalinismo promoveu uma furiosa perseguição a suspeitos e opositores, 

lançando mão de processos e julgamentos viciados, torturas e execuções sumárias.  

e) O fortalecimento de ideologias nacionalistas, militaristas e autoritárias ocorreu como uma resposta 

à crise da democracia após a Primeira Guerra Mundial, num contexto de expansão econômica que 

garantia pleno emprego, estabilidade monetária e investimentos de capitais privados. 

 

7. "O Fascismo italiano e o Nazismo alemão conquistaram o respeito de muitos setores da população, 

conseguindo um financiamento junto à alta burguesia. Assim puderam resolver a crise do capitalismo, 

com a instalação de ditaduras de direita que garantiram a ordem do sistema, os lucros e as 

propriedades".  

 

Servindo de exemplo a muitos países também atingidos pelos efeitos da Grande Depressão, o 

totalitarismo:  

 

a) Reforçou o desenvolvimento armamentista, preparando o terreno para a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial.  

b) Transformou a Alemanha no país mais rico e poderoso da Europa, ameaçada em sua supremacia 

apenas pela Dinamarca.  

c) Organizou e contribuiu para a evolução do bloco capitalista, sob o controle dos Estados Unidos.  

d) Desenvolveu a tendência de cooperação entre os Estados.  

e) Reacendeu as velhas disputas nacionalistas existentes, desde o século XIX, entre a Grécia e a 

Turquia. 
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8. Ás 6 da manhã, do dia 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses bombardearam a base norte-americana 

de Pearl Harbor, no Havaí. A ofensiva iniciava o avança japonês que, oito meses depois, controlava 

parte significativa do Oceano Pacífico. Sobre os conflitos na Pacífico, durante a Segunda Guerra 

Mundial, pode-se dizer que:  

 

a) Demonstram a instabilidade política do Pacífico e do sudeste asiático, antes dominados 

principalmente pela França e pela Inglaterra, e alvo, durante a Guerra, de interesses norte-

americanos e japoneses.  

b) Ilustram o combate de japoneses e norte-americanos contra chineses e soviéticos, que tentavam 

estabelecer na região a hegemonia de Estados guiados pela ideologia socialista.  

c) Desembocam na explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, responsáveis pela 

vitória final dos países Aliados sobre os países do Eixo e pela rendição incondicional de Alemanha 

e Japão.  

d) Iniciam uma sequência de combates aéreos e navais, dos quais participaram ativamente todos os 

países envolvidos na Guerra, especialmente Alemanha e Itàlia, empenhadas em defender as 

posições japonesas.  

e) Abrem espaço para a proliferação do islamismo, que acabou por conquistar, por meio de 

revoluções populares, o controle de Estados como o Paquistão, a Índia ou as Filipinas. 

 

9. Leia atentamente:  

 

-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. 

Numa passagem de seu diário, o dr. Hachiya [que testemunhou o fato] pensa em Pompéia. Mas nem 

mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima se abateu uma catástrofe que foi 

 
Canetti, Elias. A Consciência das Palavras. SP: Companhia das Letras, 1990.  

 

O texto refere-se à explosão atômica:  

a) Com a qual os EUA conseguiram a capitulação dos japoneses, último núcleo de resistência do Eixo, 

ao fim do conflito mundial ocorrido entre 1939-45.  

b) Que funcionou como demonstração do poder militar americano, para intimidar a China que havia 

aderido ao bloco comunista no fim da Segunda Guerra.  

c) Cujo objetivo foi colocar fim ao conflito dos EUA com o Vietnã, onde os guerrilheiros locais 

impunham derrotas sistemáticas aos soldados americanos.  

d) Que resultou de acidente aéreo envolvendo caças americanos e soviéticos, quando realizavam 

operações conjuntas com arsenal nuclear no Oceano Pacífico.  

e) Resultante do bombardeio promovido pelos EUA, durante o Segundo Conflito Mundial, a Pearl 

Harbour, base militar japonesa onde era desenvolvida a bomba de hidrogênio. 

 

10. A religião, o nacionalismo e a política sempre acirraram conflitos nesse que foi o berço do monoteísmo 

judaico, cristão e muçulmano. O domínio turco, iniciado na Idade Moderna, terminou com a Primeira 

Guerra, mas a independência das várias nações ainda estava distante. França e Reino Unido, 

vencedores da guerra, assumiram o controle e dividiram a região, alimentando o nacionalismo árabe. 

Organizou-

 
Fovest, Folha de S. Paulo, 07.01.1000. 

 

O trecho faz referência:  

a) à crise do Império Turco Otomano logo após a Primeira Guerra, em oposição aos interesses 

franceses e britânicos.  

b) à região conhecida como Oriente Médio, onde hoje se intensificam os conflitos entre palestinos e 

israelenses. c) aos conflitos entre as religiões monoteístas na Idade Moderna, promovidos pelas 

políticas francesa e inglesa. d) à expansão do nazifascismo na Europa, no período entre as guerras 

mundiais, que acirrou o nacionalismo árabe.  

c) ao nascimento do Estado de Israel, por decisão da França e da Grã-Bretanha, que solucionou a 
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QUESTÃO CONTEXTO.   
  

 

A montagem da primeira guerra se encontra nas disputas imperialistas pela África e Ásia descendentes 

dessas inovações da indústria, essas disputas, inclusive dentro da Europa pelas regiões dos Balcãs e o 

Leste Europeu, assim estava feita a disputa que não encontraria saída diplomática dentro da liga das 

nações. 

 

a) Como a segunda fase da revolução industrial influenciou no imperialismo nos continentes citados. 

b) Exemplifique uma disputa imperialista antes da Primeira Guerra. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. C 

Com a segunda guerra e os horrores do holocausto fizeram a humanidade como um todo contestarem a 

superioridade intelectual e moral do homem branco. 

 

2. B 

A recuperação econômica da Europa veio em conjunto com a admiração da cultura afro-americana por 

diversos intelectuais europeus. 

 

3. D 

Os regimes nacionais conseguiram conter as revoltas minoritárias durante um tempos até a dominação 

nazista e depois a soviética, somente nas décadas finais do século XX com o fim da União Soviética as 

tensões étnico-nacionais vem à tona. 

 

4. E 

A economia planejada da União Soviética e a autossuficiência econômica sob o domínio de Stalin salvou 

o país da maior recessão do século. 

 

5.  

a) No liberalismo clássico não havia a interferência do Estado na economia, o que acontece após o New 

Deal. Ressalva-se que, nos EUA, essa interferência foi democrática, não acontecendo em outros 

países como Itália, Alemanha, Brasil e outros.  

b) No Brasil, a crise de 29 acelerou a crise do café que, por sua vez, levou ao rompimento da política 

café-com-leite, provocando a Revolução de 30 e a consequente era de Vargas. 

 

O liberalismo clássico foi reconhecido como um perigo de novas crises, assim os governos pelo mundo 

fizeram políticas de intervenções, elas vinham de ambos os lados, tanto os democráticos como o governo 

Roosvelt quanto os totalitários como de Vargas, Mussolini e Hitler. 

 

6. A 

O regime nazista foi implacável perseguidor dos opositores até mesmo fora da Alemanha, o que gerou, 

invasões na Segunda Guerra. 

 

7. A 

O militarismo dos regimes totalitários fez o plano de recuperação da economia dessas países passar pelos 

setores militaristas. 

 

8. A 

O jogo dos interesses imperialistas provocou uma enorme instabilidade na região que se seguiria nas 

lutas colônias e nos períodos de independência. 

 

9. A 

A brutalidade do ataque atômico dos Estados Unidos implicou na rendição japonesa que viera dias depois 

do ataque já que todas as opções de resistência Japonesa esgotadas. 

 

10. B 

As grandes potências tanto as ocidentais ou as orientais como o Império Turco Otomano mão promoviam 

a integração  e pacificação entre os povos muçulmanos e judeus.  
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Questão Contexto 
 

a) A revolução industrial foi um fator importantíssimo na conquista do continente dando as condições 

de transporte e bélicas no enfrentamento contra os grupos nativos hostis a ocupação. 

b) a disputa pelo Marrocos, que envolveu as principais nações industriais do ocidente como a 

Alemanha, França e Inglaterra. 
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Lit. 
 

Professor: Diogo Mendes 

Monitora: Maria Carolina Coelho   
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Modernismo: 2a fase (Poesia): 

Exercícios de aprofundamento 

31 

ago 
 

RESUMO 
 

 

Contexto histórico 

O contexto histórico do período afeta diretamente a produção literária, uma vez que tivemos vários eventos 

significativos nesse período e de posição ideológica em todo o mundo. 

• Crise de 1929 em Nova Iorque; 

• Revolução de 1930; 

• A crise do Café no Brasil; 

• A criação do Estado Novo (1930); 

• Intentona Comunista (1935); 

• Ascensão do nazifascimo 

• Ideologia Socialista 

• Segunda Guerra Mundial (1939  1945) 
 

Características da poesia modernista (2a fase) 
 

A poesia da segunda fase, também conhecida como Poesia de 30, assumiu caráter universal: poetas da 

geração anterior amadureceram e buscaram a sobriedade e o equilíbrio. No aspecto formal, o verso livre 

continuou sendo adotado, mas o resgate de formas como sonetos e madrigais voltou a ser recorrente. 

Mesmo com esse regaste de aspectos considerados tradicionais, tal fato não significou um retorno às 

estéticas do passado subvertidas pelos precursores do modernismo brasileiro, mas sim, a consolidação da 

liberdade expressiva no plano estético. 

 

As temáticas abordadas pelos poetas modernistas são bem abrangentes, envolvendo, de uma maneira geral, 

a preocupação com abordagens do cotidiano, questões existenciais, a complexidade do homem, sem que 

ficassem esquecidos os problemas sociais vigentes. Uma característica importante é a retomada de outros 

momentos da poesia brasileira, sem que isso representasse um regresso na estética modernista.  

 

Cecília Meireles, por exemplo, apresenta fortes características simbolistas em sua obra, trazendo à tona o 

confronto espiritual e o misticismo. Nas poesias de Murilo Mendes, o autor explora em alguns poemas a 

espiritualidade e o conflito dual. Já na poesia do autor Jorge de Lima, predominam a temática social, 

retratando a causa negra, referências ao regionalismo e, ainda, a causa religiosa. É notória, pois, a pluralidade 

temática da geração de 30 que se relacionava intimamente com questões sentimentais, emoções coletivas, 

sofrimentos, crises sociais, misérias do mundo, espiritualidade, e apelo sensorial.   

