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RESUMO   
 

 

O sistema nervoso é responsável pela coordenação nervosa nos organismos, e aparece pela primeira vez nos 

seres vivos no grupo dos Cnidários, sendo um sistema nervoso difuso, com células nervosas organizadas em 

forma de rede. Com o aumento da complexidade deste sistema, tem-se uma centralização do sistema 

nervoso, e ele passa a ser um sistema nervoso ganglionar.  
Nos humanos o sistema nervoso é dividido anatomicamente em: 
• Sistema nervoso central: Formado pelo encéfalo e pela medula. A região chamada de massa cinzenta é 

formada pelos corpos celulares (externa no encéfalo e interna na medula) e a massa branca é formada 

pelos denditros e axônios (interna no encéfalo e externa na medula). 

 

O encéfalo é dividido principalmente em bulbo (controla funções vitais), cerebelo (regula equilíbrio 

corporal), cérebro (responsável pelo intelecto e memória), corpo caloso (substância branca, conecta os 

hemisférios do cérebro), córtex (forma a substância cinzenta), a ponte (auxilia na transferência de 

informações) e o tálamo e hipotálamo (regula alguns aspectos do metabolismo, como temperatura, 

sensação de sede e fome). 

 
 

• Sistema nervoso periférico: Formado pelos gânglios nervosos e nervos. 
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O sistema nervoso também pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. 
O sistema nervoso somático está relacionado aos movimentos controlados voluntariamente ou mesmo de 

reação à estímulos externos de maneira involuntária. Um exemplo de resposta involuntária deste sistema é o 

arco reflexo. A partir de um estímulo, o nervo sensorial (também chamado de nervo sensitivo ou aferente) 

leva o estímulo até a medula óssea e retorna ao músculo pelo nervo motor (também chamado de nervo 

eferente), realizando o movimento. 

 
O sistema nervoso autônomo é responsável pela manutenção das funções vitais, feitas inconscientemente, 

para manter respiração, digestão e circulação por exemplo.  
Ele pode ser dividido em: 
• Parassimpático: Responsável por controlar o metabolismo em situações de repouso e calma. 

• Simpático: Responsável por controlar o metabolismo em situações de estresse e atenção. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Examine a seguinte lista de eventos que ocorrem durante a propagação de um impulso nervoso:  

I. Neurotransmissores atingem os dendritos. 

II. Neurotransmissores são liberados pelas extremidades do axônio.  

III. O impulso se propaga pelo axônio.  

IV. O impulso se propaga pelos dendritos.  

V. O impulso chega ao corpo celular. 

Que alternativa apresenta a seqüência temporal correta desses eventos?  

a) V - III - I - IV - II. 

b) I - IV - V - III - II.  

c) I - IV - III - II - V. 

d) II - I - IV - III - V.  

e) II - III - I - IV - V. 

2. Uma dona de casa encostou a mão num ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato 

reflexo. Nessa ação, o neurônio efetuador levou o impulso nervoso para o  

a) encéfalo.  

b) a medula espinhal.  

c) os receptores de dor da mão.  

d) os receptores de calor da mão.  

e) os músculos flexores do antebraço. 

3. Os impulsos nervosos, provenientes de fibras nervosas de certa divisão (D1) do sistema nervoso 

autônomo, inibem os batimentos do coração humano através da liberação de um mediador químico 

(M) nas junções neuromusculares. Por outro lado, impulsos provenientes de fibras de outra divisão (D2) 

aos seguintes termos: 

a) D1= simpático, D2= passimpático, M= acetilcolina 

b) D1=parassimpático, D2= simpático, M= noradrenalina 

c) D1= simpático, D2= parassimpático, M= colinesterase 

d) D1= parassimpático, D2= simpático, M= acetilcolina 

e) D1= simpático, D2= parassimpático, M= noradrenalina 

4. Considere a frase abaixo. 

"No homem, o nervo vago produz I que provoca II da frequência cardíaca e os nervos cardíacos 

produzem III que provocam IV da frequência cardíaca." Para completá-la corretamente, basta substituir 

I, II, III e IV respectivamente, por 

a) acetilcolina - diminuição - adrenalina - aceleração 

b) acetilcolina - aceleração - adrenalina - diminuição 

c) acetilcolina - diminuição - adrenalina - diminuição 

d) adrenalina - diminuição - acetilcolina - aceleração 

e) adrenalina - aceleração - acetilcolina - diminuição 

5. No quadro abaixo são mostrados três itens: 

I. parte do sistema nervoso estimulada; 

II. substância liberada;  

III. efeito sobre o ritmo cardíaco.  

Qual das alternativas apresenta corretamente o que se dá com uma pessoa em situação de perigo? 

a) I- Simpático II-  Acetilcolina III- aumento  

b) I- Parassimpático II-  Acetilcolina III- diminuição  

c) I- Simpático II- Adrenalina III- aumento 

d) I- Parassimpático II- Adrenalina III- diminuição  

e) I- Simpático II- Acetilcolina III- aumento 
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6. O esquema abaixo representa o reflexo patelar, que é uma resposta involuntária a um estímulo 

sensorial.  

 
Com relação a este reflexo, analise as afirmativas abaixo.  

I. Neste reflexo, participam apenas dois tipos de neurônios: (1) o sensitivo, que leva o impulso até a 

medula espinhal; (2) o motor, que traz o impulso medular até o músculo da coxa, fazendo-a 

contrair-se. 

II. Em exame de reflexo patelar, ao bater-se com um martelo no joelho, os axônios dos neurônios 

sensitivos são excitados e, imediatamente, os dendritos conduzem o impulso até à medula 

espinhal.  

III. Se a raiz ventral do nervo espinhal for seccionada (veja em A), a pessoa sente a batida no joelho, 

mas não move a perna.  

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas. 

a) II e III 

b) I e II  

c) I e III  

d) I, II e III 

7. O principal componente do sistema nervoso é o neurônio, um tipo de célula altamente especializada 

em receber, conduzir e transmitir mensagens a outras células. A região entre dois neurônios é chamada 

sinapse; as substâncias químicas que transmitem as mensagens de um neurônio a outro pela sinapse 

são chamadas mediadores, mensageiros químicos ou neurotransmissores. Os cientistas descobriram 

que, em muitas doenças do sistema nervoso, a quantidade desses mensageiros fica alterada. O 

consumo habitual de drogas, como a cocaína, o tabaco e a maconha, também produz efeito 

semelhante. 

 
Dadas as afirmações sobre o assunto, 

I. Quando o neurônio é devidamente estimulado, ocorre uma onda de alterações elétricas em sua 

membrana, sempre dos dendritos em direção ao axônio. 

II. As sinapses nervosas ocorrem, em geral, entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, 

mas também pode haver sinapses entre um axônio e um corpo celular, entre dois axônios, ou 

entre um axônio e uma célula muscular, neste caso, chamada sinapse neuromuscular. 
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III. Dentre outras, algumas substâncias que atuam como neurotransmissores são: acetilcolina, 

adrenalina (ou epinefrina), neuroadrenalina (ou norepinefrina), dopamina e serotonina. 

 

Está(ão) correta(s): 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e III. 

e) I, II e III. 

8. O sistema nervoso autônomo é subdividido em sistema nervoso simpático e parassimpático, que 

funcionam de maneira involuntária. Assinale a alternativa correta com relação à atividade simpática: 

a) contração da pupila e da bexiga urinária. 

b) taquicardia e broncoconstrição. 

c) vasoconstrição das artérias e taquicardia. 

d) bradicardia e broncodilatação. 

e) relaxamento da bexiga urinária e broncoconstrição. 

9. Segundo um tablóide, o News of the World, Harry, Caçula de Charles e Lady Di, teria consumido droga 

e álcool durante um período de dois meses no verão de 2001. Ele teria freqüentado um pub próximo à 

casa e, em mais de uma oportunidade, embalado festinhas com amigos movidas a maconha."  
RevistaÉpoca, 21/01/2002. 

O álcool e as drogas, de uma forma geral, vêm ganhando espaço nos noticiários, revistas e novelas e 

cada vez mais os jovens, menores de idade, estão sendo vítimas desse flagelo mundial que se tornou 

o consumo de drogas. Pesquisas realizadas com jovens ingleses de 15 e 16 anos apontaram as drogas 

mais consumidas por eles cujos resultados estão descritos em % no gráfico abaixo: 

 
As drogas são poderosos agentes fisiológicos que atuam diretamente no sistema nervoso do usuário, 

provocando diversos distúrbios. Em relação ao consumo de drogas e seus efeitos, assinale a opção 

que apresenta somente informações corretas: 

a) As drogas atuam nas sinapses nervosas impedindo que os receptores moleculares pós-sinápticos 

enviem mediadores químicos para as terminações axônicas do neurônio sensitivo, provocando 

alucinações. 

b) As drogas atuam nas sinapses nervosas interferindo na ação dos neurotransmissores serotonina e 

a dopamina, por exemplo, com os receptores moleculares pós-sinápticos de neurônios do córtex 

cerebral. 

c) As drogas atuam nas sinapses nervosas porque induzem as terminações dendríticas dos neurônios 

motores a produzir mediadores quimicamente modificados, o que provocaria a dependência 

química do usuário. 

d) As drogas atuam nas sinapses nervosas acentuando a produção de neurotransmissores por parte 

das células de Schwann dos neurônios sensitivos, provocando a síndrome da abstinência. 

e) As drogas atuam nas sinapses nervosas bloqueando a transmissão direta do estímulo elétrico entre 

os neurônios sensitivos e os órgãos efetores como o miocárdio, por exemplo. 
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10. O esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de 

controle de coordenação motora e equilíbrio, controle da tireoide e controle dos ritmos cardíaco e 

respiratório são exercidas, respectivamente, por  

 
a) 5, 1 e 2. 

b) 4, 2 e 4.  

c) 3, 1 e 2. 

d) 5, 2 e 3.  

e) 5, 3 e 4. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Cientistas afirmam estarmos muito próximos da cura do Alzheimer e Mal Parkinson 

 

... Outro mal que afeta muitas pessoas com o passar da idade é a doença de Parkinson. Aqui, a notícia 

animadora fica por conta de uma droga que é injetada continuamente no paciente, através de 

cateteres, e que age diretamente na parte afetada do cérebro. A administração da droga é feita por um 

equipamento implantado no abdômen que faz o bombeamento do GDNF (Fator Neurotrófico Derivado 

meses com uma simples injeção e substituídas a cada 12 meses ou mais. 

 

O tratamento está sendo testado com resultados bastante animadores no Hospital Frenchay, em 

Bristol, na Inglaterra. Pessoas que experimentaram a droga apresentaram melhoras significativas na 

coordenação motora e também controle sobre a distonia - a ação involuntária em que o paciente de 

Parkinson se contorce. A causa da doença é desconhecida e não há cura. Este novo tratamento, no 

entanto, ainda precisa ser testado por mais tempo e deverá levar mais de cinco anos para estar 

disponível para um amplo público. 
Disponível em: <https://seuhistory.com/noticias/cientistas-afirmam-estarmos-muito-proximos-da-cura-do-alzheimer-e-

mal-parkinson>. 

 

Sabendo-se que a doença de Parkinson é idiopática, ou seja, é uma doença primária de causa obscura, 

onde há degeneração e morte celular dos neurônios produtores de dopamina, indique como a 

dopamina age no sistema nervoso. 

 

 

  

https://seuhistory.com/noticias/cientistas-afirmam-estarmos-muito-proximos-da-cura-do-alzheimer-e-mal-parkinson
https://seuhistory.com/noticias/cientistas-afirmam-estarmos-muito-proximos-da-cura-do-alzheimer-e-mal-parkinson
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

para a propagação do impulso nervoso, é necessário que neurotransmissores passem a informação de 

um dendrito para outro. Após isso o impulso se propaga pelos dendritos, corpo celular e axônio até 

serem liberados em forma de neurotransmissores do axônio de um neurônio para o dendrito de outro. 

2. e 

o neurônio efetuador ou neurônio motor irá passar a informação contida no impulso nervoso para o 

músculo realizar o movimento. 

3. d 

o sistema nervoso parassimpático promove a redução e batimentos cardíacos liberando acetilcolina e o 

simpático acelera os batimentos liberando adrenalina. 

4. a 

No homem, o nervo vago produz acetilcolina que provoca diminuição da frequência cardíaca e os nervos 

cardíacos produzem adrenalina que provocam aceleração da frequência cardíaca. 

5. c 

O SNPA simpático estimula ações a situações de estresse, que nesse caso é de perigo. Assim, o SNPA 

simpático acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão sanguínea e a concentração de açúcar no 

sangue, ativa o metabolismo do corpo e libera adrenalina. 

6. c 

A afirmativa II está errada, pois os dendritos que são excitados e a condução do impulso é feita pelo 

axônio. 

7. e 

todas as afirmativas estão corretas, pois a condução do impulso nervoso no neurônio se dá de forma 

elétrica, as sinapses podem ocorrer entre neurônios, entre neurônio e músculo e neurônio e glândulas, 

e, a acetilcolina, adrenalina, neuroadrenalina, dopamina e serotonina são neurotransmissores. 

8. c 

o sistema nervoso simpático atua em situações de perigo e, portanto, vai promover a vasoconstrição das 

artérias e a taquicardia. 

9. a 

a drogas citadas vão atuar nas sinapses nervosas de neurônios sensitivos, podendo causar a síndrome de 

abstinência.  

10. d 

o cerebelo possui a função de coordenar o equilíbrio, já o controle da tireóide é realizado pela glândula 

chamada de hipófise, pois ela secreta o TSH. O bulbo exerce o controle do ritmo cardíaco e da 

respiração. 

 

Questão Contexto 

 
A dopamina está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição e 

memória. Assim, ela afeta tanto a parte sensitiva quanto a parte motora e é precursora natural da 

adrenalina e da noradrenalina, outras que possuem função estimulante do sistema nervoso central e 

sistema nervoso autônomo simpático. 
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EXERCÍCIOS   
 

  

1. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a 

exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução, 

Reutilização e Reciclagem. 

Um exemplo de reciclagem é a utilização de 

a) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. 

b) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. 

c) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. 

d) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. 

e) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras. 

2. Darwin, empolgado com as maravilhas da natureza tropical, em Salvador e no Rio, registrou: A viagem 

do Beagle foi sem dúvida o acontecimento mais importante de minha vida e determinou toda a minha 

carreira. As maravilhas das vegetações dos trópicos erguem-se hoje em minha lembrança de maneira 

mais vívida do que qualquer outra coisa. (Adaptado de: MOREIRA, I. C. Darwin, Wallace e o Brasil. In 

Jornal da Ciência, Ano XXII, n. 625, p. 6, 11 jul. 2008.) 

De acordo com o texto, Darwin mostrou-se empolgado com a natureza tropical, em Salvador e no Rio 

de Janeiro. Assinale a alternativa que identifica corretamente o ecossistema comum às duas 

localidades e suas características. 

a) A Caatinga caracteriza-se pela presença de árvores com troncos retorcidos, de casca espessa e 

folhas coriáceas, em áreas com índices pluviométricos entre 1.100 e 2.000 mm por ano, e sua 

vegetação é determinada pelas características do solo.  

b) A Floresta Pluvial Costeira caracteriza-se pela presença de árvores com folhas largas e perenes, 

alta diversidade de epífitas, com a altura média do andar superior entre 30 e 35 m, com a maior 

densidade da vegetação no andar arbustivo. 

c) Os Manguezais são muito afetados pelo clima, estão ligados à existência de um ciclo de marés, 

têm solo rico em oxigênio e apresentam alta diversidade de espécies vegetais  

d) O Cerrado caracteriza-se pela presença de árvores que perdem suas folhas periodicamente e de 

plantas suculentas com folhas transformadas em espinhos, em áreas com índices pluviométricos 

baixos, entre 500 e 700 mm anuais.  

e) A Floresta de Cocais ou Babaçual tem baixo índice de precipitação e temperatura média anual 

acima dos 30 °C, com lençol freático profundo; seu solo permanece seco a maior parte do ano. 

3. Não é de hoje que o homem cria, artificialmente, variedades de peixes por meio da hibridação. Esta é 

uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores porque os híbridos resultantes, em geral, 

apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a 

sobre pesca no ambiente natural. 
Terra da Gente, ano 4, n.º 47, mar, 2008 (adaptado). 

Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e 

a) originar uma nova espécie poliploide. 

b) substituir geneticamente a espécie natural. 

c) ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático. 

d) impedir a interação biológica entre as espécies parentais. 

e) produzir descendentes com o código genético modificado. 
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4. Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da 

poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida  cerca de 30 anos  na mesma região. 

Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que 

outros animais da sua cadeia alimentar. 
MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em:  http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque 

a) são animais herbívoros. 

b) são animais detritívoros. 

c) são animais de grande porte. 

d) digerem o alimento lentamente 

e) estão no topo da cadeia alimentar 

5. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas 

plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo 

sobre as árvores. 
Disponível em: <www.ib.usp.br>. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 

Essas espécies captam água do(a) 

a) organismo das plantas vizinhas 

b) solo através de suas longas raízes. 

c) chuva acumulada entre suas folhas. 

d) seiva bruta das plantas hospedeiras. 

e) comunidade que vive em seu interior. 

6. O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que influencia a reprodução de 

algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa 

mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos 

ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. 
MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: <http://futurambiental.com>. Acesso em: 10 maio 

2013 (adaptado). 

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a) 

a) percurso da migração. 

b) longevidade dos indivíduos. 

c) disponibilidade de alimentos. 

d) período de migração da espécie. 

e) número de espécies de peixes no local. 

7. No pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si, e, 

embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem, ainda, muitos 

micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos 

representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem um(a): 

a) Biosfera. 

b) População. 

c) Ecossistema. 

d) Comunidade. 

8. Há espécies de insetos, como por exemplo, o Aedes aegypti em que machos e fêmeas vivem no 

mesmo esconderijo, porém na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, 

enquanto que o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar 

que o macho e a fêmea 

a) ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat. 

b) ocupam o mesmo nicho ecológico, porém com habitats diferentes. 

c) ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat. 

d) são consumidores de primeira ordem. 

e) são consumidores de segunda ordem. 
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9. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente 

em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em 

atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera 

um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade 

para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o 

de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar! 
Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n.174, Nov.2006 (adaptado). 

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu 

a) habitat 

b) biótopo 

c) nível trófico 

d) nicho ecológico 

e) potencial biótico. 

10.  

A conservação do calor na Troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, 

ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, 

caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono 

a amônia, o óxido nitroso, o ozônio, e o clorofluorcarbono (conhecido como CFC, que destrói a 

camada de ozônio na Tropopausa/Estratosfera) também são gases causadores do efeito estufa. Além 

desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes 

contribuintes no processo de aquecimento da Troposfera, uma vez que também atuam como barreira 

à livre passagem das  
Climatologia, Ed. Oficina de Textos. 

A partir da leitura do texto, conclui-se que 

a) as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como os 

raios X. 

b) apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. 

c) o efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. 

d) gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem levar ao 

recrudescimento do efeito estufa. 

e) o vapor de água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão 

para o espaço exterior. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. b 

É importante não confundir reutilização com reciclagem, já que na reciclagem há transformação do 

material.  

2. b 

A Floresta Pluvial Costeira se lança do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, chegando a cobrir 

áreas na Bahia e no Rio de Janeiro, e sendo caracterizada da forma descrita.  

3. b 

Se estes animais invadirem o meio natural, eles podem levar vantagem na competição por recursos, 

reproduzindo-se excessivamente e excluindo a espécie nativa, substituindo-a geneticamente. 

4.  e 

Poluentes não-biodegradáveis acumulam-se ao longo dos níveis tróficos, assumindo maiores 

quantidades nos animais de topo de cadeia.  

5. c 

Plantas epífitas não causam prejuízos às outras plantas, pois o epifitismo é uma relação +/0. Por conta do 

formato de suas folhas, as bromélias captam a água da chuva, e não da planta onde ela está estabelecida. 

6. a 

A construção da barragem de uma hidrelétrica impede a piracema, encurtando o trajeto migratório dos 

peixes. Com isso, eles queimam menos gordura e reproduzem menos. 

7. d 

Conjuntos de populações vivendo no mesmo ambiente no mesmo espaço de tempo caracterizam 

comunidades.  

8. a 

Por viverem no mesmo esconderijo, possuem o mesmo habitat, mas como a fêmea é hematófaga e o 

macho se alimenta de frutas, seiva ou outros vegetais, o nicho ecológico difere.  

9. d  

A descrição fala sobre os hábitos de vida do tamanduá, sua relação com o ambiente e com outros de sua 

espécie. Trata-se do nicho ecológico. 

10. d 

Recrudescer é sinônimo de aumentar. O lançamento de gases na atmosfera, como gás carbônico 

proveniente de queima de combustíveis nas indústrias, por exemplo, pode sim aumentar o efeito estufa.  
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Fígado-órgão transformador 
15 

out 
 

RESUMO   
 

 

O fígado é um órgão anexo, conhecido como a maior glândula do corpo humano (glândula exócrina  libera 

secreções e glândula endócrina-libera substâncias no sangue e linfa) que auxilia no processo de digestão dos 

alimentos. 

 
 

Funções do Fígado na Digestão 
• Transformar a galactose e a frutose em glicose para ser usada como fonte de energia; 

• Armazenar o glicogênio e transformá-lo em glicose, enviando para o sangue novamente quando 

necessário; 

• Transformar as proteínas em aminoácidos, a síntese de aminoácidos não essenciais e a produção de 

proteínas essenciais, como a albumina, transferrina, fibrinogênio e outras lipoproteínas; 

• Armazenar as vitaminas lipossolúveis e os minerais; 

• Filtrar o sangue, enviando para os rins as toxinas para serem eliminadas. 

 

Outras Funções 
• Armazenamento das vitaminas A, B12, D e E, e de alguns minerais, como o ferro e o cobre; 

• Destruição das hemácias velhas ou anormais; 

• Participar na digestão da gordura no processo digestivo, através da secreção da bile; 

• Armazenamento e liberação de glicose; 

• Síntese de proteínas do plasma; 

• Síntese do colesterol; 

• Produção de gorduras (Lipogênese); 

• Produção de precursores das plaquetas; 

• Conversão de amônia em ureia; 

• Purificação e destoxificação de várias toxinas; 

• Metaboliza os medicamentos. 
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Bile 
A bile é produzida no fígado pelos hepatócitos (células hepáticas), armazenada na vesícula biliar e liberadas 

no intestino delgado, mais precisamente no duodeno. 

A bile não contém enzimas digestivas: são sais biliares + bicarbonato de sódio, que servem para alcalinizar o 

duodeno, que recebeu o quimo ácido do estômago e, emulsificam gorduras: transformam gotas lipídicas em 

gotículas microscópias, favorecendo a ação das lipases. Funcionam como um detergente, que rompem as 

cadeias de gorduras deixando-as menores e mais fáceis de serem digeridas. 

O hormônio secretina estimula a secreção da bile. 

 

Mais Sobre o Fígado 

 

O fígado tem uma grande capacidade de regeneração e é por isso que pode-se doar parte do fígado, fazendo 

a doação em vida. No entanto, existem muitas doenças que podem afetar o fígado, tais como hepatite, 

gordura no fígado e cirrose. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. O fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano, possuindo peso médio de aproximadamente 

1500 g. Esse órgão desempenha importantes papeis na manutenção da saúde humana. Analise as 

alternativas a seguir e marque aquela que não indica uma função que pode ser atribuída ao fígado. 

a) Secretar bile. 

b) Armazenamento de glicose. 

c) Produção de proteínas. 

d) Desintoxicação do organismo. 

e) Produção dos hormônios insulina e glucagon. 

2. O fígado apresenta importante papel no controle de glicose no organismo, pois 

a) produz dois hormônios essenciais para o controle da glicemia: a insulina e o glucagon. 

b) é nele que é armazenado o excesso de glicose na forma de glicogênio. 

c) é nele que a glicose é quebrada em glicogênio quando o organismo precisa de açúcar. 

d) é ele que controla a produção de insulina pelo hipotálamo. 

3. Sabemos que os hormônios atuam em vários órgãos, estimulando ou inibindo o seu funcionamento. 

Com o fígado não é diferente, pois esse órgão só inicia a produção da bile quando estimulado pelo 

hormônio: 

a) gastrina. 

b) secretina. 

c) colescistocinina. 

d) insulina. 

e) somatotrofina. 

4. Parte da bile produzida pelo nosso organismo não é reabsorvida na digestão. Ela se liga às fibras 

vegetais ingeridas na alimentação e é eliminada pelas fezes. 

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

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

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

organismo? Justifique. 

5. Qual das alternativas indica o órgão que, na digestão humana, não produz enzima digestiva? 

a) Fígado. 

b) Duodeno. 

c) Pâncreas. 

d) Estômago. 

e) Glândula salivar. 
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6. O fígado exerce uma importante função no processo digestivo dos seres humanos. É esse o órgão 

responsável por produzir uma substância que atua como um detergente e que é chamada de: 

a) bile. 

b) amilase. 

c) ptialina. 

d) lipase. 

e) protease. 

7. O fígado tem uma participação importante no processo digestivo, produzindo cerca de 700 ml/dia de 

bile, que não contém enzimas, mas apresenta sais biliares, que emulsionam os lipídios (gorduras). Além 

deste papel, o fígado realiza diversos processos vitais. Sobre estes processos, é incorreto afirmar: 

a) O fígado armazena lactase na forma de glicogênio, lançando-o no sangue de acordo com as 

necessidades do corpo. 

b) Fabrica proteínas no sangue. 

c) Transforma o amoníaco em ureia, que é menos tóxica. 

d) Armazena vitaminas. 

e) Transforma excesso de glicídios e proteínas em lipídios. 

8. Sabemos que o fígado é um órgão que desempenha variadas funções no corpo humano. A seguir, 

algumas delas são descritas. Marque a alternativa que apresenta uma ação não desempenhada por esse 

importante órgão. 

a) Armazena o excesso de glicose na forma de glicogênio. 

b) Converte a amônia em ureia, que posteriormente é eliminada na urina. 

c) Sintetiza colesterol. 

d) Produz insulina e glucagon. 

e) Produz a protrombina e o fibrinogênio. 

9. O fígado é uma glândula encontrada nos mamíferos com diversas características e funções. Assinale a 

opção na qual NÃO encontramos uma função ou característica deste órgão. 

a) É responsável pela detoxificação do sangue. 

b) É um dos responsáveis pela destruição de hemácias velhas. 

c) Produz bile, que auxilia na emulsão das gorduras. 

d) Está associada à reserva de glicogênio. 

e) Secreta o hormônio insulina. 

10. No tubo 1 existe uma solução contendo células de fígado de boi. Em 2, há uma solução de células 

extraídas de folhas de bananeira. 

 
Você deseja eliminar completamente todos os constituintes dos envoltórios celulares presentes em 

ambos os tubos. 

Para isso, dispõe de três enzimas digestivas diferentes: 

C: digere carboidratos em geral. 

L: digere lipídios. 

P: digere proteínas. 

Para atingir seu objetivo gastando o menor número possível de enzimas, você deve adicionar a 1 e 2, 

respectivamente: 

a) 1 = C; 2 = P. 

b) 1 = L; 2 = C. 

c) 1 = C e P; 2 = C e L. 

d) 1 = C e P; 2 = C, L e P. 

e) 1 = L e P; 2 = C, L e P. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Qual o nome da doença conhecida pelo acúmulo de gordura nas células do fígado que pode ser 

dividida em doença gordurosa alcoólica do fígado (quando há abuso de bebida alcoólica) ou doença 

gordurosa não alcoólica do fígado, quando não existe história de ingestão de álcool significativa. Quais 

são suas causas? Você conhece algum tratamento? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. e 

A insulina e o glucagon são hormônios produzidos no pâncreas e atuam controlando a taxa de glicose 

no organismo. 

2. b 

O fígado armazena o excesso de glicose na forma de glicogênio, que pode ser quebrado novamente em 

glicose quando as taxas de açúcar diminuem. 

3. b 

O hormônio relacionado com a produção da bile é a secretina, que também se relaciona com a secreção 

do suco entérico e a liberação de secreção pancreática de fluído e bicarbonato. Além disso, esse 

hormônio inibe a secreção gástrica e diminui a mobilidade do intestino. 

4.  

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

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

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

5. a 

O fígado não produz enzimas digestivas. Ele é responsável pela produção da bile, que atua como um 

detergente, quebrando gotas de gorduras em gotas menores. 

6. a 

A bile é uma substância que não contém enzimas digestivas, é produzida pelo fígado e armazenada na 

vesícula biliar. Sua função é emulsionar lipídios, ajudando na ação da lipase. 

7. a 

O fígado apresenta como uma de suas funções principais a regulação da quantidade de glicose no 

sangue. Ele armazena o excesso dessa substância na forma de glicogênio e o decompõe em glicose 

quando a taxa de açúcar diminui. 

8. d 

A insulina e o glucagon são dois hormônios produzidos pelo pâncreas. 

9. e 

A insulina é um hormônio produzido e liberado pelo pâncreas, e não pelo fígado. 

10. e 

Para eliminar completamente os constituintes dos envoltórios celulares presentes em células do fígado 

de boi são necessárias as enzimas L e P, eficientes para degradar a membrana lipoproteica. Célula 

extraídas da folha de bananeira também possuem membrana lipoproteica, mas além disso, apresentam 

parede celular, constituída de carboidrato, necessitando, para enzima C, ou digere carboidratos em 

geral. 

 

Questão Contexto  
 

Mais conhecida como Esteatose hepática porém, também pode ser chamada de Infiltração gordurosa 

do fígado ou doença gordurosa do fígado pode ocorrer por diversas causas: 

• Abuso de álcool. 

• Hepatites virais. 

• Diabetes. 

• Sobrepeso ou obesidade. 

• Alterações dos lipídios, como colesterol ou triglicérides elevados. 

• Drogas, como os corticoides. 

• Causas relacionadas a algumas cirurgias para obesidade. 

É uma doença reversível e o tratamento requer a identificação e tratamento específico da causa da 

infiltração gordurosa, bem como uma avaliação e orientação multidisciplinar. Isso inclui 

acompanhamento médico e uso de medicamentos, em casos especiais, acompanhamento nutricional 

e atividade física programada. 
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John Rawls e a justiça 
19 

out 
 

RESUMO   
 

 

Rawls e o liberalismo igualitário 
Nascido em 1921, falecido em 2002, o americano John Rawls é certamente um dos mais influentes filósofos 

políticos da contemporaneidade. Seu pensamento tem como eixo a busca por uma articulação consistente 

entre dois valores políticos fundamentais, muitas vezes vistos como contrários: a liberdade e a igualdade. De 

fato, desde o século XIX, com a formação da democracia moderna, tais valores têm disputado ferozmente a 

centralidade da ordem política e oposto entre si duas grandes matrizes ideológicas: o liberalismo, que 

considera que um sociedade justa é antes de tudo aquele que preserva e garante a liberdade individual, e o 

socialismo, que entende ser justa em primeiro lugar uma sociedade que promove a igualdade social. Ora, 

contra esta oposição que considerava fácil e simplista, Rawls elaborou uma perspectiva política própria, o 

liberalismo igualitário, que é voltado precisamente para a busca da conciliação entre liberdade e igualdade 

e objetiva ser uma solução superior para os dilemas do debate público.  
Obra de uma vida inteira, a justificação e fundamentação do liberalismo igualitário foi, no entanto, feita por 

Rawls de maneira mais clara e acabada naquele que é sua obra-prima, o livro Uma Teoria da Justiça, de 1971. 

