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Reprodução Vegetal e Agricultura 
12 

nov 
 

RESUMO  
 

 

É o grupo vegetal de maior diversidade no planeta. Este sucesso se deve principalmente com a relação dos 

animais, principalmente com os insetos. Elas possuem a flor como uma estrutura diferenciada para permitir 

a reprodução sexuada. Além disso, elas possuem o fruto como estrutura de proteção das sementes. 

 
Em relação a reprodução, a antera possui os sacos polínicos que vão produzir o grão-de-pólen. Esse grão de 

pólen (n) é transportado pelos animais até o ovário de outra flor. O grão-de-pólen ao encontrar o ovário 

desenvolverá o tubo polínico para a fecundação na oosfera (n), formando zigoto diplóide (2n). Os núcleos 

polares também são fecundados formando o endosperma secundário triplóide (3n), que servirá para a 

nutrição e desenvolvimento do embrião. Após isso há o desenvolvimento do ovário formando o fruto que 

protegerá a semente.  

 
A forma com que o pólen chega ao seu destino é o processo conhecido como polinização, e esse processo 

pode acontecer através de diversos organismos polinizantes, ou mesmo ações ambientais. 

O pólen pode ser transportado das seguintes maneiras: 

• Insetos (entomofilia) 

• Aves (ornitofilia) 

• Morcegos (quiropterofilia) 
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• Vento (anemofilia) 

• Água (hidrofilia) 

 

A polinização é fundamental para a produção agrícola, pois a formação de sementes e frutos, produtos 

comercializáveis e fundamentais para renovação da plantação, estão diretamente ligados ao processo. 

Vegetais foram selecionados artificialmente, de modo que manifestassem características desejáveis a 

produção e consumo.  

Por exemplo: 

 

A banana, antes da 

ocorreu com o milho, com o objetivo de torná-lo mais carnoso. 

 
Isso ocorre através da seleção de plantas com características desejáveis, que serão cruzadas para que, a cada 

geração, a característica desejada seja manifestada e exacerbada, visando um produto mais lucrativo. Seres 

humanos realizam esse processo há séculos.  

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar, com certeza, que dentro dela há o embrião de 

uma planta, a qual, na fase adulta,  

a) Forma flores, frutos e sementes.  

b) Forma sementes, mas não produz flores e frutos.  

c) Vive exclusivamente em ambiente terrestre.  

d) Necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação.  

e) Tem tecidos especializados para condução de água e de seiva elaborada.  

2. Ao comermos um pinhão e uma castanha-do-pará, ingerimos o tecido de reserva do embrião de uma 

gimnosperma (araucária) e de uma angiosperma (castanheira), respectivamente. Pinhão e castanha-

do-pará são sementes.  

a) O órgão que deu origem ao pinhão e à castanha-dopará, na araucária e na castanheira, é o 

mesmo? Justifique. 

b) A origem dos tecidos de reserva do embrião do pinhão e da castanha-do-pará é a mesma? 

Justifique.  
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3. 

provocou esta explosão foi a pétala. As pétalas multicoloridas criaram muito mais diversidade no 

mundo vegetal. Em sua nova indumentária estas plantas, antes despercebidas, se ressaltaram na 

floríferas com pequenos frutos, samambaias, coníferas e alguns tipos de musgos, foram os maiores 

espalha-brasas que o mundo já viu. Involuntariamente abriram novos terrenos para a dispersão das 

 
Adaptado de National Geographic, julho/2002. 

a) Relacione a grande variedade de tipos de flores com a promoção da diversidade genética das 

populações vegetais.  

b) A que grupos pertencem os vegetais destacados no texto? Dentre eles, qual ou quais produzem 

sementes? 

4. Ao longo da evolução as plantas desenvolveram estratégias para a vida no ambiente terrestre. Do ponto 

de vista reprodutivo uma importante novidade das plantas fanerógamas (gimnospermas e 

angiospermas) foi a independência da água líquida para a fecundação. Em briófitas e pteridófitas 

ocorrem anterozoides que são flagelados e devem nadar até atingir a oosfera. Nas fanerógamas, as 

estruturas adquiridas que tornaram as plantas independentes de água para este processo foram os:  

a) Óvulos. 

b) Feixes vasculares. 

c) Frutos. 

d) Grãos de pólen. 

e) Estróbilos. 

5. As plantas apresentam diversas adaptações que permitem a atração de agentes polinizadores. Plantas 

com flores vermelhas ou amarelas e com pouco odor são frequentemente visitadas por: 

a) morcegos. 

b) aves. 

c) abelhas. 

d) mariposas. 

e) besouro. 

6. Muitas angiospermas apresentam flores vistosas, entretanto, outras são mais discretas, como as flores 

do milho. Para compensar a falta de atrativos, a flor do milho apresenta uma grande quantidade de 

pólen em anteras bem expostas, o que garante a polinização: 

a) por insetos. 

b) pela água. 

c) por morcegos. 

d) pelo vento. 

e) por aves. 

7. A construção de cidades altera as condições ambientais de uma área natural, provocando a 

substituição da comunidade biótica original por uma comunidade composta por espécies nativas do 

local e espécies exóticas (trazidas pelo homem de outras partes do mundo). Nesta nova comunidade, 

as espécies exóticas interagem com as espécies locais, podendo prejudicá-las, beneficiá-las ou, 

mesmo, não afetá-las significativamente. Os gatos domésticos, por exemplo, podem comer os ovos 

de espécies de aves que nidifiquem no chão, ou próximo dele, exterminando-as, assim, de áreas 

pequenas. Se a área original fosse coberta por uma floresta, algumas de suas plantas e animais nativos 

poderiam permanecer em parques, enquanto outros desapareceriam. Outras plantas poderiam ser 

utilizadas em projetos de paisagismo ou de arborização das vias públicas. Contudo, as populações da 

maioria destas espécies seriam menores e os seus indivíduos estariam mais dispersos espacialmente. 

Consequentemente, os indivíduos de uma dada espécie com população pequena poderiam apresentar 

um maior grau de parentesco e, por serem mais semelhantes, sua espécie poderia ter uma menor 

probabilidade de adaptação frente a variações ambientais. Neste novo contexto, no entanto, as 

interações entre as espécies e entre elas e o meio abiótico continuariam desempenhando um papel 

fundamental para a manutenção da comunidade. A reprodução de determinadas espécies vegetais, 

por exemplo, continuaria dependendo do serviço prestado por animais polinizadores (como morcegos 

e beija-flores) e dispersores de sementes (como sabiás e bem-te-vis). 
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Dos vegetais citados abaixo, qual NÃO pode ter sua reprodução beneficiada por aves e mamíferos 

frugívoros segundo a descrição presente no texto? 

a) Amoreiras. 

b) Jacarandás. 

c) Palmeiras. 

d) Pitangueiras. 

e) Samambaias. 

8. Um aluno observou uma flor com grande quantidade de néctar, com um odor muito acentuado 

durante a noite, resistente e sem coloração atrativa (esbranquiçada). Ao analisar essas características, 

ele chegou à conclusão de que o polinizador era, provavelmente: 

a) uma abelha. 

b) um beija-flor. 

c) uma vespa. 

d) um morcego. 

e) o vento. 

9. A polinização e a dispersão das sementes são dois mecanismos de grande importância no ciclo de vida 

dos vegetais. Sobre esses dois mecanismos, é incorreto afirmar: 

a) Os frutos contribuem para a dispersão das sementes, a exemplo do coco-da-baía que, por ser 

flutuante, pode ser levado pelas correntes marinhas para praias distantes, onde a semente 

germinará. 

b) A dispersão das sementes pode ocorrer por meio do transporte de frutos que aderem ao corpo 

de animais, como acontece com o carrapicho. 

c) A dispersão das sementes pode ocorrer pelo vento, a exemplo do que acontece com as sementes 

aladas das orquídeas. 

d) A polinização feita por animais como morcegos, pássaros e insetos é um fenômeno característico 

das angiospermas. 

e) As gimnospermas têm flores rudimentares (estróbilos) e nelas não se verifica o fenômeno da 

polinização. 

10. As coníferas constituem um grupo de plantas lenhosas que tiveram o apogeu de seu desenvolvimento 

na era Mesozoica. Esse grupo ocorre principalmente em regiões de clima temperado do hemisfério 

Norte, onde há predomínio da família Pinaceae (Pinus sp), utilizada nas indústrias de celulose e 

confecções de móveis. No Brasil, o principal representante nativo é da família Araucariaceae (Araucaria 

angustifolia  pinheiro do Paraná), típica da região Sul e utilizada na alimentação (pinhão). Como 

características dos pinheiros, citam-se: 

a) Presença de flores, óvulos protegidos por ovário, lenho constituído por fibras e traqueides, 

polinização pelo vento. 

b) Presença de flores, óvulos protegidos por ovário, lenho constituído por traqueides e elementos 

de vasos, polinização especializada. 

c) Ausência de flores, óvulos não protegidos por ovário, lenho constituído por fibras e traqueides, 

polinização pelo vento. 

d) Presença de flores, óvulos não protegidos por ovário, lenho constituído por fibras e traqueides, 

polinização pelo vento. 

e) Ausência de flores, óvulos não protegidos por ovário, lenho constituído por fibras e traqueides, 

polinização especializada. 
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Exercícios  
 

1. e 

Uma semente pode ser de gimnosperma ou angiosperma, não sendo possível diferenciar pelo enunciado 

se manifestará flores e frutos. O que pode-se garantir é que terá tecidos especializados para condução, 

floema e xilema.  

2.  

a) Sim. Em ambos os casos, a semente parte do óvulo fecundado e desenvolvido. 

b) A origem do endosperma muda da semente da gimnosperma para a angiosperma. Nas 

gimnospermas, o endosperma é primário, haploide (n), em decorrência da fecundação simples. Nas 

angiospermas, ocorre a fecundação dupla, ou seja, o endosperma apresenta triploidia (3n), sendo 

chamado endosperma secundário.  

3.   

a) Pétalas coloridas podem atrair animais polinizadores diurnos, como alguns insetos e aves. Flores 

brancas com forte aroma, por outro lado, atraem polinizadores noturnos, como morcegos ou outros 

insetos. A disposição das anteras também influencia se o pólen poderá ser dispersado pelo vento ou 

pela água, ou seja, diferentes formatos florais favorecem polinização por diversos mecanismos. 

b) Árvores com frutos: Angiospermas. Samambaias: Pteridófitas. Coníferas = Gimnospermas. Musgos = 

Briófitas. Angiospermas e gimnospermas possuem sementes.  

4. d 

Com o surgimento do grão de pólen, e o tubo polínico guiando o gameta masculino ao feminino, as 

fanerógamas passaram a não depender de água para sua fecundação.  

5. b 

As cores vivas atraem aves, que se guiam principalmente por sua visão, não pelo olfato.  

6. d 

Anteras com grande quantidade de pólen e bem expostas indica anemofilia, polinização por vento.  

7. e 

Samambaias não têm pólen, são pteridófitas.  

8. d 

Morcegos, animais noturnos, se guiam pelo olfato, então podem ser atraídos por plantas cheias de néctar 

cujo odor seja acentuado durante a noite.  

9. e 

Pode-se observar polinização feita pelo vento nos estróbilos das gimnospermas.  