 

Principais autores 
 

• Carlos Drummond de Andrade: Primeiro grande poeta do modernismo, seu livro Toda Poesia (1930) 

marca o início da segunda fase do modernismo. Sua poesia se caracteriza por uma riqueza de 

expressividade linguística e temática, buscando sempre representar a distância entre o que é e o que 

parece, entre as convenções e a realidade. Sua obra pode ser dividida em dois momentos principais: um 

primeiro de distanciamento do mundo a sua volta e maior interiorização, sem preocupações políticas; e 

um segundo, de representação de um mundo mecânico, frio e político trata-se de uma poesia mais 

exteriorizada. Suas principais obras são: Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, entre 

outras. 

• Cecília Meireles: A obra de Cecília Meireles é bem intimista e densamente feminina, sendo escrita em 

versos regulares ou livres, longos ou curtos. Há sempre um empenho em atingir a perfeição, revelando 

habilidade no comando da riqueza lexical e dos ritmos da língua portuguesa. Quanto aos temas, retrata 

uma permanente viagem interior; intimista e introspectiva, sugerindo num tom leve e delicado, temas de 

solidão, melancolia, fuga pelo sonho, o vazio do existir, saudades e sofrimento.  
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Uma de suas principais obras é Romanceiro da Inconfidência, composto por episódios narrativos rimados 

- romance medieval de tradição ibérica. Nele, Cecília revela sua preocupação social. A partir de fatos 

históricos, lendas e tradições, narra a época dourada de Minas Gerais e a fatalidade que caiu sobre os 

poetas conjurados e familiares. Em um conjunto de 85 romances, é um dos mais belos poemas longos 

da língua portuguesa.  

Mulher ao espelho 

Hoje que seja esta ou aquela, 

pouco me importa. 

Quero apenas parecer bela, 

pois, seja qual for, estou morta. 

Já fui loura, já fui morena, 

já fui Margarida e Beatriz. 

Já fui Maria e Madalena. 

Só não pude ser como quis. 

Que mal faz, esta cor fingida 

do meu cabelo, e do meu rosto, 

se tudo é tinta: o mundo, a vida, 

o contentamento, o desgosto? 

Por fora, serei como queira 

a moda, que me vai matando. 

Que me levem pele e caveira 

ao nada, não me importa quando. 

Mas quem viu, tão dilacerados, 

olhos, braços e sonhos seus 

e morreu pelos seus pecados, 

falará com Deus. 

Falará, coberta de luzes, 

do alto penteado ao rubro artelho. 

Porque uns expiram sobre cruzes, 

outros, buscando-se no espelho. 

 

• Vinicius de Moraes: Em uma fase inicial, a poesia do autor foi espiritualista e religiosa e de oposição aos 

rompimentos modernistas. Foi a partir de Cinco Elegias (1943) que sua obra se transformou e ganhou 

temáticas concretas e do cotidiano. Seus temas mais recorrentes são a mulher, o amor e a valorização do 

momento, ao mesmo tempo em que busca algo mais perene, o que revela maturidade e matizes mais 

pessoais de inspiração. Além disso, tematiza a intimidade dos afetos e um sensualismo erótico, 

contrastivo com sua educação religiosa; o poeta parece sempre hesitar entre os prazeres da carne e as 

angústias do pecador. 

A rosa de Hiroshima 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada 
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• Murilo Mendes: Escreveu, inicialmente, uma poesia mais alinhada ao propósito de valorização da 

identidade nacional (Poemas, 1930), mas alinhou-se a uma visão mais crítica da realidade mundial em O 

visionário (1941) e As Metarmofoses (1944). É um poeta que explorou e incorporou aos seus poemas o 

surrealismo e, posteriormente, os valores católicos (escreveu, com seu amigo e poeta Jorge de Lima, 

Tempo e Eternidade). 

 

Novíssimo Prometeu 

Eu quis acender o espírito da vida, 

Quis refundir meu próprio molde, 

Quis conhecer a verdade dos seres, dos elementos; 

Me rebelei contra Deus, 

Contra o papa, os banqueiros, a escola antiga, 

Contra minha família, contra meu amor, 

Depois contra o trabalho, 

Depois contra a preguiça, 

Depois contra mim mesmo, 

Contra minhas três dimensões. 

Então o ditador do mundo 

Mandou me prender no Pão de Açúcar: 

Vem esquadrilhas de aviões 

Bicar o meu pobre fígado. 

Vomito bílis em quantidade, 

Contemplo lá embaixo as filhas do mar 

Vestidas de maiô, cantando sambas, 

Vejo madrugadas e tardes nascerem 

Pureza e simplicidade da vida! 

Mas não posso pedir perdão. 

 

• Jorge de Lima: Escreveu, no início de sua obra, poesia simbolista e parnasiana. Ao aderir ao modernismo, 

passou a adotar temáticas populares de origem brasileira, notadamente nordestina e africana. Suas 

p Poemas, de 1927 e Essa nega Fulô, de 1928. Teve 

também uma fase religiosa, em que publicou A Túnica Inconsútil e Tempo e eternidade. Escreveu 

também A Invenção de Orfeu, uma epopeia em que sua fase popular se funde com sua fase religiosa. 

 

Olá! Negro 

Os netos de teus mulatos e de teus cafusos 

e a quarta e quinta gerações de teu sangue 

sofredor 

tentarão apagar a tua cor! 

E as gerações destas gerações quando apagarem 

a tua tatuagem execranda, 

não apagarão de suas almas, a tua alma, negro! 

Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi, 

negro-fujão, negro cativo, negro rebelde 

negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 

negro que foste para o algodão de U.S.A., 

para os canaviais do Brasil, 

para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 

de rodos os senhores do mundo; 

eu melhor compreendo agora os teus blues 

nesta hora triste da raça branca, negro! 

 

Olá, Negro! Olá, Negro! 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Canção  

 

e o navio em cima do mar;  

- depois, abri o mar com as mãos  

para o meu sonho naufragar   

 

Minhas mãos ainda estão molhadas  

do azul das ondas entreabertas  

e a cor que escorre dos meus dedos  

colore as areias desertas.   

 

O vento vem vindo de longe,  

a noite se curva de frio;  

debaixo da água vai morrendo meu sonho,  

 

 

Chorarei quanto for preciso,  

para fazer com que o mar cresça,  

e o meu navio chegue ao fundo  

e o meu sonho desapareça.   

 

Depois, tudo estará perfeito;  

praia lisa, águas ordenadas,  

meus olhos secos como pedras  

 
Cecília Meireles 

Pode-se apontar como tema do poema:  

a) a transitoriedade das coisas.  

b) a renúncia.  

c) a desilusão.  

d) a fugacidade do tempo.  

e) a dúvida existencial. 

2. No poema Procura da poesia, Carlos Drummond de Andrade expressa a concepção estética de se fazer 

com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com mármore. O fragmento abaixo exemplifica essa 

afirmação. 

 

.) 

Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

(...) 

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: 

 
ANDRADE, Carlos Drummond de.A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 13-14. 

 

Esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre autores modernistas: 

a) a nostalgia do passado colonialista revisitado. 

b) a preocupação com o engajamento político e social da literatura. 

c) o trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos. 

d) a produção de sentidos herméticos na busca da perfeição poética. 

e) a contemplação da natureza brasileira na perspectiva ufanista da pátria. 
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3. 
 

a) seguiu rigidamente o Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia de consciência histórica. 

b) não seguiu rigidamente o Modernismo Brasileiro, produzindo uma obra de traços parnasianos. 

c) seguiu rigidamente o Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia panfletária e musical. 

d) não seguiu rigidamente nenhuma corrente do Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia 

lírica, mística e musical. 

e) não seguiu rigidamente nenhuma corrente do Modernismo Brasileiro, produzindo uma poesia 

histórica, engajada e musical. 

4. O poeta Vinicius de Moraes, apesar de modernista, explorou formas clássicas como o soneto abaixo, 

em versos alexandrinos (12 sílabas) rimados: 

 

Soneto da intimidade 

Nas tardes de fazenda há muito azul demais. 

Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora 

Mastigando um capim, o peito nu de fora 

No pijama irreal de há três anos atrás. 

 

Desço o rio no vau dos pequenos canais 

Para ir beber na fonte a água fria e sonora 

E se encontro no mato o rubro de uma amora 

Vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. 

 

Fico ali respirando o cheiro bom do estrume 

Entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme 

E quando por acaso uma mijada ferve 

 

Seguida de um olhar não sem malícia e verve 

Nós todos, animais, sem comoção nenhuma 

Mijamos em comum numa festa de espuma. 
MORAES, Vinicius de. Antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 86. 

 

Essa forma clássica tradicionalmente exigiu tema e 

atende a essa exigência? Justifique. 

5. Analise o trecho do poema de Jorge de Lima.  

 

e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor  

tentarão apagar a tua cor!  

 

E as gerações dessas gerações quando apagarem  

a tua tatuagem execranda,  

não apagarão de suas almas, a tua alma, negro!   

 

Os versos do poeta alagoano valorizam:  

a) a afirmação da consciência negra.  

b) o branqueamento da população negra.  

c) a miscigenação cultural entre brancos e negros.  

d) o rompimento com a cultura negra.  

e) a negação da escravidão na história do país. 
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6. Leia o poema abaixo, de Murilo Mendes, e assinale a alternativa incorreta. 

 

Canção do exílio   

 

Onde cantam gaturamos de Veneza.  

Os poetas da minha terra  

São pretos que vivem em torres de ametista,  

Os sargentos do exército são monistas, cubistas,  

Os filósofos são polacos vendendo a prestações.  

A gente não pode dormir  

Com os oradores e os pernilongos.  

Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda.  

Eu morro sufocado   

Em terra estrangeira.  

Nossas flores são mais bonitas  

Nossas frutas mais gostosas  

Mas custam cem mil réis a dúzia.   