Neste livro, com efeito, é que o filósofo americano propôs uma estratégia filosófica que o tornou 

especialmente famoso: a retomada do contratualismo. Em verdade, Rawls admirava profundamente Hobbes, 

Locke, Kant e Rousseau e enxergava na tradição do contrato social o modo mais sofisticado de enfrentar os 

problemas da filosofia política, sendo por isso considerado um filósofo neocontratualista. Não, nos 

enganemos, porém: diferente de seus mestres e fontes de inspiração, o pensamento rawlsiano não teve como 

propósito conceber o pacto social como forma de justificar a existência do poder político, de sua autoridade 

sobre os homens. Ao contrário, preocupado antes, como já vimos, com questões de justiça social, típicas do 

nosso tempo, nosso filósofo propôs a retomada do contratualismo como um meio de estabelecer regras de 

cooperação social equitativas. 
Tal reformulação do contratualismo, voltado não mais para o problema do fundamento do poder público, 

mas para a questão do próprio funcionamento da sociedade, exige, de acordo com Rawls, uma inovação a 

mais em relação ao teóricos do contrato social: não basta apenas imaginar um pacto político entre pessoas 

livres e iguais, mas é preciso também imaginar que estas pessoas estejam em uma condição tal que garanta 

a sua isenção e imparcialidade. Tal condição consiste na suposição de que as pessoas da posição original 

(equivalente rawlsiano do estado de natureza) não conheceriam nenhuma de suas características específicas: 

cor de pele, tamanho, idade, classe social, filiação religiosa, orientação sexual, etc. De fato, se começassem 

a negociação dos termos de cooperação social já tendo em mente suas características específicas, as pessoas 

da posição original fatalmente privilegiariam sua própria condição e atribuiriam aos seus grupos de 

pertencimento direitos que não iriam reconhecer nos outros. Por sua vez, forçadas a pactuar normas para o 

funcionamento da sociedade desconhecendo suas próprias peculiaridades, as pessoas na posição original 

teriam que estabelecer uma ordem de funcionamento da sociedade baseada em critérios totalmente neutros 

e imparciais. 
Submetidos assim a um véu de ignorância (essa é a expressão técnica do autor) os participantes do contrato 

social rawlsiano chegariam necessariamente, segundo o filósofo, ao estabelecimento de dois princípios 

básicos para a orientação da vida social. O primeiro desses princípios seria visto como necessariamente 

superior ao segundo e o segundo princípio, por sua vez, seria dividido em dois, tendo a segunda parte do 

segundo princípio prioridade sobre a primeira parte do mesmo. Os princípios de justiça são os seguintes: 
e sistema 

 

tal modo que sejam ao mesmo tempo: a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do 

razoável (princípio da diferença), e b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos (princípio da 

igualdade de oportunidades) . 
Percebe-se aqui, em suma, as conclusões a que chega o pensamento de Rawls. Trata-se, em primeiro lugar, 

de um liberalismo igualitário e não de um igualitarismo liberal, pois, para ele, a liberdade, entendida como 

poder de autonomia do indivíduo para conduzir a sua própria vida, deve sempre ter precedência sobre tudo 

o mais, sendo limitada apenas pelo respeito a liberdade do outro: o único limite para a liberdade de um deve 
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ser a liberdade alheia. Fundam-se aí todos os direitos civis, como a vida, a livre-expressão, a liberdade 

religiosa, o direito de ir e vir, etc. 
Por sua vez, não se trata aqui de um liberalismo puro e simples, pois, satisfeita a demanda da liberdade, Rawls 

acredita que deve ser buscada e perseguida sempre não uma igualdade completa, o que é irrealizável, mas 

a menor desigualdade possível. Esta própria busca pela minoração da desigualdade, aliás, deve pautar-se por 

critérios: em primeiro lugar a segunda parte do segundo princípio, isto é, não se pode negar um mínimo de 

oportunidades iguais para todos, caso contrário, não há sequer a possibilidade de autêntico mérito e sucesso 

legítimo (aqui se funda a condenação a qualquer sistema essencialmente desigual, que proíbe por princípio 

para uns as oportunidades que nega a outros, tais como o sistema de castas ou o modelo de estratificação 

estamental; bem como encontra aqui seu fundamento o direito ao voto universal e a difusão de certas 

condições básicas para todos, como acesso à saúde, à educação e ao transporte de qualidade). Por sua vez, 

garantidas essas mínimas oportunidades iguais, é necessário promover um arranjo em que aqueles que não 

obtiveram as primeiras posições durante o processo normal de competição social sejam contemplados com 

uma atenção especial, em virtude de suas necessidades mais fortes e complexas (eis aqui o princípio da 

diferença, que perfeitamente pode ser invocado para a defesa de pautas como a assistência social direta aos 

mais carentes  é o caso do bolsa-família  ou usado também na defesa de cotas nas universidades, tendo 

em vista aqueles que, mesmo com a garantia da liberdade e de um mínimo de igualdade de oportunidades, 

não obtêm e nem conseguem obter posições de destaque na sociedade). Eis aí, aos olhos de Rawls, os 

princípios gerais de uma sociedade justa que compõem seu liberalismo igualitário neocontratualista. 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações 

mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de 

acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover 

o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública 

de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o 

mesmo princípio de justiça. 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (adaptado) 

A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? 

a) A relação entre liberdade e autonomia no Liberalismo. 

b) A independência entre poder e moral no Racionalismo. 

c) A convenção entre cidadãos e soberano do Absolutismo. 

d) A dialética entre o indivíduo e governo autocrata do Idealismo. 

e) A contraposição entre bondade e condição selvagem do Naturalismo. 

2. Sobre a teoria da justiça de John Rawls, marque a alternativa CORRETA.  
a) Um conceito central no contratualismo de Rawls é o de Estado de Natureza.  

b) Em Rawls a justiça é definida como equidade, baseada em princípios formulados por sujeitos 

 

c) Rawls defende um versão renovada do utilitarismo na formulação de seu conceito de justiça.  

d) Segundo Rawls, uma sociedade justa eliminaria toda a desigualdade natural entre os homens.  

e) Na teoria rawlsiana da justiça como equidade há uma prevalência do bem sobre o justo.  

3. De acordo com o princípio da diferença formulado por Rawls, 
a) as desigualdades econômicas entre as pessoas justificam-se, uma vez que as pessoas são 

diferentes. 

b) as desigualdades econômicas são justas apenas se melhorarem o mais possível as expectativas 

dos menos favorecidos. 

c) se dermos oportunidades iguais às pessoas, não haverá desigualdades económicas. 

d) se dermos oportunidades iguais às pessoas, cada um será responsável pela sua situação social e 

econômica. 
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4. Marque a alternativa incorreta: 

a) 

unânime: 1) Cada pessoa tem um direito igual a um esquema plenamente adequado de liberdades 

básicas iguais que seja compatível com um esquema similar de liberdade para todos; 2) As 

desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições. Primeira, elas devem estar 

associadas a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de 

oportunidades. Segunda, elas devem ser para o maior benefício dos membros menos favorecidos 

da sociedade; 

b) Quanto às possibilidades e limites da atividade judicial, os procedimentalistas separam os 

discursos de fundamentação dos de aplicação. Defendem que uma norma somente pode ser 

aplicada legitimamente, em uma situação concreta, se antes forem levadas em consideração 

todas as características relevantes desta situação, a fim de assegurar uma interpretação coerente 

de todas as normas aplicáveis. Assim, uma norma jurídica particular somente é correta quando se 

apoia em normas válidas e sua aplicação é adequada; isto é, quando a norma aplicada foi 

fundamentada em um processo discursivo anterior, em que tenham participado todos os possíveis 

afetados e tenham sido levadas em conta todas as circunstâncias do caso; 

c) As exigências de objetividade ética, na teoria desenvolvida por Amartya Sen, relacionam-se 

estreitamente com a capacidade de enfrentar a argumentação pública aberta, a qual tem ligações 

estreitas com o caráter imparcial das posições propostas e dos argumentos que as apoiam; 

d) -se a existência 

de um processo simultâneo de complexização e de articulação do Estado com a sociedade: um 

Estado policêntrico, uma sociedade plural. Como a sociedade se estruturou em organizações de 

natureza diversa (econômicas, profissionais, feministas, ambientais etc.), tornando-se centros de 

imputação e de agregação de interesses setoriais ou corporativos, constitucionalmente 

protegidos, para promover os seus interesses em face aos da maioria, a Constituição deixou de 

ser apenas a Constituição do Estado, para ser a Constituição do Estado e da sociedade (a ordem 

jurídica fundamental da comunidade); 

e) Um princípio não implica a obrigação de que os destinatários se adequem totalmente a ele, 

realizando uma atividade específica, mas equivale a estabelecer uma razão que, prima facie, 

suporta qualquer comportamento que contribui com a efetivação daquele princípio; logo, sua 

esfera de aplicabilidade é relativamente indeterminada, sendo suscetíveis de expansão e de 

compressão: para saber qual o alcance efetivo do princípio é preciso não apenas observar seu teor 

literal, mas também o conteúdo dos outros princípios concordantes potencialmente aplicáveis, 

se existentes, bem como as circunstâncias do caso concreto. 

5. Com relação à filosofia do direito, julgue o próximo item. 
Segundo Rawls, idealizador do liberalismo-igualitário  proposta que relaciona os conceitos de justiça 

e de equidade , cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema total mais extenso de liberdades 

básicas compatíveis com um sistema de liberdade similar para todos, o que ele considera o primeiro 

princípio da justiça. 

(       ) Certo 

(       ) Errado 

6. Rawls concebe a posição original como: 
a) uma situação hipotética. 

b) uma situação histórica. 

c) uma experiência social concreta. 

d) uma experiência de cooperação. 

7. Segundo Rawls, os princípios da justiça por si apresentados 
a) proíbem diferenças entre os indivíduos. 

b) são aqueles que indivíduos racionais escolheriam na posição original. 

c) asseguram a igualdade económica e social. 

d) são aqueles que os indivíduos escolheriam sem o véu de ignorância. 
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8. O pensador norte-americano John Rawls (1921-2002), contribuiu para a reformulação do pensamento 

moral contemporâneo, ao pretender ampliar o conceito e o papel da justiça. Nesse sentido, seu 

modelo de justiça  
a) é igualitarista, identificando a justiça com igualdade econômica, a ser conquistada por meio da 

planificação e estatização da economia. 

b) se baseia em uma concepção metafísica e apriorística de Bem, que obriga a pessoa a se orientar 

etinicamente através de imperativos categóricos que comandam o sentido individual de suas 

ações. 

c) é utilitarista, pois concebe uma sociedade justa quando suas organizações são instituídas de forma 

a alcançar a maior soma de satisfação para o conjunto de indivíduos. 

d) defende as assimetrias econômicas e sociais, na medida em que recusa o argumento de ser 

vantajoso amparar os menos favorecidos. 

e) é pluralista, no sentido de compreender o universo social como composto por elementos 

diferentes e conflitantes, mas orientado por princípios, entre os quais, o da liberdade. 

9. Em 1971, o filósofo estadunidense John Rawls publica A Theory of Justice, obra na qual apresenta sua 

teoria da justiça como equidade. A década de 1980 ambientou o surgimento da corrente do 

comunitarismo, que se contrapôs à perspectiva de orientação liberal de Rawls. Leia o texto abaixo:  
"Para os comunitaristas, os liberais (universalistas) estariam simplesmente preocupados com a questão 

de como estabelecer princípios de justiça que poderiam determinar a submissão voluntária de todos 

os indivíduos racionais, mesmo de pessoas com visões diferentes sobre a vida boa. O que se estabelece 

como crítica é que, para os comunitaristas, os princípios morais só podem ser tematizados a partir de 

sociedades reais, a partir das práticas que prevalecem nas sociedades reais. Para eles, em John Rawls, 

encontram-se premissas abstratas de base como a liberdade e a igualdade que orientam (ou devem 

orientar) as práticas legítimas. A questão colocada é que, na interpretação comunitarista, a prática tem 

precedência sobre a teoria, e não seria plausível que pessoas que vivem em sociedades reais 

identifiquem princípios abstratos para sua existência. A crítica comunitarista aponta como insuficiente 

a tentativa de identificar princípios abstratos de moralidade através dos quais sejam avaliadas as 

sociedades existentes. A questão-chave é a negação de princípios universais de justiça que possam ser 

descobertos pela razão, pois, em sua avaliação, as bases da moral não são encontradas na filosofia, e, 

sim, na política".  
SILVEIRA, Denis Coitinho. "TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS: ENTRE O LIBERALISMO E O COMUNITARISMO". 

In:Trans/Form/Ação, São Paulo, 30(1): 169-190, 2007. 

 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, assinale a alternativa que NÃO corresponde à 

crítica comunitarista à teoria da justiça de Rawls:  

a) Opera com uma concepção abstrata de pessoa que é consequência do modelo de representação 

da posição original sob o véu da ignorância.  

b) Utiliza princípios universais (deontológicos) com a pretensão de aplicação em todas as 

sociedades, criando uma supremacia dos direitos individuais em relação aos direitos coletivos.  

c) Utiliza a ideia de um Estado neutro em relação aos valores morais, garantindo apenas a autonomia 

privada (liberdade dos modernos) e não a autonomia pública (liberdade dos antigos), estando 

circunscrita a um subjetivismo ético liberal.  

d) Rawls, embora liberal, aproxima-se do marxismo, tendo apenas nas suas obras mais maduras uma 

veia materialista que olha para as comunidades reais.  

e) É uma teoria deontológica e procedimental, que utiliza uma concepção ética antiperfeccionista, 

estabelecendo uma prioridade absoluta do justo em relação ao bem. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 
O jornalista da Rede Globo, William Waack, foi afastado das funções de jornalismo após vazar um vídeo 

gravado minutos antes de entrar no ar. Durante a cobertura sobre a eleição de Donald Trump, no dia 8 

de Novembro de 2016, o jornalista aparece xingando um motorista que estava buzinando, e faz 

comentários racistas com o também jornalista Paulo Sotero. 
O diálogo: 
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Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/10/william-waack-racismo-e-rede-globo-tudo-ver/>. 

 
Como o pensamento de Jonh Rawls pode ser usado para combater argumentos racistas? 

 

  

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/11/10/william-waack-racismo-e-rede-globo-tudo-ver/
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 
1. a  

O filósofo John Rawls defende que os indivíduos são livres e iguais. No entanto, para que aja organização 

é necessário que todos entendam e concordem com a noção pública de justiça e que não coloquem, na 

vida em sociedade, seus desejos pessoais na frente do bem comum. 

2. b  

A justiça para Rawls deve ser anterior a ideia de bem e é atrelada a noção de igualdade. Para se alcançar 

os princípios que conduzirão a essa justiça igualitária, Rawls propõe o procedimento da posição original 

 situação onde os indivíduos, despidos de qualquer condicionamento social, racial e político escolhem 

quais devem ser os princípios que conduzirão a sociedade. 

3. b 

4. d 

5. Certo 

John Rawls almeja elaborar uma Teoria da Justiça que consiga conjugar os dois mais importantes valores 

do mundo moderno: a liberdade (valor supremo da vida humana) e a igualdade (valor fundamental na 

convivência entre os membros de uma comunidade política). A teoria política de Rawls fundamenta-se 

na prioridade do justo sobre o bem. Isto quer dizer que as liberdades individuais, embora prioritárias, 

devem ser complementares aos anseios por igualdade e que os princípios da justiça têm de ser 

independentes de qualquer concepção particular de vida boa. 

 a menos que uma 

aceitando o primeiro princípio (princípio da liberdade) consideramos que a sociedade tem o dever de 

assegurar a máxima liberdade para cada pessoa compatível com uma liberdade igual para todos os 

outros. O segundo princípio (princípio da diferença) pressupõe duas condições: os maiores benefícios 

possíveis devem ser distribuídos aos mais desfavorecidos, devendo a sociedade promover a distribuição 

igual da riqueza, exceto se a existência de desigualdades económicas e sociais beneficiar os menos 

favorecidos, sendo este o princípio da maximização do mínimo; devem resultar do exercício de cargos e 

funções disponíveis para todos em condições de um igualdade equitativa de oportunidades (Princípio da 

igualdade de oportunidade). 

6. a 

A posição original é uma situação hipotética que coloca os Homens numa base de igualdade, despidos 

das suas caraterísticas, dos seus interesses e dos seus objetivos. Ignorando as suas vontades pessoais, o 

Homem opta pelo seu melhor que acaba por ser o melhor para todos, visto estarem todos na mesma 

base de igualdade. A posição original garante então a imparcialidade e a universalidade (o que é bom 

para um, é bom para todos). 

7. b 

8. e 

9. d 
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Sartre e o existencialismo 
19 

out 
 

RESUMO   
 

 
Um dos mais influentes filósofos contemporâneos, o francês Jean-Paul Sartre é famoso especialmente por 

ser o maior representante da corrente filosófica conhecido como existencialismo. Como seu próprio nome 

indica, o existencialismo é aquela concepção filosófica que tem como meta central buscar compreender a 

existência humana. Naturalmente, esta pode parecer uma definição bastante vaga, no entanto, para os 

existencialistas, ela tem um significado bastante preciso. Com efeito, segundo Sartre, o grande mal da 

filosofia ao longo da história foi a sua excessiva preocupação com temas abstratos e distantes de nossa 

experiência imediata, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o fundamento das normas morais, 

as bases do conhecimento seguro, etc. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, o 

existencialismo entende a busca por compreender a existência humana como uma busca por entender o 

homem na sua concretude, na sua experiência real e diária. 
Em termos teóricos, afirma Sartre, o ponto de partida do existencialismo é a admissão de uma verdade básica: 

no homem, a existência precede a essência. Ora, o que isto significa? Significa basicamente que, para os 

existencialistas, não existe uma natureza humana uma essência eterna e inalterável, comum a todos os 

homens, um modelo prévio ao qual o homem deve se adequar e que lhe cabe realizar. Ao contrário, segundo 

Sarte, o homem, por si mesmo, naturalmente, é apenas um grande vazio, uma grande possibilidade em 

aberto. Será a sua história, a sua trajetória de vida, será aquilo que o homem fizer por si mesmo que definirá 

sua identidade, sua essência. 

primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O 

homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é 

nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza 

humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas como ele se 

concebe, mas também como ele se quer; como ele se concebe após a existência, como ele se quer após 

 
Percebe-se aqui facilmente a grande ênfase existencialista no tema da liberdade. De fato, para Sartre, é 

justamente porque o homem não tem uma natureza pré-determinada que ele é livre. Os animais, os objetos 

inanimados e as plantas, por exemplo, têm essências fixas e estabelecidas previamente, por isso não são 

livres, não decidem por si mesmos o que serão. O homem, ao contrário, justamente porque é pura 

possibilidade, justamente porque não tem uma natureza própria, é inteiramente livre para construir a si 

mesmo, para fazer a si mesmo, para construir sua própria identidade. Escrevendo tecnicamente, o filósofo 

existencialista dizia que o homem é para-si, enquanto que os demais seres são apenas em-si. A cada ação 

que tomamos, a cada decisão que fazemos, nós estamos constituindo nossa própria essência. Tal processo 

só se encerra com a morte, onde, de acordo com Sartre, nossa essência torna-se destino, isto é, uma 

realidade efetivamente inalterável e permanente. 
Em sua filosofia, Sartre foi um incansável defensor da liberdade. Crítico de todas as espécies de 

determinismo, o filósofo existencialista francês negava que houvesse qualquer elemento, seja social, 

psicológico ou histórico que limite nossa liberdade. De fato, para ele, ainda que nós não possamos escolher 

os fatores que atuam sobre nós, podemos sempre escolher o que fazemos com os fatores que atuam sobre 

nós. Assim, uma mulher não escolhe quando de seu nascimento viver numa sociedade que lhe exige tais e 

quais comportamentos, mas ela pode escolher o que fazer com essas exigências, se irá cumpri-las ou não. 
Nota-se neste ponto o vínculo imediato que há, para o existencialismo, entre liberdade e responsabilidade. 

Em verdade, como é inteiramente livre e senhor de si mesmo, o homem é também inteiramente responsável 

por aquilo que ele faz. A responsabilidade não é oposta à liberdade, mas sim sua consequência inevitável. 

Vê-se assim que, para Sartre, a liberdade, ao mesmo tempo que é um dom, um poder, é também um fardo, 

um peso, uma vez que o homem é sempre responsável por aquilo que ele faz. Este conflito entre o poder de 

auto-

possibilidades de escolha e da dificuldade de se decidir qual sentido dar à própria vida. 
Mais: para os existencialistas, a responsabilidade do ser humano não é puramente individual. Com efeito, ao 

tomar uma decisão qualquer o homem elege, explicitamente ou implicitamente, valores que julga corretos 

e que devem servir como critério de conduta. Assim, ao ser responsável por suas ações, o homem é também 
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responsável por toda a humanidade, uma vez que promove um modelo de conduta com pretensões 

universais. Vê-se, pois, que, ao contrário de um individualismo banal, a liberdade existencialista sempre se 

constrói na relação (muitas vezes conflituosa) com o outro. 

que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é de 

submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável 

por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas 

que ele é responsável por todos os homens. (...) Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, 

queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele 

escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos 

ser, não esteja criando, simultaneamente, uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. 

Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor do que estamos escolhendo, pois não 

podemos nunca escolher o mal; o que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser 

para todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo 

que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa 

responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou 

um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se, por essa adesão, quero 

significar que a resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é 

sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, portanto, a minha 

decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me, ter filhos, ainda que 

esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, 

escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da 

monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do 

homem por mim mesmo escolhido; por outras palavras: escolhendo-  
Chegamos aqui ao conceito de engajamento, central na obra de Sarte. Ora, uma vez que não há uma essência 

universal do homem ou natureza humana, não há um padrão pré-estabelecido a respeito de como homem 

deve se comportar e, portanto, não faz sentido perguntar-se qual é o tipo de conduta correto ou adequado 

para o ser humano, como fizeram tantos filósofos morais, como Kant e Aristóteles. Na verdade, dado que 

esse padrão moral universal não existe, o único critério que resta para a avaliação do comportamento dos 

indivíduos é o engajamento, isto é, o grau de comprometimento do sujeito com sua própria vida, o nível de 

responsabilidade que ele assume por ela, em suma, o grau de intensidade com que o homem exerce sua 

liberdade. Em suma, como não há um sentido pré-estabelecido para a vida humana, cabe ao homem criar o 

seu sentido - cada um criará o seu - e ser vivê-lo com intensidade. Como diz Sartre, o homem é sempre um 

projeto que se vive subjetivamente, ou seja, é sempre aquilo que projetar para si mesmo. Neste sentido, o 

filósofo existencialista distingue dois tipos de comportamento: o autêntico e o inautêntico. 
Para Sartre, por um lado, há aqueles indivíduos que tomam conscientemente suas decisões, exercem sua 

liberdade com franqueza e assumem a responsabilidade por seus atos. Estes são os indivíduos autênticos. 

Independentemente do que concretamente fizeram, do conteúdo de suas ações, sua conduta tem um 

mérito: ela possui engajamento e, portanto, é honesta, assume sua própria natureza, reconhece que a 

existência precede a essência, que o homem é o único responsável por seu ser. 
Por outro lado, há os indivíduos inautênticos, aqueles que padecem do que Sartre chamava de má-fé, isto é, 

aquela tendência de terceirizar responsabilidades, de tentar justificar as próprias ações não pelo puro e 

simples exercício da própria liberdade, mas por motivos outros, sejam mandamentos religiosos normais 

morais, convenções sociais, etc. Os indivíduos que agem assim não suportam a angústia e por isso fogem 

dela, negando sua própria responsabilidade por aquilo que fazem. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. 
modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-

lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por 

si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, 

 
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 6. Os Pensadores. 

Sobre o existencialismo sartreano, assinale o que for correto. 

( mana; o 

homem primeiro existe e posteriormente se define conforme suas escolhas e o que decide fazer 

de si mesmo. 

(02) O homem, criatura decaída, está lançado à própria sorte até encontrar o sentido de sua 

existência na graça de Deus, de quem recebeu o livre-arbítrio. 

(

projeto; consciente de sua existência, é totalmente responsável por ela. 

(08) O homem, ao delinear seu projeto, o faz na convicção de que o que é bom para si é bom para 

todos; a imagem do homem que desejamos ser é, ao mesmo tempo, a imagem do homem 

como julgamos que deve ser, de modo que nossa responsabilidade envolve toda a humanidade. 

(16) O existencialismo sartreano, centrado na liberdade individual, configura-se como uma doutrina 

egoística, apolítica e amoral. 

Soma: (      ) 

2. 
humana dada e definitiva; ou seja, não existe determinismo, o homem é livre,  

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução de Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

p. 09. 
Tomando o texto como referência, faça o que se pede. 

a) Mencione quatro conceitos básicos do existencialismo de Sartre. 

b) 

irresponsável? Por quê? 

3. Jean-Paul Sartre (1905  1980) encontrou um motivo de reflexão sobre a liberdade na obra de 

Dostoiévski Os irmãos Karamazov

considerações sobre esse tema e algumas consequências que dele podem ser derivadas. 

"[...] tudo é permitido se Deus não existe e, por conseguinte, o homem está desamparado porque não 

encontra nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. [...] 

Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser 

livre. Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado 

no mundo, é responsável por tudo o que faz." 
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo  

Com base em seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações, assinale 

a alternativa correta. 

a) Porque entende que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não engajada, isto é, uma filosofia 

que não deve se importar com os acontecimentos sociais e políticos de seu tempo. 

b) Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus e não do fato de sermos absolutamente 

 

c) As ações humanas são o reflexo do equilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos que Deus estabelece 

para cada pessoa, consistindo nisto a verdadeira liberdade. 

d) Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada um 

faz livremente durante a vida e não da suposição da existência e, portanto, das ordens de Deus. 
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4. Em 27 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde do Homem, pois, 

segundo os dados estatísticos, os homens morrem mais cedo que as mulheres em média 7,6 anos, 

pelas razões apontadas no texto abaixo: 
As ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem buscam romper os obstáculos 

que impedem os homens de frequentar os consultórios médicos. Divulgado em 2008, o levantamento 

ouviu cerca de 250 especialistas e mostrou que a população masculina não procura o médico por conta 

de barreiras culturais, entre outras. Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde 

apenas quando a doença está mais avançada. Assim, em vez de serem atendidos no posto de saúde, 

perto de sua casa, eles precisam procurar um especialista, o que gera maior custo para o SUS e, 

sobretudo, sofrimento físico e emocional do paciente e de sua família. 
Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=10

490>. 

Podemos entender, dessa forma, que cuidar da própria saúde é uma questão de opção. Por um lado 

temos a liberdade de escolher ir ou não ir a um posto de saúde para fazer exames, por outro, temos 

de assumir as  responsabilidades de tratar uma doença em estado avançado quando poderia ter sido 

tratada em estado inicial. Segundo Sartre, em sua obra O ser e o nada: Para a realidade humana, ser 

equivale a escolher-se; nada lhe vem do exterior, tampouco do interior que ele possa receber ou 

aceitar. [...] Deste modo a liberdade não é um ser; ela é o ser do homem, ou seja, o seu nada de ser. 

[...] Inserido num mundo no qual sou inteiramente responsável, sem poder, faça o que fizer, separar-

me, nem que seja por um instante, desta responsabilidade, pois sou responsável até pelo meu desejo 

de fugir das responsabilidades.  
SARTRE. J.-P.O ser e o nada. Apud CHALITA, G. Vivendo a Filosofia. São Paulo: Ática, 2006, p. 381-382. 

 Com base nos textos, responda as seguintes questões. 
a) Como podemos interpretar os dados estatísticos sobre a saúde do homem a partir dos conceitos 

sartreanos de liberdade e responsabilidade? 

b) Transcreva e analise a passagem do texto do Ministério da Saúde que indica haver uma 

consequência social de uma tomada de decisão individual. 

5. Leia o texto a seguir. 
 afirma: 

a realidade não existe a não ser na ação; aliás, vai longe ainda, acrescentando: o homem nada mais é 

do que o seu projeto; só existe na medida em que se realiza; não é nada além do conjunto de seus 

 
SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural, 1987, Col. Os Pensadores. p. 13. 

Tomando o texto acima como referência, assinale a alternativa correta. 
a) cria toda a 

realidade possível e imaginável, que o homem é o ser que cria o mundo todo a partir de sua 

existência. 

b) O existencialismo sartreano é uma espécie muito particular de quietismo, porque afirma que o 

homem é livre a partir do momento em que deixa a decisão sobre a própria existência nas mãos 

dos outros. 

c) 

são iguais na indeterminação de seus atos e que, portanto, é indiferente ser responsável ou não 

pelas ações praticadas. 

d) O existencialismo de Sartre é o contrário do quietismo, porque defende que a vida humana é feita 

a partir das ações e escolhas que cada ser humano realiza juntamente com outros homens. A vida 

do homem é um projeto que se realiza em plena liberdade. 
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6. "A bem dizer, não me formulava minhas descobertas. Mas creio que agora me seria fácil colocá-las 

em palavras. O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é 

a necessidade. Existir é simplesmente estar presente; os entes aparecem, deixam que os encontremos, 

mas nunca podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram 

superar essa contingência inventando um ser necessário e causa de si próprio. Ora, nenhum ser 

necessário pode explicar a existência: a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode 

dissipar; é o absoluto, por conseguinte a gratuidade perfeita." 
SARTRE, J. P. A Náusea. In: MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. p. 167-168. 

A partir do texto assinale o que for correto. 

(01) A presença dos entes é alcançável por dedução lógica. 

(02) Um aspecto fundamental dos entes é a sua contingência. 

(04) Sartre opõe a contingência evidente dos seres à necessidade de um ser que é causa de si  

próprio. 

(08) A existência é absoluta e não deduzível por argumentos. 

(16) Outros filósofos, além de Sartre, já haviam demonstrado a necessidade dos entes. 
Soma: (      ) 

7. Se Deus não existisse, tudo seria permitido.

é permitido se Deus não existe, e, por conseguinte, o homem está desamparado porque não encontra 

nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar. [...] Com efeito, se a existência precede a essência, 

nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada ou definitiva; ou seja, 

não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, 

não encontramos, já prontos, valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não 

teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa 

e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está 

condenado a ser l  
SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. Tradução Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 9. 

Com base no excerto citado, assinale o que for correto. 

(01) O existencialismo é uma filosofia teológica que procura a razão de ser no mundo a partir da moral 

estabelecida. 

(

há a obrigação de ser livre. 

(04) O existencialismo fundamenta a liberdade, independentemente dos valores e das leis da  

sociedade. 

(08) Ser livre significa, rigorosamente, ser, pois não há nada que determine o ser humano, a não ser  

ele mesmo. 

(16) A existência de Deus é necessária, pois, sem ele, o homem deixaria de ser livre. 
Soma: (      ) 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

Recentemente, o Brasil acompanhou e debate o caso de assédio sexual do ator José Mayer, levado à 

público por sua vítima, a figurinista Su Tonani. Ao se ver compelido a admitir o que fez, o ator escreveu 

uma carta pública de desculpas, que segue abaixo. Leia-a e depois responda ao que se pede. 
Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso 

só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora 
Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras 

de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou 

responsável pelo que faço. 
Tenho amigas, tenho mulher e filha, e asseguro que de forma alguma tenho a intenção de tratar 

qualquer mulher com desrespeito; não me sinto superior a ninguém, não sou. 
Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, 

invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem. Não são. 
Aprendi nos últimos dias o que levei 60 anos sem aprender. O mundo mudou. E isso é bom. Eu preciso 

e quero mudar junto com ele. 
Este é o meu exercício. Este é o meu compromisso. Isso é o que eu aprendi. 
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A única coisa que posso pedir a Susllen, às minhas colegas e a toda a sociedade é o entendimento 

deste meu movimento de mudança. 
Espero que este meu reconhecimento público sirva para alertar a tantas pessoas da mesma geração 

que eu, aos que pensavam da mesma forma que eu, aos que agiam da mesma forma que eu, que os 

leve a refletir e os incentive também a mudar. 
Eu estou vivendo a dolorosa necessidade desta mudança. Dolorosa, mas necessária. 
O que posso assegurar é que o José Mayer, homem, ator, pai, filho, marido, colega que surge hoje é, 

sem dúvida, muito melhor. 
De acordo com seus conhecimentos sobre Sartre, pode-se dizer que este texto é um exemplo de má-

fé, isto é, de uma conduta inautêntica? Justifique sua resposta apontando passagens do texto que a 

corroborem. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. 01 + 04 + 08 = 13 

01, 04 e 08 corretas. Para Sartre, o homem deve ter responsabilidade em suas escolhas, de modo que 

não faça nada que os outros não possam fazer também, sem que isso comprometa o âmbito social no 

qual vive. A liberdade é, deste modo, responsabilidade e está vinculada necessariamente ao outro. 