10. c 

O pinhão, cujas sementes são tão usadas na alimentação no Sul, é uma planta sem flores, óvulos não 

protegidos por um ovário desenvolvido (que origina o fruto nas angiospermas), lenho constituído por 

fibras e traqueídes (estruturas ricas em celulose) e a polinização é sempre pelo vento.  
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China: revisão 
12 

nov 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Em relação às características populacionais da República Popular da China, podemos afirmar que: 

a) as maiores densidades de habitantes ocorrem nas montanhas e planaltos interiores, devido às 

inundações frequentes nas planícies e deltas do leste do país; 

b) os indivíduos jovens têm uma alta participação em sua composição, distribuindo-se a maior parte 

dos habitantes pela zona rural; 

c) a sua população ativa está mais ligada ao setor secundário da economia após as profundas 

alterações dos últimos anos; 

d) há uma relativa homogeneidade da distribuição espacial da população, pois o número excessivo 

de habitantes forçou a ocupação integral de seu território; 

e) sua imensa população sobrevive graças ao alto rendimento da tradicional rizicultura, praticada na 

Região Centro-Ocidental do país. 

2. Uma das artérias fluviais mais importantes da China é o Yang-Tsé, conhecido como Rio Azul. Qual 

destas características é correta: 

a) Apesar de utilíssimo para a rizicultura, ou seja, para o plantio do arroz, o rio Azul não se presta à 

navegação. 

b) O Yang-Tsé tem o apelido de Rio Azul por causa da calma de suas águas, causando sempre um 

tom cristalino de azul transparente. 

c) O inverno chinês, apesar de rigoroso, é bastante breve. Isso faz com que o arroz plantado na bacia 

do Yang-Tsé se beneficie de uma longa estação vegetativa, que permite duas colheitas anuais. 

d) Mesmo com grande volume de água, o Rio Azul jamais ameaça as várias aldeias instaladas em suas 

margens com o perigo de inundação. 

e) O delta do Yang-Tsé ainda é a região menos habitada da China, não abrigando mais do que 7 

milhões de habitantes. 

3. A República Popular da China se apresenta principalmente como um país: 

a) agrícola, produzindo através das Comunas Populares e mantendo-se fechada ao comércio 

internacional; 

b) de economia estatal e cooperativa, com algumas zonas de livre mercado abertas aos capitais 

internacionais; 

c)  

d) socialista industrializado e dotado de uma agricultura extensiva mecanizada; 

e) de economia pastoril nas planícies dos grandes rios e de cultura intensiva nas encostas do 

Himalaia. 

4. Há 25 anos, as cidades chinesas eram pobres e sujas. O povo mal vestido passava fome. Ninguém tinha 

telefone, carro nem tevê. A China hoje está virando potência. É o milagre do dragão.  
Revista Veja, 31/08/2005. 

 

I. As reformas econômicas iniciadas por Mao Tsé-Tung e continuadas por Deng Xiaoping foram 

fundamentais para o crescimento da economia chinesa nas últimas décadas. 

II. O ritmo acelerado do crescimento da economia chinesa está atrelado à abertura política, 

incentivada por Deng Xiaoping e aprofundada por seus sucessores. 

III. Com crescimento econômico entre 9 e 10% nas últimas décadas, a China possui uma das 

economias que mais cresce no mundo. 

a) I e II. 

b) II e III.  

c) I e III. 

d) Apenas a I. 

e) Todas as alternativas.  
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5. A China é um país que tem despertado o interesse mundial face o grande progresso econômico que 

tem alcançado nos últimos anos. Apesar disso, chama à atenção a falta de progresso na área política, 

pois já há algum tempo a China deixou de ser atrasada e agrícola para se tornar industrial e competitiva. 

Sobre a China, é correto afirmar que 

a) o modelo de desenvolvimento adotado buscou o fortalecimento da indústria local, tendo sido 

evitados os subsídios estatais e os investimentos estrangeiros, sobretudo em função da política 

nacionalista do governo. 

b) mantém, ao longo da costa leste, as chamadas Zonas Econômicas Especiais, onde as empresas 

estrangeiras podem se instalar com o incentivo do estado. Essas zonas são responsáveis pela 

absorção do conhecimento tecnológico multinacional, conferindo ao país uma verdadeira 

reforma industrial. 

c) Taiwan, por ter sido um protetorado inglês devolvido à China recentemente, é uma região 

especial, onde o governo chinês controla assuntos de defesa e política externa, deixando livre o 

funcionamento da economia de mercado. 

d) as condições de vida da população têm crescido na mesma medida que o crescimento econômico 

como um todo. Milhões de chineses deixaram a pobreza, e a diferença entre ricos e pobres tem 

diminuído muito, recentemente. 

e) o meio ambiente é uma grande preocupação do governo, o que levou o país a combater a 

desertificação com sucesso, e a despoluir rios e lagos. Por ter alcançado um desenvolvimento 

industrial planejado, sua indústria não é mais poluente. 

6. A China é um país comandado por um partido único, o Partido Comunista, porém vem assumindo um 

perfil de desenvolvimento típico de sistema capitalista e desempenhando um estratégico papel na 

economia mundial. Com relação a esse assunto, analise as proposições a seguir: 

I. Nas últimas décadas, o conjunto de reformas desencadeadas na China transformou esse país numa 

das grandes potências mundiais com um modelo de crescimento que executa políticas 

estratégicas nacionais de industrialização ajustadas ao movimento de expansão da economia 

global. 

II. As Zonas de Proteção às Exportações, áreas com economia mais voltada para o socialismo, ainda 

são áreas de pouco desenvolvimento na China. São regiões agrícolas localizadas na porção 

Nordeste e habitadas por população de maioria tibetana. 

III. O estabelecimento de Zonas Econômicas Especiais na China, inicialmente nas zonas litorâneas, 

permitiu a abertura para os investimentos de capitais estrangeiros, elevando a produção global 

desse país mediante uma política efetiva de incentivos fiscais. 

IV. As migrações em massa de camponeses das zonas litorâneas, na porção leste, para os centros 

urbanos do interior da China, onde se concentram as indústrias têxtil, de calçados e de 

brinquedos, revelam as disparidades sociais e regionais ainda presentes nesse país. 

Estão CORRETAS 

a) I e II. 

b) III e IV. 

c) I e III. 

d) II e IV. 

e) I, II, III e IV. 

7. Graças ao tamanho continental e à imensa população do país, as políticas implementadas pelo governo 

permitiram à China combinar as vantagens da industrialização voltada para a exportação, induzida em 

grande parte pelo investimento estrangeiro, com as vantagens de uma economia nacional centrada 

em si mesma e protegida informalmente pelo idioma, pelos costumes, pelas instituições e pelas redes, 

aos quais os estrangeiros só tinham acesso por intermediários locais. Uma boa ilustração dessa 

combinação são as imensas ZPEs que o governo da China ergueu do nada e que hoje abrigam dois 

terços do total mundial de trabalhadores em zonas desse tipo. 
Adaptado de Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo, 

2008, p. 362. 

a) Indique duas ações políticas do governo chinês que produziram as condições internas para a 

ascensão econômica do país. 

b) Aponte as estratégias geopolíticas utilizadas pela China para a obtenção de recursos naturais em 

distintas partes do mundo, que possibilitam a manutenção do atual modelo de produção industrial 

em larga escala no país. 
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8. As reformas iniciadas na China no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970 induziram um grande 

crescimento da economia chinesa, com aumento do nível médio de vida de parte da população. É 

correto afirmar sobre a economia e a política chinesas que 

a) o governo chinês criou zonas industriais para exportar, tornando a China, hoje, um grande 

fornecedor de produtos manufaturados. 

b) o governo chinês, junto com o incentivo à industrialização, promoveu a abertura política, com 

liberdade de expressão. 

c) o governo chinês não utiliza a política cambial como instrumento para promover a 

industrialização, respeitando o regime de câmbio flutuante. 

d) o governo chinês incentivou o desenvolvimento de um setor industrial produzindo, 

especialmente, para o mercado interno. 

e) a China criou um modelo de industrialização fechado com proibição da participação de 

multinacionais. 

9. A economia chinesa, após séculos de dependência quase exclusiva de seu setor agrícola, apresentou, 

a partir da década de 1970, grande crescimento econômico, advindo da revolução comunista de Mao 

Tsé-Tung. O país abriu-se aos investimentos estrangeiros após a chegada ao poder de Deng Xiaoping, 

em 1979. As autoridades chinesas propuseram, então, quintuplicar o PIB até o ano 2000, mediante 

abertura econômica e introdução da chamada Economia Social de Mercado. Tal feito foi alcançado 

em 1995. 
Disponível em: <www.infoescola.com>. Adaptado. 

Com base no texto acima e em assuntos por ele suscitados, assinale a opção correta. 

a) O crescimento econômico chinês demandou elevados custos sociais e ambientais, entre os quais 

se destacam o pagamento de baixos salários aos trabalhadores e o uso de fontes de energia 

poluidoras, como o carvão mineral. 

b) A China desenvolveu-se a partir da sua grande produção agropecuária, o que lhe garante 

autossuficiência nesse setor. 

c) A integração da China ao bloco do NAFTA facilitou a entrada dos produtos chineses nos EUA, 

maior mercado consumidor mundial. 

d) O rápido crescimento da economia chinesa deu-se a partir da adoção de um modelo econômico 

embasado no uso e na preservação dos recursos naturais. 

e) A expansão da economia da China decorreu, em parte, do elevado padrão de renda de grande 

parte da população. 

10. Depois de duas décadas crescendo acima de 10% ao ano, a China reduz agora a sua velocidade de 

crescimento. A diminuição na velocidade do gigante asiático significa que um Chile deixará de ser 

produzido pela China neste ano. (DALTRO, 2012, p. 90). 

Sobre a importância da China na economia global e as implicações da sua desaceleração econômica, 

é correto afirmar: 

a) O Brasil foi o país que mais se beneficiou com o crescimento chinês, porque o baixo preço de 

seus produtos e a abundância de minerais metálicos para exportação atendem plenamente às 

necessidades do mercado chinês. 

b) Os chineses são os maiores parceiros comerciais do Brasil e as mercadorias brasileiras têm 

aceitação no mercado chinês devido à sua alta qualidade, diversificação e preços baixos. 

c) A desaceleração da economia chinesa está relacionada, entre outros fatores, à crise da economia 

europeia e à fragilidade da recuperação da economia norteamericana. 

d) A rentabilidade das empresas chinesas pode ser explicada pela política de valorização dos 

trabalhadores, através de salários elevados e participação dos lucros, o que gera o aumento da 

produtividade per capita. 

e) Os impactos da queda na velocidade da economia chinesa na economia global só serão sentidos 

se os Estados Unidos não restabelecerem uma parceria com a China, uma vez que se encontram 

com as relações comerciais rompidas, devido a divergências ideológicas. 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/
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Exercícios  
 

1. b 

A maior densidade de habitantes ocorre nos centros urbanos. A população ativa é mais ligada ao setor 

primário.  

2. c 

A China é uma exportadora mundial de arroz, por possuir a tradição e o clima propício para isso.  

3. b 

Apesar da questão ser antiga, ela lembra a grande marca da economia chinesa com forte intervenção 

estatal. As zonas de livre mercado representam a abertura ao capital internacional.  

4. e 

A china vem demonstrado uma intensa progressão na economia, graças a abertura de mercados.  

5. b 

O desenvolvimento da economia depende do investimento estatal e estrangeiro. Hong Kong era 

protetorado da Inglaterra e foi devolvido a China em 97. Taiwan é conhecido como República da China 

apesar de ser um país independente politicamente. 