 

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade  

 

 

a) Ao parodiar um poema romântico homônimo, o poeta utiliza-se de uma das técnicas mais eficazes 

de crítica encontrada pelos modernistas, a paródia, usada com muita propriedade e eficácia 

também por Mário de Andrade e Oswald de Andrade.  

b) 

outro espaço, mas a própria terra natal do eu-lírico, desfigurada pela presença marcante de 

elementos que não lhe são próprios: macieiras da Califórnia, gaturamos de Veneza.  

c) O tom coloquial da linguagem, o uso do verso livre e a ausência de rimas, juntamente com a 

presença de crítica social, expressam as características modernistas do poema, encontradas 

também em outros poemas de escritores do Modernismo, como Manuel Bandeira e Mário de 

Andrade.  

d) O poema apresenta temática nacionalista bem ao gosto do Modernismo, mostrando uma visão 

 

e)  

uma crítica à literatura simbolista, no que se refere ao frequente isolamento de seus escritores dos 

problemas sociais mais prementes da sociedade brasileira do final do século XIX e início do século 

 

7. TEXTO I 

 

sozinho a negra Fulô. 

A negra tirou a saia 

e tirou o cabeção, 

de dentro dêle pulou 

nuinha a negra Fulô. 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê, cadê teu Sinhô 

que Nosso Senhor me mandou? 

Ah! Foi você que roubou, 

foi você, negra Fulô? 

 

LIMA, Jorge de. Poesias Completas. v.1. Rio de Janeiro/Brasília: J. Aguilar; INL, 1974, p. 121. 
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TEXTO II 

-lhe os dentes: 

Fute, Cafute, Pé-de-pato, Não-sei-que-diga, 

avança na branca e me vinga. 

Exu escangalha ela, amofina ela, 

amuxila ela que eu não tenho defesa de homem, 

sou só uma mulher perdida neste mundão. 

Neste mundão. 

Louvado seja Oxalá. 

 
Idem. p. 164. 

 

Essas duas cenas de ciúmes concluem dois textos diferentes de Jorge de Lima. A primeira pertence ao 

 

a) a reiteração da denúncia das relações de poder, muito arraigadas no sistema escravocrata, que 

colocam no mesmo plano violências raciais e sexuais. 

b) a passagem de uma caracterização da mulher negra como sedutora para uma postura solidária em 

relação à escrava, que explicita as estratégias compensatórias de que se vale para sobreviver. 

c) a permanência de uma visão pitoresca sobre a situação da mulher negra nos engenhos de açúcar, 

que oculta os mecanismos de poder que garantiam sua exploração. 

d) a superação da visão idílica da vida na senzala, graças a uma postura realista e social, que revela a 

violência das relações entre senhores e escravos. 

 

As questões de números 8, 9 e 10 tomam por base uma cantiga do trovador galego Airas Nunes, de 

Santiago (século XIII), e o poema Confessor Medieval, de Cecília Meireles (1901-1964). 

 

Cantiga 

Bailemos nós já todas três, ai amigas, 

So aquestas avelaneiras frolidas,  

E quem for velida, como nós, velidas,  

Se amigo amar, 

So aquestas avelaneiras frolidas  

Verrá bailar.  

Bailemos nós já todas três, ai irmanas,  

So aqueste ramo destas avelanas,  

E quem for louçana, como nós, louçanas,  

Se amigo amar, 

So aqueste ramo destas avelanas  

Verrá bailar. 

n fazemos,  

So aqueste ramo frolido bailemos, 

E quem bem parecer, como nós parecemos  

Se amigo amar, 

So aqueste ramo so lo que bailemos 

Verrá bailar. 
SANTIAGO, Airas Nunes de. In: SPINA, Segismundo. Presença da Literatura Portuguesa  I. Era Medieval. 2.a ed. 

São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966. 

Glossário: 

Frolidas = floridas 

Velida = formosa 

Aquestas = estas 

Verrá = virá 

Irmanas = irmãs 

Aqueste = este 

Louçana = formosa 

Avelanas = avelaneiras 

M  

Bem parecer =tiver belo aspecto 
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Confessor Medieval (1960) 

Irias à bailia com teu amigo, 

Se ele não te dera saia de sirgo?  

Se te dera apenas um anel de vidro 

Irias com ele por sombra e perigo? 

Irias à bailia sem teu amigo, 

Se ele não pudesse ir bailar contigo? 

Irias com ele se te houvessem dito 

Que o amigo que amavas é teu inimigo? 

Sem a flor no peito, sem saia de sirgo, 

Irias sem ele, e sem anel de vidro? 

Irias à bailia, já sem teu amigo, 

E sem nenhum suspiro? 
Cecília Meireles. Poesias completas de Cecília Meireles  v. 8. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974. 

Glossário: 

Sirgo = seda 

8. Tanto na cantiga como no poema de Cecília Meireles verificam-se diferentes personagens: um eu 

poemático, que assume a palavra, e um interlocutor ou interlocutores a quem se dirige. Com base 

nesta informação, releia os dois poemas e, a seguir, indique o interlocutor ou interlocutores do eu 

poemático em cada um dos textos. 

 

9. Identifique, em cada poema, com base na flexão dos verbos, a pessoa gramatical utilizada pelo eu 

poemático para dirigir-se ao interlocutor ou interlocutores. 

 

10. As cantigas que focalizam temas amorosos apresentam-se em dois gêneros na poesia trovadoresca: as 

 

dirigindo-se a ele ou dialogando com ele, co

mesmo, com um confidente (a mãe, a irmã, etc.).  

De posse desta informação, classifique a cantiga de Airas Nunes em um dos dois gêneros, 

apresentando a justificativa dessa resposta. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

Compare os textos abaixo: 

 

TEXTO I 

 

Soneto 

 

E o grande peso embarga-me as passadas, 

Que como ando por vias desusadas, 

Faço o peso crescer, e vou-me ao fundo. 

 

O remédio será seguir o imundo 

Caminho, onde dos mais vejo as pisadas, 

Que as bestas andam juntas mais ousadas, 

Do que anda só o engenho mais profundo. 

Não é fácil viver entre os insanos, 

Erra, quem presumir que sabe tudo, 

Se o atalho não soube dos seus danos. 

O prudente varão há de ser mudo, 

Que é melhor neste mundo, mar de enganos, 

Ser louco  
MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1989. p. 253 
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TEXTO II  

 

Segredo 

 

Fique torto no seu canto. 

Não ame. 

 

 

 

Os dois poemas abaixo são de fases e autores diferentes. O primeiro, escrito pelo autor barroco 

Gregório de Matos e, o segundo, pelo autor modernista Carlos Drummond de Andrade. Ao comparar 

a primeira estrofe do texto I com o texto II, percebemos que ambas retratam a temática do isolamento. 

Explique como podemos a  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

No poema de Cecília Meireles, o eu lírico abandona os seus sonhos, o que evidencia uma quebra de 

expectativas do que seria esperado e há a exploração de um sentimento mais pessimista sobre a vida, 

retratando uma sensação de renúncia.   

2. c 

O texto de Drummond explora a metapoesia, uma vez que o eu lírico reflete sobre o ato de produção 

poética ao mesmo tempo em que escreve o seu texto.  

3. d 

A poesia de Cecília Meireles revisita a influência de algumas temáticas tradicionais presentes no 

Simbolismo, por exemplo, como o misticismo, a crise existencial, o sentimentalismo, etc. A poesia de 

Cecília Meireles transita entre vários momentos, por isso não segue rigidamente a estética Modernista.  

4. O poema de Vinicius de Moraes não trata de forma elevada a temática em questão, uma vez que o eu 

 

5. a 

O poema de Jorge de Lima valoriza a temática negra e retoma, criticamente, ao contexto da colonização 

no Brasil.  

6. d 

lírico ironiza a idealização romântica e o cenário nacionalista, ao inserir uma visão crítica sobre a realidade 

e  

7. b 

 defender-se do sistema opressor; 

contra as violações da Sinhá.  

8. No poema de Airas Nunes, o eu lírico feminino tem como interlocutoras duas amigas, também chamadas 

de irmãs, na segunda estrofe. Já no poema de Cecília Meireles, a interlocutora é uma mulher, conforme 

 

9. No poema de Aira, o eu lírico usa a 1ª pessoa do plural, incluindo-se no mesmo grupo que as 

interlocutoras. Já no texto de Cecília Meireles, o eu lírico dirige-se à interlocutora na 2ª pessoa do 

singular 

10. 

lírico feminino se dirige às amigas e/ou donzelas, convidando-as para festejar.  

 

Questão Contexto  
 

Embora o poema de Gregório de Matos, ao longo das próximas estrofes, estabeleça uma adversidade aos 

pensamentos dos primeiros versos, percebemos que na primeira estrofe há um caráter de isolamento do 

eu lírico frente às suas inquietações e, assim, a presença de uma crise existencial. Tais aspectos serão 

retomados no movimento modernista, de forma mais intensa, com Carlos Drummond de Andrade em sua 

utiliza sua carga pessimista e irônica para expressar aquilo que sente. É interessante observar que embora 

o eu lírico diga que a poesia é incomunicável, é ela que intermedeia a comunicação entre o eu e o mundo.  
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Exercícios: Princípio fundamental da 

Contagem (Fuvest, Unicamp e Unesp) 

29 

ago 
 

RESUMO   
 

 

Antes de começarmos a estudar combinações, é fundamental sabermos o que é um fatorial. 

 

Fatorial 
O fatorial é uma operação aplicada apenas a número naturais e é definido da seguinte maneira: 

n ¥  →  
1, se 0

!
1.3.4.5.6...( -1).( ), se 0

n
n

n n n

=
= 


 

Ex.: 0! = 1 

 3! = 1.2.3 = 6 

 

Princípio fundamental da contagem 
Essa técnica básica de contagem visa calcular o número de possibilidades de ocorrência de um evento E, 

composto por uma série de sub-eventos independentes: E1, E2, E3... Na composição do evento E, escolhe-se 

apenas umas das possibilidades de cada um de seus sub-eventos. 

Representamos os totais de possibilidades pelas quais os eventos podem ocorrer por: 

n(E): número de possibilidades do evento E 

n(Ei): número de possibilidades do evento Ei 

Podemos enunciar que o número de possibilidades de ocorrência do evento E é dado por: 

1 2( ) ( ). ( )... ( )nn E n E n E n E=  

Ex.: Quantas possibilidades Mônica tem de combinar duas calças com três camisas? 

 

 

Vamos chamar de CP (Calça Preta), CB (Calça Branca), V (camisa Vermelha), A (camisa Amarela) e G (camisa 

Verde), temos as seguintes possibilidades: {(CP,V); (CP, A); (CP, G); (CB,V); (CB, A); (CB, G)}. Num total de 

6 possibilidades. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Cada um dos círculos da figura deverá ser pintado com uma cor, escolhida dentre três disponíveis.  