02 e 16 incorretas. A noção de criatura decaída tem cunho religioso e não existencialista. A liberdade é 

para Sartre um tema importante e crucial, no entanto, ele não a coloca de forma individual, porque o ser 

humano "não é uma ilha". Pelo contrário, a liberdade requer responsabilidade moral, social e política. 

2.  

a)  

 

 

-fé. 

Os conceitos de responsabilidade, angústia, subjetividade, cogito, projeto, escolha, ação, 

engajamento, desespero, situação, autenticidade, humanismo, morte, náusea, nada, consciência, 

não há determinismo, ser em-si, ser para-si, nadidade, ética, gratuidade das coisas também podem 

ser considerados respostas corretas. 

b) Não, a inexistência de um determinismo absoluto significa que o homem vive livremente, mas isso 

não significa que sua liberdade possa ser irresponsável. Ser livre, para Sartre, significa assumir a 

responsabilidade pelas escolhas feitas. 

3. d  

A afirmativa A está incorreta, pois, se em seus primeiros livros Sartre busca explicar como os 

condicionantes sociais são um entrave à liberdade de ação humana, limitando-a, em suas obras seguintes 

(como em O existencialismo é um humanismo), ele indica as possibilidades de ação e transformação pelo 

engajamento a uma causa, no caso o marxismo (socialismo). A afirmativa B está incorreta, porque a 

angústia decorre de o homem não mais poder se prender à figura de Deus em busca de ajuda. Quando 

Deus não mais existe, o homem está livre  e só. A afirmativa C está incorreta, porque na filosofia de 

Sartre não há espaço para intervenção divina ou um plano de Deus para o homem. Seu raciocínio surge 

justamente da inexistência de Deus e de como o homem pode lidar com isso. Por fim, a afirmativa D está 

correta, pois Sartre acreditava que o homem definia seu destino a partir das escolhas que fazia, sem poder 

culpar ou recorrer a Deus. 

4.  

a) ; 

assim, ele é responsável por suas ações e também por suas omissões, não sendo possível transferir a 

consequência de seus atos a circunstâncias externas. 

Pela leitura do texto percebemos que a atitude de não procurar um médico em estágio menos 

avançado da doença deve-se à liberdade do ser humano (o homem é livre para decidir se vai ou não 

ao médico). Desse modo, ele é responsável pelas consequências de seus atos, isto é, pelo seu próprio 

sofrimento e pelo de sua família, bem como pelo aumento dos gastos do serviço público de saúde. 

b)  

Assim, em vez de serem atendidos no posto de saúde, perto de sua casa, eles precisam procurar um 

especialista, o que gera maior custo para o SUS e, sobretudo, sofrimento físico e emocional do 

saúde e que a sua atitude ou a sua escolha acarretam uma consequência pela qual eles são 

responsáveis. 

5.  

a) Incorreta. Apesar do homem criar sua própria realidade por estar condenado à liberdade de suas 

ações, ele não cria toda a realidade a partir de sua existência, mas o contrário, é sua existência que 

cria a realidade. 

b) Incorreta. De maneira nenhuma o existencialismo sartreano é uma forma de quietismo, isso contradiz 

a formulação do próprio Sartre. 
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c) Incorreta. De maneira nenhuma Sartre afirma que é indiferente o homem ser ou não responsável por 

sua ação, pelo contrário, é e devem ser totalmenrte responsáveis por elas, afinal, toda a consequência 

das mesmas cairá sobre eles. 

d) Correta. A vida humana é feita a partir de suas ações e a liberdade é a marca maior do homem, que 

criou a frase "é proibido proibir". 

6. 02 + 04 + 08 = 14 

A questão discute aspectos da filosofia existencialista de Sartre, que surgem em seu romance A Náusea.  

(01) Incorreta. Na questão, os entes são os seres, as pessoas. Como Sartre vê que o ser humano se define 

por suas próprias ações e escolhas e não de forma prévia, afirma que os entes não podem ser deduzidos, 

pois estão sempre na possiblidade de mudança, reféns das contingências. 

(16) Incorreta. Sartre refuta a ideia de "necessidade dos entes" para a explicação da existência.  

7. 04 + 08 = 12 

(01) Incorreta. O existencialismo nega o caráter teológico (baseado na existência de Deus) na explicação 

do mundo. 

(02) Incorreta. Nem toda condenação está relacionada à falta de liberdade. No caso, "condenado" tem 

o sentido de "destinado". 

(04) Correta. No existencialismo o que prevalece é a liberdade do indivíduo sobre suas escolhas frente  

à sociedade. 

(08) Correta. O existencialismo entende que a existência precede a essência. Desta forma a existência  

  define o ser e o estado de liberdade existêncial é o ser humano em estado puro. 

(16) Incorreta. O existencialismo abandona a ideia da existência de Deus e acredita que sua existência  

tiraria a liberdade do homem. 
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Ondas: classificações e ondas periódicas 
15 

out 
 

RESUMO 
 

 

Qualquer pessoa que já viu uma onda do mar tem uma noção intuitiva de onda. Contudo, uma onda do mar 

tem muitas variáveis e acaba confundindo um pouco alguns estudantes. Pense em uma onda como uma 

perturbação que se propaga. Por exemplo: uma fileira de dominós que é derrubada. Os dominós vão caindo 

e você vai acompanhando o movimento. Mas qual movimento? Os dominós não andam. Apenas caem uns 

sobre os outros. Mas essa queda é contínua. Essa queda se propaga.  Assim como pessoas num estádio que 

se levantam e sentam em ordem (formam a ola), tem-se a impressão de que algo se movimenta, contudo é a 

perturbação (levantar e sentar) que se propaga. 
Então ondas: 
• São perturbações que se propagam. 

• Transportam energia. 

• Não transportam matéria (a matéria recebe energia e se movimenta). 

 
Classificação 
• Quanto à natureza: 

Mecânica: necessita de um meio para se propagar. Ex: ondas sonoras (som). 
Eletromagnética: não necessita de um meio para se propagar. Ex: radiação eletromagnética (luz). 

 
• Quanto à forma de propagação: 

Longitudinal: as partículas do meio vibram na direção da propagação. 
Ex: Som  

 
Transversal: as partículas do meio vibram com direção perpendicular à de propagação. 
Ex: Luz 

 
Ondas Periódicas: características 

É preciso reconhecer algumas características das ondas: o ponto mais alto é chamado de crista e o ponto 

mais baixo é chamado de vale ou depressão. 
A distância do eixo central até o ponto mais alto ou até o mais baixo é chamado de amplitude. 
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A = amplitude 
λ = comprimento de onda (distância entre duas cristas ou entre dois vales) 

 
Muitos exercícios sobre ondas envolvem apenas o uso da equação de velocidade. É muito importante saber 

reconhecer o comprimento de onda. Para uma onda como a anterior, onde os vales e cristas podem ser 

medidos com facilidade, não há problema em identificar o comprimento de onda.  
Agora imagine uma pedra lançada em um lago. As ondas que se formam têm a aparência de círculos 

concêntricos. As linhas das circunferências correspondem às cristas. Então o comprimento de onda é 

encontrado como na figura a seguir. 

 
Outra forma de identificar o comprimento de onda é encontrar uma das figuras a seguir. 

 
 

Dica: para não esquecer como é o comprimento de onda lembre-se do desenho a seguir: 

 
 

Associe a figura a alguma coisa que possa lembrar: uma máscara, o símbolo de infinito, dois quibes, duas 

bolas de futebol americano, um par de olhos ou qualquer coisa que lembre a figura. 
Observe que mesmo que apareçam várias dessas figuras, o comprimento de onda possui apenas aquele 

desenho. 

 
 

Na figura anterior há dois comprimentos de onda. 

 
Grandezas envolvidas no estudo das ondas 

Definições: 

• Período(T): tempo necessário para completar uma oscilação. Unidade (T) = s 

• Frequência (f): número de oscilações em um período definido. Unidade (f) = s-1 = RPS = Hz 

• Velocidade (v) = razão entre o comprimento de onda e o período da onda. 



 

 
F

ís
. 

 

 

 
Fenômenos Ondulatórios 

Reflexão 
A reflexão ondulatória é a mesma da reflexão da óptica geométrica. Há apenas uma análise diferenciada para 

alguns casos. 
Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 

 
 

 

 
Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 
Reflexão em cordas: pode ocorrer com uma corda fixa a uma parede ou livre para oscilar. Ao produzir um 

pulso na corda, os pontos vibram para cima e para baixo. Desse modo o pulso tenta levantar e abaixar a 

corda. Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 
Na corda fixa há a inversão de fase, pois a parede oferece resistência ao pulso que se propaga e tenta 

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 
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Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

 
Refração 

Refração é o fenômeno caracterizado pela mudança na velocidade da onda. Possui a mesma estrutura da 

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

• Não há variação de frequência ou período para uma onda que sofre refração. O comprimento de onda é 

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

• Não é preciso mudança de direção ou de meio para que ocorra refração. É preciso que ocorram 

mudanças nas características do meio para que a velocidade modifique. Por exemplo, para uma onda do 

mar, basta mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a 

velocidade no ar quente é diferente do ar frio. 

 
Refração em superfície  

 
 
O desenho anterior ilustra ondas do mar vistas de cima que atingem um banco de areia (redução de 

velocidade). 

 
Refração em cordas 
A mudança de velocidade de uma onda em uma corda ocorre quando há cordas de densidades lineares 

diferentes. 
Observe um pulso que se propaga de uma corda grossa para uma corda fina. 

 
Na corda fina o pulso refratado terá maior velocidade e maior comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na mesma fase (a corda fina não oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda livre). 
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Observe um pulso que se propaga de uma corda fina para uma corda grossa. 

 
Na corda fina o pulso refratado terá menor velocidade e menor comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na fase oposta (a corda grossa oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda fixa). 
A Lei de Snell também é válida, sendo seu uso através da relação de velocidade mais comum. Na óptica seu 

uso comum é com o índice de refração 

 

 
Difração  
A onda contorna um obstáculo (ou abertura). Só ocorre quando o comprimento de onda tem dimensões 

próximas do obstáculo (ou abertura). 

 
Interferência 

A interferência é o resultado da superposição entre ondas. Pode provocar um aumento na amplitude 

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 

 
Interferência em cordas: 
Fases iguais: as amplitudes se somam. 
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Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 
Interferência em superfície 
Imagine uma fonte vibrando na superfície de um lago. Serão produzidas ondas circulares representadas por 

suas cristas no desenho a seguir. 

 
Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 

 
Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 
A fórmula que identifica a interferência é: 

 
onde o PF1 é a distância do ponto até a fonte F1 e PF2 é a distância do ponto até a fonte F2. O valor n é um 

número inteiro (1, 2, 3...) e ⎣ é o comprimento de onda. Para saber a interferência no ponto deve-se descobrir 

se o n é par ou ímpar. Fontes em fase são fontes ligadas simultaneamente e em oposição de fase há um atraso 

entre elas, geralmente o exercício diz se estão ou não em fase. 

  
Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 
N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 
N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 

 

 

 



 

 
F

ís
. 

Polarização 
A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 
Pense em uma pessoa sacudindo uma corda presa em uma parede em um movimento circular. 

 
Agora imagine que há uma fresta entre a pessoa e a parede. Do lado da pessoa a corda ficará girando, mas 

do outro lado da fresta, a corda só poderá subir e descer. Assim será criada uma onda transversal que se 

propaga apenas na direção da fresta. 

 
O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

vertical, a onda é anula, pois não há movimento vertical. 

 
Obs.: Uma onda luminosa que atravessa um polarizador ficará com apenas uma direção de propagação. Se 

outro polarizador for colocado de maneira transversal ao primeiro, a onda luminosa não atravessará, ficando 

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 
Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 
Girando 90o não passa luz 

 
 



 

 
F

ís
. 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. A figura representa, nos instantes t = 0 s e t = 2,0 s, configurações de uma corda sob tensão constante, 

na qual se propaga um pulso cuja forma não varia.  

 
a) Qual a velocidade de propagação do pulso?  
b) Indique em uma figura a direção e o sentido das velocidades dos pontos materiais A e B da corda, 

no instante t = 0 s. 

2. Uma boia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na 

figura, a curva cheia representa uma onda no instante t = 0 s, e a curva tracejada, a mesma onda no 

instante t = 0,2 s. Com a passagem dessa onda, a boia oscila. 

 
Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação 

da boia valem  

a) 2,5 m/s e 0,2 s.  

b) 5,0 m/s e 0,4 s.  

c) 0,5 m/s e 0,2 s.  

d) 5,0 m/s e 0,8 s.  

e) 2,5 m/s e 0,8 s. 

3. Dois pulsos, A e B, são produzidos em uma corda esticada que tem uma das extremidades fixada em 

uma parede, conforme mostra a figura a seguir. 

 
Depois de o pulso A ter sofrido reflexão no ponto da corda fixo na parede, ocorrerá interferência entre 

os dois pulsos. É CORRETO afirmar que a interferência entre esses dois pulsos é 
a) destrutiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

b) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

c) construtiva e, em seguida, os pulsos seguirão juntos, no sentido do pulso de maior energia. 

d) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. 

e) destrutiva e, em seguida, os pulsos deixarão de existir, devido à absorção de energia durante a 

interação. 
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4. A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-A, UV-B e UV-

C, conforme a figura. 

 
Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma pessoa analisou os 

espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares: 

 
O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o  

a) V 

b) IV 

c) III 

d) II 

e) I 

5. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio 

homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a Região 

Amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir 

ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de 

ondas planas entre o litoral do Brasil e a Região Amazônica é possível por meio da  
a) reflexão.  
b) refração.  
c) difração. 
d) polarização. 
e) interferência. 

6. A figura mostra, em certo instante, três pequenos barcos A, B e C em alto mar, submetidos à ação de 

uma onda suave, praticamente harmônica, que se propaga da esquerda para a direita; observe que o 

barco B está no ponto mais baixo da onda 

 
Considerando que os barcos têm apenas movimento vertical devido à passagem da onda, indique para 

cada barco se sua velocidade vertical é nula, se tem sentido para cima, ou se tem sentido para baixo, 

no instante considerado. 
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7. A figura mostra uma onda transversal periódica, que se propaga com velocidade V1 = 12 m/s em uma 

corda AB cuja densidade linear é µ1. Esta corda está ligada a outra BC cuja densidade linear é µ2; sendo 

a velocidade de propagação da onda V2 = 8 m/s. 

 
Calcule:  

a) o comprimento da onda quando se propaga na corda BC;  

b) a frequência da onda. 

8. Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir rádio, percebe que a sua estação 

de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de mega-hertz, tem seu sinal de 

transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata, de mesma frequência, que interfere no 

sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade.  
Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à  
a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas.  

b) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro.  

c) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de onda.  

d) maior potência de transmissão das ondas da emissora pirata.  

e) semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. 

9. O esquema representa um pulso que se propaga numa mola de extremidades fixas. A seta indica o 

sentido de propagação. 

 
Entre os esquemas a seguir, o que corresponde ao pulso refletido é 

a)  c)  e)  

b)  d)   

 

10. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 m de 

comprimento e densidade uniforme, tensionada ao longo da direção x. As fotografias foram tiradas em 

dois instantes de tempo, separados de 1,5 segundo. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu 

uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. 

 
Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta 

constante, é  

a) 4 m/s.  

b) 6 m/s.  

c) 8 m/s. 

d) 10 m/s. 

e) 12 m/s. 
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11. Uma onda sonora de 170 Hz se propaga no sentido norte-sul, com uma velocidade de 340 m/s. Nessa 

mesma região de propagação, há uma onda eletromagnética com comprimento de onda 2.106 µm 

viajando em sentido contrário. Assim, é correto afirmar que as duas ondas têm 

a) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência construtiva. 

b) mesmo comprimento de onda, e pode haver interferência destrutiva. 

c) mesmo comprimento de onda, e não pode haver interferência. 

d) diferentes comprimentos de onda, e não pode haver interferência. 

12. Terremotos, ou sismos, são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, 

causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre. Esses choques liberam uma 

grande quantidade de energia, a qual se propaga pela Terra, em todas as direções, por meio de ondas 

elásticas.  
Diversos tipos de ondas elásticas são produzidos quando ocorre um terremoto. Os tipos mais 

importantes são: 
• Ondas P (ou primárias)  movimentam as partículas do solo, comprimindo-as e dilatando-as. A 

direção do movimento das partículas é paralela à direção de propagação da onda;  

• Ondas S (ou secundárias)  movimentam as partículas do solo perpendicularmente à direção da 

propagação da onda.  

A figura a seguir mostra como varia a velocidade das ondas em função da profundidade. 

 
Com base na análise do texto e da figura, podemos concluir que  
a) as ondas s são sempre mais rápidas que as ondas p.  
b) as ondas s são longitudinais.  
c) as ondas p são transversais.  
d) as ondas p, à medida que se propagam, possuem sempre velocidades crescentes.  
e) as ondas s e p sofrem refração no interior do planeta terra. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

Duas fontes harmônicas simples produzem pulsos transversais em cada uma das extremidades de um 

fio de comprimento 125 cm, homogêneo e de seção constante, de massa igual a 200 g e que está 

tracionado com uma força de 64 N. Uma das fontes produz seu pulso t segundos após o pulso 

produzido pela outra fonte. Considerando que o primeiro encontro desses pulsos se dá a 25 cm de 

uma das extremidades dessa corda, determine, em milissegundos, o valor de t. 

 

a) 37,5 

b) 75,0 

c) 375,0 

d) 750,0 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1.  

a) 10 cm/s  

A distância entre duas cristas na figura é de 20 cm, ou seja, este é o comprimento de onda λ. 

O período T é de 2s. 

A velocidade de propagação v da onda será dada por: 

V = λ/T = 20/2 = 10 cm/s = 0,1 m/s 

 

b) Observe a figura a seguir:  

2. e 

Observa-se pelo esquema que a onda percorre uma distância de 0,5 m durante um intervalo de tempo 

comprimento num tempo t = 0,2s, para percorrer o tempo total, teremos T = 4 .0,2 = 0,8s. 

3. b 

Como o pulso A retornará invertido (extremidade fixa) ao se superpuserem os dois pulsos sofrerão 

interferência destrutiva e em seguida, cada pulso seguirá se caminho mantendo suas características 

originais. 

4. b 

 
5. a 

 
6. VA: vertical para cima e VB nulo e Vc vertical para baixo 

7.  

a) 𝑓 =
𝑣1

𝜆1
=

12

0,015
= 800𝐻𝑧 →  𝜆2 =

𝑣2

𝑓
=

8

800
= 0,01𝑚 = 1𝑐𝑚  

b) 800 Hz, como visto em cima. 

8. e 

9. a 

Como a extremidade é fixa, há inversão de fase. 

10. e 

Vemos que a frente do pulso, no intervalo de 1,5 s, percorreu as posições de 9 a 15 m (6 m), sofrendo 

reflexão. Depois, retornou da posição 15 m até a de 3 m (12 m). Portanto, ∆x = 12 + 6 = 18 m. 

V = ∆x / ∆t = 18/1,5 = 12 m/s  

11. c 
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12. e 

Quando o meio, ou condições do meio são alteradas na propagação de alguma onda, sua velocidade 

muda, caracterizando a ocorrência de refração. 

 

Questão Contexto 
a 
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Ondas: estacionárias e acústica 
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RESUMO 
 

 

Acústica 

• Reflexão: Reforço, reverberação e eco. 

• Batimento: sons de frequências próximas. 

• Ressonância: sons de frequências iguais provocando aumento de amplitude. 

• Timbre: permite diferenciar sons de frequências iguais. Timbre é o "desenho" da onda. 

• Altura: relaciona-se com a frequência. (som alto = som agudo; som baixo= som grave) 

• Intensidade: relaciona-se com a amplitude da onda. Razão entre potência e área. 

• Unidade: W/m2. 

• Obs.: a unidade mais usada para intensidade sonora é o decibel que corresponde a uma escala 

logarítmica. 

• Efeito Doppler: mudança de frequência (frequência aparente) causada pelo movimento da fonte ou do 

observador da onda. 
 

Ondas estacionárias 

Ondas em corda de comprimento L 

 
Na figura anterior pode-se deduzir uma fórmula para cálculo do comprimento de onda (⎣) em função do 

comprimento da corda(L): 

, 
onde n é o número do harmônico 
Dica: Não é preciso decorar a fórmula se você perceber que o número do harmônico representa o número 

de "quibes" (metade do comprimento de onda) do desenho. 

 
Ondas estacionárias em tubos 

• aberto: forma ventre 

• fechado: forma nó 
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A fórmula é a mesma da onda estacionária em corda (e o raciocínio dos harmônicos também). 
O tubo que é fechado em uma extremidade e aberto na outra possui apenas os harmônicos ímpares. 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Uma corda de um violão emite uma frequência fundamental de 440,0 Hz ao vibrar livremente, quando 

tocada na região da boca, como mostra a figura 1.  Pressiona-se então a corda, a L/3 de distância da 

pestana, como mostra a figura 2.   

 
A frequência fundamental emitida pela corda pressionada, quando tocada na região da boca, será de  
a) 660,0 Hz.  
b) 146,6 Hz.  
c) 880,0 Hz.  
d) 293,3 Hz. 

2. Dois tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica: o primeiro é 

aberto nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a 

temperatura ambiente seja de 20 C e a velocidade do som igual a 344 m/s, assinale a alternativa que 

representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro tubo e a do segundo tubo.  
a) 2,0  
b) 1,0  
c) 8,0  
d) 0,50  
e) 0,25 

3. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, I e II, têm suas amplitudes 

representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. A propriedade que permite distinguir o som 

dos dois instrumentos é: 

 
a) o comprimento de onda  
b) a amplitude  
c) o timbre  
d) a velocidade de propagação  
e) a frequência 
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4. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos 

após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas 

localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em 

detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e 

nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas 

mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que 

uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso.  
A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um 

morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos?  
a) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída.  
b) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída.  
c) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada.  
d) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada.  
e) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. 

5. Ao tocar um violão, um músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são 

produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. Comparando-se uma onda produzida em uma das 

cordas do violão com a onda sonora correspondente, é CORRETO afirmar que as duas têm:  
a) a mesma amplitude.  
b) a mesma frequência.  
c) a mesma velocidade de propagação.  
d) o mesmo comprimento de onda.  

6. Uma corda de violão é posta a vibrar e são obtidos sucessivamente os dois estados estacionários 

ilustrados nas figuras a seguir: 

 
Calcule a razão f1/f2 entre a frequência f1 do estado estacionário 1 e a frequência f2 do estado estacionário 

2. 

7. Uma proveta graduada tem 40,0 cm de altura e está com água no nível de 10,0 cm de altura. Um 

diapasão de frequência 855 Hz vibrando próximo à extremidade aberta da proveta indica ressonância. 

Uma onda sonora estacionária possível é representada na figura a seguir. A velocidade do som, nessas 

condições, é, em m/s, 

 
a) 326.  
b) 334.  
c) 342. 
d) 350. 
e) 358. 
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8. O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 

cm de comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra. 

 
Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. Calcule a frequência fundamental de vibração 

da coluna de ar contida nesse canal. 

9. Mariana estava na praia e observava um navio a grande distância. Notou que, do navio, um grande tubo 

cilíndrico vertical, de 6,0m de comprimento, expeliu certos vapores e, depois de 4,0s, ouviu o som 

emitido por ele. Considere que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo e fora dele 

seja igual a 340m/s. 

 
a) Determine a distância entre o navio e Mariana. 
b) Considerando que o tubo que emitiu o apito do navio seja aberto nas duas extremidades, e que a 

figura a seguir represente as ondas estacionárias que se estabelecem dentro dele quando o som 

do apito e emitido, determine, em hertz, a frequência do apito. 
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10. A Figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, em decibéis (dB), da onda sonora emitida por um alto-

falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para 

diferentes distâncias: 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A Figura 2 apresenta um diagrama com a indicação 

das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado neste 

experimento. 

 
Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é 

afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante?  
a) Aumenta na faixa das frequências médias.  
b) Diminui na faixa das frequências agudas.  
c) Diminui na faixa das frequências graves.  
d) Aumenta na faixa das frequências médias altas.  
e) Aumenta na faixa das frequências médias baixas. 

11. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da 

seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, 

retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada 

grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa 

refratária do forno, observou-se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a 

travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. 

 
De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga 

derretida?  
a) I e III  
b) I e V  
c) II e III  
d) II e IV  
e) II e V 
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12. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. 

A sirene emite um som de frequência constante fA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido 

pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, 

a frequência da onda sonora detectada em função do tempo fo(t), antes e depois da passagem da 

ambulância por ele. 

 
Qual esboço gráfico representa a frequência fo(t) detectada pelo observador? 

a)  c)  e)  

 

b)  d)   

13. O gráfico a seguir apresenta a variação de pressão em função do tempo para o som produzido, no ar, 

por dois instrumentos musicais. 

 
Está correto afirmar que os dois sons 

a) correspondem a notas musicais diferentes. 
b) possuem amplitudes diferentes. 
c) possuem frequências diferentes. 
d) possuem velocidades diferentes. 
e) possuem timbres diferentes. 

14. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o 

dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo 

o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. O 

ouvido absoluto é uma característica perceptual de Poucos indivíduos capazes de identificar notas 

isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia.  
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 ago. 2012 

(adaptado).  
No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é 

a  
a) frequência.  
b) intensidade.  
c) forma da onda.  
d) amplitude da onda.  
e) velocidade de propagação. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

A difração da luz só é nitidamente perceptível quando ocasionada por objetos pequeninos, com 

dimensões inferiores ao milésimo de milímetro. Por outro lado, diante de obstáculos macroscópicos, 

como uma casa ou seus móveis, a luz não apresenta difração, enquanto que o som se difrata com 

nitidez. A velocidade de propagação do som no ar é de cerca de 340m/s e o intervalo de frequências 

audíveis vai de 20Hz até 20.000Hz.  

Calcule o intervalo dos comprimentos de ondas audíveis e com esse resultado explique por que há 

difração do som diante de objetos macroscópicos. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. c 

chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

4. a 

 
5. b 

O enunciado descreve um exemplo de refração, em que há mudança na direção de uma onda ao 

atravessar a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. A refração modifica a 

velocidade de propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de 

proporcionalidade é a frequência, que não se altera. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequência
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6. Basta lançarmos mão da expressão que indica a frequência f de uma onda estacionária em seu 

determinado harmônico, ou seja, 

 

 

 

7. c 

A proveta equivale a um tubo sonoro fechado, cujo comprimento é L = 40 – 10 = 30 cm = 0,3 m. A onda 

representada na figura correspondo ao 3º harmônico e como a proveta está em ressonância com o 

diapasão, concluímos que f3 = 855 Hz. 

Só que f3 = 3v/4L 

Então, 

 

v = f3.4L/3 = 855.4.0.3/3 = 342 m/s 

8. O tubo sonoro é fechado, então: 

L = λ/4 

0,025 = λ/4 → λ = 0,1 m 

Aplicando a equação fundamental da ondulatória, temos que: 

V = λf → 340 = 0,1.f → f = 3400 Hz 

 

9.  

a) S = vt = 340.4 = 1360 m 

b) 𝑓 =
𝑛𝑣

2𝐿
=

3.340

2.6
= 85 𝐻𝑧 

10. c 

Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, observamos que, para a faixa das frequências 

da distância do microfone ao alto-falante. 

11. a 

 
12. d 

 
13. e 

chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram 

produzidos por fontes sonoras conhecidas e que também nos permite diferenciá-las. 

14. a 

 

 

Questão Contexto 

 
𝑣 = 𝜆𝑓 

𝜆 =
340

20
= 17 𝑚 

𝜆′ =
340

20000
= 0,017 𝑚 = 1,7 𝑐𝑚 

A difração ocorre quando o comprimento de onda tem a mesma ordem de grandeza do comprimento 

do obstáculo. 
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Exercícios de Ondas Periódicas 
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EXERCÍCIOS   
 

 

1. A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

2. Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da 

aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo v 

da velocidade da onda em função da profundidade h da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3. O som do rádio chega até nós codificado nas ondas eletromagnéticas emitidas pelas antenas das 

emissoras. Sabendo que 1 MHz é igual a 106 Hz e considerando a velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas no ar igual a 3,0.108 m/s, o comprimento de onda e o período das ondas emitidas por 

uma emissora de rádio que opera com frequência de 100 MHz são, respectivamente, 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

4. A figura representa uma onda harmônica transversal, que se propaga no sentido positivo do eixo x, em 

dois instantes de tempo: t = 3 s (linha cheia) e t = 7 s (linha tracejada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

5. 1 2, 

1 2 1 é produzido um pulso que se desloca com velocidade 

o pulso atingir a junção das duas cordas, verifica-se que o pulso refratado percorreu uma distância 3 

vezes maior que a distância percorrida pelo pulso refletido. 

  

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

6. Radares são emissores e receptores de ondas de rádio e tem aplicações, por exemplo, na determinação 

de velocidades de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores de ondas 

sonoras, sendo utilizados no meio aquático para determinação da profundidade dos oceanos, 

localização de cardumes, dentre outras aplicações. Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e 

pelos sonares, temos que: 

a) 

 

b) 

 

c)  

d)  

e) 
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7. Radiação cósmica de fundo em micro-ondas (CMB em inglês), predição da teoria do Big Bang, é uma 

forma de radiação eletromagnética que preenche todo o universo, cuja descoberta experimental se 

deve a Arno Penzias e Robert Wilson. Em qualquer posição do céu, o espectro da radiação de fundo é 

muito próximo ao de um corpo negro ideal, cujo espectro tem uma frequência de pico de 160 GHz. 

Considerando a CMB distribuída isotropicamente pelo Universo, com velocidade de propagação de 3 

x 105 km. s 1, determine o número inteiro aproximado de ondas dessa radiação por centímetro linear 

do Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

8. Duas fontes harmônicas simples produzem pulsos transversais em cada uma das extremidades de um 

fio de comprimento 125 cm, homogêneo e de secção constante, de massa igual a 200 g e que está 

tracionado com uma força de 64 N. Uma das fontes produz seu 

produzido pela outra fonte. Considerando que o primeiro encontro desses pulsos se dá a 25 cm de 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

9. Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em 

uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura 

representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do 

oscilador e um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde um ponto mais 

baixo (vale da onda) até um mais alto (crista da onda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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10. Um osciloscópio é um instrumento muito útil no estudo da variação temporal dos sinais elétricos em 

circuitos. No caso de um circuito de corrente alternada, a diferença de potencial (U) e a corrente do 

circuito (i) variam em função do tempo. Considere um circuito com dois resistores R1 e R2 em série, 

alimentados por uma fonte de tensão alternada. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor 

observada na tela do osciloscópio é representada pelo gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

11. Nos últimos anos, o Brasil vem implantando em diversas cidades o sinal de televisão digital. O sinal de 

televisão é transmitido através de antenas e cabos, por ondas eletromagnéticas cuja velocidade no ar 

é aproximadamente igual à da luz no vácuo. 

a) 

∼ λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cabos coaxiais são constituídos por dois condutores separados por um isolante de índice de 

refração n e constante dielétrica K, relacionados por K = n2. A velocidade de uma onda 

eletromagnética no interior do cabo é dada por v = c / n. Qual é o comprimento de onda de uma 

onda de frequência f = 400MHz que se propaga num cabo cujo isolante é o polietileno (K = 2,25)? 
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Exercícios  
 

1. d 

2. c 
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4. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. d 
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7. b 

8. a 

9. b 

 

10. d 
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RESUMO 
 

 

Vamos estudar os principais biomas brasileiros e o uso de cada um deles, demonstrando o impacto e a 

utilidade, além das principais características naturais de cada um. 