6. c 

A zona de processamento de exportação ZPE é uma área industrial onde existem vantagens como isenção 

de impostos e rapidez dos processos administrativos para instalação de indústrias. A maior concentração 

populacional fica no litoral.  

7.  

a) A protecionismo do mercado interno e a criação das Zonas de Processamento de Exportação, 

possibilitaram uma abertura racionada à economia para o capital estrangeiro.  

b) A exportação de capital para países africanos tem sido intensa, com a compra de terras num 

movimento chamado de neocolonização. As empresas países possuem relevância e influência política 

nos países pobres. 

8. a 

A china é conhecida como a fábrica do mundo, por possuir uma diversidade de produção na indústria 

manufaturada com base na exploração do trabalho.  

9. a 

O crescimento econômico da China possuiu altos custos que hoje tentam ser remediados.  

10. c 

No atual cenário da economia globalizada, as crises nas potências implicam em sérios danos a partir da 

dependência dos países subdesenvolvidos.  
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Tendências Contemporâneas: Aprofundamento 

sobre Ferreira Gullar, Rubem Fonseca e Rubem Braga 

16 

nov 
 

RESUMO   
 
 

 

As Tendências Contemporâneas 
As tendências contemporâneas caracterizam-se pelas manifestações literárias a partir de meados do século 

XX até os dias atuais. Há uma vasta gama de autores que exploram as diferentes formas de expressão na prosa, 

, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade e 

temática textuais. É difícil agrupar todos os autores contemporâneos, pois ainda estamos presenciando essas 

tendências em nosso dia a dia.  

 

Ferreira Gullar 
Ferreira Gullar (1930  2016) ganhou notoriedade ao vencer um concurso do Jornal das Letras com o seu 

A Luta Corporal, 

chamou a atenção de poetas concretistas importantes como Augusto e Haroldo de Campos e Décio 

Pignatari. Sua poesia se destaca por uma poesia engajada e preocupada com a luta social e as relações entre 

o homem e o meio em que vive.  

 

Além disso, Ferreira Gullar foi o criador do Neoconcretismo brasileiro, corrente artística com influência da 

arte Concretista e que rompeu com o Modernismo; a ideia não era restringir a temática de seus poemas ao 

nacionalismo, mas sim promover uma poética universal com forte influência nas Vanguardas Europeias e o 

seu rompimento com a tradição que, para Gullar, se direcionada ao campo literário. Pode-se dizer que o 

Neoconcretismo visava ultrapassar a objetividade da arte Concretista, buscando a interação com o leitor no 

próprio texto. Suas principais obras são A luta Corporal (1954), Quem matou Aparecida (1962) e Poema Sujo 

(1976).  

 

Rubem Braga 
Considerado um dos maiores cronistas do Brasil, Rubem Braga (1913  1990) nasceu em Cachoeiro de 

Itapemirim, no Espírito Santo. O autor formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão e foi no mundo das 

Letras que seu nome se consagrou, mesmo que tenha relutado para ser considerado um literato, pois uma 

de suas maiores paixões era o jornalismo.  
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Entre as temáticas abordadas, há a de cunho intimista, que retrata bastante sobre a personalidade do autor 

associado aos momentos de introspecção que viveu ao longo da vida e a retomada de lembranças da vida 

no interior. Rubem Braga conferiu caráter poético à prosa e escreveu sobre temas amorosos e reflexivos, 

sempre valorizando elementos do cotidiano e o prosaísmo. Seu texto era marcado pela síntese, com 

descrições breves, mas carregadas de expressividade. Suas principais obras são A traição das elegantes (1967), 

Crônicas do Espírito Santo (1984) e Ai de ti, Copacabana (1990). 

 

Rubem Fonseca 
O autor mineiro Rubem Fonseca é um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Trazendo na 

bagagem uma narrativa que foge da zona de conforto, seu estilo foi considerado como brutalista, uma vez 

que a temática mais explorada em suas obras é a questão da violência, seja ela no ambiente físico, nas 

relações interpessoais ou, até mesmo, na própria linguagem.  

 

No universo de seus personagens, é comum encontrarmos a presença de prostitutas, policiais, detetives e 

criminosos, em geral, sujeitos que vivem à margem do âmbito social. Outro aspecto marcante em sua obra 

é o uso da oralidade cotidiana e a presença do hiper-realismo (fusão do real com o imaginário). Rubem 

Fonseca é cronista, contista e roteirista, já tendo ganhado o Prêmio Camões (2003) e o Prêmio Jabuti em 

diversos anos. Suas principais obras são Feliz Ano Novo (1975) e Agosto (1990).  

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Não há vagas 

O preço do feijão  

não cabe no poema. O preço  

do arroz  

não cabe no poema.  

Não cabem no poema o gás  

a luz o telefone  

a sonegação  

do leite  

da carne  

do açúcar  

do pão  

 

O funcionário público  

não cabe no poema  

com seu salário de fome  

sua vida fechada  

em arquivos.  

Como não cabe no poema  

o operário  

que esmerila seu dia de aço  

e carvão  



 

 
L

it
. 

nas oficinas escuras  

 

- porque o poema, senhores,  

   está fechado:  

   "não há vagas"  

 

Só cabe no poema  

o homem sem estômago  

a mulher de nuvens  

a fruta sem preço  

 

O poema, senhores,  

não fede  

 nem cheira. 
Ferreira Gullar 

Sobre o poema Não há vagas, de Ferreira Gullar, é correto afirmar: 

a) Ao ser aproximada de um ato lúdico como o fazer poesia, a crítica social é atenuada e perde força. 

b) A ruptura com o verso tradicional situa o poema no contexto da primeira geração modernista. 

c) Nota-se uma conjunção entre a reflexão sobre o fazer poético e a preocupação com a realidade 

social adversa. 

d) A crítica política e a reflexão sobre a literatura presentes no poema configuram exceção na 

produção poética de Ferreira Gullar. 

e) Trata-se de texto poético que destoa do conjunto da obra Toda poesia por utilizar redondilhas 

maiores e menores. 

2. A questão abaixo toma por base um trecho do poema satírico Cartas Chilenas, do poeta neoclássico 

Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), e um fragmento do poema João Boa-Morte, cabra marcado para 

morrer, do poeta neoconcretista Ferreira Gullar (1930). 

 

Cartas Chilenas 

Os grandes, Doroteu, da nossa Espanha 

têm diversas herdades: umas delas 

dão trigo, dão centeio e dão cevada; 

as outras têm cascatas e pomares, 

com outras muitas peças, que só servem, 

nos calmosos verões, de algum recreio. 

Assim os generais da nossa Chile 

têm diversas fazendas: numas passam 

as horas de descanso, as outras geram 

os milhos, os feijões e os úteis frutos, 

que podem sustentar as grandes casas. 

(...) 

Amigo Doroteu, és pouco esperto; 

as fazendas que pinto não são dessas 

que têm para as culturas largos campos 

e virgens matarias, cujos troncos 

levantam, sobre as nuvens, grossos ramos. 

Não são, não são fazendas onde paste 

o lanudo carneiro e a gorda vaca, 

a vaca, que salpica as brandas ervas 

com o leite encorpado, que lhe escorre 

das lisas tetas, que no chão lhe arrastam. 

Não são, enfim, herdades, onde as loiras, 

zunidoras abelhas de mil castas, 

nos côncavos das árvores já velhas, 

que bálsamos destilam, escondidas, 

fabriquem rumas de gostosos favos. 

Estas quintas são quintas só no nome, 

pois são os dois contratos que utilizam 
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aos chefes, ainda mais que o próprio Estado. 

 

Cada triênio, pois, os nossos chefes 

levantam duas quintas ou herdades, 

e, quando o lavrador da terra inculta 

despende o seu dinheiro, no princípio, 

fazendo levantar, de paus robustos, 

as casas de vivenda e, junto delas, 

em volta de um terreiro, as vis senzalas, 

os nossos generais, pelo contrário, 

quando estas quintas fazem, logo embolsam 

uma grande porção de loiras barras. 
Tomás Antônio Gonzaga, Cartas Chilenas. 1.ª edição: 1788-1789. 

 

João Boa-Morte 

Vou contar para vocês 

um caso que sucedeu 

na Paraíba do Norte 

com um homem que se chamava 

Pedro João Boa-Morte, 

lavrador de Chapadinha: 

talvez tenha morte boa 

porque vida ele não tinha. 

 

Sucedeu na Paraíba 

mas é uma história banal 

em todo aquele Nordeste. 

Podia ser em Sergipe, 

Pernambuco ou Maranhão, 

que todo cabra da peste 

ali se chama João 

Boa-Morte, vida não. 

 

Morava João nas terras 

de um coronel muito rico. 

Tinha mulher e seis filhos, 

 

um facão de cortar mato, 

um chapéu e um tico-tico. 

 

Trabalhava noite e dia 

nas terras do fazendeiro. 

Mal dormia, mal comia, 

mal recebia dinheiro; 

se recebia não dava 

pra acender o candeeiro. 

João não sabia como 

fugir desse cativeiro. 
Ferreira Gullar, João Boa-Morte, cabra marcado para morrer. 1.a edição: 1962. 

No fragmento das Cartas Chilenas, a identidade das personagens censuradas pelo eu poemático é 

João Boa-Morte, 

embora o enunciador revele ter um nome, sua identidade também se coletiviza e ele perde a 

individualidade, absorvida pela situação descrita no poema. Com base nessa opção, 

a) explique por que motivo essa personagem deixa de ser individualizada e acaba assumindo uma 

dimensão tipicamente coletiva; 

b) transcreva os dois versos de João Boa-Morte, em que o eu poemático reconhece essa 

coletivização da identidade. 
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3. Detenho-me diante de uma lareira e olho o fogo. É gordo e vermelho, como nas pinturas antigas; 

remexo as brasas com o ferro, baixo um pouco a tampa de metal e então ele chia com mais força, 

estala, raiveja, grunhe. Abro: mais intensos clarões vermelhos lambem o grande quarto e a grande 

cômoda velha parece regozijar-se ao receber a luz desse honesto fogo. Há chamas douradas, 

pinceladas azuis, brasas rubras e outras cor-de-rosa, numa delicadeza de guache. Lá no alto, todas as 

minhas chaminés devem estar fumegando com seus penachos brancos na noite escura; não é a lenha 

do fogo, é toda a minha fragata velha que estala de popa a proa, e vai partir no mar de chuva. Dentro, 

leva cálidos corações.  
Rubem Braga 

Há uma gradação crescente em:  

a)  

b)  

c) -de-rosa, numa delicadeza de 

 

d) devem estar fumegando com seus penachos brancos na 

 

e)  

4. Passeio Noturno 

Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, 

contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, 

sem tirar os olhos das cartas, você está com um ar cansado. Os sons da casa: minha filha no quarto 

dela treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar 

essa mala? perguntou minha mulher, tira essa roupa, bebe um uisquinho, você precisa aprender a 

relaxar. 

Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e como sempre não fiz nada. Abri 

o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números, eu esperava apenas. Você não para 

de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa, entrou 

a minha mulher na sala com o copo na mão, já posso mandar servir o jantar? 

A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher estávamos gordos. É 

aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando 

estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós 

tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro? convidei. Eu sabia que ela não ia, 

era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites, também aquele 

carro custou uma fortuna, tem que ser usado, eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, 

minha mulher respondeu. 

Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os 

carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem, 

fechei a porta, essas manobras todas me deixaram levemente irritado, mas ao ver os para-choques 

salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de 

euforia. Enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava a sua força em silêncio, 

escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre sem saber para onde ir, tinha que ser uma rua 

deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Na avenida Brasil, ali não podia ser, muito 

movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou 

mulher? Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições, comecei a 

ficar tenso, isso sempre acontecia, eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser ela, 

ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, 

carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda, estava de saia e blusa, 

andava depressa, havia árvores na calçada, de vinte em vinte metros, um interessante problema a exigir 

uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima 

dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos 

joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito, ouvi o 

barulho do impacto partindo os dois ossões, dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um 

foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor bom, 

o meu, ia de zero a cem quilômetros em nove segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo 

desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos 

de casa de subúrbio. 
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Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos para-lamas, os para-choques 

sem marca. Poucas pessoas, no mundo inteiro, igualavam a minha habilidade no uso daquelas 

máquinas. 

A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? perguntou minha mulher, 

deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir, boa noite para todos, respondi, amanhã vou 

ter um dia terrível na companhia. 
FONSECA, Rubem. Passeio noturno. 64 contos de Rubem Fonseca. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 

O autor mineiro Rubem Fonseca é considerado um dos mestres na arte do conto. Sua obra contística, 

em grande parte, retrata a temática da violência e do isolamento do indivíduo no cenário urbano. O 

conto em análise, "Passeio noturno", é um dos mais famosos dessa safra. A partir da leitura deste conto, 

podemos dizer que a narrativa provoca um efeito de choque no leitor, que é devido principalmente: 

a) à geração do efeito de surpresa por percebermos que o personagem é casado e pai de família 

b) à geração de suspense que, em grande parte da narrativa, nos leva a crer que o personagem tem 

outro intento, diferente de atropelar e matar pessoas 

c) ao desinteresse apresentado pela mulher do personagem em relação às atividades noturnas do 

marido 

d) à percepção do fato de que se trata de um personagem de meia idade e pertencente a uma classe 

social favorecida economicamente 

e) à percepção de que a violência urbana é um problema grave, mas que tende a permanecer impune 

perante à indiferença do indivíduo na atualidade 

5. Mau Despertar 

Saio do sono como 

de uma batalha 

travada em 

lugar algum 

Não sei na madrugada 

se estou ferido 

se o corpo 

tenho 

riscado 

de hematomas 

Zonzo lavo 

na pia 

os olhos donde 

ainda escorre 

uns restos de treva. 
Ferreira Gullar, Muitas vozes, 2013. 

A leitura do poema permite inferir que  

a) o despertar do eu lírico apaga as más lembranças da madrugada.  

b) a noite é problema para o eu lírico, perturbado mais física que mentalmente.  

c) o eu lírico atribui o seu mau despertar a uma noite de difícil sono.  

d) o eu lírico encontra na noite difícil uma forma de enfrentar seus medos.  

e) o mau despertar acentua as feridas e as dores que perturbam o eu lírico. 

6. TEXTO I 

Agosto 1964 

Entre lojas de flores e de sapatos, bares, 

mercados, butiques, 

viajo 

num ônibus Estrada de Ferro - Leblon. 

Volto do trabalho, a noite em meio, 

fatigado de mentiras. 

 

O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaud, 

relógio de lilases, concretismo, 

neoconcretismo, ficções da juventude, adeus, 

que a vida 

eu a compro à vista aos donos do mundo. 
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Ao peso dos impostos, o verso sufoca, 

a poesia agora responde a inquérito policial-militar. 

 

Digo adeus à ilusão 

mas não ao mundo. Mas não à vida, 

meu reduto e meu reino. 

Do salário injusto, 

da punição injusta, 

da humilhação, da tortura, 

do terror, 

retiramos algo e com ele construímos um artefato 

um poema 

uma bandeira 
Ferreira Gullar 

TEXTO II 

Data a Dedicatória 

Teus poemas, não os date nunca... Um poema 

Não pertence ao Tempo ... Em seu país estranho 

Se existe hora, é sempre a hora extrema 

Quando o anjo Azrael nos estende ao sedento 

Lábio o cálice inextinguível... 

Um poema é de sempre, Poeta: 

O que tu fazes hoje é o mesmo poema 

Que fizeste em menino, 

É o mesmo que, 

Depois que tu te fores, 

Alguém lerá baixinho e comovidamente, 

A vivê-lo de novo... 

A esse alguém, 

Que talvez nem tenha ainda nascido, 

Dedica, pois, teus poemas. 

Não os dates, porém: 

As almas não entendem disso... 
Mário Quintana 

Comparando os poemas I e lI, constatamos, de imediato, concepções opostas sobre a natureza da 

poesia. 

a) Qual é a oposição fundamental entre esses dois poemas? Cite um trecho de cada poema em que 

essa contraposição se verifique de maneira explícita. 

b) Há, no poema de Ferreira Gullar, claras alusões a um momento particular da história brasileira. 

Que fato histórico se deu naquele momento? Cite ao menos dois trechos que caracterizem esse 

momento. 

 

Texto para as questões 7 e 8.  

 

José Leal fez uma reportagem na Ilha das Flores, onde ficam os imigrantes logo que chegam. E falou 

dos equívocos de nossa política imigratória. As pessoas que ele encontrou não eram agricultores e 

técnicos, gente capaz de ser útil. Viu músicos profissionais, bailarinas austríacas, cabeleireiras lituanas. 

 

(...) Mas eu peço licença para ficar imaginando uma porção de coisas vagas, ao olhar essas belas 

fotografias que ilustram a reportagem.  

(...)  não, essa gente não vai aumentar a produção de batatinhas e quiabos nem plantar cidades no 

Brasil Central. É insensato importar gente assim. Mas o destino das pessoas e dos países também é, 

muitas vezes, insensato: principalmente da gente nova e países novos. A humanidade não vive apenas 

de carne, alface e motores. (...) e se o jovem Chaplin quisesse hoje entrar no Brasil acaso poderia? 

Ninguém sabe que destino terão no Brasil essas mulheres louras, esses homens de profissões vagas. 

Eles estão procurando alguma coisa: emigraram. Trazem pelo menos o patrimônio de sua inquietação 

e de seu apetite de vida.  
Rubem Braga, Rio de Janeiro, janeiro de 1952 
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7. Poderia fazer parte do texto, por ser coerente com o pensamento do cronista, a seguinte consideração:  

a) Sejamos humildes diante da pessoa humana; o grande homem do Brasil de amanhã pode 

descender de um estrangeiro que neste momento está saltando assustado numa praça brasileira, 

sem saber aonde ir, nem exatamente o que fazer.  

b) Cada pessoa se revela naquilo a que se dedica e sua prática determina, sem mistérios, toda sua 

trajetória existencial.  

c) Façamos uma política de imigração sábia, baseada na visão objetiva de nossas necessidades 

materiais, sem acolher estrangeiros cuja bagagem são desejos inconsistentes.  

d) Aqueles que deixam sua terra em busca de novos horizontes só têm futuro e podem contribuir 

atividades básicas de produção de alimentos e serviços técnicos.  

e) Grandes cidades são o espaço ideal para os estrangeiros que, sem formação técnica ou recursos 

intelectuais apurados, nelas se aglomeram, à espera de uma oportunidade de entrar com 

facilidade no trem no futuro. 

8. Diante da reportagem, Rubem Braga assim se manifesta:  

Mas eu peço licença para ficar imaginando uma porção de coisas vagas, ao olhar essas belas fotografias 

que ilustram a reportagem.  

Observa-se, na crônica, que sua imaginação produziu um texto  

a) predominantemente narrativo, com relatos de situações vivenciadas por imigrantes.  

b) com estrutura dissertativa, em que apresenta ideias e seus fundamentos.  

c) em que a descrição adquire relevo, pelo detalhamento de cenas protagonizadas por estrangeiros.  

d) que privilegia o diálogo, modo de expressão básico do gênero dramático.  

e) em que, de modo irônico, a crítica de José Leal às políticas públicas brasileiras é integralmente 

apoiada 

9. No conto Passeio noturno parte II (1975), de Rubem Fonseca, o protagonista utiliza o seu carro, um 

Jaguar preto, como arma. Observe os excertos a seguir.  

E você não é lá essas grandes coisas. O teu carro é melhor do que você, disse Ângela. Um completa o 

outro, eu disse. Ela saltou. Foi andando pela calçada, lentamente, fácil demais, mas eu tinha que ir logo 

para a casa, já estava ficando tarde. Apaguei as luzes e acelerei o carro. Tinha que bater e passar por 

cima. [...]. Bati em Ângela com o lado esquerdo do para-lama, [...], e passei, primeiro, com a roda da 

frente - [...] - e logo atropelei com a roda traseira, [...].  

A partir das passagens destacadas, assinale a alternativa correta.  

a) A complementaridade carro-homem revela o entusiasmo diante dos avanços tecnológicos, o 

que é próprio da ficção científica.  

b) A aproximação humano-máquina indica o encantamento pelo novo, o que é frequente no 

denominado Modernismo.  

c) A complementaridade homem-máquina aponta para a desumanização do personagem, traço 

característico da prosa brutalista de Rubem Fonseca.   

d) A estreita relação protagonista-veículo pode ser vista como uma crítica ao consumismo, já que o 

personagem só se sente um homem completo dentro do carro.   

e) A complementaridade homem-máquina pode ser entendida como uma crítica à falta de empatia 

entre as pessoas, traço característico da literatura do século XXI.  

10. 1964 

 Abril, 1 -se o Governo Goulart, levando consigo o Comando Geral dos 

trabalhadores. Em menos de dois dias, tudo se esfarelou. O Presidente da República, tão seguro de 

si  não sabido. Não tinha a força que 

 pensavam que ele tivesse. 

 

Abril, 13  contra o sistema democrático. O 

Congresso, já tão inexpressivo, passa a ser uma pobre coisa tutelada. Vamos ver o que será 

das liberdades públicas. 
Carlos Drummond de Andrade. O observador no escritório. Rio de Janeiro: Record, 1985. p. 148 e 149. 
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Ao longo dos vários anos do regime instaurado em 1964, a literatura brasileira expandiu-se em obras 

como as de Rubem Fonseca, João Antônio e Dalton Trevisan, nas quais são explícitos os componentes 

a) de uma radical pesquisa estética, impulsionada pelos avanços da Linguística e pelas teses 

acadêmicas.  

b) da violência urbana e das penosas experiências de vida daqueles que se situam à margem da 

sociedade.  

c) de uma prosa populista, marcada pela utopia revolucionária e pelo intento de conscientização das 

massas. 

d) de uma ampla reivindicação democrática, alegorizada em romances cuja ação parece situar-se 

fora do Brasil.  

e) de um melancólico saudosismo, a partir do qual se consagrou uma significativa vertente da prosa 

memorialista. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Leia com atenção o conto abaixo: 

 

Meio-dia e meia  

Acho muito simpática a maneira de a Rádio Nacional anunciar a hora: "onze e meia" no lugar de "vinte 

e três e trinta" [...]. Mas confesso minha implicância com aquele "meio-dia e meia".  

Sei que "meio-dia e meio" está errado; "meio" se refere a hora e tem de ficar no feminino. Sim, "meio-

dia e meia". Mas a língua é como a mulher de César: não lhe basta ser honesta, convém que o pareça. 

Aquele "meia" me dá ideia de teste de colégio para pegar estudante distraído. Para que fazer da nossa 

língua um alçapão?  