 
Sabendo que dois círculos consecutivos nunca serão pintados com a mesma cor, o número de 

formas de se pintar os círculos é: 

a) 72. 

b) 68. 

c) 60. 

d) 54. 

e) 48. 

2. Na sala de reuniões de certa empresa há uma mesa retangular com 10 poltronas dispostas da forma 

como é mostrado na figura abaixo: 

 

Certo dia, sete pessoas foram convocadas para participar de uma reunião a ser realizada nessa sala: o 

presidente, o vice-presidente, um secretário e quatro membros da diretoria. Sabe-se que: o presidente 

e o vice-presidente deverão ocupar exclusivamente as poltronas das cabeceiras da mesa; o secretário 

deverá ocupar uma poltrona ao lado do presidente. Considerando que tais poltronas são fixas no piso 

da sala, de quantos modos as sete pessoas podem nelas se acomodar para participar de tal reunião? 

a) 3.360 

b) 2.480 

c) 1.680 

d) 1.240 

e) 840 

3. Uma caixa automática de banco só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Um usuário deseja fazer um 

saque de R$100,00. De quantas maneiras diferentes a caixa eletrônica poderá fazer esse pagamento? 

a) 5.  

b) 6.  

c) 11.  

d) 15.  

e) 20. 

4. Duzentos e cinquenta candidatos submeteram-se a uma prova com 5 questões de múltipla escolha, 

cada questão com 3 alternativas e uma única resposta correta. Admitindo-se que todos os candidatos 

assinalaram, para cada questão, uma única resposta, pode-se afirmar que pelo menos: 

a) um candidato errou todas as respostas. 

b) dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas. 

c) um candidato acertou todas as respostas. 

d) a metade dos candidatos acertou mais de 50% das respostas. 

e) a metade dos candidatos errou mais de 50% das respostas. 
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5. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 

1,2,3,4,5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, 

supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido 

imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? 

a) 551. 

b) 552. 

c) 553. 

d) 554. 

e) 555. 

6. Três empresas devem ser contratadas para realizar quatro trabalhos distintos e um condomínio. Cada 

trabalho será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas maneiras 

distintas podem ser distribuídos os trabalhos? 

a) 12. 

b) 18. 

c) 36. 

d) 72. 

e) 108. 

7. As urnas 1, 2 e 3 contêm, respectivamente, apenas as letras das palavras OURO, PRATA e BRONZE. Uma 

a uma são retiradas letras dessas urnas, ordenadamente e de forma cíclica, ou seja, a primeira letra 

retirada é da urna 1, a segunda é da urna 2, a terceira é da urna 3, a quarta volta a ser da urna 1, a quinta 

volta a ser da urna 2, e assim sucessivamente. O número mínimo de letras retiradas das urnas dessa 

maneira até que seja possível formar, com elas, a palavra PRAZER é igual a 

a) 8. 

b) 6. 

c) 10. 

d) 9 

e) 7 

8. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com três 

letras e quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três algarismos numéricos, como está 

ilustrado abaixo. 

 
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação 

em relação ao número máximo de placas em vigor seria 

a) inferior ao dobro. 

b) superior ao dobro e inferior ao triplo. 

c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo. 

d) mais que o quádruplo. 

9. Dois rapazes e duas moças irão viajar de ônibus, ocupando as poltronas de números 1 a 4, com 1 e 2 

juntas e 3 e 4 juntas, conforme o esquema.  

 
O número de maneiras de ocupação dessas quatro poltronas, garantindo que, em duas poltronas 

juntas, ao lado de uma moça sempre viaje um rapaz, é 

a) 4. 

b) 6. 

c) 8. 

d) 12. 

e) 16. 
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10.  

a) Quantos são os números inteiros positivos de quatro algarismos, escolhidos sem repetição, entre 

1, 3, 5, 6, 8, 9? 

b) Dentre os números inteiros positivos de quatro algarismos citados no item a), quantos são 

divisíveis por 5? 

c) Dentre os números inteiros positivos de quatro algarismos citados no item a), quantos são 

divisíveis por 4? 

 

PUZZLE  
 

 

Luiz Eduardo comprou várias galinhas campeãs em pôr ovos. Ao testar a eficiência das galinhas, ele 

observou que de minuto em minuto o número de ovos na cesta duplicava. Às duas horas a cesta estava 

cheia. A que horas a cesta estava pela metade? 
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Exercícios  
 

1. e 

Pelo Princípio Fundamental da Contagem, temos 3 2 2 2 2= 48 formas 

2. a 

Para o presidente:  2 opções 

Para o vice: 1 opção 

Para o secretário:  2 opções 

Para a 4ª pessoa: 7 opções 

Para a 5ª pessoa: 6 opções 

Para a 6ª pessoa: 5 opções 

Para a 7ª pessoa: 4 opções 

Pelo PFC: 2.1.2.7.6.5.4=3360 possibilidades 

3. b 

5 notas de 20  

4 notas de 20 e 4 notas de 5  

3 notas de 20 e 8 notas de 5  

2 notas de 20 e 12 notas de 5  

1 nota de 20 e 16 notas de 5  

20 notas de 5 

Logo 6 possibilidades 

4. b 

O total de sequências possível (considerando 5 questões cada uma com 3 alternativas) é: 

3.3.3.3.3 = 243 sequências totais. Como tem 250 alunos, pelo menos dois alunos assinalaram as mesmas 

alternativas 

5. a 

Total de senhas: 5.5.5.5=625 

Senhas que aparecem 13: 3.5.5=75 (podendo ser 13xx, x13x,xx13; com x podendo ser qualquer algarismo 

de 1 a 5) 

Nessa situação a senha 1313 foi verificada 2 vezes, logo tem 74 possibilidades. 

O total será 625-74= 551 

6. c 

Considerando 4 trabalhos para 3 empresas, uma das empresas fará 2 trabalhos. Distribuindo  os trabalhos 

pelas empresas temos: 4.3.2.3=72. Supondo uma configuração temos: 

Empresa A: Trabalho 1, trabalho 2 

Empresa B: Trabalho 3 

Empresa C: Trabalho 4 

Repare que se para empresa A fosse trabalho 2, trabalho 1 não mudaria a configuração logo para não 

contar duas vezes, a resposta será 72:2=36 

7. a 

As letras P e A estão apenas na urna 2, e que as letras E e Z apenas na urna 3, assim serão necessárias pelo 

menos 6 extrações para retirar essas letras. Além disso, como a letra R existe uma vez em cada urna, o 

primeiro R deverá ser retirado da urna 1, e o segundo da urna 2, totalizando 8 retiradas. Caso contrário, 

o número de letras retiradas será igual a 9. 

8. a 

Considerando 3 letras e 4 algarismos: 
4

 

Após a modificação: 
4 3

26 .10  

Comparando os valores

4 3

4

26 .10 26
2,6

10
= =  

Sabendo que dobrar = aumentar 100% = 1 

2,6-1=1,6 
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9. e 

Os homens podem estar dispostos nas duas filas de 2! maneiras, assim como as mulheres também 2! 

maneiras. Em cada uma das duas filas, pode-se colocar o casal de 2! maneiras. Assim: 2!.2!.2!.2!=16 

10.  

a) 6.5.4.3=360 

b) 5.4.3.1=60 (deve terminar em 5) 

c) Para ser divisível por 4 o número deve terminar por 16,36,56,68 ou 96 (5 possibilidades), assim: 

4.3.5=60   

 

Puzzle 

 
1h 59 min, pois como o número de ovos duplica a cada minuto e às 2h a cesta estava cheia, significa que 

no minuto anterior a cesta estava pela metade. 
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Regência verbal 
28 

ago 
 

RESUMO 
 

 

regência, em sentido estrito, [é] o processo sintático em que uma 

- isso significa que um termo (o termo regente) 

so diz respeito 

especificamente à relação entre o verbo e seu complemento, isto é, o objeto. 
Conhecer a regência dos verbos é importante para evitar erros gramaticais. Veja a seguir a regência de alguns 

verbos mais comuns: 

 
Ajudar: pede objeto direto ou indireto. 

Aspirar:  no sentido de desejar, almejar, pede objeto 

. 

Assistir: no sentido de ver ou presenciar, pede objeto indireto no sentido de ajudar, prestar socorro, pede 

objeto direto. 

Atender: pede complemente com ou sem preposição. 

Chamar: no sentido de solicitar presença de alguém, pede objeto direto no sentido de dar nome pode pedir 

objeto direto ou indireto, ao qual vai se referir predicativo preposicionado ou não. 

Chegar: pede preposição a quando junto a uma expressão de lugar. 

Conhecer: pede objeto direto. 

Convidar: pede objeto direto. 

Custar: quando expressa dificuldade pode requerer objeto direto ou indireto no sentido de dar preço, é 

intransitivo. 

Ensinar: verbo bitransitivo, pede objeto indireto de pessoa e direto da coisa ensinada (ensina-se algo a 

alguém). 

Esquecer: há duas possibilidades: pode ser transitivo direto (esquecer algo) ou indireto 

(esquecer-se de algo). 

Impedir: . 

Implicar: . 

Informar: -

. 

Lembrar: 

-se de algo). 

Morar: . 

Namorar: embora no uso coloquial seja comum o uso d

 

Obedecer: . 

Pagar: . 

Perdoar: . 

Presidir: . 

Preocupar: -se com algo). 

Preferir: . 

Privar: . 
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Querer: pede objeto direto.    

Ver: pede objeto direto. 

Visitar: pede objeto direto. 

 
Os exemplos acima mostram como a regência de um verbo (isto é, saber que tipo de objeto ele pede) é 

significado muda de acordo com a regência.  
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase: 

 

 
a) lhe, lhe, há, lhe. 
b) o, o, haviam, o. 
c) lhe, o, havia, lhe. 
d) o, lhe, haviam, o. 
e) o, o, havia, o 

2. A frase que está de acordo com a norma escrita culta é: 

a) O colégio onde estudei foi essencial na construção de grande parte dos valores que acredito. 
b) Acho que esta acusação é uma das tantas coisas ridículas que sou obrigado a me defender. 
c) Há uma sensação que tudo, ou quase tudo, vai ser diferente. 
d) A boa escola seria a que submetesse seus alunos à maior quantidade de experimentações e 

pesquisas. 
e) Nós já estamos próximos de um consenso que o atual modelo está falido. 