 

• Floresta Amazônica 

Possuindo clima equatorial, é classificada como uma formação florestal latifoliada ocupando também outros 

países da América do Sul. Possui alta heterogeneidade, ou seja, variedade de espécies e no geral tem folhas 

largas e árvores de grandes alturas. Vegetação perene, pois as árvores não perdem folhas em um determinado 

período do ano. Sua vegetação pode ser dividida em três extratos: 

o Igapós, áreas permanentemente alagadas ao longo dos rios que porta plantas de pequeno porte. 

o Várzeas, áreas de inundação periódica com vegetação de porte médio, indo até 20 metros de 

altura 

o Terra firme, área que ocorre a vegetação de grande porte, chegando a mais de 60 metros de 

altura.  

 

Os principais impactos são: Queimadas para a retirada de madeira, contaminação de rios com o mercúrio 

(mineração), alagamentos para a construção de hidroelétricas e o desmatamento associado ao avanço do 

agronegócio, principalmente, pecuária e soja. 

 

• Caatinga 

A vegetação deste domínio é xerófila, adaptadas ao clima semiárido, armazenando água nas estações secas 

para se manter. Como exemplo podemos citar cactáceas e arbustos caducifólios e espinhosos. No verão, 

com a ocorrência de chuvas, brotam folhas e flores e no inverno fica seco. É o único bioma que está só e 

totalmente no território brasileiro, ocupando 10% do país. Apesar de ser do semiárido, a caatinga possui 

riqueza de fauna e flora. Nos períodos de estiagem, perde suas folhas.  

 

O principal impacto associado a essa vegetação é o processo de desertificação, devido à agricultura e à 

pecuária manejadas de forma inadequada. 

 

• Mata atlântica 

A mata atlântica ou Floresta Latifoliada tropical ocupa 13% do território brasileiro, sendo a terceira maior, 

depois do cerrado e da floresta amazônica. Fazendo parte do domínio morfoclimático dos mares de morros. 

É presente no litoral do país, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Foi um dos 

domínios mais degradados pelo homem desde o período colonial. Assim, possui muitas espécies endêmicas, 

ou seja, espécies que só são encontradas e adaptadas a este domínio. 

 

O principal impacto está associado a exploração pelo homem (colonização e urbanização) o que levou à 

existência de apenas 7% da vegetação original. 

 

• Cerrado 

finidas, além de 

ser em sua maioria arbustiva, possui raízes profundas e cascas grossas que dificultam a perda de água, visto 

que não é um recurso tão abundante na região. Com clima tropical típico, ou seja, estações bem definidas, 

a vegetação reflete que passa períodos com umidade muito baixa na maior parte do ano, assim as árvores 

são esparsas, não muito altas e com o tronco torcido. Existe também o cerradão onde a formação vegetal se 

dá de forma mais densa. O solo é pobre em nutrientes e muito ácido. É uma vegetação profundamente 

relacionada às queimadas e ao fogo. 

 

O principal impacto está associado ao avanço da fronteira agropecuária. Hoje, 40% da vegetação original 

não existe mais, devido às a expansão do cultivo de soja e áreas de pastagem. 
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• Araucárias e Pradarias 

Esse tipo de vegetação pertence a dois domínios que se localizam na região sul do Brasil, o primeiro mais ao 

norte da região e o segundo no extremo sul. A Floresta de Araucárias é uma floresta de pinheiros, em que a 

vegetação é adaptada às condições climáticas de temperaturas que variam entre moderadas a baixas no 

inverno, além de contar com solos férteis. Já os Pampas ou Pradarias apresentam uma vegetação rasteira, 

em que há o predomínio de gramíneas e herbáceas. 

 

Ocupando 2% do território na região sul, ambas foram impactadas pela retirada de madeira oriunda de 

árvores, como o pinheiro-do-paraná, para a construção de moradias. Nas pradarias observa-se a ocorrência 

de arenização, devido à compactação do solo pelo gado, e à perda de fertilidade, devido às práticas agrícolas 

extensivas. 

 

• Pantanal 

Ocupando cerca de 2% do território brasileiro, o complexo do pantanal se localiza na região centro-oeste se 

estendendo também por Paraguai e Argentina. É considerado a maior planície inundável do mundo. Nas 

épocas de chuvas que são muito frequentes, há o extravasamento dos leitos dos rios, o que regula a dinâmica 

da fauna e quando os níveis do rio baixam, os solos ficam muito ricos em nutrientes. É uma zona de transição 

entre a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. 

 

Possui grande biodiversidade que vem sendo ameaçada cada vez mais pelo desgaste causado pelo cultivo 

agropecuário contaminando o lençol freático e aquíferos da região com agrotóxico. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos 

ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização 

lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve 

seguir a função. 
HAESBAERT, R. "Gaúchos" e baianos no "novo" Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das identidades 

territoriais. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org.). Brasil: questões atuais da reorganização do território. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação 

a) tropófila e clima tropical. 

b) xerófila e clima sem iá ri do. 

c) hidrófila e clima equatorial. 

d) aciculifoliada e clima subtropical. 

e) semidecídua e clima tropical úmido. 

2. No mês de fevereiro de 2015, foram detectados 42 quilômetros quadrados de desmatamento na 

Amazônia Legal. Isso representa um aumento de 282% em relação a fevereiro de 2014. O desmatamento 

acumulado no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 atingiu 1 702 quilômetros quadrados. 

Houve aumento de 215% do desmatamento em relação ao período anterior (agosto de 2013 a fevereiro 

de 2014). 
FONSECA, A.; SOUZA JR., C.; VERlSSIMO, A. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (fev. 2015). Belém: Imazon, 

2015. 

O dano ambiental relatado deriva de ações que promovem o(a) 

a) instalação de projetos silvicultores. 

b) especialização da indústria regional. 

c) expansão de atividades exportadoras. 

d) fortalecimento da agricultura familiar. 

e) crescimento da integração lavoura-pecuária. 
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3. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, 

segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias 

para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados 

quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas 

espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. 
PINTO, P.P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a 

biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira. 2005 (adaptado). 

 

A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 

a) intensificação da atividade turística. 

b) implantação de parques ecológicos. 

c) exploração dos recursos minerais. 

d) elevação do extrativismo vegetal. 

e) expansão da fronteira agrícola. 

4. Determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com 

galhos esbranquiçados, ao passar por até nove meses de seca. As plantas podem acumular água no 

caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma de 

espinhos. 

Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? 

a) Cerrado. 

b) Pantanal. 

c) Caatinga. 

d) Mata Atlântica. 

e) Floresta Amazônica. 

5.  

 
Disponível em: <http://www.ra-bugio.org.br>. Acesso em: 28 jul. 2010. 

 

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, 

já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada 

à degradação desse bioma foi 

a) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para a exportação na região Sudeste. 

b) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região Centro-Oeste do Brasil. 

c) o processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste 

brasileiro. 

d) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída 

principalmente no Sul do Brasil. 

e) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região Sudeste. 
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6. A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar 

toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do 

século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 

natural do país está sendo torrado. 
AB'SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 

descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante 

do país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 

7. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande 

do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 

milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as 

figuras. 

 
Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é correto 

afirmar que: 

a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na 

diminuição dessa floresta úmida. 

b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata 

Atlântica fosse maior do que a registrada. 

c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período 

colonial, na principal causa da devastação da Mata Atlântica. 

d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional 

de cada uma das Regiões afetadas. 

e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura vegetal 

na faixa litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste. 
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8. Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa encontrados no território nacional. 

 
Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência indicadas nos mapas 

abaixo.  
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9.  

 
Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. Disponível em: 

http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm. Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado). 

Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os 

ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são 

reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores. 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 

I. eiros, a 

 

II. 

 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

III.  palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes para a 

 

IV. 

 

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas: 

a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazônia. 

b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatinga. 

c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 

d) Floresta Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 

e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal. 

10. Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais também 

encontradas em outros locais como Amazônia, Caatinga e Cerrado, dependendo da estação, e que 

com altitudes pouco elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai. 

a) Pantanal sul-mato-grossense. 

b) Coxilhas e colinas do Pampa. 

c) Bacia Platina. 

d) Mata Atlântica. 

e) Cerrado. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Atualmente, o Brasil é o sétimo país emissor de gases estufa do mundo. Ao contrário do que acontece 

nos Estados Unidos ou na maior parte das economias europeias ocidentais, o principal fator 

responsável pelas emissões no país não é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo ou o 

 
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/07/11/Este-estudo-afirma-que-a-crise-pol%C3%ADtica-no-

pa%C3%ADs-acelerou-o-desmatamento>. 

Qual atividade econômica pode ser associada à modificação do uso da terra na Amazônia e no Cerrado 

e qual sua relação com as queimadas? 
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Exercícios 

 

1. a 

A descrição feita pelo texto resume as características do Cerrado: clima tropical semiúmido, com verões 

e invernos quentes e chuvas concentradas no verão. É caracterizado pela vegetação tropófila, que se 

adapta à intermitência da pluviosidade. 

2. c 

O desmatamento na Amazônia tem sido causado pela expansão do agronegócio, que é voltado para a 

exportação. 

3. e 

O Cerrado é um bioma complexo com grande biodiversidade. É um bioma de Savana, com estratos 

herbáceo e arbustivo dominantes, além de árvores com troncos tortuosos. Esse bioma está sendo 

devastado pelo avanço da agropecuária nos últimos anos. 

4. c 

A descrição corresponde à Caatinga, que possui vegetação decídua e xerófita. Tais características são 

influenciadas pelo clima semiárido. 

5. d 

A Mata de Araucária foi devastada principalmente para a produção de celulose, móveis e construção civil 

(casas). 

6. b 

O avanço da produção de soja e pecuária no sentido da Amazônia tem sido, atualmente, a principal 

pressão sobre o bioma. 

7. c 

A Mata Atlântica representou a primeira barreira natural de restrição ao desenvolvimento colonial. Desde 

então, vem sendo sistematicamente removida por ciclos econômicos e sociais. 

8. c 

I. Mata Atlântica 

II. Mata de Araucária 

III. Cerrado 

IV. Caatinga 

V. Complexo do Pantanal. 

9. b 

Observando-se o relato do pesquisador 1, ele se desloca da Mata de Araucária para o Cerrado. O 

observador 2 se desloca da Mata dos Cocais para a Caatinga. 

10. a 

O Pantanal apresenta uma vegetação bem complexa. É uma zona de transição entre o Cerrado e a 

Amazônia. Nas áreas mais secas, apresenta vegetação xerófita, similar à encontrada na Caatinga. 

 

Questão Contexto 
 

O avanço do agronegócio, principalmente a pecuária e o cultivo de soja, é a atividade responsável pelas 

mudanças no uso do solo na Amazônia e no Cerrado. A queimada é uma técnica de limpeza do terreno 

de baixo custo utilizada por essas atividades. 
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Sistemas fluviais e ecossistemas costeiros 
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RESUMO   
 

 

Sistemas Fluviais 
Os sistemas fluviais se referem aos sistemas de rios. Sabemos que no ciclo da água, depois da evaporação, a 

água volta para a superfície terrestre em forma de precipitação. Em ambientes onde o solo está com 

vegetação, ou apenas não está impermeabilizado por concreto por exemplo, a água infiltra no solo. O sistema 

fluvial inclui tanto a água que escorre em superfície, quanto a água subterrânea, em sub superfície ou 

profundidade, como os lençóis freáticos, que alimentam esses rios aflorados. O lençol freático possui esse 

 

 
Um rio deve ser compreendido como um importante agente externo de modulação do relevo. Um rio 

transporta sedimentos de acordo com sua capacidade e competência. A competência de um rio se relaciona 

ao tamanho das partículas que um rio pode transportar. A capacidade se relaciona a erosão das margens e a 

vazão dos leitos, a quantidade de transporte e deposição do rio.  A ação dos rios pode levar à formação de 

vales e cânions e também pode colaboração para a deposição de bacias sedimentares. Os corpos hídricos 

devem ser compreendidos como um sistema único, que se relaciona e comunica, de modo que alterações 

feitas e uma parte do corpo hídrico podem ter resposta em toda a bacia hidrográfica. Formas não adequadas 

de manejo como a retilinização do canal podem gerar o assoreamento do rio ou a acelerada erosão das 

várzeas, aumentando a possibilidade de enchentes.  

 

Outro conceito importante é o de jusante e montante: 

Montante: se refere a parte mais alta do rio, mais perto da nascente. 

Jusante: se refere a parte mais baixa do rio, mais perto da foz. 

 

A declividade também é um importante aspecto para a capacidade, competencia e também ao tipo de canal 

fluvial que ira se formar. Rios muito compridos podem assumir variadas feições. Ele pode começar retilinio 

na montante em alta declividade por exemplo, e na jusante numa área menos declivosa pode começar a 

meandrar. Observe a imagem abaixo.  
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Definição 

As bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores de água que escoam 

materiais como sedimentos e água para um mesmo ponto de saída.  

 

Uma característica importante dos nossos rios é o domínio pluvial tropical: as cheias são dependentes das 

chuvas (pluvial) e ocorrem no verão, com as vazantes no inverno (tropical). Outra marca relevante é o fato 

de grande parte dos rios são perenes, ou seja, nunca secarem totalmente, com exceções de alguns rios do 

sertão nordestino, classificados como temporários ou intermitentes (as águas chegam a desaparecer, em 

períodos de secas prolongadas).  

Quanto ao tipo de foz, predomina a desembocadura na forma de estuário (as águas escoam por um único 

canal), com exceção dos rios Paraíba e Paraíba do Sul, que tem foz em delta (desembocam vários canais), e 

o Amazonas, que tem foz mista (parte das águas escoa em estuário e parte delta).  

A maioria dos rios brasileiros desloca-se por superfícies planálticas, o que traz uma importância economia: a 

Nossos rios de planície oferecem mais uma vantagem econômica: a possibilidade de navegação. Em alguns 

casos, é a única opção de transporte. 

Os rios brasileiros estão agrupados em seis bacias hidrográficas isoladas e três conjuntos de bacias agrupadas. 

As bacias isoladas, cada uma relacionada por um rio principal. 

 

Bacia Amazônica 
É a maior bacia hidrográfica do mundo, estendendo-se por terras de diversos países: Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Ela forma um complexo hidroviários de 25.450 km de 

percurso navegável, sendo em muitos casos a única opção de transporte no interior da Amazônia.  

 

Bacia do Paraná 
A bacia do Paraná drena a porção centro-meridional do país, abrangendo terras dos estados de Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O rio Paraná é seu rio principal, nascido na 

confluência de dois outros dois rios  o Paraíba, que separa Minas Gerais de Goiás, e o Rio Grande, que 

separa Minas gerais de São Paulo, ele toma a direção sul e separa São Paulo se Mato Grosso do Sul. 

Posteriormente serve de limite entre Paraná e Mato Grosso do Sul, adiante, faz a fronteira do Brasil com o 

Paraguai. Em seguida penetra em território argentino e vai desembocar no rio da Prata.  

 

Bacia Tocantins- Araguaia 
A bacia do Tocantins-Araguaia é dividida entre dois rios, metade pertence ao rio Tocantins, metade ao 

Araguaia. O rio Tocantins nasce a cerca de 250 km de Brasília  formado pela junção dos rios Alma e 

Maranhão, cujas cabeceiras estão no Brasil Central, em Goiás e percorre 2.640 km até chegar ao Golfão 

Amazônico. Seu principal afluente, o rio Araguaia, nasce em Mato Grosso, na fronteira com Goiás, circunda 

a ilha de Bananal e une-se ao Tocantins no extremo norte do estado de mesmo nome.  

 

Bacia do São Francisco  
A bacia do São Francisco drena terras de cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Faz, portanto, a ligação entre Sudeste e o Nordeste do Brasil. O rio São Francisco, nasce na serra da Canastra, 

em Minas Gerais (região de clima tropical, chuvoso). Tomando a direção norte, atravessa o sertão nordestino 

(clima semiárido) e vai desembocar no litoral oriental do Nordeste (clima tropical, bastante úmido). O São 

Francisco tem 1.300 km de extensão navegável, num trecho que vai de Pirapora (MG) a Juazeiro (BA), 

Petrolina (PE), e é bastante aproveitado para projetos de irrigação, nas áreas do seu vale em que o clima é 

mais árido.    

 

Ecossistemas costeiros 

O Brasil possui uma faixa litorânea extensa com o total de 8mil km de extensão. A costa brasileira é, portanto, 

rica em diversidade, formando diferentes tipos de ecossistemas.  

Vamos ver alguns termos importantes para o estudo costeiro 

Costões rochosos - Os costões rochosos são estruturas rochosas que vão desde o assoalho oceânico até 

alguns metros acima do nível do mar. No caso da costa sudeste se estende da serra do mar ao oceano 

atlântico. Por serem ambientes entre marés, possuem fauna marinha característica. 



 

 
G

e
o

. 

Lagunas costeiras - São zonas deprimidas com alguma comunicação permanente com o mar, protegidas por 

qualquer barreira. De modo geral, as formações lagunares sempre estão relacionadas com o recebimento de 

água do mar. Veja a imagem 

 

 
Estuários  são ambiente de transição entre os rios e o mar  

Deltas - lugar onde um rio deságua  

Manguezais  importante bioma formado nas áreas litorâneas, funciona como uma espécie de filtro entre os 

sedimentos trazidos pelo rio e o mar. Possuem arvores com raízes suspensas e diversos animais endêmicos 

como o caranguejo 

Restingas - Formado por depósitos arenosos paralelos a linha de costa, possui vegetação que ajuda a 

interceptar a areia e o sal oceânico. 

Falésias  formação geomorfológica relacionada a erosão marinha em paredões rochosos.  

 

No Brasil temo: 

Litoral Amazônico  Vai do Rio Oiapoque até o Rio Parnaíba.  

Litoral Nordestino -  Possui diversas dunas, recifes, manguezais e restingas.  

Litoral Sudeste  Vai do Recôncavo baiano até São Paulo. É o que mais sofre impactos da concentração 

urbana, populacional e econômica. Possui muitas baias, que são áreas de entrada do mar e sofre influencia 

direta da Serra do Mar e do depósito de sedimentos. Possui falésias e recifes. 

Costa sul -  Vai do Paraná ao Rio Grande do Sul, possuindo mangues e uma considerável diversidade de 

aves. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Assinale a alternativa que contém duas causas que prejudicam a navegação fluvial no Brasil.  

a) A maior parte dos rios é de planalto e os rios de planícies situam-se longe das áreas mais 

desenvolvidas.  

b) Os rios não têm volume de água suficiente e as embarcações são muito deficitárias.  

c) A rede de drenagem é endorrêica e os rios de planícies encontram-se fora das áreas mais 

desenvolvidas.  

d) O custo de transporte rodoviário é baixo e a expansão da rede ferroviária foi rápida.  

e) A maioria dos rios é intermitente e as embarcações possuem pequeno calado. 

2. O rio São Francisco, no Brasil, e o rio Nilo, na África, apesar de suas diferenças de extensão, traçado e 

paisagens percorridas, oferecem algumas sugestivas analogias geográficas. Isto ocorre porque 

apresentam:  

a) Trechos terminais em forma de estuários, situados em regiões intertropicais secas, e nascentes 

em áreas equatoriais úmidas.  

b) Trechos terminais fertilíssimos, em forma de grandes deltas intensivamente cultivados, situados 

em oceanos abertos.  

c) Médios e baixos cursos em zonas desérticas que se beneficiam com a regularidade de suas cheias, 

obtidas graças aos grandes represamentos realizados nos altos cursos.  

d) Longos cursos permanentes de direção Sul - Norte, cortando zonas de climas quentes muito 

contrastantes, inclusive secos, alimentados por cabeceiras situadas em áreas úmidas.  

e) Cursos típicos de planaltos com climas tropicais de estações alternadas, só atingindo cotas abaixo 

de 200m em trechos bem próximos da foz. 

3. As atuais dificuldades de saneamento e abastecimento, observadas na Metrópole de São Paulo, são 

devidas, entre outros fatores, a processos (I)________ de apropriação e uso de recursos hídricos. A 

(II)________ do rio Pinheiros, por exemplo, realizada na primeira metade do século XX, para geração 

de energia na escarpa da Serra do Mar, prejudicou o uso, para abastecimento, de parte da represa 

Billings. Por outro lado, a urbanização das últimas décadas em áreas de (III)________ aumentou a 

degradação dos escassos recursos hídricos superficiais. As lacunas do texto serão corretamente 

preenchidas por: 

 

4. A afirmação de que na hidrografia brasileira há o predomínio do regime pluvial tropical significa que: 

a) Nossos rios têm muita água o ano todo, visto ser o país um lugar quente e chuvoso.  

b) A maior parte dos rios têm cheias no verão e vazantes no inverno. 

c) Os rios têm cheias e vazantes muito irregulares, pois as chuvas tropicais não ocorrem sempre.  

d) Há predomínio de rios temporários, especialmente em trechos do Centro-Oeste e Nordeste. 

e) As águas pouco variam durante o ano, pois o clima tropical as temperaturas são sempre muito 

elevadas. 
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5. A água é um elemento vital para a evolução e dinâmica geológica. De forma cíclica, percorre as 

diversas camadas terrestres (atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera), apresentando-se nos diversos 

estados físicos da matéria (sólido, líquido e gasoso), modelando a superfície terrestre e, também, 

garantindo a manutenção da vida na Terra. 

 
TEIXEIRA, TOLEDO, FAIRCHILD e TAIOLI. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

Considerando a dinâmica da água no ciclo hidrológico, é correto afirmar que 

I. A formação do ciclo hidrológico decorreu do resfriamento gradual da Terra a partir do qual o 

vapor da água começou, em parte a se condensar e a se acumular nas depressões superficiais, 

dando origem a água líquida na crosta terrestre. 

II. O lençol freático é o limite superior das zonas saturadas de águas subterrâneas que quando atinge 

a superfície terrestre se constitui nas nascentes fluviais. Nas regiões tropicais, em períodos de 

estiagem, o lençol freático garante o abastecimento hídrico dos cursos fluviais. 

III. O Aquífero Guarani, localizado na Bacia Platina, é o reservatório de água subterrânea que 

apresenta a maior extensão superficial e o maior volume hídrico do mundo, sendo a sua gestão 

hídrica controlada pelo Estado brasileiro. 

IV. Quando o vapor de água transforma-se diretamente em cristais de gelo na atmosfera, a 

precipitação ocorre sob a forma de neve ou granizo, responsável pela geração e manutenção das 

geleiras nas calotas polares e nos cumes de montanhas. 

V. A evapotranspiração é o processo que garante o retorno da água precipitada para a atmosfera a 

partir da insolação e da vegetação, sendo mais intenso em regiões semiáridas de clima quente e 

seco, como a Caatinga, pela intensa radiação solar na superfície. 

 

Estão corretas as alternativas 

a) I e II 

b) II e IV 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

e) III, IV e V 

6.  

É um bairro sujo  

Onde os urubus têm casas  

E eu não tenho asas  

Mas estou aqui em minha casa  

Onde os urubus têm asas  

 

Manguetown, Chico Science.  

Os mangues estendem-se desde o Amapá até Santa Catarina. Esse ecossistema  

I. desenvolve-se nos litorais protegidos de ondas e na desembocadura de rios.  

II. apresenta somente plantas adaptadas ao excesso de luminosidade.  
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III. tem solo salino, pelo alagamento durante a maré cheia.  

IV. é área de procriação de várias espécies pela alta porcentagem de matéria orgânica.  

V. sofre degradação pela instalação de indústrias e pela urbanização.  

 

Está correto apenas o que se afirma em  

a) I, II e III.  

b) I, III, IV e V.  

c) I, III e V.  

d) II, III, IV e V.  

e) III, IV e V. 

7. Fuvest 

mais baixo do que atualmente, o clima regional em seu conjunto era menos quente e muito mais seco 

(...). Havendo muito menos precipitações, os rios eram bem menos volumosos (...). Pelo oposto, 

durante a ascensão do nível do mar (...), processou-se uma retropicalização generalizada da região, 

com aumento de calor e, sobretudo, dos níveis de pluviosidade e umidade do ar. Mais chuvas e teor 

de umidade (...) provocaram a reex  

 

 

O texto anterior descreve o processo de uma região natural brasileira. Identifique-a corretamente, 

relacionando-a ao processo.  

Região Natural / Processo  

a) Mata Atlântica / Tectonismo  

b) Cerrado / Tectonismo  

c) Pampa Gaúcho / Variação Climática  

d) Mata de Araucária / Tectonismo  

e) Floresta Amazônica / Variação Climática 

8. Considere os mapas e as afirmações abaixo  

 
I. Atualmente, observam-se significativos graus de degradação de ecossistemas marinhos e 

costeiros, sendo o mangue um dos mais afetados, especialmente, em decorrência de sua posição 

próxima às principais fontes de poluição.  

II. Dentre as mais graves ameaças às regiões coralíferas do planeta, estão os efluentes lançados por 

acidentes com embarcações, o aquecimento global, a exploração predatória e a poluição em 

zonas costeiras.  

III. Os mangues constituem-se em ecossistemas resistentes e adaptáveis a mudanças físicas, o que se 

comprova por sua distribuição independente de zonas térmicas.  

IV. As regiões coralíferas, embora permanentemente ameaçadas de degradação, estão entre os 

ecossistemas mais resistentes do planeta, tal como ocorre com os mangues.  

Está correto apenas o que se afirma em  

a) I.  

b) II.  

c) I e II.  

d) II e III.  

e) I, III e IV. 
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9. Dentre as inúmeras paisagens observadas na superfície terrestre, as litorâneas possuem um destacado 

potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas. Apresentamos, a seguir, algumas definições 

de aspectos presentes nesse tipo de paisagem. Marque V para verdadeiro e F para falso 

(  )    As costas de mangue são costas de zonas tropicais e subtropicais, em geral, possuidoras de baixa 

energia, onde se desenvolve uma formação vegetal particular.  

(  )   Os estuários são corpos aquosos, de caráter litorâneo, que têm uma circulação mais ou menos 

restrita, não possuindo, contudo, uma ligação com o oceano aberto.  

(  )  Uma falésia viva é uma escarpa abrupta que se encontra submetida a um processo de erosão 

marinha contínuo.  

(  )   Dá-

do continente ou por elevação generalizada do nível médio do mar. 

(   ) Os depósitos sedimentares aluviais formados por uma corrente fluvial que desemboca no mar, 

podem dar origem a uma feição de relevo denominada delta. 

10. Pela densidade demográfica brasileira, nota-se que a formação territorial foi estruturada a partir da 

costa, tendo o litoral como centro difusor de frentes povoadoras, ainda em movimento na atualidade. 

Esse contingente populacional e suas organizações socioespaciais impactam diretamente os 

ecossistemas litorâneos.  

Com base nessas considerações:  

a) cite dois dos principais ecossistemas que fazem parte da faixa litorânea;  

b) quais as principais fontes de contaminação e atividades econômicas impactantes nessas áreas? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Os rios de planalto estão sujeitos a declives e rupturas de relevo, com quedas d'agua e potencial para 

desenvolvimento de energia, tendo a navegabilidade prejudicada por conta disso. Os rios de planície 

possuem menores incidências de declividade, sendo mais favoráveis para navegação. Os rios Amazonas 

e Paraguai são de planície e amplamente utilizados como transporte. 

2. d 

O rio São Francisco vai de Minas Gerais até Alagoas, passando por Sergipe e Bahia, é um rio muito 

caudaloso de quase 3000 km de extensão.  O rio Nilo possui cerca de 7 mil km, nascendo em Uganda, 

passando por 10 países e tendo sua foz no Mar Mediterrâneo. 

3. e 

O rio Jurubatuba ou rio Pinheiros nasce originalmente na Serra do Mar e sofreu uma inversão de curso 

num projeto de urbanização das várzeas em 1920 para aumentar o abastecimento energético da cidade 

de São Paulo. O projeto constituiu no represamento por meio de construção de barragens tinha para 

aumentar a vazão do rio, e demandou a construção de duas usinas elevatórias, uma para o rio pinheiros 

e outra para comportar o rio Tiete.  O acionamento das usinas fez com que as águas do tiete entrassem 

no rio pinheiros e fizessem as águas correrem no sentido oposto, descendo então a Serra do Mar para 

que essa energia fosse utilizada na usina de Cubatão. 

4. a 

As chuvas de verão, comuns em climas tropicais, abastecem os rios e aumentam o escoamento nas bacias 

hidrográficas.  

5. d 

Sobre a III, o aquífero guarani fica no sul do Brasil e realmente é o de maior extensão superficial, porem 

em maior volume hídrico o aquífero alter do chão no norte do brasil ganha. A gestão do Guarani passa 

também por Paraguai, Argentina e Uruguai. 

Sobre a V, o fenômeno da evapotranspiração necessita de água e umidade para correr, não sendo mais 

frequente em regiões semiáridas e secas.  

6. b 

Sobre a II, o mangue pode ser bem escuro e denso, possuindo plantas adaptadas a essa condição.  

7. e 

Apesar da floresta amazônica estar situada geograficamente não tão perto do litoral, existe uma influência 

direta entre a maritimidade e a umidade amazônica. Sabe-se atualmente que a floresta amazônica possui 

uma gigantesca capacidade de evapotranspirar e criar fluxos de agua, até os chamados rios flutuantes. A 

floresta puxa parte da umidade marinha, que também, por sua vez é responsável pela umidade em outras 

partes do continente, favorecendo a formação da floresta.  

8. c 

Os mangues são ambientes bem específicos que necessitam da mistura fluvial e marinha para ocorrerem, 

regulam o ph da área e também funcionam como um filtro entre os sedimentos escoados e a paisagem 

costeira. Existem atualmente muitos mangues ameaçados, poluídos e perdendo significativamente a 

biodiversidade.  

9. V F V F V 

Os estuários são ambientes de transição e sofre direta influência das marés. As costas de emersão, ou 

seja, que emergiram, já estiveram submersas no passado. Emergem devido a regressão marinha natural 

de tempos em tempos, que ocorre pelo recuo das águas do mar pelas mudanças de temperatura. 

10.  

a) A mata atlântica e os mangues são ecossistemas importantes que compõem essa faixa litorânea.  

b) A destruição da Mata Atlântica pelo adensamento populacional no litoral data a época da 

colonização, com o extrativismo, as lavouras e monoculturas e a posterior formação urbano-
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industrial. O mangue sofre com a alteração nos sistemas fluviais, canalização e lançamento de 

dejetos, assim como os loteamentos e aterramentos. 
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América Latina no Século XX: 

A Revolução Cubana 

17 

out 
 

RESUMO   
 

 

Antecedentes 
Para compreendermos a Revolução Cubana, é fundamental que conheçamos um pouco mais sobre a história 

de Cuba. Cuba foi uma colônia espanhola, que conseguiu sua independência em 1898 com o apoio dos 

Estados Unidos. Em troca desse apoio, o governo norte americano passou a exercer grande influência na ilha. 

Em 1901, por exemplo, foi criada uma constituição para Cuba onde os norte-americanos inseriram a chamada 

es 

políticos e econômicos se fossem ameaçados. Além disso, a nova República de Cuba cedeu aos Estados 

Unidos as bases navais de Baía Funda (devolvida em 1913) e Guantánamo, que pertence aos Estados Unidos 

até hoje. 

Ao longo de sua História após a independência, Cuba foi amplamente dominada pelos Estados Unidos. 

Muitos negócios norte americanos se desenvolviam em território cubano, o que garantia enormes lucros às 

custas da economia cubana. Além disso, a sociedade sofria com a desigualdade social.  

Em 1952, o general Fulgência Batismo assumiu o governo através de um golpe, apoiado pelos Estados Unidos. 

Seu governo apoiava a influência norte americana na ilha. A partir do golpe, Fulgêncio Batista instituiu uma 

forte ditadura militar com forte repressão a imprensa e a movimentos de oposição. 