Lembrando um conselho que me deu certa vez um amigo boêmio quando lhe perguntei se certa frase 

estava certa ("Olhe, Rubem, faça como eu, não tope parada com a gramática: dê uma voltinha e diga 

a mesma coisa de outro jeito") [...] Aliás, a língua da gente não tem apenas regras: tem um espírito, um 

jeito, uma pequena alma que aquele "meio-dia e meia" faz sofrer. E, ainda que seja errado, gosto da 

moça que diz: "Estou meia triste..." Aí, sim, pelo gênio da língua, o "meia" está certo.  
BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984. p. 58.  

No trecho E, ainda que seja errado, gosto da moça que diz: "Estou meia triste..." Aí, sim, pelo gênio 

, o autor faz uma breve consideração sobre o uso da língua regida pela 

gramática normativa. Disserte, com suas palavras, a intenção comunicativa presente no trecho 

destacado.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

O poema de Gullar também tem o ar de denúncia social, ao expor a condição socioeconômica dos 

menos favorecidos e, concomitantemente, a reflexão sobre o fazer poético.  

2.  

a) O destino do personagem, assim como o próprio poema incita, representa o destino de toda uma 

personagem, expande sua condição para o coletivo. Se lembrarmos também de Morte e Vida 

Severina, o personagem Severino também é um exemplo desse modelo de representação, pois 

dialoga com a realidade de parte do povo nordestino.  

b)  ser em Sergipe, 

/Pernambuco ou Maranhão, /que todo cabra da peste /ali se chama /João Boa-  

3. a 

Gradação é a figura de linguagem que reforça a expressividade progressiva dos termos em uma 

das ações, que cada vez se tornam mais enfáticas.  

4. b 

O conto apresenta uma grande quebra de expectativa, uma vez que não se esperava que o personagem 

saísse de carro à noite na intenção de atropelar pessoas e fugir da cena do crime.  

5. c 

 

6.  

a) A oposição entre os dois poemas é estabelecida pela questão temporal, isto é, cada um aborda o 

tempo de uma forma distinta. Para Gullar, há um tempo marcado; já no poema de Quintana, a poesia 

é atemporal.  

b) Alude ao golpe militar de 1964, como evidenciamos versos "punições injusta / da humilhação, da 

tortura, do terror". 

7. a 

O autor faz uma reflexão sobre a quantidade de imigrantes que chegam ao Brasil em busca de uma nova 

s também é, muitas 

-se empático e humano à 

causa dos imigrantes, pois não se sabe os motivos (muitos deles negativos) que os levaram a sair de seu 

país.  

8. b 

Ainda que o início do texto tenha cunho narrativo, percebe-se que a principal intenção do autor é 

informar de forma objetiva a questão dos imigrantes que chegam ao Brasil e refletir sobre as suas 

condições; o que faz com que o texto aproxime-se da estrutura dissertativa.   

9. c 

No conto de Rubem Fonseca, o personagem, ao dirigir o carro e utilizá-lo na intenção de atropelar uma 

pessoa faz com que a noção de mecanização ultrapasse o meio físico e projete no próprio personagem 

uma complementaridade de homem-máquina, uma vez que ele não expressa nenhum remorso pelo 

crime que cometeu.  

10. b 

Para interpretar o texto, é preciso atentar-se ao contexto histórico informado: 1964, ano do golpe militar 

no Brasil. O cenário de repressão e violência serão projetados na literatura, a fim de retratar o contexto 

sócio histórico e driblar a censura.  
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Questão Contexto  
 

O autor defende, no trecho presente, o uso do coloquialismo em determinadas circunstâncias; mesmo 

eendido 

pelo falante e o seu interlocutor. Ademais, a rigidez da norma culta, muitas vezes, traz desconforto ao 

leitor.  
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Mat. 
 

Professor: Gabriel Miranda  

Monitor:  Gabriella Teles 
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Números complexos 
14 

nov 
 

RESUMO   
 

 

 
 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Considere o número complexo onde a é um número real e i é a parte imaginária, isto é, i²=-1.  

O valor de é igual a: 

a)  
b) 1 

c) 1+2016i 

d) i 

2. Sejam x e y números reais tais que onde i é a unidade imaginária. O valor de xy é igual a: 

a) -2 

b) -1 

c) 1 

d) 2 

3. O módulo do número complexo é igual a: 

a)  
b) 0 

c)  
d) 1 

4. Chamamos de unidade imaginária e denotamos por i o número complexo tal que i²=-1. 

Então: 

 vale: 

a) 0 

b) 1 

c) i 

d) 1+i 
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5. Considere os números complexos com k um número real positivo e  

Sabendo que é correto afirmar que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

6. Em relaçao ao número complexo é correto afirmar que: 

a) Sua imagem pertence ao 3° quadrante do plano complexo. 

b) é imaginário puro. 

c) O módulo de z é igual a 4. 

d) seu argumento é igual ao argumento do número complexo  

7. No plano complexo de origem O, representado na figura abaixo, o ponto A é a imagem de um número 

complexo u cujo módulo é igual a 4. 

 
Se B é o ponto imagem do complexo v=u/i, então é correto afirmar que: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

8. Seja em que e i é a unidade imaginária, a expressão da soma dos n 

primeiros termos de uma progressão aritmética. Se é o enésimo termo dessa progressão aritmética, 

então a forma trigonométrica da diferença é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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9. Seja a igualdade , onde i é a unidade imaginária. Se a e b são números reais, 

então o quociente a/b é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

10. Se tem parte imaginária igual a zero, então o número real é igual a : 

a) 4 

b) 2 

c) 1 

d) -2 

e) -4 

 

PUUZZLE 
  

 

Existem N triângulos distintos com os vértices nos pontos da figura. Qual é o valor de N? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

 
2. d 

 

3. a 

 

4. d 

 
5. b 
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6. d 

 
7. a 

 
8. e 
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9. a 

 
10. a 

 
 

Puzzle  
 

Podemos notar que a figura é parecida com um "A". 

Temos 13 pontos no total. Portanto o total de combinações entre eles é: 

C13,3 = 286 

Porém, nós queremos apenas as que formam triângulos, então temos que subtrair todas as combinações 

que não formam triângulos, ou seja, as combinações em que os pontos são COLINEARES. Temos 3 

situações onde isso acontece: 

Na "perna esquerda" do "A", temos 6 pontos colineares que não podem ser combinados entre si, pois 

não formam triângulos. 

Na "perna direita" do "A", temos a mesma situação. 

E no meio temos 4 pontos colineares que também não podem ser combinados entre si. 

Temos que subtrair essa 3 situações do total. Então o número de triângulos que podem ser formados é: 

C13,3 - C6,3 - C6,3 - C4,3 = 286 - 20 - 20 - 4 = 242 

Portanto podem ser formados 242 triângulos distintos!!! 
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Língua portuguesa na Unicamp: 1ª fase   
13 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Se tratando dos vestibulares de São Paulo, algumas características que os diferenciam de provas mais amplas, 

como o ENEM, devem ser ressaltadas para que você, futuro candidato, compreenda não só o conteúdo, mas 

também a estrutura desses tipos de exames. Assim, a aula de hoje irá focar nos assuntos mais importantes 

que contemplam a área de língua portuguesa da primeira fase da UNICAMP. 

Primeiramente, deve-se ressaltar que, dentro de todo o processo de ingresso (1ª fase, 2ª fase e redação), é 

atribuída a esta primeira etapa 30% do valor total. Dessa forma, é essencial conhecer todas as áreas; aqui 

veremos as particularidades de português, focando em língua portuguesa. 

Na área Gramática, o candidato deve se focar na apreensão e compreensão de sentido (interpretação textual 

e classificação), juntamente com os gêneros discursivos; além disso deve apresentar seu domínio em sintaxe 

(orações coordenadas e subordinadas). Por fim, não deve ser esquecido a parte da área de linguagens que 

envolve a morfologia, as classes de palavras e os processos de formação. 

 

Lembrete: Além das escolas literárias importantes na história brasileira, deve-se atentar aos livros obrigatórios 

na área de literatura.   

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1.   

 
Disponível em: <http://www.psyche.com.br/taxonomy/term/4>. Acessado em 02/06/2017. 

 

 

a) uma relação de contradição, uma vez que indicam sentidos opostos.  

b) uma relação de consequência, já que a diminuição de um grupo conduz ao aumento de outro.  

c) uma relação de contraste, pois reivindicam o aumento de um tipo de presos e a redução de outro.  

d) uma relação de complementaridade, porque remetem a subconjuntos de uma mesma categoria. 
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2.   

 

Acessado em 15/07/2017. 

do jornal de levar o leitor a pensar que  

a) ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento.  

b) a Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo 

cumprido.  

c) a Samarco já quitou o que devia , conforme valor homologado na justiça.  

d) a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana. 

3. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar no título do 

justifica:  

Que série você estuda? e frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau 

de escolaridade. Será preciso reafirmar a esta altura do século 21 que obras de arte têm liberdade para 

transgressões muito maiores?  

Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou 

relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas 

 
Adaptado do blog Melhor Dizendo. Post completo disponível em http://www.melhordizendo.com/a-que-horas-ela-volta-

em-que-ano-estamos-mesmo/. Acessado em 08/06/2016.  

Entre os excertos de estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora os 

comentários do post.  

a) Numa sociedade estruturada de maneira complexa a linguagem de um dado grupo social reflete-

o tão bem como suas outras formas de comportamento. (Mattoso Câmara Jr., 1975, p. 10.) 

b) A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um modelo 

próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas. (Camacho, 1985, p. 4.)  

c) Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar 

condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. (Bagno, 

2007, p. 161.)  

d) Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática  que 

nada mais é do que o resultado de uma (Geraldi, 1996, p. 64.) 
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4.    

 
Disponível em Via @mtesperon. Acessado em 26/07/2016. 

Assinale a alternativa correta.  

a) ou o avião?ˮ) remete-nos a 

Santos Dummont, portanto confirma o que se diz no primeiro e segundo quadrinhos.  

b) ˮ) retifica a afirmação 

do primeiro quadrinho ( Não há lei que o brasileiro não burle.ˮ).  

c) ˮ) refere-se a uma lei da física que 

nenhum brasileiro é capaz de burlar, como se admite no primeiro quadrinho. 

d) ê sabe quem inventou o avião?ˮ) é retórica, já que 

não há uma resposta para ela nem no primeiro nem no segundo quadrinhos. 

5.    

 
Bruno Fonseca. Facebook. Disponível em https://www.facebook.com/museumazzaropi/. Acessado em 31/08/2017. 

Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que o autor explora o fato de que 

 

a) mudam de sentido dependendo de quem fala.  

b) adquirem sentido no contexto em que são enunciadas.  

c) deslocam-se de um sentido concreto para um abstrato.  

d) evidenciam o sentido fixo dos advérbios de tempo. 
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6.   

 

A publicidade acima foi divulgada no site da agência FAMIGLIA no dia 24 de janeiro de 2007, véspera 

foto, em letras bem pequenas, está escrito: Tomara, mas tomara mesmo, que nos próximos aniversários 

o paulistano comemore uma cidade nova de verdade. Considerando os sentidos produzidos por esse 

anúncio, é correto afirmar: 

a) As duas perguntas e as duas respostas que configuram o texto do outdoor na publicidade acima 

pressupõem que os paulistanos estão discutindo o número de outdoors e também o abandono 

de muitos dos moradores da cidade.  

b) O texto escrito em letras pequenas tem a função de exortar os paulistanos a refletir sobre as 

próximas eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido um conjunto de prioridades 

socialmente relevantes para toda a sociedade.  

c) A publicidade pretende levar os leitores a perceber que as prioridades estabelecidas pela gestão 

municipal da cidade não permitem que os paulistanos enxerguem os verdadeiros problemas que 

estão nas ruas de São Paulo.  

d) A publicidade, composta de texto verbal e imagem, tem como objetivo principal encampar o 

prioridades para a cidade. 
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7. Robô comandado por paraplégico foi mostrado na abertura da Copa. Equipamento transforma força 

do pensamento em movimentos mecânicos.  