3. A frase em que a relação entre os verbos e seu complemento está corretamente expressa é: 

a) Ontem conhecemos e simpatizamos muito com seu amigo. 
b) Ela comete e depois se arrepende dos desatinos. 
c) Aprovo sua proposta, mas não concordo inteiramente. 
d) Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. 
e) Presenciamos e deploramos a reação do atleta 

4. Em qual das frases seguintes a regência não está de acordo com a norma culta gramatical? 

a) "O Sport joga contra o Santa Cruz pelo título de campeão pernambucano." 
b) "Não foi por acaso que o presidente fez alusão ao que acontecera na noite anterior." 
c) "Amava-lhe com um amor tal, que seria capaz de lhe dar a sua própria vida." 
d) "Fizeram as pazes e logo esqueceram as desavenças antigas." 
e) "Tenho certeza de que ele, se for consultado, preferirá pagar a multa a ficar devendo favores a 

quem quer que seja." 

5. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. 

Essas são responsabilidades ____________ eles não podem se eximir, por isso afirmo_____________ 

comparecerão à reunião. 
a) de que - de que. 
b) de que - que. 
c) que - que. 
d) que - de que. 
e) a que - de que. 
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6. A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à regência (nominal e verbal) recomendada pela 

norma culta é: 
a) 

com o que discordavam líderes pefelistas.  
b) Enquanto Cuba monopolizava as atenções de um clube, do qual nem sequer pediu para integrar, 

a situação dos outros países passou despercebida.  
c) Em busca da realização pessoal, profissionais escolhem a dedo aonde trabalhar, priorizando à 

empresas com atuação social.  
d) Uma família de sem-teto descobriu um sofá deixado por um morador não muito consciente com 

a limpeza da cidade.  
e) O roteiro do filme oferece uma versão de como conseguimos um dia preferir a estrada à casa, a 

paixão e o sonho à regra, a aventura à repetição. 

7. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. 
a) As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. 
b) Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um Home Theater! 
c) O jóquei Nélson de Sousa foi para Inglaterra visando títulos e euros. 
d) Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. 
e) A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. 

8. Nas frases a seguir há erros ou impropriedades. Reescreva-as e justifique a correção. 
a) "Tome esse chope o quanto antes para que a gente possamos conhecer a Baía de Guanabara, que 

todos falam mil maravilhas." 
b) "Todos visamos o exito dessa missão; porisso é que se obedeçam, a risca, as ordens superiores." 

9. Guilherme possui a revista. Nesta revista, foram publicados os artigos. Necessito dos artigos da revista. 

Falei ontem, por telefone, com o pai de Guilherme. 
Aponte a alternativa que apresenta a transformação correta dessa seqüência de frases em um período 
composto por subordinação. 
a) Guilherme possui a revista onde foram publicados os artigos que necessito e falei ontem, por 

telefone, com o pai dele. 
b) Guilherme possui a revista, na qual foram publicados os artigos que necessito, e falei ontem, por 

telefone, com o pai dele. 
c) Guilherme possui a revista em que foram publicados os artigos os quais necessito e falei ontem, 

por telefone, com o pai dele. 
d) Guilherme possui a revista onde foram publicados os artigos os quais necessito, por isso falei 

ontem, por telefone, com seu pai. 
e) Guilherme, com cujo pai falei ontem, por telefone, possui a revista em que foram publicados os 

artigos de que necessito. 

10. Leia com atenção a seguinte frase de um letreiro publicitário: 
  

a) Identifique a preposição exigida pelo verbo e refaça a construção, obedecendo à norma 

gramatical. 
b) Justifique a correção. 

11. Assinale a alternativa que completa corretamente as três frases que se seguem. 
I. O século ___________ vivemos tem trazido grandes transformações ao planeta. 
II. O ministro reafirma a informação ________ o presidente se referiu em seu último pronunciamento. 
III. Todos lamentavam a morte do editor________ publicou obras importantes do Modernismo. 

 
a) onde - a que - que 
b) onde - a que - cujo 
c) em que - que - o cujo 
d) em que - a que - que 
e) em que - de que - o qual 
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12. A frase em que a regência verbal está INCORRETA é: 
a) Você e sua empresa devem e agora podem ter à sua disposição um consultor econômico 

experiente. 
b) A homenageada, com muita emoção, deu as boasvindas cedeu seu lugar de honra à veterana atriz. 
c) Calendários com obra de arte: para cada mês, uma obra de arte, que você destaca, emoldura e 

decora sua residência ou escritório. 
d) A nova imagem da grife é um rejuvenescimento que atrairá e modernizará as pessoas acostumadas 

ao guardaroupa tradicional. 
e) Contra todas as evidências e análises, os jovens de hoje mostram que estão preocupados, e 

sabendo lidar responsavelmente, com sua sexualidade. 

13. 
informação, moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica 

 
 

a) Reescreva o último período de acordo com a norma. 
b) Justifique a correção. 

14. Assinale a alternativa em que, INCORRETAMENTE, usou-se ou deixou-se de usar uma preposição antes 

do pronome relativo. 
a) A rua que eu moro não é asfaltada 
b) Ernesto, de cujos olhos parecia saírem raios de fogo, manifestou-se violentamente. 
c) Soçobrou o navio que se dirigia a Barcelona. 
d) O cachorro a que você deveria dar isso pertence ao vizinho do 43. 
e) Era o repouso por que esperávamos quando regressamos de Roma. 

15.  
Este enunciado faz parte de uma propaganda afixada em lugares nos quais se vende o chá Matte Leão. 

Observe as construções abaixo, feitas a partir do enunciado em questão: 

 
Matte à vontade. 
Mate a vontade. 
Mate à vontade. 

 
a) Complete cada uma das construções acima com palavras ou expressões que explicitem as leituras 

possíveis relacionadas à propaganda. 
b) Retome a propaganda e explique o seu funcionamento, explicitando as relações morfológicas, 

sintáticas e semânticas envolvidas. 
 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Há, na tirinha, um exemplo de situação em que a regência verbal não está de acordo com a 

gramática normativa. Identifique a situação e a corrija. 

 

 



 

6
 

 
P

o
r.

 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

O

invariável. 

2. d 

A  

3. e 

Os verbos da frase não regem preposição, por isso a frase está correta sem o uso da crase.  

4. c 

N

a norma culta da língua portuguesa. 

5. b 

O primeiro verbo  

6. e 

O -se algo à alguma coisa. 

7. d 

O verbo implicar não rege preposição. 

8.  

a) possa conhencer a Baía de Guanabara, de que 

 

b) ao êxito dessa missão; por isso é que obedecemos, à risca, às  
9. e 

Todos os verbos estão regidos corretamente. 

10.  

a) em 

 

b) - quem confia, confia 

em 

ser antecedido da preposição exigida pelo verbo. 
11. d 

O -  

12. c 

O correto na alternativa seri  

13.  

a) 

 

b) questão, o 

 
14. a 

O em  

15.  

a) Tome Matte Leão à vontade. Beba Matte Leão à vontade. Temos Matte Leão à vontade. 

Mate a vontade de tomar Matte Leão. 
Mate sua sede por Matte Leão à vontade. 

b) 

designa um tipo de chá. De forma semelhante, há uma coincidência fônica entre a locucação 

com essas coincidências fônicas. 
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Questão Contexto  
 

ir a um lugar agitado. 
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Quí. 
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Radioatividade: emissões naturais, transmutação 

artificial, cinética radioativa e meia-vida 

28 

ago 
 

RESUMO   
 

 

Radioatividade é a propriedade de determinados tipos de elementos químicos de emitirem radiações devido 

a instabilidades no núcleo atômico. O fenômeno acontece de forma natural ou artificial. A radioatividade 

natural ou espontânea ocorre nos elementos radioativos encontrados na natureza. Já a radioatividade 

artificial, ocorre quando há uma transformação nuclear, através da fusão ou da fissão nuclear, observada em 

usinas nucleares e armas nucleares. 

Alguns átomos, como os do urânio, rádio ou tório, são instáveis graças ao resultado da combinação de 

nêutrons e prótons. A liberação de energia radioativa acontece quando há uma transformação do núcleo 

instável (desintegração nuclear) causando a emissão de partículas alfa, beta ou raios gama. Dá-se o nome 

genérico de radiação nuclear a estas emissões. As principais formas de radiação são: 

 

• radiação alfa (α): núcleos de hélio, formados por dois prótons e dois nêutrons; 

• radiação beta (β): elétrons ou suas antipartículas (β +), os pósitrons, cuja carga elétrica é positive; 

• radiação gama (ᵞ): radiação eletromagnética, da mesma natureza que a luz visível, as microondas ou os 

raios X, porém mais energética; 

• nêutron (n): partícula subatômica sem carga e de massa semelhante ao do próton.  

 

 
 

A partícula alfa é aquela que é desviada em direção ao pólo negativo, ou seja, ela possui uma carga positiva; 

enquanto a beta é desviada em direção ao pólo positivo e, portanto, possui uma carga negativa. A alfa possui 

uma massa igual a 4 e a beta possui massa desprezível. Já a radiação gama, não é desviada pelos pólos. Ela 

não pode ser considerada uma partícula por não apresentar massa. Trata-se de radiação luminosa apenas. 
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Nas ciências nucleares, a unidade de energia geralmente utilizada é o elétron-volt (eV). As energias emitidas 

pelo núcleo são acima de 10.000 eV, valor que é cerca de bilhões de vezes menor que o das energias com 

que lidamos no dia-a-dia.  

A liberação de energia do núcleo se dá através de dois processos principais: decaimento radioativo (também 

chamado desintegração) e fissão. 

 

1ª Lei da radioatividade 
Quando um átomo emite uma partícula α, seu número atômico diminui em 2 unidades e sua massa diminui 

em 4 unidades. 

Ex.: 92 U 235  =   2 α 4  +  90 Y 231
     Z X A  =   2 α 4  +  Z-2 Y A-4 

 

2ª Lei da radioatividade  
Quando um átomo emite uma partícula β, seu número atômico aumenta em 1 unidade e sua massa permanece 

constante. 

Z X A  =   -1 β 0  + Z+1 Y A 

Ex.: 83 X 210  =   -1 β 0  + 84 Y 210 

 

Raio Gama (0γ0) 
O Raio Gama são ondas eletromagnéticas da mesma natureza da luz, semelhantes ao raio X. Não têm carga 

elétrica nem massa. 

 
Exemplo de cálculo: 

90X
204  xα + yβ + 92Y

192 

Deve-se determinar x e y. 