 

A Revolução 
Insatisfeitos com esse cenário social cubano, se iniciaram as lutas contra Fulgêncio Batista Em 1953, foi 

organizado o ataque ao Quartel de Moncada, na cidade de Santiago. Seu objetivo era realizar a tomada das 

armas para dar início ao processor revolucionário.  No entanto, o ataque fracassou e Fidel Castro, assim como 

seu irmão Raul Castro, foram presos. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão, mas 1955, foi anistiado 

(perdoado) por Fulgêncio Batista em razão da forte pressão pública que havia sobre ditador. Fidel e seu irmão 

se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento a fim de retornar à Cuba para derrubar 

Fulgêncio Batista. 

No México, Fidel Castro organizou um grupo de 81 homens, entr

Em 1956, tentaram um novo ataque à Cuba e, após a derrota, os sobreviventes se esconderam na região de 

Sierra Maestra. A partir de lá, passaram a atuar em táticas de guerrilhas, realizando pequenos ataques às tropas 

do exército cubano que progressivamente foi se enfraquecendo, enquanto o movimento ganha apoio 

popular. Em 1959, Fulgência Batista foi derrotado e se exilou na República Dominicana. 

 

 
 Líderes da Revolução 
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Logo após a vitório, Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro de Cuba.  Algumas medidas iniciais do novo 

governo foram: realização da reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras, o que afetou 

diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar, que 

a revolução ainda não tinha um caráter propriamente socialista. 

Em janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba e, em abril do mesmo ano, 

um ataque contrarrevolucionário que contava com apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel na 

Invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque. Após este episódio, 

Cuba alinhou-se à União Soviética  no contexto de Guerra Fria  se declarando uma nação socialista. 

 

A crise dos mísseis 

 
Um dos modelos de míssil nuclear soviético que provocou a crise 

 

devido a eminência de um ataque nuclear. A tensão foi gerada pela instalação de mísseis balísticos nucleares, 

por parte da URSS, em solo cubano (portanto, próximo do território estadunidense). Cada míssil tinha o 

alcance de 1.600 quilômetros de distância, e poderia chegar à capital americana, Washington, em cerca de 

13 minutos.  

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram o poder em Cuba. A 

luta revolucionária: 

a) foi dirigida por uma guerrilha comunista que pôde derrotar o exército de Fulgêncio Batista, graças 

ao apoio militar oferecido pela União Soviética. 

b) foi dirigida pelo Partido Comunista de Cuba, que conseguiu mobilizar camponeses e trabalhadores 

urbanos contra a ditadura de Fulgêncio Batista. 

c) foi dirigida por dissidentes do governo de Fulgêncio Batista, com apoio inicial do governo dos 

Estados Unidos, interessado em democratizar a região do Caribe. 

d) foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista, que angariou apoios da oposição 

burguesa e de setores da esquerda cubana. 

e) foi dirigida por um movimento camponês espontâneo que, gradativamente, foi controlado pelos 

comunistas liderados por Fidel Castro. 

2. Os líderes da Revolução Cubana de 1959 logo se associaram ao comunismo internacional encabeçado 

pelo bloco soviético no contexto da Guerra Fria. É correto dizer que essa associação resultou em, entre 

outras coisas: 

a) bloqueio econômico da URSS a Cuba. 

b) apoio do governo dos Estados Unidos aos revolucionários cubanos. 

c) abertura gradual dos Estados Unidos às práticas políticas comunistas. 

d) fim do capitalismo na América Central. 

e) apoio a outros grupos armados revolucionários da América Latina. 
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3. No contexto do início dos anos 1960, quando a Revolução Cubana soava como uma nova possibilidade 

de mudança política radical no continente americano, o Brasil teve um momento de aproximação 

formal com Cuba. Esse momento foi: 

a) o fornecimento de armas a Cuba por parte das Forças Armadas Brasileiras. 

b) o estabelecimento de acordos revolucionários entre Brasil e Cuba para a formação de uma liga 

única pelo comunismo na América. 

c)  

d)  

e)  

4.  

 
Tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, dentre as legendas 

propostas abaixo, a mais adequada para essa charge é:  

a) Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos EUA.  

b) Devolução aos cubanos da área ocupada pelos EUA em Guantánamo.  

c) Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas.  

d) Retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba.  

e) Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo, para prisões norte-americanas.  

5. A respeito da Revolução Cubana, considere as afirmações abaixo. 

I. Cuba foi um palco importante na disputa entre os EUA e a ex-

 

II. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina, a partir da década de 

1960, sendo adotada como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da 

Guerrilha do Araguaia, no Brasil. 

III. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da URSS, o país busca ampliar suas relações 

econômico-comerciais, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a 

Venezuela de Hugo Chávez. 

Dessa forma, 

a) apenas as afirmações I e II estão corretas. 

b) apenas as afirmações II e III estão corretas. 

c) apenas as afirmações I e III estão corretas. 

d) apenas a afirmação III está correta. 

e) todas as afirmações estão corretas. 
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6. Ao final da II Guerra Mundial, a derrota das forças do Eixo  Alemanha, Japão e Itália  e o 

enfraquecimento econômico, militar e político das potências, europeus levaram o mundo a um 

período de grandes transformações geopolíticas, especialmente, pelos Estados Unidos da América e 

pela então União Soviética. Esse processo de reorganização estendeu-se até o final dos anos 1980. 

Durante esse período, o mundo passou por vários momentos de tensão, colocando as forças armadas 

nesses dois países em alerta máximo, com a iminência de uma guerra nuclear. 

No âmbito da geopolítica mundial, é correto afirmar que, durante a chamada Guerra Fria, um dos 

momentos mais tensos entre Estados Unidos da América e União Soviética foi: 

a) A Guerra da Coreia, onde a porção norte, apoiada pelos Estados Unidos, invadiu a porção sul, 

apoiada pela União Soviética, causando a divisão do território coreano. 

b) A instalação, pela União Soviética, de mísseis balísticos de longo alcance nos países membros da 

OTAN localizados no leste europeu. 

c) A Guerra do Vietnã, onde a porção sul apoiada pelos Estados Unidos invadiu a porção norte 

apoiada pela União Soviética, ocasionando a divisão do território vietnamita. 

d) A instalação, pelos Estados Unidos, de mísseis balísticos nos países membros do Pacto de Varsóvia, 

localizados no oeste europeu. 

e) A instalação secreta, pela União Soviética, de mísseis balísticos em Cuba, país localizado no 

continente americano que se orientou para o socialismo. 

7. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

as ogivas de Cuba, milhares de soldados cubanos cercaram as instalações que as abrigavam. Um 

aturdido ministro de relações internacionais da União Soviética, Anastas Mikoyan, correu para Havana 

e se encontrou com Castro. A própria KGB temia que os comandos cubanos atacassem, se 

apoderassem dos mísseis e dessem início à Terceira Guerra Mundial.  
FONTOVA Humberto. O Verdadeiro Che Guevara e os idiotas úteis que o idolatram. São Paulo: É Realizações. 2009. p. 116. 

Partindo do exposto no texto, podemos afirmar que: 

a) os cubanos quiseram se aliar aos EUA. 

b) a KGB temia que os cubanos disparassem os mísseis nucleares contra a URSS. 

c)  

d) os soviéticos ordenaram aos cubanos o ataque nuclear aos EUA. 

e) os EUA decidiram pela invasão de Cuba e pelo ataque às bases dos mísseis. 

8. 
resultou da: 

a) invasão do território sul-coreano pelo exército da Coreia do Norte, então apoiada pela União 

Soviética e pela China. 

b) intervenção militar realizada pela URSS na Hungria, com a ocupação de Budapeste e a deposição 

de I. Nagy. 

c) descoberta, pelos EUA, dos trabalhos de instalação de armas nucleares soviéticas em Cuba. 

d) ereção de um muro em Berlim, pelo governo comunista, dividindo fisicamente a cidade e a 

República Democrática Alemã. 

e) ruptura das relações diplomáticas entre a China e a URSS, em razão das acusações de 

 

9. O ponto mais tenso da Crise dos Mísseis se deu no dia 27 de outubro de 1962, um sábado, tanto que 

 

a) um míssil balístico R-12 foi disparado de Cuba contra a cidade de Washington. 

b) os EUA invadiram novamente a Baía dos Porcos. 

c) bombardeiros americanos B-52 lançaram bombas contra as instalações nucleares de Cuba. 

d) um avião-espião americano, modelo U-2, foi abatido pelos cubanos. 

e) Fidel Castro foi assassinado por um agente da CIA. 
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10. A partir da imagem e do texto, responda ao que se pede: 

 
Ernesto Che Guevara, ao receber das mãos de Jânio Quadros a Grã-Cruz da Ordem Nacional do 

Cruzeiro do Sul.  

extraordinária do Conselho Interamericano Econômico e Social, conhecida como Conferência de 

Punta del Este. Ao fim da reunião, Ernesto Che Guevara, ministro da Economia de Cuba, viajou para a 

Argentina e, depois, para o Brasil a fim de agradecer a posição tomada por esses dois países para 

impedir a discussão de qualquer tema político na conferência. Jânio aproveitou o encontro com 

Guevara para pedir, com êxito, a libertação de 20 padres espanhóis presos em Cuba e discutir as 

possibilidades de intercâmbio comercial por meio dos países do Leste europeu. Finalmente, em 18 de 

agosto, condecorou o ministro cubano com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, o que provocou a 

 

Disponível em: <http://fpjq.org.br/2018/04/24/biografia-janio-quadros-1917-1992/>. 

Em relação aos dois documentos apresentados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 

o contexto internacional e o desdobramento na política brasileira.  

a) Bipolarização ideológica e fortalecimento das instituições democráticas.  

b) Política de não alinhamento e o golpe militar que derrubou Jânio Quadros.  

c) Guerra Fria e o isolamento político do Presidente, culminando com a sua renúncia.  

d) Revolução Cubana e o início das guerrilhas no Brasil em oposição à ditadura militar.  

e) Crise dos Mísseis em Cuba e aproximação do governo brasileiro com o bloco socialista. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

O governo de Cuba afirmou que o bloqueio econômico, financeiro e comercial aplicado pelos 

 

Fonte: <https://exame.abril.com.br/economia/cuba-calcula-que-embargo-dos-eua-gerou-prejuizo-de-us-822-bi/> 

Comente o contexto do qual o embargo foi aprovado, seus desdobramentos após o fim da Guerra 

Fria, bem como nos dias atuais. 

 

 

  

https://exame.abril.com.br/economia/cuba-calcula-que-embargo-dos-eua-gerou-prejuizo-de-us-822-bi/
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

No início, a Revolução Cubana foi coordenada pelo grupo de Fidel Castro, mas com ajuda de setores da 

sociedade cubana que já faziam oposição ao governo de Fulgêncio Batista. Muitos grupos da classe 

média cubana estavam envolvidos no projeto. O próprio Fidel Castro, que era advogado por formação, 

integrava esses grupos.  

2. e 

A Revolução em Cuba e a subsequente adesão ao bloco soviético provocaram um ponto de instabilidade 

no continente americano durante a Guerra Fria, já que a hegemonia pertencia até então aos Estados 

Unidos. O exemplo cubano acabou servindo de modelo para outros empreendimentos revolucionários 

no continente, que tiveram apoio estratégico, militar e até financeiro por parte dos cubanos 

3. c 

vara, com a mais 

Quadros, que renunciaria a seu posto meses depois. 

4. d 

A reaproximação entre EUA e Cuba é inédita desde o início do embargo econômico, iniciado após a Crise 

dos Mísseis, em 1962. Apesar dos esforços diplomáticos, o embargo ainda não foi suspenso e ainda 

depende de aprovação do Congresso estadunidense para prosseguir. 

5. e  

Todas as afirmações estão em conformidade com as diretrizes políticas e econômica de Cuba, tanto no 

contexto da Guerra Fria, quanto nos dias atuais. 

6. e 

A URSS, que aliou-se formalmente a Cuba em 1961, instalou mísseis balísticos com ogivas nucleares, 

modelos R-12 e R-14, em solo cubano. Esses mísseis, que eram capazes de atingir a capital dos EUA, 

Washington, em cerca de 13 minutos, foram descobertos por aviões-espiões americanos em outubro de 

 

7. c 

Fica claro no texto de Fontova que os comandantes cubanos não apreciaram a resolução da Crise dos 

Mísseis, que implicava, em parte, na retirada dos mísseis balísticos das instalações cubanas. A URSS teve 

de enviar representantes à ilha a fim de convencer os cubanos a aceitarem a negociação entre 

Washington e Moscou. 

8. c 

A Crise dos Mísseis teve como estopim a descoberta de bases de lançamento de mísseis balísticos com 

ogivas nucleares em solo cubano, instalados pela URSS. Um dos objetivos que Cuba tinha em vista ao 

aceitar a instalação dos mísseis em seu território era garantir que nenhuma outra tentativa de invasão da 

ilha (como a ocorrida em 1961, na Baía dos Porcos) se repetisse. 

9. d 

Nesse dia, um avião-espião U-2 foi abatido pelo exército cubano, aumentando ainda mais a crise que já 

estava instalada, e acelerando as tentativas de acordo entre as duas partes, EUA e URSS. 

10. c 

No contexto da Guerra Fria, a aproximação de Jânio Quadros com Cuba (como expresso na foto, ao 

condecorar Gue Guevara) é fundamental para compreendermos o isolamento político do então 

presidente do Brasil e sua renúncia. 

 

Questão Contexto  
  



 

 
H

is
. 

O aluno deve ressaltar que o embargo foi implementado após a Revolução Socialista Cubana. Além disso, 

é importante mencionar que a dissolução da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, muito impactou 

a economia cubana, uma vez que o país perdeu seu principal aliado tanto no plano político quanto no 

econômico. O fim do apoio da URSS, associado ao embargo norte americano, traz muitos prejuízos a 

economia cubana (como expresso do texto da questão), assim como a carestia de alimentos e produtos. 
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His. 
 

Professor: Renato Pellizzari 

Monitor:  Natasha Piedras 
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América Latina no Século XX: 

Chile e Nicarágua 
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RESUMO   
 

 

Ditadura de Augusto Pinochet (Chile) 
No Chile, Salvador Allende subiu ao poder em 1970 como o primeiro presidente de ideais comunistas (eleito 

em eleições livres) a assumir o cargo em um país latino-americano. No entanto, no contexto de Guerra Fria, 

seria perigosa para os Estados Unidos a instalação de um governo socialista na América Latina. O que 

aconteceu em Cuba, no ano de 1959 (Revolução Cubana), não poderia se repetir em outro país aliado ao 

capitalismo. Foi devido a isso que, em 1974, o General Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através 

de um golpe  com o apoio norte americano - que o deixaria no poder por 16 anos.  

Em 1980, promulgou uma constituição que legalizava seu governo ditatorial e, no decorrer da década de 

1980, suas medidas autoritárias, como censura, repressão, torturas e até mesmo assassinatos, geraram uma 

forte crítica da sociedade que pedia pela redemocratização do país. As manifestações populares 

conquistaram o direito de realizar de um plebiscito popular em 1987, que resultou na proibição da 

permanência de Pinoche

Dois anos após a realização do plebiscito, Patrício Aylwin foi eleito presidente e Augusto Pinochet abandonou 

o governo. 

 
Ditadura Chilena 

 

Movimento Sandinista na Nicarágua 
Na década de 1960, um movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com o imperialismo 

norte-americano e a interferência estrangeira na região da América Central. A Frente Sandinista de 

Libertação Nacional (FSLN), como foi chamada, tinha cunho socialista e apoio do governo revolucionário 

cubano. 

Uma guerra civil estourou na Nicarágua após o assassinato do jornalista Pedro Joaquín Chamorro, que 

participava ativamente contra a ditadura de Anastasio Somoza. Anastásio governou com apoio dos Estados 

Unidos, pois os norte-americanos consideravam a ditadura um forte aparato anticomunista. Assim como 

acontecera em Cuba no ano de 1959, a FSLN conseguiu dominar o Palácio presidencial, na capital do país, 

Manágua. O novo governo, representado por Daniel Ortega, afastou Anastásio Somoza, e, com a liderança 

da FSLN, prometeu dar fim às mazelas causadas pela ditadura e pelo imperialismo que assolavam o país 

Devido a sua natureza, os sandinistas realizaram uma aproximação com as nações do bloco socialista. Uma 

série de reformas foram prometidas para melhor distribuir a economia nicaraguense. Porém, tais medidas 

começaram a incomodar os setores mais conservadores e as classes dominantes no país. Na década de 1980, 

foi organizada uma força contrarrevolucionária para remover os sandinistas do poder. 

Os , como eram chamados os oponentes do governo sandinistas, tiveram forte apoio financeiro 

dos norte-americanos e de membros das classes dominantes do país, como, por exemplo, membros da Igreja 

Catól

crise econômica acabaram com uma derrota eleitoral dos sandinistas e a eleição de Violeta Chamorro. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A eleição de Salvador Allende no Chile em 1970 constitui-se num acontecimento específico atípico no 

panorama geral da América Latina. Sua política de governo se caracterizava por ser: 

a) nacionalista, com exclusão dos membros da Guarda Nacional  bastião de poder no governo 

anterior. 

b) liberal, com livre importação de produtos manufaturados. 

c) isolacionista no contexto continental, com pressões militares e econômicas por parte dos Estados 

Unidos. 

d) democrática, com amplo respaldo popular e de grupos esquerdistas cristãos. 

e) reformista com privatização dos bancos estatais e manutenção da reforma agrária iniciada 

anteriormente. 

2. Ao longo das décadas de 70 e 80, deste século, diversos conflitos marcaram a América Latina em sua 

participação nos acontecimentos recentes do mundo contemporâneo. Sobre esses conflitos, é correto 

afirmar-se que no (a): 

a) Panamá, em 1989, a posse de Manuel Noriega, aliado politicamente aos Estados Unidos, permitiu 

o cancelamento do acordo firmado anteriormente entre esses países, o qual previa a devolução 

à soberania panamenha. 

b) Caribe, as intervenções militares norte-americanas encerram-se com a adoção da política de 

defesa dos direitos humanos durante a presidência de Jimmy Carter nos Estados Unidos, entre 

1977-1980. 

c) Chile, a coalizão de forças operárias e camponesas lideradas pelo líder socialista Salvador Allende 

derrubou, em 1973, o regime militar que há décadas governava o país. 

d) Nicarágua, a Revolução Sandinista, em 1979, vitoriosa contra a ditadura de Anastácio Somoza, 

instituiu um governo de tendência socialista apoiado pelo regime cubano, desestabilizando 

politicamente a América Central. 

e) Argentina, a reconquista das Ilhas Malvinas (Falklands) após a vitória na guerra contra a Inglaterra, 

em 1982, ampliou a base popular do governo militar, favorecendo sua permanência no poder até 

os dias atuais. 

3. Os governos de Getúlio Vargas (2º fase) e João Goulart, no Brasil, Perón na Argentina e Lázaro 

Cárdenas no México, de dar o caráter populista tiveram que buscar iniciativas para a solução de dois 

problemas fundamentais. 

São eles: 

a) distribuição de renda e, fundamentalmente, reforma urbana; 

b) industrialização e controle sobre os trabalhadores; 

c) resistência ao nazi-fascismo e distribuição de renda; 

d) intimidar os pelegos sindicais e, fundamentalmente, coibir o capital estrangeiro; 

e) acelerar a reforma agrária e. 

4. No período que se estende da década de 30 até o pós-guerra, diversos países da América Latina 

passaram por transformações de suas estruturas políticas, econômicas e sociais. Como resultado 

dessas transformações identificamos o surgimento de movimentos reformistas sociais e a emergência 

de governos populistas em diversos países latino-americanos. Assinale a opção que se relaciona 

corretamente com essa fase do Populismo. 

a) Enfraquecimento político e social das organizações e representações sindicais e do operariado 

urbano. 

b) Exclusão do operariado da legislação trabalhista, criada nesse período, que privilegiava os 

segmentos médios urbanos e industriais. 

c) Monopólio dos grupos empresariais privados no processo de industrialização da América Latina. 

d) Crise do Estado oligárquico baseado nos modelos econômicos agroexportadores. 

e) Fortalecimento dos partidos políticos ideologicamente constituídos em oposição aos movimentos 

nacionalistas. 
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5. O "peronismo", fenômeno político que surge na Argentina na década de 1940, pode ser identificado 

como: 

a) a variante argentina do fascismo europeu, tendo nas classes médias sua principal base social; 

b) mais um dos regimes ditatoriais da tradição caudilhista latino-americana e identificado com as 

populações rurais; 

c) uma tendência demagógica e oportunista, voltada para o desenvolvimento do operariado em 

bases nacionalistas; 

d) uma forma de "populismo", apoiada nos setores mais novos do proletariado urbano e nas 

camadas inferiores das classes médias; 

e) uma ditadura popular de novo tipo, uma vez que contava com o apoio do campesinato e dos 

operários pobres. 

6. Considerando-se a conjuntura da política externa dos Estados Unidos desde a gestão John Kennedy 

até a gestão Lindon Johnson, podemos afirmar que: 

a) a implantação do Programa de Aliança para o Progresso, por Johnson, caracterizou-se pela 

doação de alimentos, particularmente leite, para a América Latina. 

b) o incidente conhecido como "Invasão da Baía dos Porcos", no governo Kennedy, caracterizou-se 

como uma fracassada tentativa americana de invadir Cuba. 

c) a desestabilização da maioria das democracias latino-americanas pela CIA, com o objetivo de 

implantar governos ditatoriais "confiáveis", marcou o governo Kennedy. 

d) a escalada americana no Vietnã, Laos e Camboja, no governo Johnson, deve ser entendida pela 

retirada das tropas inglesas, paralelamente à influência chinesa nessas regiões. 

e) os governos Kennedy e Johnson foram marcados pelo acirramento do macartismo e, 

consequentemente, pelo aumento de tensão com o bloco socialista. 

7. Fragmento sobre a América Latina: 

"...o novo regime já não é oligárquico, não obstante as oligarquias não tenham sido fundamentalmente 

afetadas em suas funções de hegemonia social e política aos níveis local e regional e se encontrem, de 

algum modo, representadas no Estado (...) Trata-se de um Estado de Compromisso que é ao mesmo 

tempo um Estado de Massas, expressão da prolongada crise agrária, da dependência social dos grupos 

de classe média, da dependência social e econômica da burguesia industrial e da crescente pressão 

popular." 

O fragmento trata do surgimento, na região, dos regimes: 

a) Populistas. 

b) Comunistas. 

c) Neoliberais. 

d) Autonomistas. 

e) Socialistas. 

8. A "Aliança para o Progresso" foi: 

a) um tratado de comércio entre os países latino-americanos para a ampliação do intercâmbio 

industrial através das reduções das barreiras alfandegárias entre eles; 

b) um acordo de cooperação do governo norte-americano do presidente Robert Kennedy com os 

governos asiáticos visando à independência econômica de seus países; 

c) uma ação do governo norte-americano em direção ao apaziguamento dos nacionalismos e das 

guerrilhas da América Latina, através de estímulos à modernização; 

d) uma aliança econômica e militar dos EUA com os países latino-americanos visando derrubar o 

governo comunista de Fidel Castro em Cuba; 

e) uma aliança de países europeus visando a formação da Comunidade Econômica Europeia. 

9. O primeiro projeto de implantação global do neoliberalismo na América Latina teve início 

a) na Venezuela, após o "impeachment" do Presidente Carlos Andrés Peres. 

b) no Chile, a partir da ditadura de Pinochet. 

c) no Brasil, com a formulação do Plano Trienal do Governo João Goulart. 

d) em Cuba, com a ascensão ao poder de Fidel Castro. 

e) no Peru, após o golpe de Estado que concentrou poderes nas mãos de Fujimori. 
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10. A Guerra Civil da Nicarágua trouxe, como consequência, no plano das relações continentais: 

a) o reposicionamento da política norte-americana com o regime de Somoza e o rompimento de 

relações da OEA com o governo vigente; 

b) a invasão da OEA, não respeitando a autodeterminação da Nicarágua; 

c) a ajuda militar dos países do bloco andino ao governo de Somoza; 

d) a intervenção da força de paz da ONU para proteger a população civil e deter os saques 

efetuados no comércio; 

e) a convocação da Conferência dos Não-Aliados em Cuba para tomar posição no conflito interno 

da Nicarágua. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

A Operação Condor foi um pacto criminal dos regimes militares  
Em documentário, diretor brasileiro resgata atrocidades cometidas no âmbito da aliança entre países 

 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/operacao-condor-foi-um-pacto-criminal-dos-regimes-

militares>. 

 do sul, gerenciada pelos EUA. 

Comente um pouco sobre essa relação. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

Salvador Allende foi o primeiro presidente declaradamente comunista eleito. 

2. d 

A Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) derrubou o governo de Anastácio Somoza, que tinha 

apoio norte-americano, colocando no poder Daniel Ortega. 

3. b 

Investindo do projeto industrial, em geral, este governo atrelavam os sindicados ao Estado, como forma 

de ampliar o controle sobre os trabalhadores.  

4. d 

Com a crise deste modelo, emergem governos comprometidos com o projeto industrial, junto com o 

qual tentavam ampliar o controle sob a classe operária.  

5. d 

Utilizando uma pauta de ação política extremamente voltada às classes operárias, Perón incentivou a 

ampliação dos direitos trabalhistas e a organização dos movimentos sindicais argentinos. 

6. b 

Essa tentativa tinha como objetivo frear o processo revolucionário cubano, no entanto, a tentativa norte 

americana foi derrotada.  

7. a 

O Populismo é entendido como uma forma de governar em que o governante utiliza de vários recursos 

para obter apoio popular 

8. c  

A Aliança para o Progresso foi um projeto político executado pelo governo dos Estados Unidos durante 

a presidência de John F. Kennedy. O objetivo era integrar os países da América nos aspectos político, 

econômico, social e cultural frente à ameaça soviética, vista como um regime comunista no continente 

9. b  

O general Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através de um golpe  com o apoio norte 

americano  derrubando o governo de esquerda de Salvador Allende.  

10. a  

No contexto da guerra, os Estados Unidos romperam com Somoza, conhecido internacionalmente por 

seus abusos contra os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, não queria a frente sandinista no poder.  

 

Questão Contexto 

 
A Operação Condor estrutura as relações entre os países membros de ditaduras militares, como Brasil e 

Chile. Informações eram trocadas com a intenção de fortalecer a repressão e busca internacional de 

foragidos políticos. Toda logística era amparada pelos EUA e houve um intenso desaparecimento de 

pessoas durante a operação. 
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RESUMO   
 

 

Revolução Mexicana 
O México desde sua independência tinha as terras majoritariamente nas mãos dos grandes latifúndios, a partir 

da segunda metade do século XX o governo mexicano emplacou diversas leis sobre as pequenas 

propriedades, a fim de concentrar as terras nas mãos de grandes latifundiários, os indígenas foram afetados 

também, essa política de terras gerou diversas revoltas no fim do século XIX e no início do século XX grande 

parte dos índios ou foi deportada para Yucatán como foi o caso dos Iaquis em 1908. 

A situação agrária estava mal, a distribuição de terras era injusta, as leis favoreciam muito mais os latifundiários 

do que os pequenos proprietários que eram obrigados a pagar altos impostos, além disso os grandes 

proprietários eram os únicos que conseguiam empréstimos junto ao governo e aos bancos. No início do 

século XX começa a exploração de petróleo pelas empresas estrangeiras, principalmente dos Estados 

Unidos, essa renda desenvolveu as indústrias, ferrovias e a mineração mexicana. Esse momento o crescimento 

de uma burguesia industrial no México, esse grupo defendia uma modernização da política e economia do 

país, e os descontentamentos dessa classe com os dos trabalhadores acabou dando os motivos para a eclosão 

dos movimentos. 

No campo político desde 1876 o país estava sob o comando do ditador Porfírio Díaz que se mantinha no poder 

por eleições fraudadas e por meio da perseguição a opositores, ainda sim o México teve um grande 

crescimento econômico e industrial as custas da exploração excessiva dos trabalhadores, no entanto na 

primeira década do século XX a iminente morte de Diaz e a sociedade descrita anteriormente rebentaram 

diversas crises nessa época, em uma entrevista Porfírio garantiu que não tentaria a reeleição provocando uma 

reação da oposição. 

Assim iniciavam-se os partidos e campanhas políticas, a mais proeminente era a de Francisco Ignácio Madero 

Gonzalez que rodou o país angariando apoio político para formar seu partido e assim lançar candidatos para 

a eleição porém, Madero é preso por se rebelar contra as autoridades (o que não procedia) e as eleições 

ocorrem enquanto ele estava na cadeia. Porfírio que havia prometido não se reeleger não somente se 

candidata como também é reeleito. 

Madero consegue escapar da prisão e se refugia em San Antônio nos EUA e proclama o Plano de San Luís em 

1910, convocando o povo a pegar em armas contra o governo de Díaz, o conflito começou ao norte do país, 

contudo se espalha para todo o território mexicano, os rebeldes nesse momento ocupam a cidade de Juarez 

no estado de Chihuahua, como resultado Porfírio renuncia e se refugia em Paris. 

No ano seguinte em 1911 ocorrem eleições presidenciais, e Madero é eleito, porém o desarmamento 

completo das tropas rebeldes não aconteceu, assim Madero solicita a Emiliano Zapata, líder revolucionário 

camponês, que baixe as armas. Mas para Zapata, a eleição de Francisco Madero não significava a aplicação 

do combinado e este se recusa a baixar suas armas sem um acordo que garantisse melhorias de vida aos 

camponeses, ele então é emboscado pelas tropas de Madero, este escapa e continuam as hostilidades com 

Zapata ao sul e ao norte com Pascual Orozco que rompera relações com Madero por divergências internas. 

A guerra tinha dois anos já quando em 1913 surge um movimento contrarrevolucionário dentro das forças 

armadas liderado por Félix Díaz, Bernardo Reyes e Victorino Huerta que derruba o governo de Madero e o 

assassina junto com seu irmão e seu vice-presidente, Huerta então assume o governo com apoio dos Estados 

Unidos, no entanto os movimentos revolucionários continuavam a lutar no país, Zapata pelo sul e Venustiano 

Carranza pelo norte. O Exército Constitucionalista no comando desses dois líderes das facções avançava 

contra o presidente Huerta. 

Os Estados Unidos que antes reconheciam o governo de Huerta, com a mudança presidencial subindo 

Woodrow Wilson no poder o reconhecimento é rompido e as relações se deterioram até que os EUA depois 

de incidentes envolvendo civis e para proteger os seus interesses ocupam a cidade portuária de Vera Cruz 

por seis meses, de abril a novembro de 1914. 

Huerta tinha seus planos arruinados pela luta contra os revolucionários e depois da ocupação de Vera Cruz 

pelos Estados Unidos, este então renuncia e foge do país. Nesse momento o povo mexicano estava em luta 

e divido em inúmeras facções que queriam o poder para por em prática seu plano para o país, com o 

presidente fora as diferenças entre os grupos esquentam, porém, Venustiano Carranza a fim de alinhar as 

facções da revolução convoca os principais líderes na Convenção de Aguascalientes em 1914, Carranza 
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aproveita a situação e renuncia do comando do exército se retirando da Convenção, seu comando não era 

soberano já que Zapata não reconhecia a sua autoridade como chefe do exército. 

Ao fim da convenção é eleito como presidente da república Eulálio Gutiérrez e Francisco  

chefe do exército convencionalista (formado na reunião) que mais tarde iria enfrentar as tropas de Carranza, 

Villa e Zapata agora alinhados entravam na Cidade do México em dezembro com uma força de mais de 60.000 

homens enquanto Venustiano ia para Vera Cruz. 

A convenção não resolveu a luta das facções, assim depois de muitas lutas Carranza e o seu Exército 

Constitucionalista derrotam o Exército Convencionalista em 1917 e caminham para colocar o seu líder na 

presidência em 1917, neste mesmo ano é feita a Constituição Mexicana. A carta que era de inspiração liberal, 

separava finalmente igreja e estado, dava ao governo o poder de expropriar as terras, criava o salário mínimo 

e a jornada de trabalha de oito horas. 