Em entrevista ao G1, o neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis comentou que inicialmente estava 

previsto um jovem paraplégico se levantar da cadeira de rodas, andar alguns passos e dar um chute na 

 revista após a Fifa informar 

que o grupo teria 29 segundos para realizar a demonstração científica.  

Na última quinta-feira, o voluntário Juliano Pinto, de 29 anos, deu um chute simbólico na bola da Copa 

usando o exoesqueleto. Na transmissão oficial, exibida por emissoras em todo o mundo, a cena durou 

apenas sete segundos.  

O neurocientista minimizou as críticas recebidas após a rápida apresentação na Arena Corinthians: 

tecnicamente e saber o esforço. Robótica não é filme de Hollywood, tem limitações que nós 

conhecemos. O limite desse trabalho foi alcançado. Os oito pacientes atingiram um grau de 

nte.  

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/06/robotica-nao-e-fil me-de-hollywood-diz-nicolelis-sobre- o-

exoesqueleto.html. Acessado em 18/06/2014. 

Considerando a notícia transcrita acima, pode-se dizer que a afirmação reproduzida no título 

 

a) reitera a baixa qualidade técnica das imagens da demonstração com o exoesqueleto, depreciando 

a própria realização do experimento com voluntários.  

b) destaca a grande receptividade da demonstração com o exoesqueleto junto ao público da Copa, 

superior à dos filmes produzidos em Hollywood.  

c) aponta a necessidade de maiores investimentos financeiros na geração de imagens que possam 

valorizar a importância de conquistas científicas na mídia.  

d) sugere que os resultados desse feito científico são muito mais complexos do que as imagens 

veiculadas pela televisão permitiram ver. 

 

Texto para as questões 8 e 9  

O trecho a seguir foi retirado da apresentação da obra Pioneiras da ciência no Brasil. O livro traz 

biografias de cientistas brasileiras que iniciaram suas carreiras nos anos 1930 e 1940.  

Cabe uma reflexão sobre a divisão dos papéis masculino e feminino dentro da família, para tentar 

melhor entender por que a presença feminina no mundo científico mantém-se minoritária. Constata-

se que, no Brasil, ainda cabem às mulheres, fortemente, as responsabilidades domésticas e de 

socialização das crianças, além dos cuidados com os velhos. Assim, ainda que dividindo o espaço 

doméstico com companheiros, as mulheres têm, na maioria dos lares, maior necessidade de articular 

os papéis familiares e profissionais. A ideia de que conciliar vida profissional e familiar representa uma 

dificuldade é reforçada pela análise da população ocupada feminina com curso superior, feita por 

estudiosos, que constata que cerca de 46% dessas mulheres vivem em domicílios sem crianças. Como 

as cientistas são pessoas com diplomas superiores, elas estão compreendidas nesse universo. Por outro 

lado, talvez a sociedade brasileira ainda mantenha uma visão estereotipada  calcada num modelo 

masculino tradicional - do que seja um profissional da ciência. E certamente faltam às mulheres 

modelos positivos, as grandes cientistas que lograram conciliar sucesso profissional com vida pessoal 

realizada. Para quebrar os estereótipos femininos, para que novas gerações possam se mirar em novos 

modelos, é necessário resgatar do esquecimento figuras femininas que, inadvertida ou 

deliberadamente, permaneceram ocultas na história da ciência em nosso país.  
Adaptado de Hildete P. de Melo e Lígia Rodrigues, Pioneiras da ciência no Brasil. Rio de Janeiro: SBPC, 2006, p. 3-4. 

8. Indique a alternativa correta. No texto,  

a) a informação numérica indica a desproporção entre o número de homens e o de mulheres 

presentes no mundo da ciência.  

b) o último período tem a finalidade de justificar a publicação do livro Pioneiras da ciência no Brasil, 

estabelecendo os objetivos da obra.  

c) a visão estereotipada de mulher cientista é exemplificada pelos modelos positivos das pioneiras 

brasileiras na ciência, tema da obra.  

d) as informações sobre o envolvimento das mulheres nos afazeres domésticos não constituem 

argumentos importantes para justificar a obra. 
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9. R

têm, na maioria dos lares, maior necessidade de articular os papéis familiares e profissi

expressão sublinhada  

a) delimita a amostra de lares em que a mulher precisa articular tarefas profissionais e domésticas.  

b) restringe o universo das mulheres mencionadas no trecho ao das que se dedicam à vida 

doméstica.  

c) informa o local social em que circulavam as mulheres referidas no trecho.  

d) destaca o fato de que a maioria das mulheres vive com companheiros 

10.    

 
Disponível em: <http://www.mosesschwartz.com/images/che_original.jpg>.  

A imagem acima, obra de Andy Warhol, pertence a uma série que faz referência a outros ícones do 

século XX. Sobre o artista e a obra é correto afirmar que: 

a) A proliferação de imagens produzidas pela publicidade, cinema, TV e jornais estimulou uma 

pintura que trouxe para a tela, com a Pop Art, referências conhecidas 

b) Che Guevara, Pelé e Marilyn Monroe são referências em suas áreas de atuação e foram retratados 

por Warhol porque o artista queria que os jovens os imitassem.  

c) O artista denunciava as ações do regime cubano, por meio da imagem de Che Guevara, ao mesmo 

tempo em que criticava o predomínio cultural americano, ao fazer trabalho semelhante com 

Marilyn Monroe.  

d) A Pop Art, na qual se insere Andy Warhol, é um movimento de valorização da cultura midiática, 

daí sua predileção por representantes de esquerda e de minorias, como mulheres e negros. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 
1. c 

A questão faz referência aos infratores políticos, injustiçados pelo desenvolvimento da desigualdade 

social e pelo descaso do sistema judiciário. Em contrapartida, há um contraste sobre a corrupção vista 

na política e a falta de investigação sobre esses deslizes.  

2. b  

O 

tendo em vista o enorme estrago causado pelo acidente.  

3. c 

Marcos Bagno, em seus estudos, delimita o fato da língua falada ter uma enorme expressividade, não 

ou sociedade, relacionando ao texto pelo fato de que a arte está explicitando uma relação com a 

popularidade de grupo do cenário brasileiro, afirmando a informalidade.  

4. a 

Santos Dumont, o inventor do avião, era, curiosamente, brasileiro. Dessa forma, entende-se que a 

 

5. b 

Q

feitos no mesmo dia, uma vez que o padeiro ainda não os fez e, assim, deixará para o dia seguinte.  

6. c 

A crítica, feita a partir da leitura do outdoor e da situação da pessoa que aparece na imagem, faz o leitor 

refletir que o real problema da cidade não é o número excessivo de propagandas, mas sim a pobreza e a 

indiferença do governo sobre esse feito.  

7. c  

O texto faz uma reflexão sobre a importância de mostrar alguns feitos robóticos (como esse 

apresentado), até por uma perspectiva de representatividade. Dessa forma, entende-se que é essa a falta 

que deve ser chamada atenção.  

8. b  

Como diz o último período, o livro tem a finalidade de quebrar os paradigmas e valorizar os feitos das 

mulheres. Assim, a alternativa correta é a b.  

9. a  

O 

Assim, delimita o que está sendo dito.  

10. e 

Como elabora a própria questão, o uso excessivo de proliferação de imagens e contextos, sendo 

decorrência do mundo globalizado e das revoluções tecnológicas, levou o artista a desenvolver a POP 

arte, tendo como mesmo efeito nos quadros.  
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Propriedades químicas dos compostos 

orgânicos e teorias ácido-base 

13 

nov 
 

RESUMO   
 

Para entendermos este assunto, precisamos do conhecimento prévio a respeito das teorias modernas de 

ácidos e bases, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.  

• Arrhenius:  

ÁCIDOS: compostos que liberam H+ em solução aquosa. 

 

HA (aq) ⇌ H+ 
(aq) + A  

(aq) 

E aí, quanto mais ionizados, mais FORTES os ácidos. As consequências disso são: 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é muito 

maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons H+; 

α = nº de moléculas ionizadas/nº inicial de moléculas 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Ka), mais forte é, já que as concentrações dos íons 

produzidos é muito maior que a das moléculas não ionizadas; 

Ka = [H+][A ]/[HA] 

 

• Quanto menor o seu potencial de Ka (pKa), mais forte é, já que o Ka é alto e o pKa é determinado por 

log negativo (sinal inverso). 

pKa =  logKa 

 

BASES: compostos que liberam OH  em solução aquosa. 

  

 BOH (aq) ⇌ B+ 
(aq) + OH  

(aq) 

E aí, quanto mais dissociadas, mais FORTES as bases. As consequências disso são: 

 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é muito 

maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons OH ; 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Kb), mais forte é, já que as concentrações dos íons 

produzidos é muito maior que a das moléculas não ionizadas; 

Kb = [B+][OH ]/[BOH] 

 

• Quanto menor o seu potencial de Kb (pKb), mais forte é, já que o Kb é alto e o pKb é determinado por 

log negativo (sinal inverso). 

pKb =  logKb 

 

• Bronsted-Lowry: 

ÁCIDOS: compostos que doam prótons H+ a outro composto. 

BASES: compostos que recebem prótons H+ de outro composto. 

 

 
Na reação direta → H2O é ácido e NH3 é base; 

Na reação inversa → NH4
+ é ácido e OH  é base; 

Diz-se: NH4
+ é o ácido conjugado da NH3 e OH  é a base conjugada da H2O. 
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• Lewis: 

ÁCIDOS: compostos que recebem par de elétrons. 

BASES: compostos que doam par de elétrons. 

 
 

Ácidos Orgânicos 
 

I. Ácidos carboxílicos 

 
O átomo de hidrogênio em uma ligação O H é chamado de H ácido, pois o oxigênio é muito mais 

eletronegativo, fazendo com que o hidrogênio ligado a ele se ionize (perca elétron virando cátion H+) mais 

facilmente.  

O ânion produzido (base conjugada do ácido etanoico) tende a se estabilizar por ressonância, fenômeno em 

que há deslocalização de elétrons em um composto, variando entre as formas: 

e       

A estabilidade adquirida acaba fazendo com que os H+ liberados permaneçam, em grande parte, ionizados. 

São os ácidos mais fortes entre os orgânicos (porém menos fortes do que os inorgânicos).  

 

NOME DO ÁCIDO FÓRMULA ESTRUTURAL CONSTANTE DE IONIZAÇÃO 

Ácido propanoico 

 

 

Ka = 1,34.10 5 

Ácido etanoico 

 

 

Ka = 1,76.10 5 

Ácido metanoico 

 

 

Ka = 1,77.10 4 

Ácido cloro-etanoico 

 

 

Ka = 1,40.10 3 

Ácido dicloro-etanoico 

 

 

Ka = 3,3.10 2 
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A tabela nos mostra ácidos em ordem crescente de força/acidez (de cima pra baixo). Notam-se algumas 

características: 

 

• Quanto maior o número de cloros ligados, mais ácido é o composto (maior Ka). Por quê? 