 

Resolução: 

90X
204  x+2 α 4 + y-1 β 0 + 92 Y 192 

 

Montamos duas equações: 

a) uma para os índices superiores: 

204 = 4x + 0y + 192 

x = 3 

b) uma para os índices inferiores: 

90 = 2x + (-1y) + 92 

90 = 2(3) -1y +92 

y = 8 

 

90 X 204  3+2 α 4 + 8-1 β0 + 92Y192 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/Radioatividade2.jpg
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Transmutação artificial 

Se refere ao ato de modificar-se ou manipular artificialmente um núcleo atômico.  

Exemplo: 2He4 + 7N
14 → 8O

16 + 1H
1 

 

Entenda: 7N
14 é transmutado em 8O

16 por bombardeamento de partículas alfa (24).   

 

Tempo de meia-vida (t½) 
A velocidade de transmutação de um elemento radioativo é determinada pela constante de desintegração, 

também chamada de tempo de vida, e o tempo de meia-vida (semidesintegração). Tempo de vida é o valor 

que mede a probabilidade de um átomo radioativo sofrer uma transformação na unidade de tempo 

considerada, enquanto tempo de meia-vida é definido como o tempo necessário para que uma quantidade 

de substância radioativa reduza sua massa à metade. 

 

A natureza probabilística da desintegração radioativa conduz à definição do conceito de meia-vida dos 

elementos, que é a média aritmética dos tempos de vida dos átomos do elemento radioativo antes de 

sofrerem decaimento. Os períodos de semidesintegração oscilam entre milésimos de segundos (por 

exemplo, nas variedades do polônio e o astato) e bilhões de anos (como nos isótopos mais estáveis do urânio 

e do tório). 

 

As transformações sofridas pelos elementos radioativos, existentes na natureza em um total de 

aproximadamente quarenta, permitem agrupá-los em três séries, chamadas séries de desintegração 

radioativa. Nestas, os elementos se convertem uns nos outros por sucessivas emissões alfa e beta (a emissão 

gama não produz intrinsecamente alterações nucleares): 

 

I. Série do urânio, a partir do isótopo 238 do urânio e cujos primeiros elementos são o tório (234), o 

protactínio (234), o urânio (234), o tório (230), o rádio (226) e o radônio (222). O átomo final da série é o 

chumbo (206), não radioativo. 

II. Série do tório, iniciada com o isótopo 232 do tório e seguida de rádio (228), actínio (228), tório (228), 

rádio (224) e outros átomos, até terminar com o chumbo estável (208). 

III. Série do actínio, a partir do isótopo 235 do urânio, que se transforma sucessivamente em tório (231), 

protactínio (231), actínio (227), tório (227), frâncio (223), etc., até finalizar no chumbo estável (207). Esta 

sequência é empregada nos processos de fusão ou ruptura nuclear. 

 

Cálculo do tempo de meia-vida: 

 

A correspondência nos permite formular a expressão geral para calcular a massa final (mf) existente após x 

meias-vidas: 

𝑚𝑓 =
𝑚𝑖

2𝑛
 

n = é o número de meias-vidas transcorridas. 

 

 
 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg
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Cinética Nuclear 
• Velocidade de desintegração (V): É a  variação no número de átom

 

 

𝑉 =
𝛥𝑛

𝛥𝑡
 

 

• Constante radioativa (C): Indica a fração de átomos desintegrados em uma unidade de tempo. 

Representa a proporção entre a velocidade de desintegração e o número de átomos radioativos. 

 

𝐶 =
𝑉

𝑛
 

 

Por exemplo, se um elemento tem constante radioativa igual a 1/1400 ano-1, ao longo de 1 ano, 1 em cada 1400 

átomos terá sofrido desintegração. 

 

• Vida-média (Vm): É o tempo médio que os átomos radioativos levam para se desintegrar. É o inverso da 

constante radioativa. 

 

𝑉𝑚 =
1

𝐶
 

 

Também pode ser determinada a partir do tempo de meia-vida: 

 

𝑉𝑚 =
𝑡½
𝑙𝑛2

≅
𝑡½
0,7

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. A empresa responsável pela operação da usina nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), 

informou que as amostras de água coletadas na central em julho de 2013 continham um nível recorde 

de radioatividade, cinco vezes maior que o detectado originalmente. A Tepco explicou que uma nova 

medição revelou que o líquido, coletado de um poço de observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica, 

continha nível recorde do isótopo radioativo estrôncio-90. 
www.folha.uol.com.br. Adaptado. 

O isótopo radioativo Sr-90 não existe na natureza, sua formação ocorre principalmente em virtude da 

desintegração do Br-90 resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares 

ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa, a partir do Br-90, até a formação do 

Sr-90: 

 

90 90 90 90
35 36 37 38Br Kr Rb Sr→ → →  

 

A análise dos dados exibidos nessa série permite concluir que, nesse processo de desintegração, são 

emitidas  

a) partículas alfa.    

b) partículas alfa e partículas beta.    

c) apenas radiações gama.    

d) partículas alfa e nêutrons.    

e) partículas beta.    
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2. Um dos piores acidentes nucleares de todos os tempos completa 30 anos em 2016. Na madrugada do 

dia 25 de abril, o reator número 4 da Estação Nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma grande 

quantidade de Sr 90−  no meio ambiente que persiste até hoje em locais próximos ao acidente. Isso 

se deve ao período de meia-vida do Sr 90,−  que é de aproximadamente 28 anos. 

O Sr 90−  é um beta emissor, ou seja, emite uma partícula beta, transformando-se em Y 90.−  A 

contaminação pelo Y 90−  representa um sério risco à saúde humana, pois esse elemento substitui 

com facilidade o cálcio dos ossos, dificultando a sua eliminação pelo corpo humano. 
Disponível em: <http://tinyurl.com/jzljzwc> Acesso em: 30.08.2016. Adaptado. 

 

Em 2016, em relação à quantidade de Sr 90−  liberada no acidente, a quantidade de Sr 90−  que se 

transformou em Y 90−  foi, aproximadamente, de  

a) 

1

8     

b) 

1

6     

c) 

1

5     

d) 

1

4     

e) 

1

2     
   

3. Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo 
3
2He,  muito abundante na Lua, como uma solução 

para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer, e 

que justificaria seu uso como combustível, está esquematicamente representada na reação abaixo, em 

que o 
3
2He  aparece como reagente. 

 

 
De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação, que liberaria muita energia, 

é uma  

a) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os 

prótons.    

b) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os 

prótons.    

c) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os 

nêutrons.    

d) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras são os prótons e as mais claras os nêutrons.    

 

4. Foram estudados, independentemente, o comportamento de uma amostra de 100 mg  do 

radioisótopo bismuto-212 e o de uma amostra de 100 mg  do radioisótopo bismuto-214. Essas espécies 

sofrem desintegração radioativa distinta, sendo o bismuto-212 um emissor ,β  enquanto que o bismuto-

214 é um emissor .α  

As variações das massas desses radioisótopos foram acompanhadas ao longo dos experimentos. O 

gráfico a seguir ilustra as observações experimentais obtidas durante as primeiras duas horas de 

acompanhamento. 

 



 

 
Q

u
í.

 

 
 

Sobre esse experimento é INCORRETO afirmar que  

a) a meia vida do 
212Bi  é de 60 minutos.    

b) após aproximadamente 25 minutos do início do experimento, a relação entre a massa de 
212Bi  e 

a massa de 
212Po  é igual a 3.    

c) no decaimento do 
214Bi  forma-se o isótopo 

210 TI.     

d) após 4 horas do início do experimento, ainda restam 12,5 mg  de 
212Bi  sem sofrer desintegração 

radioativa.    

5. O isótopo do elemento césio de número de massa 137  sofre decaimento segundo a equação: 

 

137 0
55 1Cs X β−→ +  

 

O número atômico do isótopo que X representa é igual a  

a) 54.     

b) 56.     

c) 57.     

d) 136.     

e) 138.     
   

6. O tecnécio 
98

43( Tc )  é um elemento artificial de alto índice de radioatividade. Suas principais 

aplicações estão voltadas principalmente para a produção de ligas metálicas e, em medicina nuclear, 

para a fabricação de radiofármacos. Com relação à distribuição eletrônica desse elemento e suas 

emissões radioativas, responda ao que se pede. 

 

a) Qual a sua distribuição eletrônica por subníveis de energia? 

b) Qual a fórmula dos compostos iônicos formados entre o tecnécio catiônico ( 2)+  com: 

 oxigênio 
(Z 8)?=

 

 cloro 
(Z 17)?=

 

c) Qual o valor do número de massa e do número atômico do átomo formado quando o tecnécio 

sofre três decaimentos alfa e um decaimento beta?  

   

7. O ítrio-90, meia-vida = 3 dias, emissor 
0
1β− , é empregado como radiofármaco no tratamento de artrite 

reumatoide.  

O percentual de Y-90, que permanece após 9 dias em que ele foi empregado no paciente, e o produto 

de seu decaimento radiativo são, respectivamente:  

a) 12,5% e ítrio-89.    

b) 12,5% e zircônio-90.    

c) 12,5% e estrôncio-90.    

d) 33% e estrôncio-90.    

e) 33% e zircônio-90.    
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8. O urânio-238,  após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no 

elemento químico chumbo-206  que não mais se desintegra, pelo fato de possuir um núcleo estável. 

Dessa forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido. 

238 206
92 82U Pb α β→ + +  

Assim, analisando a equação acima, é correto afirmar-se que foram emitidas  

a) 8  partículas α  e 6  partículas .β     

b) 7  partículas α  e 7  partículas .β     

c) 6  partículas α  e 8  partículas .β     

d) 5  partículas α  e 9  partículas .β     

e) 4 partículas α  e 10  partículas .β      

9. A figura mostra os três tipos de radiação resultantes da desintegração de elementos radioativos 

naturais. 

 
a) Quais dessas radiações, alfa, beta ou gama, podem ser chamadas de partículas? Justifique sua 

resposta, caracterizando tais radiações quanto à carga elétrica. 

b) O fósforo-32  é uma espécie radioativa utilizada no tratamento radioterápico de alguns tipos de 

câncer. Na desintegração radioativa deste radioisótopo, forma-se enxofre-32.  Escreva uma 

equação que represente esse processo.   

10.   Analise a sequência que representa as emissões radioativas naturais para o nuclídeo 
212

82Pb.  