Mesmo com a aparente derrota dos Convencionalistas o país não estava totalmente pacificado, Pancho Villa 

e Emiliano Zapata ainda lutavam pela reforma agrária que por não ser do interesse dos presidentes durante o 

processo revolucionário já que a maioria deles era composta de grandes latifundiários. Carranza apesar de 

não fazer parte desse grupo estava em defesa dele. 

Por ser mais alinhado aos seus interesses Carranza recebeu apoio dos Estados Unidos, chegando até mesmo 

a ocupar o norte do país em uma tentativa de prender Pancho Villa e Emiliano Zapata. O esforço de Carranza 

em acabar com as milícias revolucionárias vai se concretizando a partir de 1919 quando Zapata é assassinado 

a mando do presidente, Pancho Villa é morto em 1923 enfraquecendo de vez o ímpeto revolucionário dos 

camponeses. 

Os Estados Unidos, por sua vez fazia outro tipo de pressão, a favor das reformas, na tentativa de evitar mais 

problemas com novos exércitos, a Igreja por sua vez, pressionava pelo contrário tendo em vista recuperar 

suas terras e a posição de prestígio anteriores a revolução. Essa oposição acabou por enfraquecer o andar da 

revolução esfriando as pressões populares por mudanças que iriam acontecer em um ritmo bem lento ao 

logo do resto do século. 

Ainda sim os ecos da revolução alimentaram outros movimentos como o Exército Zapatista de Libertação 

Nacional (EZLN) que ainda é ativo nas montanhas de Chiapas no México, com o passar dos anos os ideais da 

revolução foram institucionalizados e alguns aspectos foram adaptados ao ambiente político partidário, a 

maior demonstração desse aspecto peculiar é a criação do Partido Revolucionário Nacional em 1929 e o 

Partido revolucionário Institucional em 1946. 

 

Cuba e a Revolução Cubana 
Antes da Revolução de 1959, Cuba era um país com uma forte intervenção dos Estados Unidos, praticamente 

desde sua independência do império espanhol em 1902 com a ajuda direta dos EUA na Guerra Hispano-

Americana estes detêm uma boa parte da economia da ilha investindo principalmente em plantações de cana 

de açúcar, tabaco e no setor de turismo e entretenimento, contudo a interferência ultrapassava o cenário 

econômico e passava para o político onde os EUA sempre faziam vencer os candidatos que apoiassem seus 

interesses. 

Além disso, o povo cubano estava deixado na miséria e em grande parte analfabeto o que somente ampliava 

os anseios por mudanças dentro do cenário de extrema dependência dos EUA. Dentro deste contexto o 

Partido Comunista de Cuba decide financiar a luta revolucionária de Fidel Castro em resposta a ditadura de 

Fulgêncio Batista que empreendeu uma enorme repressão aos opositores. Em 1956 é começada a empreitada 

revolucionária, a bordo do iate Gramma Fidel Castro, Ernesto Guevara e Raúl Castro desembarcam em Cuba 

sendo recebidos a tiros pelas tropas de Batista e fogem para a Sierra Maestra no sul de Cuba. 

Montando seu quartel general na área montanhosa a guerrilha iria empreender diversas ações contra os 

militares de Batista e promover sabotagens contra linhas férreas e outros meio de transportes além de prédios 

públicos, principalmente por parte dos apoiadores urbanos da guerrilha camponesa, em 1959 o Movimento 

Revolucionário 28 de Julho (o MR287) toma Havana com forte apoio da população forçando a fuga de 

Fulgêncio Batista para Miami, assim como os estadunidenses e grande parte da burguesia cubana.  

Assim que Fidel toma o poder ele institui reformas nacionalistas, nacionalizando empresas estrangeiras, 

prende opositores políticos e inicia a reforma agrária. Até esse ponto a revolução de Fidel é nacionalista, 

porém com essas nacionalizações os Estados Unidos acabam cortando as relações com o país norte 

americano e dando uma guinada a esquerda se aproxima do espectro socialista e da União Soviética.  

Em 1961, após a fracassada tentativa de invasão de dissidentes cubanos treinados pelas CIA nos EUA, a Invasão 

da Baia dos Porcos, a expulsão de Cuba da OEA por parte dos Estados Unidos e o bloqueio econômico 

imposto pelos EUA, Fidel Castro da uma guinada para o socialismo com a aproximação com a União Soviética, 

essa aproximação se manteve até o fim da União Soviética com o momento mais tenso em 1962 quando os 

soviéticos iriam instalar uma base de mísseis em Cuba (que fica a 140km da costa dos EUA), a base foi desfeita 

após muita tensão internacional, em troca os EUA retiraram a base de mísseis na Turquia, próximo a URSS. 
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Chile 
Os primeiros anos do século XX no Chile foram de uma dominação de mercado plena pelos Estados Unidos, 

que super exploravam os trabalhadores daquele lugar, isso gerou diversas greves em 1907 de movimentos 

sindicais ligados ao anarquismo e socialismo para a melhoria das condições de vida dos mineiros. Isso gerou 

uma enorme repressão aos movimentos de trabalhadores, mesmo assim as lideranças conseguem fundar em 

1912 o Partido Trabalhador Socialista, ainda sim os governos liberais continuam dominando a política e 

implicando uma política de repressão e superexploração do trabalhador. 

Essa realidade dura até 1920, quando Arturo Alessandri é eleito, ele tenta colocar uma nova legislação 

trabalhista mas para na pressão dos conservadores, somente em 1924 com a intervenção dos militares que a 

legislação é aprovada, mas com a crise o presidente foge para o exílio e os militares tomam o poder, mas em 

1925 Arturo é chamado de volta e consegue emplacar uma nova constituição garantindo direitos para os 

trabalhadores. 

No entanto Arturo enfrenta uma nova crise, dessa vez com o seu ministro de guerra Carlos Ibañez de Campo, 

as desavenças acabam fazendo Alessandri se afastar e com isso Ibañez assume de fato o poder do país sendo 

eleito em 1927, ele começa um governo populista e corporativista, este faz o Código do Trabalho e 

regulamenta em definitivo as relações trabalhistas. No entanto, Ibañez instituiu também uma ditadura 

disfarçada com repressão e censura aos seus opositores muito semelhante aos governos de Vargas no Brasil 

e Perón na Argentina. 

Ibañez acaba aumentando os investimentos no Chile e com isso a dívida estrangeira aumentou também, com 

a chegada da crise de 1929 o presidente enfrenta diversas greves e motins, assim, o presidente Ibañez 

renuncia em 1931. Assim sobe ao cargo Juan Esteban Montero que ainda enfrenta diversas insurreições como 

a revolta da marinha e o golpe de julho de 1932 que proclamou a República Socialista do Chile pelas mãos 

de Carlos ila 

prender seus dois outros companheiros e depois ser afastado pelo exército. 

Depois do término do governo socialista Arturo Alessandri assume novamente o poder sendo eleito pelo 

Partido Radical e governa até 1938, a cena política estava dividida, no dentro o Partido Radical apoiado pela 

classe média, a ultradireita identificada com o nazismo e fascismo e os socialistas e comunistas pela esquerda, 

assim, diante do cenário de iminente domínio dos fascistas, o Partido Radical se aproxima dos partidos 

socialistas. No entanto no campo econômico Arturo consegue estabilizar o país e fazer a econômica crescer 

novamente. 

No entanto, o clima de crescimento e estabilidade era aparente, as agitações continuavam e o Massacre de 

Ranquil de 1936 acaba sendo um estopim na política chilena, a morte de 200 trabalhadores em um piquete 

inflama a nação e espalha manifestações por todo o território. Desse modo, Arturo fecha o congresso no 

mesmo ano e assim segue até 1938 quando termina seu mandato e Pedro Aguirre Cerda do Partido Radical é 

eleito com apoio dos comunistas e socialistas formando a Frente Popular. 

 O governo de Aguirre foi desenvolvimentista, controlou a oligarquia agrária, fez uma política de substituição 

das importações durante a guerra, investiu nas indústrias de base (principalmente na do aço), iniciam-se as 

explorações de petróleo na Patagônia chilena e foram construídas diversas hidrelétricas, além disso, Aguirre 

ainda investiu e reformou a educação chilena. 

Os anos 1940 e 1950 foi marcado por um domínio dos radicais no poder como Aguirre (1938-1941), Juan 

Antônio Rios 1942-1946) e Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952). Nesse período a economia chilena teve uma 

enorme participação do estado, principalmente em seu papel de desenvolvimento de infraestrutura. Porém, 

em 1952, Carlos Ibañez assume novamente a presidência, dessa vez apoiado pelos socialistas, camponeses, 

operários e das mulheres (que votavam pela primeira vez no Chile), seu governo foi marcado por uma 

intervenção na economia por meio de uma série de empresas estatais que acabaram fracassando e assim 

diminuindo seu poder político, este sai da presidência em 1958, substituído pelo candidato conservador 

independente Jorge Alessandri. 

Eduardo Frei Montalva é eleito pelo Partido Democrático Cristão em 1964, com um maciço apoio dos Estados 

Unidos por meio da CIA, a fim de derrotar o socialista Salvador Allende. Seu governo foi desenvolvimentista, 

nacionalizou as minas de cobre, iniciou uma tímida reforma agrária e uma reforma educacional onde 

conseguiu 98% de assiduidade dos alunos no nível básico. 

Sua timidez nas reformas e as dívidas contraídas com os empréstimos para seus projetos desenvolvimentista 

acabou provocando críticas dos partidos comunistas e uma divisão em seu partido, sendo que parte apoiou 

a Unidade Popular de Salvador Allende, que foi eleito em 1970. 

Salvador Allende, tentou uma via chilena para o socialismo, que consistia em nacionalizar empresas 

estrangeiras e promover a reforma agrária. Seria uma transição pacífica, sem a tomada de poder e de modo 

democrático respeitando a constituição chilena. As ações de Allende formaram uma enorme oposição de 
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direita formada pela classe média chilena e pela alta cúpula do exército, o apoio dos EUA ao movimento 

golpista de 1973 foi essencial para o sucesso dos golpistas liderados pelo general Augusto Pinochet. 

O movimento começou em Valparaíso na costa e terminou com o bombardeamento do palácio La Moneda 

resultando na morte de Salvador Allende que resistiu pessoalmente de uma das janelas aos militares que 

tentavam invadir e tomar o poder. A economia chilena foi basicamente para atender os interesses dos Estados 

Unidos adotando um neoliberalismo radical, a ditadura foi marcada por uma enorme repressão aos opositores 

do regime com tortura, sequestro e assassinato de diversos opositores do regime inclusive com o uso de 

técnicas cruéis de homicídio como os voos da morte, que arremessavam opositores de helicópteros e aviões 

no mar.  

O Chile junto com as ditaduras do Brasil, Uruguai e Argentina participaram da Operação Condor que 

objetivava matar 

os líderes opositores da América Latina como João Goulart, presidente deposto do Brasil e exilado no 

Uruguai. A ditadura chilena durou 26 anos (1973-1987), mas o primeiro sinal de fraqueza foi quando Pinochet 

tentou emplacar uma constituição que legitimasse o governo ditatorial, nesse momento houve uma intensa 

atividade dos grupos opositores que sete anos mais tarde em 1987 conseguiu um plebiscito que iria legitimar 

ou terminar a permanência de Augusto Pinochet no poder, o Não venceu e em 1989 foi eleito Patrício Alwyn  

para o cargo de presidente da república. 

 

Argentina 
Os argentinos experimentavam uma idade de ouro com altas taxas de alfabetização e bons índices 

econômicos, apesar de não ter uma grande industrialização sua agricultura e pecuária tomavam o 

protagonismo econômico. Porém, o século XX começa agitado no país platino, grupos excluídos do governo 

oligárquico liberal que comandava o país se uniram na União Cívica desde 1890, esta organização se dividiu 

entre União Cívica Nacional (acordado com os oligárquicos por Bartolomé Mitre) e União Cívica Radical em 

1891.  

Depois de uma revolta fracassada em 1893 os radicais tentaram novamente buscar o poder sob o comando 

de Hipólito Yrigoen, a revolta que pedia mais participação popular na política e melhorias na condição social 

foi novamente sufocada pelo governo, assim em 1912, o presidente Roque Sáenz Peña institui o voto 

masculino universal e secreto para apaziguar os ânimos. 

Em 1916, Hipólito Yrigoen promulga reformas sociais e econômicas de assistência aos pequenos agricultores 

e a pequenas empresas, a União Cívica Radical governou o país até o fim da década de 1920, Yrigoen estava 

novamente à frente do país quando a nação foi abalada pela crise de 1929, Yrigoen havia tomado medidas 

impopulares como a demissão de diversos funcionários públicos o que aumentou o desemprego. 

Devido ao agravamento da crise de 1929, em 1930, José Félix Uriburu dá um golpe de estado e assume o 

poder em 6 de setembro, devido a baixa popularidade de Yrigoen deteriorada pela recessão o golpe 

praticamente não teve resistência e grande parte da população apoiou os militares em frente a Casa Rosada. 

Uriburo foi o primeiro presidente do regime 

de inspiração fascista, que esmagava sistematicamente seus opositores, revogando a constituição de 1853.  

O governo da Argentina sela um acordo secreto com os ingleses, que assegurava as exportações de carne 

em troca de vantagens econômicas como a exploração do sistema de transporte público de Buenos Aires. A 

economia adota uma política protecionista no setor industrial gerando a criação de diversas empresas 

nacionais para substituir as importações durante a segunda guerra, junto com o protecionismo Félix operou 

com uma forte tendência intervencionista criando inclusive o Banco Central da Argentina. 

Essa escolhas no campo da economia fizeram a Argentina conhecer um enorme êxodo rural provocado pelos 

reflexos da Crise de 1929 sendo que pela primeira vez na história a atividade industrial era maior que a agrícola 

em 1943. O último presidente deste período Ramón Castillo adota a neutralidade durante a Segunda Guerra, 

porém coloca o país em estado de sítio, a fim de evitar possíveis rebeliões ou conflitos, mas fortalece a defesa 

nacional e cria a Marinha Mercante Argentina que continua a exportar carne aos aliados.  

Os militares no governo viram sua popularidade baixar por causa de diversas denúncias de corrupção e fraude 

eleitoral, em 1942 começa a se formar o Grupo de Oficiales Unidos, composto por jovens oficiais das forças 

armadas que eram contra o regime, um deles era Juan Domingo Perón, que mais tarde será eleito presidente 

seis anos mais tarde. O regime foi derrubado depois da demissão de Pedro Pablo Ramírez que estava 

organizando uma chapa presidencial de oposição, depois disso Arthur Rawson liderou um grupo militar que 

depôs Ramón Castillo e termina com a chamada década infame, Rawson assume o poder por três dias e passa 

para Pedro Pablo Ramirez, que por romper com o eixo pressionado pelos EUA é deposto e em seu lugar 

assume Eldemiro Julián Farrell em fevereiro de 1944. 

Após a revolução de 1943, foram realizadas novas eleições em 1946, o Juán Domingo Perón que havia 

participados dos dois últimos governos  como ministro do trabalho e no de Farrell como ministro da guerra, 

este é pressionado a renunciar e é preso depois de deixar o cargo de vice-presidente, sua popularidade era 
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tamanha que milhares de trabalhadores vão para a frente da Casa Rosada, pressionado Farrel liberta Perón e 

convoca novas eleições. 

Perón foi eleito presidente com 52,4% dos votos, ele tinha um viés totalmente populista, nacionalista e 

trabalhista (o peronismo), em seu primeiro mandato ele quita a dívida externa, nacionaliza empresas 

estrangeiras, melhora os salários e as condições de trabalho. Sua esposa Eva Perón é uma figura muito amada 

na Argentina por seus projetos de assistência social e por sua negociação bem sucedida com os 

parlamentares pelo sufrágio universal feminino. 

Em seu segundo mandato em 1951, que basicamente foi uma continuação do primeiro nas questões sociais, 

com avanços na educação pública e saneamento básico, em 1954 o congresso aprova o divórcio, elimina as 

isenções fiscais para as igrejas e impõe a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Porém, em 1955, parte 

das forças armadas bombardeia a Praça de Maio em Buenos Aires durante um comício de apoio ao presidente 

a fim de matar Perón, o golpe fracassado foi provocado por uma reforma constitucional feita em 1949 em 

que o presidente desejava maior intervenção na economia irritando setores mais conservadores, contudo o 

apoio dos civis e militares leais ao presidente 

impediu a queda de Perón por alguns meses. 

Depois do fracassado golpe de junho, em setembro estoura uma insurreição na província de Córdoba 

diversos combates entre militares e civis de ambos os lados com intenso uso de navios e aviões duram de 16 

a 21 de setembro de 1955, neste último dia Perón se exila no Paraguai e depois segue para a Espanha. O 

governo agora sob direção do general Eduardo Lonardi tentava tirar Perón da vida política, mas sem intensa 

repressão ou revogação da constituição de 1949.   

Nessa primeira fase havia uma enorme disputa de poder dentro das forças armadas entre os nacionalistas 

católicos (mais pacífico e com a intenção de manter as conquistas sociais e laborais) e o grupo dos liberais 

(que era totalmente anti-peronista e a favor de uma economia mais liberal). 

O setor nacionalista católico ficava mais perto do peronismo e de sua força maior a CGT (Confederação 

Geral do Trabalho), estes negociavam por mais liberdade sindical dentro do governo, enquanto isso a ala 

liberal comandada pelo vice-presidente almirante Isaac Rojas estes formam a Junta Consultiva Nacional com 

diversos partidos, a Junta atuaria como um senado federal que por meio de um golpe institucional derruba 

o presidente Lonardi, colocando o General Pedro Aramburu no seu lugar. 

A CGT em resposta da queda de seu aliado declara uma greve geral durante três dias, o governo militar (agora 

comandado pelos liberais) prende 9000 líderes sindicais incluindo membros altos da CGT que agora se 

encontra sob intervenção do governo, além disso o presidente baixa um decreto colocando o peronismo na 

ilegalidade. Alguns anos mais tarde o presidente cogitou recolocar o peronismo na legalidade depois de ter 

ordenado a tentativa de assassinato de Juán Perón em Caracas na Venezuela, contudo este entra em conflito 

com seu vice Rojas e com a marinha e desiste da legalização do peronismo. 

Em 1957 foi aprovada uma reforma na constituição de 1949 feita no governo peronista, são eleitos deputados 

de diversos partidos, porém a maioria dos votos (cerca de 2.150 milhões) foi em branco segundo a orientação 

do próprio Juan Perón. A constituinte começou com debates produtivos, mas sofreu um abandono em massa 

da ala mais conservadora quando iriam discutir os assuntos sociais, trabalhistas e econômicas, algumas 

reformas entraram na constituição a partir dos deputados de esquerda, mas grande parte delas ficou de fora 

como o direito de reunião e o crime de racismo. 

A constituição ainda foi marcada de uma intensa repressão em 1956 depois de uma insurreição cívico-militar 

capitaneada pelo general Juan José Valle sendo prontamente reprimida pelo governo, sua repressão foi 

seguida de um massacre generalizado contra opositores do governo militar com uma enorme gama de 

processos ilegais que condenaram os opositores e fuzilamentos sem registro algum de civis nas ruas, tendo 

até mesmo um assalto por parte do exército à embaixada do Haiti capturando asilados políticos que foram 

devolvidos logo em seguida. 

Em 1958 é eleito presidente da Argentina o membro da UCR Arturo Frondizi, que chegou ao cargo graças a 

um acordo feito durante a campanha que trocava a legalidade do Partido Justicialista (peronista) por votos 

em Arturo, seu governo marco um dos maiores crescimentos econômicos do país graças a investimentos em 

infraestrutura elétrica, de transporte e petroquímica além de reformas sindicais e na educação, seu governo 

sofreu seis tentativas de golpe por parte dos militares, teve uma política externa independente sendo contra 

a expulsão de Cuba da OEA (Organização dos Estados Americanos) recebendo o líder cubano Fidel Castro 

na Casa Rosada. 

Em 1961 Frondizi anula a restrição do peronismo, o que irrita os militares, no ano seguinte os peronistas 

ganham a maioria da bancada nas eleições legislativas levando os militares a pedir a anulação do pleito o que 

não ocorreu desencadeando outro golpe militar em março de 1962 que o manteve preso até a posse de 

Arturo Illia eleito em 1963, nesse meio tempo o peronismo foi novamente revogado. Arturo Illia deu  

continuidade a prosperidade iniciada por seu antecessor, mas as tentativas de recolocar o peronismo na 
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legalidade levaram a um novo golpe de estado em 1966 capitaneado por Juan Carlos Oganía, desta vez os 

militares ficariam no poder sem previsão de saída. 

Oganía foi o primeiro presidente do governo militar, este extinguiu todos os partidos e direitos políticos do 

cidadão, a a econômica teve um caráter liberal permitindo a entrada de grandes empresas estrangeiras no 

país, ao mesmo tempo que reprimia fortemente qualquer movimentação popular ou trabalhista, exemplo 

disso foi o Cordobazo e os Rosariazo respectivamente nas cidades de Córdoba e Rosário, Ogania fiou 

conhecido por uma forte repressão nas universidades também, encaradas pelos militares como antros de 

subversão.  

Com a saúde debilitada Oganía é substituído do governo em 1970 por uma junta militar que coloca Roberto 

Marcelo Lievingston no poder, que por ser incompetente em manter a ordem política é substituído por 

Alejandro Lanusse. Alejandro faz inúmeros investimentos em obras de infraestrutura, mas ainda sim é visto 

com enorme antipatia pela população, as ações do grupo guerrilheiro de esquerda do Exército 

Revolucionário do Povo aumentam e a repressão responde com inúmeras mortes de opositores, vendo a 

iminente queda Lanusse prepara a volta do regime democrático e em 1973 convoca novas eleições com o 

Partido Justicialista mas sem Perón.  

Hector José Cámpora é eleito presidente por uma coligação dos peronistas com partidos menores, o slogan 

 Após o governo de Cámpora, que renunciou 

convocando novas eleições poucos meses depois de Perón regressar para a Argentina e ganha as eleições 

com 62% dos votos no entanto o presidente vem a falecer e sua mulher e vice-presidente Maria Estela 

Martínez Perón assume o poder, seu mandato ficou marcado por investimentos em infraestrutura e pelo pacto 

entre os empresários e os sindicatos.  

A Argentina havia crescido no período Perón-Perón, no entanto Estela não tinha uma popularidade tão alta 

com o povo argentino o que facilitou sua destituição em 1976 quando esta tentou emplacar reformas 

previdenciárias e trabalhistas mas foi impedida pelos militares e civis conservadores, Maria Martinez foi 

mantida em prisão domiciliar até 1981 quando se exilou na Espanha. 

O novo regime militar argentino seria o mais sangrento de sua história, seguindo a política da guerra fria 

influenciada pelos Estados Unidos que derrubou governos sociais democráticos pela América Latina o 

governo intensificou a repressão e o terrorismo de estado com os famigerados voos da morte, que 

arremessavam de helicópteros ou aviões opositores do regime no mar ou na Bacia do Prata.  

O regime ainda mantinha um sistema de rapto e adoção a outros casais de crianças filhas de opositores do 

governo, além de prisões e cemitérios clandestinos, a repressão se estendeu também aos advogados e 

médicos que prestavam assistência aos perseguidos políticos, no número total estimado de desaparecidos e 

mortos é estimado em 30.000. A organização política foi em torno de uma junta militar que tinha 

representantes das três forças armadas que assumiam funções legislativas e executivas ainda sim um dos três 

presidentes tinha um poder maior, estes governavam por decreto e os direitos políticos dos cidadãos foram 

suspensos, o campo da economia em um aspecto geral foi tomado por medidas liberais e abertura ao 

investimento estrangeiro. 

O governo militar começou a cair durante a Guerra das Malvinas, um conjunto de ilhas do círculo polar que 

inclui o arquipélago das Malvinas, Sandwich e Geórgia do Sul que pertence ao Reino Unido, apesar de 

geograficamente mais perto do território Argentino. A disputa pelas ilhas era mais frequente no século XIX, 

mas com a queda de popularidade do regime militar o governo quis unir o povo em torno do ideal 

nacionalista, mas a guerra que era recebida pelos argentinos como inútil e isso acelerou o processo de queda 

da terceira junta militar no mesmo ano, a quarta junta assume em 1983 e convoca novas eleições que dão a 

vitória ao candidato da UCR Raúl Alfonsin. 

O processo de redemocratização foi complexo acontecendo ainda rebeliões militares pontuais até 1989, 

porém sua consolidação foi rápida sendo um dos poucos países a terem grandes investigações dos crimes 

de estado ocorridos durante suas ditaduras. No entanto a economia do país quebrou e a Argentina mergulha 

em uma de suas piores crises no início dos anos 2000 o que gerou violentos protestos, com mortes nas ruas 

das grandes cidades, contra o desemprego e a inflação generalizada, a crise acarretou na renúncia do 

presidente Carlos de La Rua em 2001, três presidentes se seguiram em algumas semanas e em janeiro de 2002 

assumia Eduardo Duhalde que decreta a moratória de sua dívida, a esta altura um quarto da população estava 

sem emprego. 

No mesmo ano a economia começa a se estabilizar junto com a situação institucional que voltou a se acalmar, 

em 2003 Nestor Kirchner peronista social democrata é eleito presidente este termina de tirar a Argentina da 

crise renegociando contratos com concessionárias e com os credores externos além de nacionalizar algumas 

empresas antes privatizadas. Em 2007 sua mulher Cristina Férnandez de Kirchner é eleita presidente, e segue 

com os planos de seu marido principalmente depois da crise de 2008 onde intensificou as intervenções nos 

setores mais conturbados da economia. Porém em 2009 o casal perde a maioria no parlamento ainda sim 
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Cristina é a primeira mulher reeleita na América Latina, em 2015 é sucedida pelo neoliberal ex-prefeito de 

Buenos Aires Maurício Macri. 

 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1.  desembarcava clandestinamente na ilha um grupo de 

80 revolucionários decididos a pôr fim à ditadura de Fulgêncio Batista, que, com interrupções, 

governava o país desde 1934. Instalaram-se, então, em Sierra Maestra, de onde desencadearam 

ofensiva contra o  
Eduado Valladares e Márcia Berbel, Revoluções do século XX. 

O texto acima refere-se à Revolução Cubana, que:  

a) conseguiu instalar o socialismo em Cuba, superando as desigualdades sociais e construindo uma 

sociedade pluripartidária.  

b) mudou a sociedade cubana em muitos aspectos, mas enfrentou dificuldades para sobreviver 

economicamente. 

c) conseguiu instalar o socialismo em Cuba, mas não teve a solidariedade de outros povos que eram 

também socialistas.  

d) sobreviveu às pressões dos Estados Unidos, com quem tem atualmente boas relações 

diplomáticas. 

e) fracassou de uma forma geral, pois terminou com o autoritarismo e as desigualdades sociais que 

havia anteriormente 

2. -americanos já provaram ser a maior força coesiva de que se dispõe para assegurar 

a ordem pública e apoiar governos resolutos na tentativa de manter a segurança interna. As Forças 

Armadas da América Latina, atuando em conjunto com a polícia e outras forças de segurança, ajudaram 

a pôr cobro a desordens e greves, a conter ou eliminar terroristas e guerrilhas e desencorajar todos os 

 

Relatório do Comitê de Negócios Estrangeiros do Congresso dos Estados Unidos, 1967.  

Tendo por base as afirmações do Relatório, responda:  

a) A que situação histórica se refere o texto? Dê um exemplo.  

b) Qual o papel atribuído aos militares pelo Comitê? Explique sua resposta. 

3. Em 1970, as eleições presidenciais do Chile foram vencidas pelo socialista Salvador Allende, candidato 

da Aliança Popular, uma aliança de esquerda que aglutinava comunistas, socialistas e cristãos 

progressistas. Logo em seu primeiro ano de governo, Allende nacionalizou as minas de cobre, as 

siderúrgicas, as minas de carvão e salitre, as telecomunicações, os bancos, as ferrovias, a exploração 

de petróleo e a produção de energia elétrica. Além disso, aumentou o salário dos trabalhadores, 

reduziu o analfabetismo e deu início a uma reforma agrária. 
 Alceu Pazzinato e Maria Helena Senise, História Moderna e Contemporânea. 

Tais medidas provocaram, em 1973,  

a) uma reação de setores da Aliança Popular, que levou o general Augusto Pinochet ao poder.  

b) um golpe militar apoiado pelo governo norte americano, que deu início a uma ditadura.  

c) a oposição da aliança de esquerda ao presidente Allende, gerando a guerra suja.  

d) uma guerra civil que opôs socialistas e peronistas, com a vitória destes últimos.  

e) o respaldo do governo brasileiro a Salvador Allende, contra a tentativa golpista dos militares 

4. Operação Condor foi o nome dado ao plano integrado de repressão aos opositores das ditaduras 

militares-civis implantadas na América Latina durante os anos 60 e 70. Este operativo transnacional, dos 

serviços de inteligência e das polícias políticas, foi responsável por muitas prisões ilegais, torturas, 

sequestros e desaparecimentos de cidadãos de diferentes países deste continente. Participaram 

ativamente da Operação Condor os seguintes países:  

a) Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai;  

b) Argentina, Bolívia e Chile;  

c) Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai;  

d) Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Peru e Paraguai;  

e) Brasil, Bolívia, Chile e Paraguai. 
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5. 
precipício de luzes/ Entre saudades, soluço/ Eu vou morrer de bruços/ Nos braços de uma mulher/ 

Mas apaixonado ainda/ Dentro dos braços da camponesa/ Guerrilheira, manequim/ Ai de mim/ Nos 

 
Soy loco por ti, América,Gilberto Gil/Capinam, 1968.  

A década de 1960 foi marcada por uma intensa movimentação política e cultural na qual a participação 

dos jovens foi decisiva e registrada em diversos países do mundo. A esse respeito, é correto afirmar:  

a) A contestação foi essencialmente econômica e secundariamente política e cultural, como pode 

ser exemplificado pela Revolução Cultural chinesa e pela revolta dos estudantes na França, em 

1968, movimentos contrários a qualquer culto a personalidades.  

b) A vitória da Revolução Cubana não influenciou a juventude latino-americana devido ao embargo 

econômico e à política de isolamento sustentada pelos Estados Unidos contra o regime de Fidel 

Castro.  

c) A juventude estudantil brasileira manteve-se distante do processo político até o final de 1968, 

quando passou a organizar diversas manifestações de massas contra o regime militar.  

d) A América Latina tornou-se uma das únicas regiões não contaminadas pela Guerra Fria, graças ao 

estabelecimento de ditaduras militares e regimes nacionalistas refratários a qualquer vinculação 

com os Estados Unidos ou com o bloco soviético.  

e) Liberdade sexual, contracultura, revolução social, apologia à juventude e oposição à Guerra do 

Vietnã foram elementos da contestação dos anos sessenta. 