 

R: Elementos muito eletronegativos  como os HALOGÊNIOS  atraem elétrons com facilidade  são 

eletroatraentes  

 produzem EFEITO INDUTIVO NEGATIVO , das quais uma é a ligação O H. Com a diminuição da 

densidade eletrônica nesta região, a ligação se enfraquece, e assim, o hidrogênio fica mais ionizável.  

 

↑α : ↑ força do ácido 

 

• Quanto maior a cadeia carbônica ligada, menos ácido é o composto (menor Ka). Por quê? 

 

R: Elementos pouco eletronegativos, por outro lado,  como o CARBONO  exercem EFEITO INDUTIVO 

POSITIVO -

quais uma é a ligação O H. Com o aumento da densidade eletrônica nesta região, a ligação se fortalece, e 

assim, o hidrogênio fica menos ionizável. 

 

↓α : ↓ força do ácido 

 

II. Fenois 

 
São compostos que também contêm H ácido, pois possuem hidroxila, e por isso liberam H+ em solução, 

segundo a reação acima. O ânion produzido também se estabiliza por ressonância, pois os elétrons que 

sobram na carga negativa se deslocalizam juntamente com os elétrons que compõem as ligações pi do anel 

benzênico. Assim, grande parte desses fenóis consegue se manter ionizada, gerando acidez no meio.  

São menos fortes que os ácidos carboxílicos, porém mais forte que os demais a serem ainda listados, em 

geral.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos  como halogênios e o grupo NITRO 

(NO2)  vão enfraquecer a ligação O H, aumentando a acidez.  

Ex: ácido pícrico (sua acidez é comparável à dos ácidos inorgânicos → muito alta).  

 
 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos  como cadeias carbônicas  vão 

fortalecer a ligação O H, diminuindo a acidez.  

Ex: (meta)metil-fenol. 
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III. Álcoois 

Esses compostos, quando jogados em água, não se dissociam em H+ e OH , pois não tem alto grau de 

ionização. Portanto, nesse meio eles não são ácidos.  

No entanto, se os colocarmos em contato com sódio (Na), o H da hidroxila é forçado à liberação para o meio, 

formando H2. Assim, o Na se liga ao restante do ânion alcoolato (álcool sem H da hidroxila). 

 

Ainda assim, porém, sua acidez é muito muito baixa, uma vez que o ânion alcoolato não é estabilizado nesse 

estado. 

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos vão enfraquecer a ligação O H, 

aumentando a acidez.  

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos vão fortalecer a ligação O H, 

diminuindo a acidez. Quanto mais grupamentos alquila um álcool tiver, menor será sua acidez. Assim, álcoois 

primários são mais ácidos que secundários, que por sua vez são mais ácidos que os terciários. 

Logo, ordem de acidez dos álcoois: 

>  >  

IV. Alcinos verdadeiros 

 

 OPA, verdadeiros? 

São os alcinos cuja ligação tripla está na extremidade da cadeia, ou seja, pelo menos 1 dos carbonos da tripla 

está ligado a hidrogênio. 

Nesses compostos, não há hidrogênio ácido. No entanto, como há uma densidade eletrônica grande 

envolvida na ligação tripla (nuvem eletrônica com muitos elétrons), o H adjacente a esta ligação é 

ligeiramente enfraquecido. Assim, o sódio pode forçar a saída dele, na forma de próton H+, do composto, 

formando H2. 

 
 

V. Nitroalcanos 

Nitroalcanos, a princípio, também não têm hidrogênio ácido. No entanto, a ligação pi da dupla entre N e O 

pode se deslocalizar, estabelecendo-se entre entre o N e o C, enquanto o H anteriormente ligado ao C com 

grupo nitro vai se ligar ao O. Isso forma um hidrogênio ácido, uma vez ligado na hidroxila. Assim, pode haver 

ionização, liberando H+ para o meio, e assim, acidificando-o. 

Exemplo: 
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Ordem de acidez dos compostos orgânicos: 

Ácidos carboxílicos > Fenóis > Água > Álcool > Alcino > Nitroalcano 

 

Bases Orgânicas 
 

• Aminas 

Assim como na amônia, composto inorgânico do qual as aminas derivam, esses compostos orgânicos 

possuem um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio, o qual os doa a outro composto, funcionando 

como base de Lewis.  

 
 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos 

elétrons para a região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres. Assim, o par eletrônico 

-lo. Isso aumenta a basicidade da amina.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos puxam

da região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres, para si. Assim, o par eletrônico do N 

fica menos -lo. Isso reduz a basicidade da amina.  

 

EFEITO DA RESSONÂNCIA → grupamentos aromáticos fazem com que o par eletrônico do N entre em 

ressonância com o anel, indisponibilizando- -lo. Isso reduz a 

basicidade da amina. 

 

EFEITO DE IMPEDIMENTO ESPACIAL DA AMINA TERCIÁRIA → embora o aumento de cadeias carbônicas 

aumentem a basicidade da amina, devido ao efeito indutivo positivo, quando se trata de amina terciária, a 

basicidade diminui

eletrônico aos compostos que querem recebê-lo. A este efeito damos o nome de impedimento estérico ou 

espacial.  

 
 

Ordem de basicidade das aminas: 
Aminas secundárias > Aminas primárias > Aminas terciárias > Amônia > Aminas aromáticas secundárias > 

Aminas aromáticas primárias > Aminas aromáticas terciárias 

 

 IMPORTANTE: AMIDAS NÃO SÃO BÁSICAS. Embora o N possua par de elétrons livres, eles entram em 

ressonância com a dupla do C com O, o que -

lo. As amidas são consideradas neutras. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Fatos experimentais mostram que a força de um ácido aumenta com: 

• a diminuição de sua cadeia carbônica; 

• a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio; 

• o aumento da eletronegatividade do halogênio; 

• a proximidade do átomo do halogênio em relação à carboxila; 

• o aumento do número de hidrogênios substituídos. 

Usando as informações acima, coloque os ácidos listados a seguir na ordem de suas forças, 

numerando-os de 1 a 5, considerando o de número 5 o mais forte e o de número 1 o mais fraco. 

(     ) ácido 3-bromo-hexanoico   

(     ) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(     ) ácido 2-cloropentanoico   

(     ) ácido heptanoico 

(     ) ácido tricloacético 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

a) 5, 2, 3, 1, 4.    

b) 2, 5, 1, 3, 4.    

c) 5, 2, 3, 4, 1.    

d) 2, 4, 3, 1, 5 

2. A quimioesfoliação (peeling químico) consiste na aplicação de substâncias químicas na pele, visando 

à renovação celular e eliminação de rugas. Apesar de envolver algum risco à saúde, algumas pessoas 

utilizam esse processo para manter uma imagem jovem. Para um peeling superficial ou médio, 

costuma-se usar uma solução da seguinte substância: 

 
Atente ao que se diz a respeito dessa substância: 

I. Essa substância é um éster. 

II. Libera 
+H  quando se encontra em solução aquosa. 

III. Uma diminuição da concentração de 
+H  leva também a uma diminuição do pH. 

IV. Na reação de ionização, essa substância se transforma na seguinte espécie: 

 
É correto o que se afirma somente em  

a) I e III.    

b) II.    

c) I e IV.    

d) II, III e IV.    

3. Sobre os compostos A, B  e C  são fornecidas as seguintes afirmações. 

3

2

2

A CH COOH

B C CH COOH

C C CHCOOH

=

=

=

 

I. O composto A  tem maior caráter ácido do que o composto B,  ou seja, A  é um ácido mais forte 

do que B.  

II. O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio aquoso, a 

25 C,  é maior no composto C  do que no composto A.  

III. Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, produzem 
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os carboxilatos correspondentes.  

IV. Todos esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  o mesmo valor de aK ,  porque 

todos são da mesma função orgânica. 

Está correto apenas o que se afirma em:   

a) I.    

b) II.    

c) II e III.    

d) III e IV.    

e) I e IV.     

4. A iboga é uma misteriosa raiz africana à qual se atribuem fortes propriedades terapêuticas. Trata-se de 

uma raiz subterrânea que chega a atingir 1,50 m  de altura, pertencente ao gênero Tabernanthe, 

composto por várias espécies. A que tem mais interessado a medicina ocidental é a Tabernanthe iboga, 

encontrada sobretudo na região dos Camarões, Gabão, República Central Africana, Congo, República 

Democrática do Congo, Angola e Guinea Equatorial.  
Disponível em: <http://www.jornalgrandebahia.com.br/2013/10/tratamento-de-toxicodependencia-a-ibogaina.html.> 

Acesso em: 26 de janeiro de 2016. 

A ibugaína é extraída dessa raiz e tem fórmula estrutural 

 
A partir da análise de sua estrutura, verifica-se que a ibogaína possui fórmula molecular  
a) 19 24 2C H N O  e possui caráter básico.    

b) 19 23 2C H N O  e possui caráter ácido.    

c) 20 26 2C H N O  e possui caráter alcalino.    

d) 20 24 2C H N O  e possui caráter adstringente.    

5. Durante muito tempo acreditou-se que a cafeína seria a droga psicoativa mais consumida no mundo. 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cafeína não está presente apenas no café, mas sim em 

uma gama de outros produtos, por exemplo, no cacau, no chá, no pó de guaraná, entre outros. Sobre 

a cafeína, cuja fórmula estrutural está apresentada abaixo, são feitas as seguintes afirmações. 

 
I. Apresenta em sua estrutura as funções amina e cetona. 

II. Apresenta propriedades alcalinas devido à presença de sítios básicos de Lewis. 

III. Todos os átomos de carbono presentes nos anéis estão hibridizados na forma 
2sp .  

IV. Sua fórmula molecular é 8 9 4 2C H N O .  

São VERDADEIRAS:  

a) somente as afirmações I, II e III.    

b) somente as afirmações II e III.    

c) somente as afirmações I e IV.    

d) somente as afirmações III e IV    

e) somente as afirmações II, III e IV.    
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6. O ácido tricloroacético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no 

tratamento de feridas, em doenças de pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é 

maior que o do ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo  

a) elevado grau de ionização do H+
 no ácido acético, que disponibiliza mais esse íon para a solução.    

b) valor da constante ácida (Ka) do ácido acético ser maior do que a constante ácida (Ka) do ácido 

tricloroacético.    

c) efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloroacético.    

d) número de átomos de cloro na estrutura do tricloroacético, que fixa melhor o hidrogênio 

ionizável, aumentando a acidez.    

7. Considere as seguintes afirmações a respeito da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos 

citados. 

I. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio 

pode receber próton dando origem a uma ligação. 

II. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois um dos átomos de hidrogênio ligados ao átomo 

de nitrogênio pode ser doado facilmente. 

III. Fenol 6 5(C H OH)  possui um caráter ácido fraco, mas ainda assim ele pode doar íon H+
 quando 

reage, por exemplo, com uma base forte. 

É correto APENAS o que se afirma em  

a) I    

b) II    

c) I e II    

d) I e III    

e) II e III    

8. Considere as estruturas dos hidrocarbonetos e os seus respectivos pKas. 

 
Em relação à acidez e a basicidade relativa dos hidrocarbonetos e de seus íons, e CORRETO o que se 

afirma em  

a) Os prótons do etano, H ,+  são os de menor acidez.    

b) O etino é o hidrocarboneto de menor acidez.    

c) O íon carbânio do eteno é o de maior basicidade.    

d) O ânion 2H C CH−=  é a base conjugada do etino.    