 
Sabe-se que, ao emitir mais uma partícula beta, o nuclídeo Y  forma um núcleo estável e que a 

diminuição da atividade do nuclídeo X  ocorre de acordo com o gráfico. 

 
a) Determine o número atômico e o número de massa do átomo formado na estabilização do 

nuclídeo Y.  Qual a semelhança existente entre esse átomo formado e o átomo inicial? 

b) Uma solução do nuclídeo X  foi tratada com sulfeto de sódio 2(Na S),  resultando em uma massa 

de 4,0 g  do sal 2 3X S .  Escreva a equação iônica que representa a formação desse sal e determine 

o tempo necessário para que ele se desintegre até restar 0,5 g  de 2 3X S .   
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Mesmo 30 anos após o acidente com o césio-137, várias pessoas afetadas, direta ou indiretamente, 

apresentam problemas de saúde e reclamam da falta de oferta de medicamentos, em Goiânia. Elas 

relatam que, apesar da cobertura do plano do Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do 

Estado de Goiás (Ipasgo) e recebendo pensões, o atendimento não é suficiente.  

O acidente aconteceu em setembro de 1987, quando dois catadores de material reciclável 

encontraram um aparelho em um prédio abandonado, que já havia sido uma clínica de radiologia. A 

dupla vendeu o objeto para um ferro-velho, onde a cápsula foi aberta, e o césio-137, um pó azul 

brilhante, acabou exposto. Segundo informações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), 

quatro pessoas morreram em decorrência da radiação e outras centenas foram afetadas.  
Fonte: https://g1.globo.com/goias/cesio30anos/noticia/apos-30-anos-vitimas-do-acidente-com-cesio-137-dizem-sofrer-

com-a-falta-de-apoios-medico-e-financeiro-em-goiania.ghtml, acesso em 26/02/2018. 

 

A equação que representa o decaimento radioativo do césio-137 é a seguinte: 
137 137Ba + β 

Sabendo que a cápsula continha aproximadamente 20 gramas de cloreto de césio-137 (CsCl) e que a 

meia-vida deste isótopo radioativo é de 30 anos, determine o número de radiações β emitidas até o 

ano de 2017. 

Dado: massa molar do CsCl: 168 g/mol. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. e 

Ao emitir uma partícula beta, o número atômico (número de prótons) aumenta uma unidade e o número 

de massa permanece inalterado. 

( )0
1partículas beta β−   

90 90 0
35 36 1

90 90 0
36 37 1

90 90 0
37 38 1

Br Kr

Kr Rb

Rb Sr

β

β

β

−

−

−

→ +

→ +

→ +

   

2. e 

O tempo de meia vida é o tempo necessário para que um nuclídeo decaia metade da quantidade inicial. 

Como o acidente comemora 30 anos, e a meia vida do Sr 90,−  é de aproximadamente 28 anos, então 

houve apenas 1 decaimento, ou seja, metade: 
1

.
2

   

3. c 

De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação, que liberaria muita energia, é 

uma fusão nuclear: 
3 3 4 1
2 2 2 1He He He 2 p.+ → +    

4. d 

60min 60min 60min
100mg 50mg 25mg 12,5mg

Ou seja, 180 min = 3 horas

⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→
   

5. b 

137 A 0
55 Z 1Cs X

137 A 0 A 137

55 Z 1 Z 56

β−→ +

= +  =

= −  =

   

 

6.  

a) 
2 2 6 2 6 10 2 6 5 2

41Tc 1s  2s  2p  3s  3p  3d  4s  4p  4d  5s=
 

b) Teremos: 

2 2

2
2

Tc O TcO

Tc C TcC

+ −

+ −

=

=l l
 

c) 
98 4 0 86
43 2 1 38Tc 3 Xα β−→ + →

   

7. b 

Teremos: 

 

{
090 90

39 401

zircônio

Y Zr
−

→ +  

 

3dias 3dias 3dias
100 % 50 % 25 % 12,5 %⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→    
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8. a 

238 4 0 206
92 2 1 82U x y Pb

238 4x 206

x 8 (partículas )

92 16 y 82

y 6 (partículas )

α β

α

β

−→ + +

= +

=

= − +

=

   

9.  

a) As radiações alfa e beta são chamadas de partículas, pois apresentam massa e carga elétrica:   
4
2α  e 

0
1 .β−  

b) 
32 32 0
15 16 1P S β−→ +

   
 

10.  

a) Estabilização do nuclídeo Y :   

{

{

0212 A
82 Z1

A 4 A '
Z 2 Z'

0A ' A ''
Z ' Z ''1

Núcleo
estável

0212 A
82 Z1

212 4 A '
83 2 Z'

0208 A ''
81 Z''1

Núcleo
estável

Pb X

X Y

Y E

Pb X

212 0 A A 212

82 1 Z A 83 (bismuto)

X Y

212 4 A ' A ' 208

83 2 Z' Z ' 81 (tálio)

Y E (estabi

β

α

β

β

α

β

−

−

−

−

→ +

→ +

→ +

→ +

= +  =

= − +  =

→ +

= +  =

= +  =

→ +

{
A '' 208
Z'' 82

Núcleo Núcleo
estável estável

lização do nuclídeo Y)

208 0 A '' A '' 208

81 1 Z'' Z '' 82 (chumbo)

E Pb

= +  =

= − +  =

=
1 2 3  

Semelhança entre o átomo formado e o átomo inicial: são isótopos, ou seja, possuem o mesmo número 

de prótons (Z 82).=  

b) De acordo com a tabela periódica, o nuclídeo X  é o bismuto. Conclui-se que uma solução do 

nuclídeo Bi  foi tratada com sulfeto de sódio 2(Na S),  resultando em 2 3Bi S .  

Equação iônica que representa a formação desse sal: 
3

(aq) 2 (aq) 2 3(s) (aq)2 Bi 3 Na S 1Bi S 6 Na .+ ++ → +  

 

A partir do gráfico: 

 
Cálculo do o tempo necessário para que ele se desintegre até restar 0,5 g  de 2 3Bi S :  

t 1 1 1( ) ( ) ( )
2 2 2

1
2

t t

( )

4,0 g 2,0 g 1,0 g 0,5 g

Tempo total 3 t

Tempo total 3 60 dias 180 dias

⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→

= 

=  =
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Questão Contexto  
 

Como o tempo decorrido desde o acidente é igual à meia-vida do césio-137, então o número de 

átomos de césio desintegrados até 2017 é igual à metade do número inicial. 

 

1 mol de Cs -------------1 mol de CsCl ----------- 168 g 

ni ----------------------------------------------------- 20 g 

ni = 0,12 mol 

 

nf = ni/2 

nf = 0,06 mol 

 

Como cada átomo desintegrado libera 1 partícula β = 0,06 mol. 

0,06 mo 1023 = 22 emissões 
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Análise de redações exemplares: Fuvest 
29 

ago 
 

RESUMO   
 

 

Nessa aula a proposta é reunir todos os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas anteriores acerca da 

escrita de redações dissertativo-argumentativas e aplica-los na análise das melhores redações da Fuvest 

divulgadas a cada ano. Para isso, é importante relembrar a estrutura básica exigida pelo gênero: 

 

Introdução: parte do texto em que o tema deve ser explicitado através de indícios do que será abordado no 

desenvolvimento. Funciona quase como um roteiro do texto e, por isso, deve ser elaborada com precisão, 

objetividade e clareza.   

Desenvolvimento: parte do texto em que se esclarece e se justifica a introdução através da persuasão do 

leitor. É aí que o argumento se legitima e as ideias são confirmadas com a exploração do raciocínio lógico e 

com o uso de exemplificações. Neste momento do texto é necessário que se prove ter credibilidade.    

Conclusão: uma boa conclusão decorre naturalmente da lógica do desenvolvimento e pode apresentar-se 

como um reforço da tese, uma síntese do que foi dito anteriormente, uma sugestão de intervenção ou um 

questionamento aberto. Diferentes vestibulares exigem diferentes tipos de conclusões, é preciso que se 

atente a isso. O acréscimo de informações não é recomendado, uma vez que acaba ferindo a estrutura do 

texto e tirando a lógica e a clareza da abordagem. 

 

Analisaremos três redações do tema da Fuvest 2013 Consumismo

a forma como os candidatos organizaram suas ideias e argumentos. Trata-se de um tema em que se deveria 

fazer referência aos vínculos entre prazer e felicidade, reforçando a visão expressa pela imagem da coletânea, 

que reforça a visão de mundo que valoriza o ato consumista, onde o Shopping figura como local de obtenção 

de toda felicidade e prazer. 
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http://infograficos.estadao.com.br/public/educacao/fuvest-redacoes/img/acervo/pdf/Redacao2013.pdf
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Redação 1 

 

A perda de referência e o consumismo na globalização 

 

O shopping center talvez seja, hoje em dia, o maior símbolo da globalização. Em qualquer lugar do 

mundo, o interior de um shopping é praticamente o mesmo. Este símbolo apenas, é um grande 

exemplo de dois dos mais importantes aspectos da globalização: a perda de referências e o 

consumismo. 

O historiador Nicolau Sevcenko, ao caracterizar o processo de globalização, comparou o sujeito 

inserido neste processo a uma pessoa em uma viagem de montanha russa, mais especificamente no 

loop de uma. Para Sevcenko, a perda de referências sofrida no loop da montanha russa é semelhante 

à sofrida na constante corrida de avanço tecnológico e progresso da sociedade contemporânea. Seja 

na arte, ou nas relações sociais, o sujeito globalizado parece estar sozinho, desorientado e à procura 

de algo. Esta procura muitas vezes se traduz na compra e apologia de mercadorias, o consumismo. 

O shopping center funciona exatamente como a montanha russa. Bombardeados por anúncios, luzes 

e lojas, os consumidores entram em um estado de frenesi, que os intuz a comprar mais. A perda de 

referências se dá pela ausência de mercadorias de tempo (relógios ou entradas de luz natural) e pela 

rapidez com que os produtos se renovam. Absolutamente tudo é novo e melhor. Com a inovação 

constante, o velho se torna obsoleto e a felicidade se encontra em obter as novidades, dispensando 

até mesmo o seu aproveitamento. 

Ideologia, no seu sentido marxista, é uma ideia que tem como objetivo ofuscar a visão da realidade. 

Utilizando esse conceito, é possível situar o shopping center como ferramenta de uma ideologia da 

classe dominante. No estágio em que o capitalismo se encontra hoje, de progresso pelo progresso e 

reprodução não produtiva do capital, a única engrenagem que mantém o sistema de produção e o 

consumismo, que por sua vez é mantido por anúncios veiculados na mídia. É preciso desacelerar a 

montanha russa da globalização, ou perderemos todas as nossas referências e nos tornaremos apenas 

consumidores. 