6. -dama 

 

perdeu importância ideológica dentro do Partido Justicialista (peronista) por ser o ícone de uma 

 
Folha de São Paulo, 26 de julho de 2002, p. A14.  

século XX quando o peronismo assumiu o poder no país. Assinale a alternativa que estabelece 

 

a) Durante o governo de Perón, o assistencialismo desenvolvido por Evita, ao distribuir roupas, 

alimentos e remédios aos pobres e trabalhadores, foi um dos mecanismos utilizados para cooptar 

e controlar o operariado. Nos últimos anos, com a adoção de uma política neoliberal, o Estado 

afastou-se das intervenções nas relações de trabalho.  

b) Para desenvolver sua política de industrialização da Argentina, Perón rompeu com o nacionalismo 

até então vigente, atraindo capitais internacionais que foram investidos na exploração e minerais, 

petróleo e serviços públicos. Atualmente, a política neoliberal adotada optou pela 

internacionalização do sistema financeiro, preservando o nacionalismo em setores básicos da 

economia.  

c) 

democracia, a liberdade sindical e a igualdade na distribuição de renda foram implantadas, 

beneficiando desse modo os trabalhadores em detrimento aos empresários. A partir dos anos 90, 

houve a concentração de renda e o autoritarismo nas relações políticas.  

d) alhadores, o governo de Perón 

passou a sofrer a oposição das classes médias, do empresariado e da Igreja, receosos de que fosse 

instalado, no país, o socialismo. Atualmente, os trabalhadores lutam pela geração de empregos, 

destruídos pela política econômica adotada. 

e) A Argentina socialista desenvolvida pelo casal Perón se refere á que não existe mais, com a 

distribuição de bens e rendas além da divisão dos meios de produção entre o proletariado, isso 

irritou as potências estrangeiras que invadiram e derrubaram o regime. A atual Argentina hoje luta 

para instalar um neoliberalismo e entrar na economia mundial. 
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7. América Latina  

encontradas na ditadura do general Porfirio Diaz, que esteve no poder de 1876 a 1911. Nos quase 35 

anos de ditadura, o capital norte americano, que bem antes já havia tomado o Texas, a Califórnia e 

outras regiões aos mexicanos, apoderou-se completamente da economia mexicana (...), permitindo, 

indiretamente, o aparecimento de uma nova classe burguesa e de um novo tipo de proprietário de 

terras. Esta camada, contrária à ditadura de Diaz, professava uma ideologia democrático-liberal, como 

arma contra a corrupção generalizada dos ´chegados ao ditador´. Mas, como costuma ocorrer com 

muitos líderes liberais latino-americanos, esses opositores moderados, como o líder Francisco Madero, 

do Partido Democrático, pretendiam uma moralização e uma transformação sem muitas modificações 

na estrutura do edifício. (...) Entre os chefes camponeses revoltosos, se destacou Emiliano Zapata, líder 

na luta contra os latifundiários (...) no Sul do País. Em pouco tempo, mais de 20 mil homens, a famosa 

´Legião da Morte´, os seguiam, combatendo as forças porfiristas com fuzis ou com simples facões de 

 
Adaptado de: TOTA, Antônio Pedro & MARANHÃO, Ricardo. Cem Anos de Zapata. In: FARIAS, Ricardo et al. História, v.2, 

Belo Horizonte: Lê, 1993. p.125.  

Com base no texto e em seus conhecimentos, marque a alternativa correta. Porfírio Diaz, Madero e 

Zapata significaram, respectivamente, as propostas de:  

a) reforma profunda no sistema econômico, acabando com os latifúndios na estrutura agrária 

mexicana; representação por Madero dos interesses de uma elite urbana que atrelava a economia 

rural às necessidades estrangeiras; defesa por Zapata de uma melhor distribuição da riqueza 

agrária do país.  

b) ditadura com base de apoio nos latifundiários e no capital externo; liderança com base 

camponesa, que efetuou uma reforma agrária radical e promoveu absoluta nacionalização; 

liderança de Zapata, representativa dos interesses dos grandes proprietários rurais.  

c) reforma democrático-liberal, com manutenção do nacionalismo econômico; governo autoritário, 

representante do capital norte-americano; ligação de Zapata à estrutura latifundiária mexicana.  

d) ditadura em favor da estrutura latifundiária e da subordinação ao capital norte-americano; governo 

democrático-liberal, conservador da estrutura socioeconômica; movimento revolucionário com 

transformação da estrutura agrária e nacionalismo econômico.  

e) aproximação entre os diferentes grupos sociais mexicanos, identificados com o meio rural; 

valorização das famílias de agricultores mexicanos com a facilitação de créditos bancários; 

promoção por Zapata de alianças com as oligarquias latifundiárias do país. 

8. O campesinato foi um agente ativo na história da América Latina, participando de transformações 

significativas em certos países. Neste sentido, fez-se presente nos seguintes movimentos:  

a) Revolução de 1930 no Brasil e Peronismo na Argentina no século XX.  

b) Independência da Colômbia, do Peru e da Bolívia no século XIX  

c) Revolução Mexicana, revolução Cubana e revolução Sandinista no século XX.  

d) Independência da Argentina, do Chile e do Uruguai no século XIX.  

e) Guerra da Cisplatina, revoltas regenciais e Guerra do Paraguai. 

9. Sobre o processo de industrialização e integração latino americanas, é verdadeira a afirmativa:  

a) A resolução dos problemas sociais latino americanos tem-se baseado em uma intensa 

industrialização, com uma consequente política de geração de empregos.  

b) A atual integração latino-americana enfrenta problemas, em virtude da hegemonia norte-

americana com sua postura de endurecimento nas negociações da dívida externa.  

c) A Aliança para o Progresso, de John Kennedy, visou fortalecer economicamente a integração da 

América Latina, mediante trocas comerciais com a Europa, sem o aval norte-americano.  

d) A recente industrialização nacionalista do Chile e sua presença na geopolítica asiática 

converteram-no em país estratégico ao MERCOSUL, embora o ingresso chileno neste bloco ainda 

esteja em curso.  

e) O socialismo cubano, isolacionista frente aos Estados Unidos, foi forçado, nos anos 60 e 70, a 

estabelecer uma política de integração com outros países da América Latina. 
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10. A hegemonia estadunidense, durante a Guerra Fria, impôs compromissos políticos, econômicos e 

ideológicos ao bloco capitalista. Nos tempos atuais, os Estados Unidos mantêm forte intervenção em 

algumas áreas do globo, mesmo recebendo oposição na ONU. Desta forma, o bloqueio econômico 

norte-americano a Cuba  

a) demonstra alinhamento com a política da Comunidade Econômica Europeia na América Latina.  

b) obedece aos princípios da ONU sobre a autodeterminação dos povos.  

c) procura derrubar o governo de Fidel e o socialismo cubano para restabelecer seu domínio naquela 

ilha do Caribe.  

d) obedece à convenção sobre biodiversidade, aprovada na ECO - 92, realizada no Rio de Janeiro.  

e) procura conquistar Cuba para o NAFTA (mercado comum da América do Norte), visto que aquele 

país detém altos níveis de educação e saúde. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Ou então cada paisano e cada capataz 

Com sua burrice fará jorrar sangue demais 

Nos pantanais, nas cidades, caatingas 

E nos Gerais?  
Podres Poderes  Caetano Veloso 

No trecho da canção, Caetano Veloso faz menção aos conflitos gerados por inúmeras empreitadas 

militares da América Latina, sendo assim responda. 

a) Quem seriam os paisanos e capatazes que o cantor cita. 

b) Aponte uma fonte das instabilidades da América Latina durante o século XX.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

A guerrilha comandada por Fidel Castro e Che Guevara conquistou a população, principalmente a 

camponesa, que estava descontente com o governo de Fulgêncio Batista, apesar das dificuldades 

econômicas devido á limitada ilha e a instalação de um bloqueio naval dos Estados Unidos o governo 

socialista conseguiu zerar o analfabetismo e proporcionar direitos básicos como o acesso à saúde. 

2.  

a) A situação histórica referida é o apoio dos EUA às ditaduras anticomunistas da América Latina no 

contexto da Guerra Fria. Entre os exemplos da política norte-americana do período, pode-se 

mencionar o apoio dado ao movimento militar brasileiro, vitorioso em 1964, ou ao golpe chileno de 

1973, que conduziu o general Augusto Pinochet ao poder.  

b) O papel dos militares estaria relacionado à manutenção da ordem e ao combate à subversão política 

contrária aos interesses dos governos aliados aos EUA. Essa política começou a ser estruturada na 

década de 1950 e acentuou-se após a revolução cubana (1959) e a posterior aproximação de Cuba 

com a URSS, iniciada em 1962. 

O papel dos exércitos e forças armadas latino americanas era operar de acordo com as doutrinas do 

bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, tanto que diversos militares, principalmente os 

envolvidos com torturas e combate as guerrilhas, faziam treinamentos em países sob influência mais 

direta dos EUA como o Panamá. 

 

3. b 

A ditadura de Augusto Pinochet foi instalada por um movimento conservador que surgiu em Valparaíso 

e com o apoio dos Estados Unidos bom bombardeou o Palácio de La Moneda que matou o presidente. 

4. a 

As ditaduras do Cone Sul arquitetaram o Plano Condor no sentido de manter sua sobrevivência matando 

os líderes democráticos da América do Sul que estavam organizando um movimento de resistência 

democrática. A operação matou o presidente deposto João Goulart no Uruguai, o único presidente a 

morrer fora do Brasil. 

5. e  

Os anos 1960 acabaram por mudar profundamente os valores da sociedade mundial, os protestos por 

direitos civis dos civis e igualdade de gênero abalaram os Estados Unidos e o bloco capitalista 

conquistando o fim da guerra Vietnã. 

6. b 

As políticas neoliberais dos recentes presidentes da Argentina, montaram um novo panorama político-

econômico que acabou por enterrar boa parte das ideias extremamente protecionistas e nacionalistas, 

assim, os ideais de um estado extremamente presente na economia (para além dos setores estratégicos) 

representam outro momento do mundo e da Argentina. 

7. d 

Durante a revolução mexicana diversos nomes sobem ao poder, e a maioria deles toma ações contra os 

outros grupos, mesmo contra antigos aliados como no caso de Madero e Zapata. Isso acontecia em 

grande parte por haver uma heterogeneidade muito grande dentre os grupos participantes. 

8. c  

Os três exemplos citados nos textos são de países que tinham uma enorme exploração do campesinato 

por chefes regionais e indiretamente pelo capital estrangeiro, outra característica desses países é o 

latifúndio concentrado nas mãos de uma elite histórica, herdeira dos tempos coloniais. 

9. b 

As potências estrangeiras e seus investimentos na América Latina são o principal empecílio para o 

desenvolvimento de um mercado unificado na América Latina, já que unificando o mercado latino os 

europeus e estadunidenses perderiam espaço para os produtos de dentro do bloco. 
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10. c 

O bloqueio a ilha e a campanha dos Estados Unidos contra Cuba, não derrubou o socialismo em Cuba e 

acabou suprimindo a possibilidade de um maior desenvolvimento limitando o comércio da ilha. 

 

Questão Contexto 
 

a) Os paisanos e capatazes citados no trecho seriam os funcionários dos grandes latifúndios e fábricas 

que muitas vezes pegavam em armas para defender as aspirações políticas de seus patrões. 

b) Um dos motivos que empurraram a América latina para fora da estabilidade foram as interferências 

estrangeiras nos países latinos, onde na maior parte da segunda metade do século XX estes países 

enfrentaram uma ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos. 
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Tendências contemporâneas (poesia) 
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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 artistas e autores que exploram diferentes formas de expressão 

estéticos, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade 

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

tendências em nosso dia a dia.  

 
Tropicália 

 
Disponível em: <https://ano70.com.br/wp-content/uploads/2015/08/o-que-foi-tropic%C3%A1lia.jpg>. 

 
Ao final da década de 1960, o movimento Tropicália trouxe novos ares à música brasileira, uma vez que o 

ritmo da Bossa Nova era considerado o grande símbolo do país. Para promover o sincretismo cultural, vários 

artistas incorporaram influências estrangeiras, como o uso da guitarra elétrica e a psicodelia, porém, parte 

da população rejeitou essa manifestação artística, incitando que os estilos musicais deveriam ser puramente 

nacionais.  A intenção da inserção do Tropicalismo no Brasil era promover a pluralidade cultural e impulsionar 

a modernidade artística. 
Entre os artistas que se destacaram neste período, por meio da música, estão Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Gal Costa, Torquato Neto, Tom Zé e a banda Os Mutantes.  

também à moral e ao comportamento, ao corpo, ao sexo e ao vestuário. A contracultura hippie foi assimilada, 

com a adoção da moda dos cabelos longos encaracolados e das roupas escandalosamente coloridas. 
O movimento, libertário por excelência, durou pouco mais de um ano e acabou reprimido pelo governo 

militar. Seu fim começou com a prisão de Gil e Caetano, em dezembro de 1968. A cultura do País, porém, já 

 
Disponível em: <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento>. 
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Poesia Marginal de 1970 

 
Disponível em: <http://s1.static.brasilescola.uol.com.br/img/2014/06/helio-oiticica-seja-marginal-seja-heroi.jpg>. 

 
A poesia marginal surgiu em um período de repressão nos anos 70: a ditadura militar. Essa manifestação 

representa a voz das minorias, dos grupos de artistas que nunca foram elevados pela imprensa e que ficavam 

à margem da cultura conside

apelo visual, como quadrinhos e fotos associados ao texto verbal. Além disso, há a presença de uma 

linguagem coloquial e de uma temática cotidiana, que visa apresentar um caráter crítico, humorístico ou, até 

mesmo, erótico. Os grandes representantes são Chacal, Cacaso, Paulo Leminki e Torquato Neto. 

 
 

 
Minha terra tem palmeiras 
onde canta o tico-tico. 
Enquanto isso o sabiá 
vive comendo o meu fubá. 
Ficou moderno o Brasil 
ficou moderno o milagre: 
a água já não vira vinho, 
vira direto vinagre. 

 
Minha terra tem Palmares 
memória cala-te já. 
Peço licença poética 
Belém capital Pará. 
Bem, meus prezados senhores 
dado o avançado da hora 
errata e efeitos do vinho 
o poeta sai de fininho. 

 
(será mesmo com dois esses 
que se escreve paçarinho?) 
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Adélia Prado 

 
(Adélia Prado) 

Disponível em: <http://www.blahcultural.com/wp-content/uploads/2014/06/coluna-10_adelia_prado.jpg>. 
 
A autora Adélia Prado, por exemplo, é um dos grandes nomes da poesia contemporânea. Um dos focos de 

temática é dar destaque para a voz feminina de forma leve e libertadora. Além disso, a autora escrevia poesias 

em que depositava sua fé cristã e há, também, poesias em que depositava uma maior sensualidade em relação 

à mulher. A autora, nascida em Divinópolis, Minas Gerais, promoverá uma releitura do papel da mulher 

cotidiano e tudo aquilo que a envolve: a casa, a comida, a família e a religião. Com isso, é comum que o 

público-leitor se identifique com tal temática, visto que essa se aproxima do plano real e se afasta do plano 

imagético. 

 
 

 
Eu quero amor feinho. 
Amor feinho não olha um pro outro. 
Uma vez encontrado é igual fé, 
não teologa mais. 
Duro de forte o amor feinho é magro, doido por sexo 
e filhos tem os quantos haja. 
Tudo que não fala, faz. 
Planta beijo de três cores ao redor da casa 
e saudade roxa e branca, 
da comum e da dobrada. 
Amor feinho é bom porque não fica velho. 
Cuida do essencial; o que brilha nos olhos é o que é: 
eu sou homem você é mulher. 
Amor feinho não tem ilusão, 
o que ele tem é esperança: 
eu quero um amor feinho. 

Do livro Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2011. p. 97 
Manoel de Barros 

 

 
Manoel de Barros 

Disponível em: <http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2014/06/manoel.png>. 
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O autor Manoel de Barros também é um dos nomes mais aclamados da poesia contemporânea. Com uma 

preocupação enorme com a estética do texto, subverteu a sintaxe e escrevia orações na ordem inversa, 

valorizando neologismos e sinestesias. Sua poesia carrega um caráter onírico e imaginativo, mas também 

relembra aspectos regionais de sua terra natal, Cuiabá. Além disso, seus textos apreciam as coisas simples da 

vida, fazendo uma leve crítica aos anseios do indivíduo de sempre se apegar a bens materiais. 

 
 

Ando muito completo de vazios. 
Meu órgão de morrer me predomina. 
Estou sem eternidades. 
Não posso mais saber quando amanheço ontem. 
Está rengo de mim o amanhecer. 
Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. 
Atrás do ocaso fervem os insetos. 
Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu 
destino. 
Essas coisas me mudam para cisco. 
A minha independência tem algemas. 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Reclame 
 

a seus olhos, use lentes 
... ou transforme o mundo 
ótica olho vivo 

 
CHACAL et al. Poesia marginal. São Paulo: Ática, 2006. 

Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, 

considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza: 
a) o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. 
b) a sociedade de consumo, com o uso da linguagem publicitária. 
c) a construção do poema, em detrimento do conteúdo. 
d) a experimentação formal dos neossimbolistas. 
e) o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. 

2. Logia e mitologia 
  

de mil e novecentos e setenta e dois  
já não palpita fagueiro  
sabe que há morcegos de pesadas olheiras  
que há cabras malignas que há  
cardumes de hienas infiltradas  
no vão da unha na alma  
um porco belicoso de radar  
e que sangra e ri  
e que sangra e ri  
a vida anoitece provisória  
centuriões sentinelas  

 
CACASO. Lero-lero. Rio de Janeiro: 7Letras; São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento 

histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
a) o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. 
b)  
c)  
d) o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto.  
e)  
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3. Casamento 
Há mulheres que dizem: 
Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

 
 

e faz o gesto com a mão. 
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva. 

PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991. 
O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, 

apresenta a prosaica ação de limpar peixes na qual a voz lírica reconhece uma: 
a) expectativa do marido em relação à esposa. 
b) imposição dos afazeres conjugais. 
c) disposição para realizar tarefas masculinas. 
d) dissonância entre as vozes masculina e feminina. 
e) forma de consagração da cumplicidade no casamento. 

4. Autorretrato falado 
Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 
Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 
      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

 
Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 
      entre pedras e lagartos. 
Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  
      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  
      abençoado a garças. 

 
Me procurei a vida inteira e não me achei  pelo que 
      fui salvo. 
Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 
Os bois me recriam.  
Agora eu sou tão ocaso! 

 
Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 
      coisas inúteis. 

 
No meu morrer tem uma dor de árvore. 

 
Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 
a) Gênero épico. 
b) Gênero poético. 
c) Gênero elegíaco. 
d) Gênero dramático. 
e) Gênero narrativo. 
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5. A diva 
Vamos ao teatro, Maria José? 
Quem me dera, 
desmanchei em rosca quinze kilos de farinha 
tou podre. Outro dia a gente vamos 
Falou meio triste, culpada, 
e um pouco alegre por recusar com orgulho  
TEATRO! Disse no espelho. 
TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 
TEATRO! E os cacos voaram 
sem nenhum aplauso. 
Perfeita. 

PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 
Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor com 

base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. 

Assim, o texto A diva: 
a) narra um fato real vivido por Maria José.  
b) surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 
c) relata uma experiência teatral profissional. 
d) descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 
e) defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 

6. Sem acessórios nem som 
Escrever só para me livrar 
de escrever. 
Escrever sem ver, com riscos 
sentindo falta dos acompanhamentos 
com as mesmas lesmas 
e figuras sem força de expressão. 
Mas tudo desafina: 
o pensamento pesa 
tanto quanto o corpo 
enquanto corto os conectivos 
corto as palavras rentes 
com tesoura de jardim 
cega e bruta 
com facão de mato. 
Mas a marca deste corte 
tem que ficar 
nas palavras que sobraram. 
Qualquer coisa do que desapareceu 
continuou nas margens, nos talos 
no atalho aberto a talhe de foice 
no caminho de rato. 

FREITAS FILHO, A. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 
Nesse texto, a reflexão sobre o processo criativo aponta para uma concepção de atividade poética que 

põe em evidência o(a) 
a) angustiante necessidade de pr  

b) 

 

c) jardim/ 

 

d) 

 

e) 

figuras sem força de expressão  
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7. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo 

não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 

do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos 

-se nos meios de comunicação e na indústria do 

lazer uma nova era musical.  
TINHORÃO, J.R. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 (adaptado). 

A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se 

adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é: 
a) sponta / E a lua anda tonta/ Com tamanho esplendor. (As pastorinhas, 

Noel Rosa e João de Barro) 

b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero a primeira estrela que vier / Para enfeitar a 

noite do meu bem. (A noite do meu bem, Dolores Duran)  

c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde a dor e a saudade / Contam coisas da 

cidade. (No rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo)  

d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém está perdido / Procurando se encontrar. 

(Ovelha negra, Rita Lee)  

e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei / Na sua boca. (Chega 

de saudade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 

8. Pote Cru é meu pastor. Ele me guiará.  
Ele está comprometido de monge.  
De tarde deambula no azedal entre torsos de  
cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros,  
de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas  
albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos,  
linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em  
gotas de orvalho etc. etc.  
Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento  
Foi encontrado em osso.  
Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. 

BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com Pote Cru 

porque: 
a) entende a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos. 
b) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina. 
c) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição. 
d) necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza. 
e) acompanha-o na opção pela insignificância das coisas. 
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9. Canção Do Ver 
Fomos rever o poste. 
O mesmo poste de quando a gente brincava de pique 
e de esconder. 
Agora ele estava tão verdinho! 
O corpo recoberto de limo e borboletas. 
Eu quis filmar o abandono do poste. 
O seu estar parado. 
O seu não ter voz. 
O seu não ter sequer mãos para se pronunciar com 
as mãos. 
Penso que a natureza o adotara em árvore. 
Porque eu bem cheguei de ouvir arrulos1 
 de passarinhos 
que um dia teriam cantado entre as suas folhas. 
Tentei transcrever para flauta a ternura dos arrulos.¹ 
Mas o mato era mudo. 

 
que procurasse o chão para repouso. 
Tivemos saudades de nós. 

Manoel de Barros. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. 
Vocabulário: 

 

No poema, o poste é associado à própria vida do eu poético. 
Nessa associação, a imagem do poste se constrói pelo seguinte recurso da linguagem: 
a) anáfora 
b) metáfora 
c) sinonímia 
d) hipérbole 

10. Tarefa 
Morder o fruto amargo e não cuspir  
Mas avisar aos outros quanto é amargo  
Cumprir o trato injusto e não falhar  
Mas avisar aos outros quanto é injusto  
Sofrer o esquema falso e não ceder  
Mas avisar aos outros quanto é falso  
Dizer também que são coisas mutáveis...  
E quando em muitos a não pulsar 

 do amargo e injusto e falso por mudar   
então confiar à gente exausta o plano 
de um mundo novo e muito mais humano.  

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.  

sintática,  
a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.  
b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.  
c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência.  
d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.  
e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. 
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QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

Observe as tirinhas abaixo: 

 

 

 
 

a partir da junção de elementos verbais e não-verbais, faz uma homenagem a um dos autores mais 

importantes da literatura contemporânea. Tendo em vista os seus conhecimentos sobre os preceitos 

materialistas do sistema vigente em nossa sociedade, explique como a poesia de Manoel de Barros se 

distancia desses ideais.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A ideia da marginalização vem do rompimento com o cânone, com o sacro da literatura. A 

experimentação do verso curto, piada, das temáticas comuns foi uma quebra de paradigmas.  

2. d 

As metáforas são comparações intensas entre o período da repressão e animais. 

3. e 

O momento íntimo do casal é retratado no poema e comparado ao momento em que se conheceram.  

4. e  

Há a narração de acontecimentos, da vida do eu-lírico, e seus anseios de vida.  

5. b  

O texto é escrito em versos, apresenta subjetividade, expressividade e transmite inquietação, apesar de 

ter tema cotidiano. 

6. c 

O texto denota certo tom de sofrimento ao escrever, como se o processo fosse doloroso.  

7. d  

 

8. e  

Há uma desmitificação do texto bíblico, reduzindo certas máximas e crenças ao status de insignificância 

das coisas.  

9. b  

O próprio enunciado denuncia a alternativa correta ao dizer que o poste é associado à própria vida do 

poeta.  

10. c 

O enunciado deixa claro que é preciso identificar o que a conjunção anuncia além de sua função sintática, 

logo é a introdução de um argumento mais forte em oposição ao anterior.  

 

Questão Contexto 

 

Manoel de Barros, percebemos que a voz lírica busca a simplicidade e a felicidade nos pequenos 

momentos, principalmente vinculados à natureza. Assim, o eu lírico se distancia dos impulsos 

materialistas que regem a nossa sociedade, em que as pessoas só buscam o prazer e/ou a satisfação por 
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Pós-Modernismo (Prosa): Aprofundamento 

sobre obras de Guimarães Rosa 

19 

out 
 

 

RESUMO   
 

 

No fim da década de 1940, a prosa de ficção brasileira passa por uma transformação radical. A exploração da 

linguagem, matéria-prima do texto, favorece novas experiências que rompem com a estrutura tradicional da 

narrativa, ao mesmo tempo que permitem um mergulho na mais funda entidade do ser humano. 

Há um experimentalismo narrativo, organizado a partir de novas possibilidades: verifica-se o processo de 

associação de imagens e diversos recursos verbais; explora-se o fluxo de consciência; narrador e 

personagens adquirem novos papéis, com consciência crítica; e, por fim, há uma dedicação à importância 

do trabalho com a linguagem. O fluxo de consciência ganha força ao recriar o funcionamento da mente 

humana; impressões como as visuais, olfativas, auditivas, físicas e associativas ganham forma no texto. 

Os críticos reagiram rapidamente a estes novos modos de se conceber a literatura: as obras eram mais difíceis 

de serem entendidas do que as anteriores, e não ganharam destaque entre os leitores em primeira instância. 

Entretanto, a crítica voltada à literatura, após o estranhamento inicial, exalta os autores publicamente, 

fazendo-os ganhar renome. Para o leitor, o maior desafio é entrar em seu mundo: ao acompanhar a vida e a 

trajetória das personagens, ele acaba percebendo a própria vida. 

Assim vemos que a prosa no período pós-moderno se caracteriza por uma pluralidade de tendências e 

estilos. Os limites entre gêneros literários  romance e conto, conto e crônica, crônica e notícia  vão sendo 

quebrados a partir dos anos 70, incorporando técnicas de linguagem que até então encontravam-se fora de 

seus domínios. Surgem os romances com semelhanças a reportagens, contos parecidos com poemas em 

prosa, autobiografias mascaradas em romances narrativos, etc. 

 

Guimarães Rosa 
Guimarães Rosa é figura de destaque dentro do pós-modernismo. Isso se deve ao fato de ter criado toda uma 

individualidade quanto ao modo de escrever e criar palavras, transformando e renovando radicalmente o uso 

da língua. 

 
Em suas obras, estão presentes os termos coloquiais típicos do sertão, aliados ao emprego de palavras que 

já estão praticamente em desuso. Há também a constante criação de neologismos nascidos a partir de formas 

típicas da língua portuguesa, denotando o uso constante de onomatopeias e aliterações. O resultado disso 

tudo é a beleza de palavras como "refrio", "retrovão", "levantante", "desfalar", etc., ou frases brilhantes como: 

"os passarinhos que bem-me-viam", "e aí se deu o que se deu  o isto é". 

A linguagem toda caracterizada de Guimarães Rosa reencontra e reconstrói o cenário mítico do sertão tão 

marginalizado, onde a economia agrária já em declínio e a rusticidade ainda predominam. Os costumes 

sertanejos e a paisagem, enfocada sob todos os seus aspectos, são mostrados como uma unidade, cheia de 

mistérios e revelações em torno da vida. A imagem do sertão é, na verdade, a imagem do mundo, como se 

prega em Grande Sertão: Veredas. O sertanejo não é simplesmente o ser humano rústico que povoa essa 

grande região do Brasil. Seu conceito é ampliado: ele é o próprio ser humano, que convive com problemas 
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de ordem universal e eterna. Problemas que qualquer homem, em qualquer região, enfrentaria. É o eterno 

conflito entre o ser humano e o destino que o espera, a luta sem tréguas entre o bem e o mal dentro de cada 

um, Deus e o diabo, a morte que nos despedaça, e o amor que nos reconstrói, num clima muitas vezes mítico, 

mágico e obscuro, porém muitas vezes contrastando com a rusticidade da realidade. Seus contos seguem 

também, de certa forma, a mesma linha desenvolvida dentro de seu único romance. 

 

Características presentes nas obras de Guimarães Rosa: 

•  

• Vasculha com profundidade a natureza, captando seus anseios, inquietudes e desejos. 

•  

• Reprodução da fala do Sertanejo. 

• Sintaxe revolucionária. 

• Uso de neologismos. 

• Emprego de recursos poéticos (aliterações, assonâncias, ritmo, rimas). 

• Travessia: caráter concreto e simbólico (Sertão, Diabo, Amor, Medo). 

 

Suas principais obras são o romance Grande Sertão: Veredas e os livros de contos Primeiras Estórias e 

Sagarana. Para exemplificar o seu experimentalismo linguístico e as suas temáticas, há a baixo um trecho do 

 

 

Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e menino, pelo que 

testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, 

ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe 

era quem regia, e que ralhava no diário com a gente  minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo 

dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. 

Era a sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como 

para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para 

dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a idéia. Seria que, ele, que 

nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, 

no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua: o rio por aí se estendendo grande, 

fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia 

em que a canoa ficou pronta. 

Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras 

palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia 

esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou:  "Cê vai, ocê fique, você nunca 

volte!" Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns 

passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava, chega que um 

propósito perguntei:  "Pai, o senhor me leva junto, nessa sua canoa?" Ele só retornou o olhar em mim, e 

me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para 

saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo  a sombra dela por 

igual, feito um jacaré, comprida long  
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. -o-giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e 

lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto:  Zé-Zim, 

por que é que você não cria galinhas-  Quero criar nada não...  

me deu resposta:  Eu gosto muito de mudar... [...] Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, 

tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. [...] Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era 

menino, no sertãozinho de minha terra. [...] Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, 

Jidião Guedes; quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em 

território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de-  
ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento). 

 

Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das 

áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre 

agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem-narrador 

a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus 

agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. 

b) descreve o processo de transformação de um meeiro  espécie de agregado  em proprietário 

de terra. 

c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no 

trabalho da terra. 

d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de 

homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. 

e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de proprietário de terras. 

2. Leia o seguinte trecho de Guimarães Rosa: 

"E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se 

ajuntar, e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na 

dedicação. 

 Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados!... 

Então eles trouxeram, uma noite, muito à escondida, o padre que o confessou e conversou com ele, 

muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. 

 Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado 

mortal? 

 Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependimento 

nenhum... 

E por aí a fora foi, com um sermão comprido, que acabou depondo o doente num desvencido torpor." 

 

O trecho acima representa a seguinte possibilidade entre os caminhos da literatura contemporânea. 

a) ficção regionalista, em que se reelabora o gênero e se revaloriza um universo cultural localizado. 

b) narrativa de cunho jornalístico, em que a linguagem comunicativa retoma e reinterpreta fatos da 

história recente. 

c) ficção de natureza politizante, em que se dramatizam as condições de classes entre os 

protagonistas. 

d) prosa intimista, psicologizante, em que o narrador expõe e analisa os movimentos da consciência 

reflexiva. 

e) prosa de experimentação formal, em que a pesquisa linguística torna secundária a trama narrativa. 
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3. Leia o texto. 

Quando chega o dia da casa cair  que, com ou sem terremotos, é um dia de chegada infalível,  o 

dono pode estar: de dentro, ou de fora. É melhor de fora. E é a só coisa que um qualquer-um está no 

poder de fazer. 

Mesmo estando de dentro, mais vale todo vestido e perto da porta da rua. Mas, Nhô Augusto, não: 

estava deitado na cama  o pior lugar que há para se receber uma surpresa má. 

E o camarada Quim sabia disso, tanto que foi se encostando de medo que ele entrou. Tinha poeira até 

na boca. Tossiu. 

 Levanta e veste a roupa, meu patrão Nhô Augusto, que eu tenho uma novidade meia ru  

contar. 

E tremeu mais, porque Nhô Augusto se erguia de um pulo e num átimo se vestia. Só depois de meter 

na cintura o revólver, foi que interpelou, dente em dente: 

 Fala tudo! 

Quim Recadeiro gaguejou suas palavras poucas, e ainda pôde acrescentar: 

 

senhor  

 Fez na regra, e feito! Chama os meus homens! 

 

Dali a pouco, porém, tornava o Quim, com nova desolação: os bate-paus não 

ficar 

capangas, pagando bem. Não vinham, mesmo. O mais merecido, o cabeça, até mandara dizer, faltando 

ao respeito:  

 Fala com Nhô Augusto que so

mandar por portador calado, que nós não podemos escutar prosa de outro, que seu major disse que 

não quer. 

  

   

  
João Guimarães Rosa. A hora e vez de Augusto Matraga. 