9. As estruturas a seguir referem-se às bases orto, meta e para-hidroxianilina: 

 
 

Considerando as estruturas acima e os valores de pKa de seus ácidos conjugados, 2-hidroxianilina 

(4,72); 3-hidroxianilina (4,17) e 4-hidroxianilina (5,47), é correto afirmar que  

a) a basicidade não sofre influência da simetria molecular.    

b) o ácido conjugado de orto-hidroxianilina é o mais forte.    

c) o grupo hidroxila confere maior caráter básico às bases.    

d) a para-hidroxianilina é a mais forte de todas as bases.    
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10. Vários materiais, quando queimados, podem levar à formação de dioxinas, um composto do grupo 

dos organoclorados. Mesmo quando a queima ocorre em incineradores, há liberação de substâncias 

derivadas da dioxina no meio ambiente. Tais compostos são produzidos em baixas concentrações, 

como resíduos da queima de matéria orgânica em presença de produtos que contenham cloro. Como 

consequência de seu amplo espalhamento no meio ambiente, bem como de suas propriedades 

estruturais, as dioxinas sofrem magnificação trófica na cadeia alimentar. Mais de 90% da exposição 

humana às dioxinas é atribuída aos alimentos contaminados ingeridos. A estrutura típica de uma dioxina 

está apresentada a seguir: 

 
 

A molécula do 2,3,7,8 - 

75 isômeros de compostos clorados de dibenzo-p-dioxina existentes. 
FADINI, P. S.; FADINI, A. A. B. Lixo: desafios e compromissos. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, São 

Paulo, n. 1, maio 2001 (adaptado). 

Com base no texto e na estrutura apresentada, as propriedades químicas das dioxinas que permitem 

sua bioacumulação nos organismos estão relacionadas ao seu caráter  

a) básico, pois a eliminação de materiais alcalinos é mais lenta do que a dos ácidos.    

b) ácido, pois a eliminação de materiais ácidos é mais lenta do que a dos alcalinos.    

c) redutor, pois a eliminação de materiais redutores é mais lenta do que a dos oxidantes.    

d) lipofílico, pois a eliminação de materiais lipossolúveis é mais lenta do que a dos hidrossolúveis.    

e) hidrofílico, pois a eliminação de materiais hidrossolúveis é mais lenta do que a dos lipossolúveis.    

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

 
 

Um grupo de estudantes na Holanda desenvolveu uma forma de armazenar energia que pode ser mais 

barata, mais prática e mais sustentável que os combustíveis renováveis existentes. O ácido fórmico, 

encontrado na natureza em formigas e outros insetos, que o usam em suas picadas. Ou por plantas 

como a urtiga. 

Criamos o primeiro ônibus no mundo que usa o ácido fórmico como combustível - uma solução muito 

mais barata do que o hidrogênio gasoso e que traz , afirmou Lucas 

van Cappellen, da Team Fast, empresa derivada da Universidade de Tecnologia de Eindhoven. 

Est . 

O combustível, que a equipe chamou de hidrozina (não confundir com hidrazina), é um líquido, o que 

o tornaria de fácil transporte e abastecimento, como os combustíveis tradicionais. A diferença é que 

 
Substância da picada da formiga é transformada em combustível para ônibus. BBC Brasil. 22/07/2017. 
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A substância destacada no texto possui uma propriedade química muito importante além da 

combustibilidade, responsável por causar a sensação de ardência quanto da picada das formigas. Diga 

qual é, explicando por que, entre os compostos de mesma função que só possuem C, H e O na fórmula, 

este composto tem um dos maiores valores de Ka, conforme mostra a tabela. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 

1. d 

 
Então, 

(2) ácido 3-bromo-hexanoico   

(4) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(3) ácido 2-cloropentanoico   

(1) ácido heptanoico 

(5) ácido tricloacético 

 

Sequência de cima para baixo: 2, 4, 3, 1, 5.   
2. b 

É correto o que se afirma somente em [II]: 

   
3. c 

Análise das afirmações: 

I. Incorreta: Os compostos B  e C  têm maior caráter ácido do que o composto A  devido à presença 

do(s) átomo(s) de cloro em sua estrutura (efeito indutivo). 

II. Correta: O valor de aK  (constante de equilíbrio do ácido ou constante de ionização), em meio 

aquoso, a 25 C,  é maior no composto C  do que no composto A,  devido à presença de dois átomos 

de cloro em sua estrutura do composto C.  

III. Correta: Todos esses compostos, ao reagirem com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 

produzem os carboxilatos correspondentes:  



 

 
Q

u
í.

 

3 3

2 2

2 2

CH COOH NaOH HOH CH COO Na

C CH COOH NaOH HOH C CH COO Na

C CHCOOH NaOH HOH C CHCOO Na

− +

− +

− +

+ → +

+ → +

+ → +
 

IV. Incorreta: Esses compostos apresentam, em meio aquoso, a 25 C,  valores diferentes de aK ,  devido 

ao efeito indutivo gerado pela presença do(s) átomo(s) de cloro.   

4. c 

A ibogaína possui fórmula molecular 20 26 2C H N O  e possui caráter alcalino devido à presença de dois 

átomos de nitrogênio em sua estrutura. 

   
5. b 

I. Incorreta. 

 
II. Correta. Base de Lewis são compostos que doam par de elétron, assim o átomo de nitrogênio possui 

par de elétrons disponível para uma possível ligação, pois possui 5 elétrons na camada de valência e 

apenas 3 estão envolvidas nas ligações. 

III. Correta. Os átomos de carbono que estão presentes em ambos os anéis possuem ligação dupla, 

possuem assim hibridação sp2. 

IV. Incorreta. A fórmula molecular correta da cafeína será: 8 10 4 2C H N O .    

6. c 

Quanto maior a quantidade de átomos de cloro ligados ao carbono ligado à carboxila, mais os elétrons 

uentemente libera o hidrogênio com mais facilidade, ou seja, a força ácida 

aumenta. 

   
7. d 

I. Correta. O átomo de nitrogênio pode aceitar próton (teoria de Bronsted-Lowry) dando origem a uma 

ligação química. 

II. Incorreta. Caso a metilamina pudesse doar o hidrogênio, seria um doador de próton, possuindo um 

caráter ácido. 

III. Correta. O fenol é considerado um ácido fraco devido à ressonância do anel e, na presença de uma 

base (NaOH) irá perder o átomo de hidrogênio da hidroxila (reação ácido base). 
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8. a 

a) Correta. Quanto maior o valor de pKa menor será a acidez do composto. 

b) Incorreta. Pelo valor de pKa o etino possui a maior acidez entre os 3 compostos. 

c) Incorreta. Como o hidrocarboneto de menor acidez é o etano, seu íon carbânion será o de maior 

basicidade. 

d) Incorreta. O ânion HC C ,−  será a base conjugada do etino.   

9. d 

a) Incorreta. A basicidade varia para cada estrutura de simetrias diferentes ilustradas no enunciado. 

b) Incorreta. O ácido conjugado mais forte será do ácido conjugado mais fraco, no caso, a para-

hidroxianilina (pKa 5,47)=  

c) Incorreta. Não é a presença do grupo hidroxila que confere caráter básico as bases e sim seus valores 

de pKa. 

d) Correta. Pois é a que possui maior valor de pKa, pois, o ácido conjugado fraco possui uma base forte. 

se  é elevado Ka é baixa

se Ka é baixo  fraco é o composto

ácido fraco base conjugada forte

=

= +

=

   

10. d 

As propriedades químicas das dioxinas que permitem sua bioacumulação nos organismos estão 

relacionadas ao seu caráter lipofílico, ou seja, este composto se acumula no tecido adiposo 

(predominantemente apolar).   

 

Questão contexto 
 

A propriedade é a acidez. A cadeia carbônica exerce um efeito indutivo positivo sobre a ligação O-H, 

repelindo elétrons de si e aumentando a densidade eletrônica nessa ligação, o que a fortalece. Assim, a 

ionização (liberação do H+) é dificultada com o aumento de grupos hidrocarbônicos, diminuindo sua 

acidez. Como o ácido fórmico é o que possui a menor cadeia carbônica (1 carbono), ele tem a maior 

acidez. 
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Erros mais frequentes: como evitá-los? 
14 

nov 
 

RESUMO   
 

 

Uma boa nota na redação é o primeiro passo para o sucesso na segunda fase dos vestibulares. Ao longo de 

todos os meses de estudo, dicas de produção textual foram dadas e a prática certamente se tornou mais 

intuitiva. Agora, nessa reta final, quando todos os conceitos necessários para a escrita de um bom texto foram 

buscando evitar desvios que ainda se mantêm em sua escrita. Abaixo estão algumas dicas para que você 

consiga resolver erros eventuais a na sua escrita. 
 

Quais são os meus pontos fracos? 

 

Antes de tentar corrigir os erros mais frequentes em seu texto, é preciso identificá-los. Aqui, cabem dois tipos 

é possível que se chegue a uma resposta e, a partir dela, você passe a enxergar sua escrita com outros olhos 

- mais precisamente, os olhos do corretor. É a partir daqui que você pode trabalhar para tornar a sua redação 

impecável. 
 

Erros identificados. E agora? 

 

Cada erro exige um tipo de cuidado especial. Se o ponto fraco da sua redação está em aspectos coesivos, 

por exemplo, seria interessante estudar mais um pouco de sintaxe. Se erros ortográficos são recorrentes, 

seria legal criar o hábito de buscar sinônimos para palavras que possam deixar dúvidas quanto à ortografia. 

Já questões ligadas à falta de clareza de ideias pedem uma atenção especial para a coerência e a necessidade 

de um melhor planejamento textual. Abaixo, estes e outros erros mais detalhados: 
 

1. Ortografia: muitas palavras recorrentes na redação (principalmente no texto dissertativo-argumentativo) 

têm uma grafia difícil. É o caso de infraestrutura e exceção, por exemplo. Os erros ortográficos costumam 

ser um grande problema na hora da escrita. Se esse é o seu caso, vale a pena buscar sinônimos para essas 

<https://descomplica.com.br/blog/redacao/os-30-erros-mais-comuns-que-voce-nao-pode-cometer-

na-redacao-do-enem/> e dar uma olhada nessa lista de erros ortográficos; gramaticais mais frequentes. 

2. Coesão: o uso de conectivos no seu texto é essencial, quase inevitável. A organização dos períodos 

através de vírgulas, o encadeamento lógico de ideias também. Tudo isso está diretamente ligado à 

coesão e, para melhorá-la, é essencial estudar gramática, mais precisamente sintaxe, orações 

subordinadas etc. Tais conhecimentos aplicados à sua produção de texto farão toda a diferença. 

3. Argumentação: problemas na argumentação são variados. Você pode estar caindo em contradição 

(nesse caso vale estudar mais coerência), estar sendo superficial (nesse caso vale muito a pena buscar se 

aprofundar em temas da atualidade e assistir novamente às aulas de repertório) ou então tendo 

dificuldade em colocar seus argumentos do papel (nesse caso, voltamos à coesão e/ou levantamos a 

necessidade de realizar um planejamento textual).  

 
Os resultados 

 

É importante destacar que, apesar das dicas dadas acima serem essenciais para uma última correção de erros 

frequentes na redação, somente a aplicação delas em exercício de escrita semanal farão com que você 

efetivamente ataque os seus pontos fracos e, com esforço, transforme-os em pontos fortes. Assim, 

certamente a segunda fase ficará mais tranquila para todos. 
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