 

Introdução: O candidato aqui optou por fazer uma introdução breve e simples, sem argumentos de 

autoridade ou citações, apenas contextualizando o assunto  apontando a homogeneidade que a 

globalização desperta no mundo  e explicitando o fato de que seu texto focará nas relações entre 

consumismo e perda de referências (atente-se para os dois pontos no final do primeiro parágrafo, trata-

se de uma ótima estratégia para explicitar o foco temático conferido ao seu texto!). 

Desenvolvimento: Aqui o candidato optou pelo elemento de autoridade. Ao citar Nicolau Sevcenko, 

o autor demonstra erudição e propriedade ao tratar do assunto. Além disso, é interessante notar a 

forma como se desenvolve seu argumento: através de uma metáfora, iniciada no segundo parágrafo 

de desenvolvimento, o candidato explicita uma realidade moldada para que o desejo de consumo seja 

despertado nas pessoas.  

Conclusão: O autor conclui com uma associação entre suas ideias e a ideologia marxista (novamente, 

demonstrando conhecimento sobre o assunto). Ele recupera seus argumentos apresentados no 

desenvolvimento  inclusive a metáfora da montanha russa  e apresenta um desfecho com uma 

solução para o problema do consumismo (lembrando que a solução para um problema é opcional na 

 

 

 

 

Redação 2 

 

Sobre Karl Marx, literatura portuguesa e a sociedade contemporânea 

 

Atualmente, é frequente em jornais e revistas a veiculação de anúncios publicitários de cartões de 

crédito. Muitos apresentam fotografias de shopping centers harmonicamente organizados, com o 

predomínio de cores claras e retratando a circulação de pessoas que, apesar das diferenças, são 

mostradas como próprias daquela realidade supostamente alegre. Além disso, articulam com a 

incitar no receptor a associação entre comprar e ser feliz. No fundo, esta associação já se faz 

naturalmente presente, e a alta frequência de anúncios seguindo o padrão acima indicam-nos o fato 

de vivermos, hoje, numa sociedade caracterizada, essencialmente, pelo consumo. Nela, reina a 

mentalidade pautada em valores que pregam o consumo como único caminho para se encontrar a 
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felicidade. Vivemos, portanto, numa realidade marcada pela mercantilização do mundo e degradação 

 

Este panorama, porém, não é exclusivo da sociedade contemporânea. Karl Marx, filósofo e economista 

alemão, preconizava já no século XIX que o capitalismo começaria a apresentar sinais de 

superprodução e saturação de mercados. Para evita-los, as grandes corporações fariam uso da mídia 

para veicular a ideologia do consumo, de modo que estes valores fossem introjetados pela população. 

Obteve-se êxito nesta investida, acarretando na sociedade um quadro de, nos termos de Marx, 

social. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a partir da obra marxista e do cenário moderno, atesta o 

perigo desta situação tão presente até hoje: o mercado se empodera cada vez mais, em detrimento 

das relações humanas, as quais fragilizam-se exponencialmente. Até mesmo na literatura portuguesa 

encontramos críticas à mod

o processo de desencanto de seu protagonista  o rico Jacinto, habitante de Paris  em relação ao 

cítalismo, que revela-se opressor, excludente e ilusório. Seu companheiro, Zé Fernandes, auxilia 

decididamente no despertar de sua consciência crítica, especialmente desmasarando as mentiras do 

 

Desta forma, percebemos que a sociedade do consumo configura-se desde o século XIX e permanece 

fortalecida até hoje, reforçada pela mídia que, insistentemente, tenta impor valores convenientes 

apenas ao próprio capital. Karl Marx e Eça de Queiroz apontam desde muito os malefícios inerentes a 

uma mentalidade pautada na associação direta entre consumo e felicidade, bem como fez Zigmund 

Bauman no século XX. A permanência desta realidade até o presente ano de 2013 nos deixa receosos 

quanto aos desenlaces de nossa sociedade. Resta-nos, assim, desejar por mais Zé Fernandes auxiliando 

mais Jacintos, de sorte que, futuramente, nossos anúncios publicitários sejam diferentes. 

 

Introdução: A introdução apresentada nesse texto é longa (algo com o que se deve tomar cuidado 

quando não se tem muita prática com redação), mas mesmo assim apresenta uma estrutura bem 

organizada e clara. Aqui, o candidato faz uso de informações da coletânea para contextualizar o tema. 

Desenvolvimento: Esse desenvolvimento se destaca principalmente pelo uso do argumento de 

autoridade (as citação de Marx e Bauman) e a referência ao livro A cidade e as serras. É interessante 

notar, nesse último caso, como o candidato se apropriou de um tema aprofundado nas aulas de 

literatura para constituir uma ideia sólida e bem fundamentada, trabalhando-o inclusive sob uma 

perspectiva histórica. Novamente, temos períodos longos  não se recomenda um desenvolvimento 

em apenas um parágrafo para evitar falta de coesão e coerência  mas, mesmo assim, o autor 

conseguiu fazer um ótimo desencadeamento lógico de ideias no texto.   

Conclusão: A conclusão se caracteriza aqui por uma simples síntese de tudo o que foi dito durante o 

desenvolvimento  o candidato retoma suas citações de Marx, Bauman e Eça, finalizando com uma 

frase de efeito que também recupera o argumento com base em A cidade e as serras ao desejar mais 

Zé Fernandes em uma realidade de Jacintos. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

Analisar a redação exemplar abaixo, sendo do mesmo tema anterior e apresente as caracterizações 

do texto.  

  

 

rtão de crédito se tornou o sinal que 

comprova sua existência, bem como a medida que a qualifica, como se verifica através da engenhosa 

 

Nos meios de comunicação em massa, parte significativa do conteúdo (tempo de televisão e rádio ou 

espaço em jornais, revistas e páginas da internet) é reservada aos anúncios publicitários, que 

artigos de luxo, passando por prestação de serviços e maravilhas tecnológicas. Como se não bastasse, 

concentrações geográficas de oferta com o objetivo de maximizar a eficiência da consumação. 

O Estado também desempenha seu papel na promoção do consumo. O modelo de desenvolvimento 

social vigente no país desde a década passada é baseado não em investimentos na educação, na 
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cultura, no acesso ao conhecimento e na efetiva participação política, mas na expansão da capacidade 

nacional de consumo, através de programas de transferência de renda e incentivos fiscais. A cidadania 

também passou a ser traduzida como consumo, e os direitos dos cidadãos restritos ao código de 

defesa do consumidor, como se deriva a partir de discursos eleitorais no último pleito. Por fim, o 

sistema penal é estruturado em torno da proteção à propriedade, sem a qual não pode haver a troca, 

fundamento do consumo. 

Não se faz mais necessário dizer com quem se anda para que nos digam quem somos: basta mostrar o 

quanto consumismos (através dos conhecidos símbolos de status) e logo saberemos qual letra do 

alfabeto nos define e o nome do metal precioso correspondente que nos toca. Educação, sexo, 

política e dignidade nada mais são do que produtos disponíveis àqueles que possuam a carteirinha de 

acesso exigida. Esvaziada de qualquer dimensão cognitiva, nossa vida prescinde de virtudes (no 

. Hoje, o signo da vitória é o 

pequeno retângulo de plástico, que informa tudo o que se supõe valer a pena e ser necessário saber 

sobre nós.  
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GABARITO 

 

 

  

 

rtão de crédito se tornou o sinal que 

comprova sua existência, bem como a medida que a qualifica, como se verifica através da engenhosa 

 

Nos meios de comunicação em massa, parte significativa do conteúdo (tempo de televisão e rádio ou 

espaço em jornais, revistas e páginas da internet) é reservada aos anúncios publicitários, que 

artigos de luxo, passando por prestação de serviços e maravilhas tecnológicas. Como se não bastasse, 

concentrações geográficas de oferta com o objetivo de maximizar a eficiência da consumação. 

O Estado também desempenha seu papel na promoção do consumo. O modelo de desenvolvimento 

social vigente no país desde a década passada é baseado não em investimentos na educação, na 

cultura, no acesso ao conhecimento e na efetiva participação política, mas na expansão da capacidade 

nacional de consumo, através de programas de transferência de renda e incentivos fiscais. A cidadania 

também passou a ser traduzida como consumo, e os direitos dos cidadãos restritos ao código de 

defesa do consumidor, como se deriva a partir de discursos eleitorais no último pleito. Por fim, o 

sistema penal é estruturado em torno da proteção à propriedade, sem a qual não pode haver a troca, 

fundamento do consumo. 

Não se faz mais necessário dizer com quem se anda para que nos digam quem somos: basta mostrar o 

quanto consumismos (através dos conhecidos símbolos de status) e logo saberemos qual letra do 

alfabeto nos define e o nome do metal precioso correspondente que nos toca. Educação, sexo, 

política e dignidade nada mais são do que produtos disponíveis àqueles que possuam a carteirinha de 

acesso exigida. Esvaziada de qualquer dimensão cognitiva, nossa vida prescinde de virtudes (no 

. Hoje, o signo da vitória é o 

pequeno retângulo de plástico, que informa tudo o que se supõe valer a pena e ser necessário saber 

sobre nós.  

 

Introdução: Aqui temos uma introdução também baseada em um direcionamento para a 

argumentação a ser desenvolvida no desenvolvimento, em que o autor se baseia no slogan da 

propaganda apresentada na coletânea para introduzir suas ideias. 

Desenvolvimento: É interessante apontar aqui o fato de que o candidato fez um recorte temático para 

tratar o assunto com maior profundidade (uma ótima estratégia tanto para demonstrar maior 

conhecimento sobre o assunto quanto para evitar um texto sem foco, relapso e superficial). O autor 

não fala sobre o consumismo de uma maneira geral, mas sim sobre como a mídia e o Estado ajudam a 

promover esse tipo de comportamento. 

Conclusão: O candidato não opta aqui por uma conclusão baseada em um modelo de síntese. Ele 

retoma os argumentos de modo chegar a uma última ideia, decorrente das outras que ele apresentou 

no desenvolvimento: a de que os valores da sociedade de consumo teriam mais prestígio social do que 

os valores éticos/morais. Vale destacar também que a citação em latim (presente também no título) 

reforça o nível de conhecimento do candidato.   