 

a) No sertão de Guimarães Rosa, frequentemente faz-se referência a aspectos de um código de 

ética, de caráter tradicional, que rege a vida das personagens. Transcreva as duas falas do diálogo 

em que se menciona uma situação em que esse código não é quebrado. 

b) Indique duas palavras ou expressões presentes nos diálogos entre as personagens que não 

correspondem à norma-padrão da língua. Compare o modo como o autor emprega a língua nos 

diálogos e no discurso do narrador, explicando as diferenças entre os dois usos. 
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4. A gente se esfriou, se afundou  um instantâneo. A gente... E foi sem combinação, nem ninguém 

entendia o que se fizesse: todos, de uma vez, de dó do Sorôco, principiaram também a 

acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas! Todos caminhando, com ele, 

Sorôco, e canta que cantando, atrás dele, os mais de detrás quase que corriam, ninguém deixasse 

de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação.  

A gente estava levando agora o Sorôco para a casa dele, de verdade. A gente, com ele, ia até 

aonde que ia aquela cantiga.  
ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d. p. 21. 

 

mesmo conto, 

a) tematizam a loucura de Sorôco e a falta de comunhão dos outros moradores da pequena cidade 

mineira com o seu destino. 

b) descrevem acontecimentos e paisagens mineiras, partindo de uma composição sem inovações 

estéticas. 

c) apresentam a ideia de tecitura composicional, acenando para a estética artesanal de ambos. 

d) representam a loucura da mãe e da filha de Sorôco, com rigor científico e formas arcaicas. 

5.  Sagarana, de João Guimarães Rosa, para 

responder ao que se pede. 

E aí o povo encheu a rua, à distância, para ver. Porque não havia mais balas, e seu Joãozinho Bem-Bem 

mais o Homem do Jumento tinham rodado cá para fora da casa, só em sangue e em molambos de 

roupas pendentes. E eles negaceavam e pulavam, numa dança ligeira, de sorriso na boca e de faca na 

mão. 

 Se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar... 

 Joga a faca fora, dá viva a Deus, e corre, seu Joãozinho Bem-Bem... 

 Mano velho! Agora é que tu vai dizer: quantos palmos é que tem, do calcanhar ao cotovelo!... 

 Se arrepende dos pecados, que senão vai sem 

seu Joãozinho Bem-Bem!... 

 Úi, estou morto... 

 

o-se essa 

designação no intertexto religioso, muito presente no conto, como se pode interpretá-la? Justifique 

sua resposta. 
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6.  Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em 

árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em 

minha mocidade. 

 

*Nonada: pode-

 

 

 

Acompanhado dos chefes-de-turma ― que ele dava patente de serem seus sotenentes e oficiais de 

seu terço ― Zé Bebelo, montado num formudo ruço-pombo e com um chapéu distintíssimo na 

cabeça, repassava daqui  eguando bem, vistoriava. 

 

*Formudo: formudo = formoso + sufixo de grau 3 aumentativo de adjetivo udo. 

 

Os fragmentos que você leu acima fazem parte do romance Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 

Rosa. A partir da leitura dos trechos, é possível observar uma grande característica da linguagem desse 

escritor: 

a) uso constante de figuras de sintaxe. 

b) emprego de empréstimos linguísticos. 

c) uso constante de figuras de linguagem. 

d) gosto pelos neologismos semânticos e sintáticos. 

7. Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do 

lugar. Viver é muito perigoso.  

Pelo fragmento acima de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, percebe-se que neste 

romance, como em outros regionalistas do autor, 

a) O conflito entre o eu e o mundo se realiza pela interação entre as personagens e o sertão que 

acaba por ser mítico e metafísico. 

b) O sertão é um lugar perigoso, onde os habitantes sofrem as agressões do meio hostil e adverso à 

sobrevivência humana.    

c) Não existe uma região a que geograficamente se possa chamar de sertão: ele é fruto da projeção 

do inconsciente das personagens. 

d) A periculosidade da vida das personagens está circunscrita ao meio físico e social em que vivem. 

e) Há um conceito muito restrito de sertão, reduzido a palco de lutas entre bandos de jagunços. 

8. esponda ao que se pede.  

Oh, tristeza! Da gameleira ou do ingazeiro, desce um canto, de repente, triste, triste, que faz dó. É um 

sabiá. Tem quatro notas, sempre no mesmo, porque só ao fim da página é que ele dobra o pio. Quatro 

notas, em menor, a segunda e a última molhadas. Romântico.  

Bento Porfírio se inquieta:  

 Eu não gosto desse passarinho!... não gosto de violão... De nada que põe saudades na gente.  
J. Guimarães Rosa. Minha gente. Sagarana.  

a) No trecho, a menção ao sabiá e a seu canto, enfati

conhecidos da literatura brasileira, escrito em um período em que se afirmava o nacionalismo 

literário. Identifique o poema a que remete o texto de Rosa e aponte o nome de seu autor.  

b) Considerando o trecho no contexto de Sagarana, a provável referência, nele presente, a um autor 

brasileiro indica que Guimarães Rosa é um escritor nacionalista, que rejeita o contato com línguas 

e culturas estrangeiras? Justifique sucintamente sua resposta. 
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9.  
  Sagarana. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p.287. 

Elementos textuais que antecedem a narrativa como, por exemplo, o provérbio citado, funcionam, em 

alguns autores, como pista para se entender o sentido das ações ficcionais. No excerto acima, as ideias 

de beleza e necessidade são contrapostas com vistas à produção de um sentido de ordem moral. 

Considerando-se a jornada heroica de Augusto Matraga, é correto afirmar que a narrativa 

a) contradiz o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista não é fiel ao seu propósito 

de mudar os hábitos antigos. 

b) confirma o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista realiza uma série de ações 

para corrigir seu caráter e reordenar eticamente sua vida. 

c) ratifica o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista é seduzido pelos encantos da 

natureza e pelos prazeres da bebida e do fumo. 

d) refuta o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista não consegue agir sem as 

motivações da beleza física e do afeto femininos. 

10. O brasileiro João Guimarães Rosa e o irlandês James Joyce são autores reverenciados pela 

inventividade de sua linguagem literária, em que abundam neologismos. Muitas vezes, por essa razão, 

Guimarães Rosa e Joyce  

sem ter lido os autores, é possível identificar alguns dos seus neologismos, pois são baseados em 

processos de formação de palavras comuns ao português e ao inglês. 

Entre os recursos comuns aos neologismos de Guimarães Rosa e de James Joyce, estão: 

I. Onomatopeia (formação de uma palavra a partir de uma reprodução aproximada de um som 

natural, utilizando-se os recursos da língua); e  

II. Derivação (formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixos ou sufixos a palavras já 

existentes na língua). 

Os neologismos que aparecem nas opções abaixo foram extraídos de obras de Guimarães Rosa (GR) e 

James Joyce (JJ). Assinale a opção em que os processos (I) e (II) estão presentes: 

a) Quinculinculim (GR, No Urubuquaquá, no Pinhém) e tattarrattat (JJ, Ulisses). 

b) Transtrazer (GR, Grande sertão: veredas) e monoideal (JJ, Ulisses). 

c) Rtststr (JJ, Ulisses) e quinculinculim (GR, No Urubuquaquá, no Pinhém). 

d) Tattarrattat (JJ, Ulisses) e inesquecer-se (GR, Ave, Palavra). 

11. O trabalho com a linguagem por meio da recriação de palavras e a descrição minuciosa da natureza, 

em especial da fauna e da flora, são uma constante na obra de João Guimarães Rosa. Esses elementos 

são recursos estéticos importantes que contribuem para integrar as personagens aos ambientes onde 

vivem, estabelecendo relações entre natureza e cultura. Em Sarapalha, conto inserido no 

livro Sagarana, de 1946, referências do mundo natural são usadas para representar o estado febril de 

Primo Argemiro. 

Com base nessa afirmação, assinale a alternativa em que a descrição da natureza mostra o efeito da 

maleita sobre a personagem Argemiro: 

a) 

pedra seca, do tempo de escravos; um rego murcho, um moinho parado; um cedro alto, na frente 

da casa; e, lá dentro uma negra, já velha, que capina e cozinha o feijão. 

b)  

garça, em direção à mata. Também, não pode olhar muito: ficam-lhe muitas garças pulando, 

diante dos olhos, que doem e choram, por si sós, longo tempo. 

c)  -tardinha, quando as mutucas convidam as muriçocas de volta para casa, e quando o 

carapana mais o mossorongo cinzento se recolhem, que ele aparece, o pernilongo pampa, de pés 

de prata e asas de xadrez. 

d)  hando assim esquecido, para os olhos... olhos grandes escuros e meio de-quina, como 

os de uma suaçuapara... para a boquinha vermelha, como flor de suinã.... 

e)  

aco  
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12. "E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se 

ajuntar, e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na 

dedicação. 

 Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados!... 

Então eles trouxeram, uma noite, muito à escondida, o padre que o confessou e conversou com ele, 

muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. 

 Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado 

mortal? 

 Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependimento 

nenhum... 

E por aí a fora foi, com um sermão comprido, que acabou depondo o doente num desvencido torpor." 

 

Liga-se a este trecho de Guimarães Rosa a seguinte afirmação: 

a) É um exemplo de crise da fala narrativa, dissolvendo-se a história num estilo indagador e 

metafísico. 

b) É uma arte marcada pelo grotesco, pela deformação, que coloca em cena tipos humanos 

refinadamente exóticos. 

c) O autor recolheu lendas de interesse folclórico, que sabe recontar de modo documental, isento 

e objetivo. 

d) Um universo rude e um plano místico se cruzam com frequência em sua obra, fundindo-se um no 

outro. 

e) A miséria arrasta as personagens para a desesperança, reveando-se ainda na pobreza de sua 

expressão verbal. 

 
 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Uma das principais obras literárias de Guimarães Rosa, Grande Sertão: veredas, foi adaptada para uma 

minissérie na TV Globo em 1985. A personagem Diadorim foi interpretada por Bruna Lombardi e, o 

trecho que você lerá abaixo retrata a morte da personagem, momento em que o personagem Riobaldo 

descobre que Diadorim era uma mulher: 
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Eu fiquei. E a Mulher abanou brandamente a cabeça, consoante deu um suspiro simples. Ela me mal-

entendia. Não me mostrou de propósito o corpo. E disse... 

Diadorim  nu de tudo. E ela disse: 

 "A Deus dada. Pobrezinha..." 

E disse. Eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor  e mercê peço:  mas 

para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em 

que eu também só soube... Que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita... Estarreci. A dor 

não pode mais do que a surpresa. A coice d'arma, de coronha... 

Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível; e levantei mão para me benzer  mas 

com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei. Diadorim! Diadorim era uma 

mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucúia, como eu solucei meu 

 

 

No trecho em questão, é notório que o personagem Riobaldo sofre com a perda de Diadorim e se 

assusta ao descobrir que se tratava de uma mulher, pois a personagem, ao longo da obra, fingia ser 

um homem. No momento em que o narrador-personagem aborda o seu sofrimento, explique a 

aproximação de sua descrição com a descrição Romântica do século XIX.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. d 

O texto apresenta uma grande contradição por meio dos relatos do personagem-narrador, pois, ao 

mesmo tempo em que ele promove uma denúncia social ao expor a questão da concentração de terras 

e a desigualdade que isso gera, esse também possui uma relação de dependência para com o seu patrão, 

pois é ele quem o protege. 

2. a 

A prosa regionalista de Guimarães Rosa transcende o espaço físico, focalizando os conflitos internos do 

ser humano com o ambiente e consigo mesmo, como pode ser visto com a questão da religiosidade e o 

anseio pela falta de perdão. Neste sentido, o regionalismo alcança uma dimensão universal. 

3.  

a)  

 

capangas também demostra um determinado respeito hierárquico, mesmo que eles tenham ido 

 

pagar o que está nos devendo... E é mandar por portador calado, que nós não podemos escutar 

 

b) O narrador emprega uma linguagem coloquial e regional para caracterizar a fala dos personagens, 

-

linguagem dos diálogos dos personagens é mais informal do que a linguagem do narrador.  

4. c  

Guimarães Rosa, trazendo referências do trecho, como a ideia do canto ao meio do caminho (enfatizada 

na imagem pelas notas musicais), o percurso no ambiente natural e a presença dos três personagens.  

5. De acordo com o contexto religioso cristão, o jumento carrega Jesus à entrada de Jerusalém, no 

domingo de Ramos. A passagem Bíblica diz  Rei humilde entraria montado 

ingressa no povoado do Tombador, carregado por um burro. De uma forma geral, Guimarães Rosa 

dialoga com a passagem bíblica, pois Augusto Matraga morre de forma heroica, defendendo sua família.  

6. d 

principais características de Guimarães Rosa é a criação de neologismos.  

7. c  

O sertão, para Guimarães Rosa, não é restrito ao ambiente físico; ele é fruto da projeção do inconsciente 

das personagens, o que evidencia a profundeza psicológica de cada um deles. De acordo com o crítico 

o sertão rosiano é uma região criada na linguagem  

8. 

Romântica, Gonçalves Dias.  

b) Essa informação não é verdadeira. Guimarães Rosa propõe a fusão através da linguagem, uma vez que 

o autor valoriza a criação de neologismos por hibridismo. O título da obra é um exemplo disso, pois 

significado está atrelado a narrativas heroicas ou mágicas.  

9. b 

O provérbio em destaque dialoga com a trajetória do personagem Augusto Matraga, uma vez que o 

protagonista, após a surra e a queda moral e econômica, precisa reerguer-

Joãozinho Bem-Bem.  

 



 

 
L

it
. 

10. d 

-

-se  

11. b 

A maleita também é conhecida como a doença malária, transmitida pela picada de mosquitos infectados. 

pode olhar muito: ficam-

efeito da maleita sobre o personagem.  

12. d 

O universo rude, marcado pela exposição de feridas físicas, a presença da bicheira e o clima quente 

fundem-se com o plano místico e a influência religiosa. 

 

Questão Contexto  
 

A exposição do sentimentalismo, o uso de figuras de linguagem como a hipérbole 

XIX, embora o narrador não retrate a amada de forma idealizada.  
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Resoluções de questões anteriores 
18 

out 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. O resultado de uma pesquisa eleitoral, sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos, 

foi represen - tado por meio do Gráfico 1. 

 
Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o Gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra 

o Gráfico 2. 

 
Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos 

leitores criticaram o formato do Gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para 

o candidato B. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é 

a) 0 

b) 1/2 

c) 1/5 

d) 2/15 

e) 8/35 
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2. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do 

tipo P(t) = A + Bcos(kt) em que A, B e k são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, 

medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre 

duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: 

 
A função P(t) obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi  

a)  

b)  

c)  

d) P(t) = 99 + 21cos(t)  

e) P(t) = 78 + 42cos(t) 

3. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta foi criado um 

miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico 

de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi 

observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 

cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do miniaplicativo para esses dias. 

 
Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da sexta-feira 

para o sábado, foi no site  

a) X.  

b) Y.  

c) Z.  

d) W.  

e) U 
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4. Neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do 

dia anterior e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da 

leitura do termômetro. 

 
Por isso ele tem duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para 

baixo, de 30 ºC até 50 ºC. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, de 

baixo para cima, de 

peratura atual é indicada pelo nível 

superior dos filetes cinza nas duas colunas.  
Disponível em: <www.if.ufrgs.br>. Acesso em: 28 ago. 2014 (adaptado).  

Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro?  

a) 5 °C  

b) 7 °C  

c) 13 °C  

d) 15 °C  

e) 19 °C 
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5. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A 

quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. 

 
O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é  

a) 1.  

b) 2.  

c) 4  

d) 5. 

e) 6. 

6. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro 

passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 

gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um 

carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 

quatro décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e 

garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou 

no tanque na chegada ao reabastecimento. 

A quantidade de gasolina utilizada, em litro, no reabastecimento, foi 

a) 20/0,075 

b) 20/0,75 

c) 20/7,5 

d) 20x0,075 

e) 20x0,75 
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7. O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em %) para o período de março de 2008 a abril de 2009, 

obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 
A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de  

a) 8,1% 

b) 8,0% 

c) 7,9%  

d) 7,7%  

e) 7,6% 

8. A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do campus de uma universidade brasileira. 

A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico será 

aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da companhia elétrica distribuidora 

de energia. O projeto inclui 100 m² de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, 

produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico serão 

colocados aproximadamente 300 m2 de painéis, sendo 100 m2 para gerar energia elétrica utilizada no 

campus, e 200 m² para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizada nas 

caldeiras do hospital. Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere 

uma economia de 1 kWh por dia e cada metro quadrado produzindo energia térmica permita 

economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 

75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser 

ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. 

Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, 

a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado, deverá ter o valor mais próximo 

de  

a) 231.  

b) 431.  

c) 472.  

d) 523.  

e) 672 

9. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente um 

milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido 

pela empresa. Existem cinco opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, 
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As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se repetir 

em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas 

distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja 

superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da 

empresa é  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) IV.  

e) V. 

10. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de 

futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos 

outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que 

o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro: 

 
Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?  

a) 64  

b) 56  

c) 49  

d) 36  

e) 28 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

1. e 

No primeiro gráfico temos uma relação b/a de 30 para 70, considerando que a cada espaço vale 10, ou 

seja 3/7. No segundo gráfico temos 1/5. logo 3/7-⅕  = 8/35 

2. a 

Substituindo o cosseno de cada opção por 1 e -1, percebemos que as opções compatíveis com os valores 

de máximo e mínimos apresentados são letra a, c ou d. Como são 90 batimentos a cada 60 segundos 

temos, 2/3 de batimentos por segundo. Como o enunciado diz que o tempo entre dois valores máximos 

é o tempo de 1 batimento percebemos que o período deve ser igual a 2/3. Numa função trigonométrica 

p = 2 / |k|, por isso 2/3 = 2 / |k|, concluindo que c = 3. 

3. a 

Considere as taxas de aumento de cada um dos sites: 

X: 9/12 =0,75 

Y:21/30=0,7 

Z:1/10=0,1 

W:19/38= 0,5 

U:16/40 = 0,4 

Logo a maior taxa de aumento é a do site X. 

4. e 

Como a temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita, o valor 

mais próximo da máxima registrada é 19Cº. 

5. a 

Comparando os valores dos volumes dos reservatórios A e B mostrados nos eixos y, que estão em uma 

razão de 1/2, apenas o valor de 30000 está com a mesma quantidade de água no mesmo instante de 

tempo entre 8 e 9. 

6. b 

A quantidade de gasolina é igual a: (1/3).0,6. (100000/750) = 20 / 0,75 

7. b 

Observando que existem 14 taxas de desempregos, a mediana será dada pela média entre a 7ª e 8ª taxa, 

colocando em ordem crescente a mediana será: (7,9%+8,1%) / 2 = 8% 

8. c 

Os 200m² destinados a produção de energia elétrica, que geram 200kwh, são acrescidos de 0,7.200kwh 

destinados a energia térmica o que totaliza 340kwh de economia. 

Num segundo momento, os 200kwh de energia elétrica aumentarão 75%, sendo multiplicados por 1,75 

totalizando uma produção de energia elétrica de 450kw que ao ser somada a energia térmica deverá 

totalizar o dobro do que era produzido anteriormente pelas duas juntas. 

0,7x + 450 = 2.340 

x = 472 

9. e 

O número de senhas para cada modelo de senha é: 

I. 26.10.10.10.10.10 = 26. 10^5 

II. 10.10.10.10.10.10 = 10^6 

III. 26.26.10.10.10.10 = 26².10^4 

IV. 10.10.10.10.10 = 10^5 

V. 26.26.26.10.10 = 26³.10² 

Calculando cada valor o que se enquadra nas restrições feitas é a opção V. 

10. e 

Para criar uma partida precisamos selecionar 2 jogadores entre 8 possíveis. Como a ordem de seleção 

dos jogadores não alteram a partida formada usaremos a combinação: C8,2 = 28. 
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EXERCÍCIOS 
 

1. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele 

utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, 

é dada pela expressão T(h) =  h2 + 22h  85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o 

número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse 

momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, 

com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

 
Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa 

está classificada como  

a) muito baixa.  

b) baixa.  

c) média.  

d) alta.  

e) muito alta. 

2. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido 

pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores a e b são, respectivamente, a 

metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. 

 
Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do 

comprimento vertical. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V = 4ab². O volume 

dessa bola, em função apenas de b, é dado por  

a) 8b³  

b) 6b³  

c) 5b³  

d) 4b³  

e) 2b³ 
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3. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que 

utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes 

que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor 

adicional de R$ 0,10 por ligação, a partir da 101.a até a 300.a; e caso realize entre 300 e 500 ligações, 

será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que 

melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é: 

a)  c)  e)  

b)  d)   

 

4. Um investidor inicia um dia com x ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 

dois tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes 

critérios: 

I. vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal (Vi);  

II. compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo 

(Vm);  

III. vende todas as ações que possui, quando seu valor fica acima do valor ótimo (Vo). O gráfico 

apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação, em reais, no decorrer 

daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. 

 
Quantas operações o intestidor fez naquele dia?  

a) 3  

b) 4 

c) 5  

d) 6  

e) 7 

5. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de 

círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo 

equilátero com lados medindo 30 cm. Uma loja comercializa cinco tipos de tampos de vidro circulares 

com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 cm, 26 cm, 30 cm, 35 cm e 60 cm. O proprietário 

da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base 

superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para V3 . O tampo a ser escolhido será 

aquele cujo raio, em centímetros, é igual a  

a) 18.  

b) 26.  

c) 30.  

d) 35.  

e) 60. 
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6. Atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o 

mercado fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de 

seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. 

 
O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias, em 

quilômetros, presentes em qual(is) intervalo(s)?  

a) De 20 a 100.  

b) De 80 a 130.  

c) De 100 a 160.  

d) De 0 a 20 e de 100 a 160.  

e) De 40 a 80 e de 130 a 160. 

7. Numa cidade, cinco escolas de samba (I, II, III, IV e V) participaram do desfile de Carnaval. Quatro 

quesitos são julgados, cada um por dois jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 

7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. 

Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no 

quesito Enredo e Harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava 

somente a divulgação das notas do jurado B no quesito Bateria. 

 
Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria tornariam 

campeã a Escola II?  

a) 21  

b) 90  

c) 750  

d) 1250  

e) 3125 
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8. Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada 

no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10m por 32 m foi cedida para o 

empilhamento desses contêineres (Figura 2). 

 
 

De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não 

sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e 

atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêineres é 

a) 12,5 m.  

b) 17,5 m.  

c) 25,0 m.  

d) 22,5 m.  

e) 32,5 m. 

9. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de comprimento ao lado 

de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o comprimento (C) da pegada, na 

fotografia, estão indicados no esquema. 

 
A largura e o comprimento reais da pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a  

a) 4,9 e 7,6.  

b) 8,6 e 9,8.  

c) 14,2 e 15,4.  

d) 26,4 e 40,8.  

e) 27,5 e 42,5. 
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10. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a 

passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e 

horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de (d  1) 

milímetros, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o 

raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A 

taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são 

colocadas paralelamente às bordas do vidro. 

 
Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro 

retangular de 5 m de largura por 9 m de comprimento. A medida de d, em milímetros, para que a taxa 

de cobertura da malha seja de 75% é: 

a) 2 

b) 1 

c) 11/3 

d) 4/3 

e) 2/3 
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Exercícios 

 

1. d 

Quando o h é o maior possível, o T é o maior possível também. Assim, basta acharmos o vértice desta 

parábola. Neste caso, nossa intenção é acharmos o T do vértice, ou seja, Yv =  -1, b = 

22 e c = -85. 

Fazendo esta conta, você irá encontrar o valor do vértice como 36°. 

Este resultado se encaixa na classificação de Alta. 

2. b 

Pelos dados 2a-2b = b, logo a = 3b/2. 

Substituindo no V = 4(3b/2) b² = 6b³. 

3. b 

No primeiro instante 0 a 100, o preço é constante, de 101 a 300 variável e de 301 a 500 volta a ser constante. 

O gráfico que mostra isso é o B. 

4. b 

A primeira operação é quando o gráfico passa pelo Vi a primeira vez, com ele vende a metade. A segunda 

ele passa por Vm, comprou a mesma quantidade que ja tinha. A terceira passa por Vi e vende a metade 

do que possui, sobe mais e passa por Vo, com isso vende tudo que possui. Após isso, ele não compra 

mais, o gráfico só apresenta operações de venda, mas ele já vendeu tudo, logo não faz mais operação 

nenhuma. 

5. a 

A partir da interpretação da questão, podemos concluir que temos um triângulo inscrito numa 

circunferência. Nossa intenção aqui é achar o Raio (R). Lembrando que o raio de uma circunferência 

 

R > l.  

R > 30.  

R > 17 cm 

Logo, a tampa maior mínima é 18cm. 

6. d 

-se menos, quando a curva do gráfico está abaixo do outro, isso acontece quando o intervalo 

da quilometragem está entre 0 e 20 e 100 e 160. 

7. c 

Primeiro, as escolas I, III e V não podem ser campeãs, já que elas não conseguiriam ficar acima de 68 

pontos. Em caso de empate, a campeã é a escola II, pois ganha no quesito enredo. A escola II é campeã 

em 6 casos possíveis e em cada um deles temos 5 possíveis maneiras de cada uma das outras escolas se 

colocarem. Assim, o número total de configurações será de 6. 5. 5 = 750. 

8. a 

Repare que o espaço liberado para alocação dos contêineres tem exatamente o lugar para alocar 20 deles 

por unidade. Como são 100, então serão 5 andares de contêineres. E então serão 5.2,5 = 12,5 m. 

9. d 

Analisando o desenho, vemos que o comprimento real da caneta é 16,8 cm e o seu comprimento c na 

foto é 1,4 cm. Podemos então estabelecer uma razão de semelhança de: 

r = 16,8 / 1,4 = 12 

ou seja, a foto diminui em 12 vezes o tamanho real. 

Assim, basta multiplicarmos o comprimento e a largura da pegada na foto para encontrarmos os valores 

reais: 

Largura da pegada = 12. 2,2 = 26,4 cm 

Comprimento da pegada = 3,4. 12 = 40,8 cm 

10. a 

Temos que para um quadrado de dimensões d x d, uma área de (d-1) x (d-1) permite a passagem de luz 

e 25% da luz incidente passa pela malha, então, temos: 

(d-1)² / d² = 25% 

(d-1 / d)² = ¼ 
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d-1 / d = ½ 

d = 2. 
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EXERCÍCIOS 
 

 

1. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas 

imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 
Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? 

a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.  

b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.  

c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide.  

d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.  

e) Cilindro, prisma e tronco de cone. 

2. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um 

conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada: em seu lugar 

ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de 

cozimento a cerâmica de argila sofra uma contração, em dimensões lineares, de 20%. 
Disponível em: <www.arq.ufsc.br>. Acesso em: 30 mar. 2012 (adaptado). 

Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma 

travessa de argila, de forma cúbica de aresta a, diminui para um valor que é 

a) 20% menor que V, uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao comprimento 

de seu lado. 

b) ². 

c) 48,8% menor que V, porque o volume diminui de a3 para (0,8a)³. 

d) 51,2% menor que V, porque cada lado diminui para 80% do comprimento original. 

e) 60% menor que V, porque cada lado diminui 20%. 

3. Na competição de skate a rampa em forma de U tem o nome de vert, onde os atletas fazem diversas 

manobras radicais. Cada uma dessas manobras recebe um nome distinto de acordo com o total de 

giros realizados pelo skatista e pelo skate 0 allie frontside

meia volta. Sabendo-se que 540  e 900  são côngruos a 180 ,  um atleta que faz as manobras 540 Mc 

Tuist e 900 realizou giros completos de  

a) 1,5 e 2,5 voltas respectivamente.    
b) 0,5 e 2,5 voltas respectivamente.    
c) 1,5 e 3,0 voltas respectivamente.    
d) 3,0 e 5,0 voltas respectivamente.    
e) 1,5 e 4,0 voltas respectivamente.    
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4. Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de 

comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em 

um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis 

estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram os pontos médios 

dos lados desse triângulo, foram indicadas por letras.  

 
 

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a 

área a ser calçada corresponde: 

a) à mesma área do triângulo AMC. 

b) à mesma área do triângulo BNC. 

c) à metade da área formada pelo triângulo ABC. 

d) ao dobro da área do triângulo MNC. 

e) ao triplo da área do triângulo MNC. 

5. Suponha que, na escultura do artista Emanoel Araújo, mostrada na figura a seguir, todos os prismas 

numerados em algarismos romanos são retos, com bases triangulares, e que as faces laterais do 

poliedro II são perpendiculares à sua própria face superior, que, por sua vez, é um triângulo congruente 

ao triângulo base dos prismas. Além disso, considere que os prismas I e III são perpendiculares ao 

prisma IV e ao poliedro II. 

 
Imagine um plano paralelo à face α do prisma I, mas que passe pelo ponto P pertencente à aresta do 

poliedro II, indicado na figura. A interseção desse plano imaginário com a escultura contém 

a) dois triângulos congruentes com lados correspondentes paralelos. 

b) dois retângulos congruentes e com lados correspondentes paralelos. 

c) dois trapézios congruentes com lados correspondentes perpendiculares. 

d) dois paralelogramos congruentes com lados correspondentes paralelos. 

e) dois quadriláteros congruentes com lados correspondentes perpendiculares. 
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6. O losango representado na Figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências 

tangentes, de raios de mesma medida. 

 
Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda 

mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela Figura 2. 

 
O perímetro do losango da Figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da Figura 1, teve um 

aumento de 

a) 300%. 

b) 200%. 

c) 150%. 

d) 100%. 

e) 50%. 

7. O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em 

forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. 

A seguir, tem-se, na Figura 1, uma foto de um globo da morte e, na Figura 2, uma esfera que ilustra um 

globo da morte. 

 
Na Figura 2, o ponto A está no plano do chão onde está colocado o globo da morte e o segmento AB 

passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Suponha que há um foco de luz 

direcionado para o chão colocado no ponto B e que um motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, 

percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. 

A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor representada por 

a)  c)  e)  

b)  d)   
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8. Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados entre si e colocados 

dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário 

haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida 

por um espaçador de metal, conforme a figura: 

 

Utilize 1,7 como aproximação para 3  

O valor de R, em centímetros, é igual a 

a) 64,0 

b) 65,5 

c) 74,0 

d) 81,0 

e) 91,0 

9. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-

se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao 

ponto O. 

 
A imagem que representa a nova figura é: 

a)  c)  e)  

b)  d)   
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10. Uma baixa histórica no nível das águas no rio Amazonas em sua parte peruana deixou o Estado do 

Amazonas em situação de alerta e a Região Norte na expectativa da pior seca desde 2005. [...] Em 

alguns trechos, o Rio Amazonas já não tem profundidade para que balsas com mercadorias e 

combustível para energia elétrica cheguem até as cidades. A Defesa Civil já declarou situação de 

atenção em 16 municípios e situação de alerta  etapa imediatamente anterior à situação de emergência 

- em outros nove. Porém, alguns trechos do rio Amazonas ainda permitem plenas condições de 

navegabilidade. 
Disponível em: <http://www.ecodebate.com.br/2010/09/10/com-seca-no-peru-nivel-do-rioamazonas-diminuiu-e-regiao-

norte-teme-pior-estiagem-desde-2005/>. Adaptado. Acesso em: 10 nov. 2010 

 
Considerando que um barco parte de  A  para atravessar o rio Amazonas; que a direção de seu 

deslocamento forma um ângulo de 120º com a margem do rio; que a largura do rio, teoricamente 

constante, de 60 metros, então, podemos afirmar que a distância  AB  em metros  percorrida pela 

embarcação foi de: 

a) 60 3 metros 

b) 40 3 metros 

c) 120 metros 

d) 20 3 metros 

e) 40 metros 

 

PUZZLE 
 

 

A sequência de palavras abaixo segue uma determinada regra: 

Camiseta, acetona, macaco, abacaxi, mágico 

Qual é a próxima palavra da sequência?  

a) cavalo 

b) azeite 

c) maionese  

d) publicação  

e) basquete 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Considerando as figuras espaciais retas, o cilindro é formado por 2 círculos e 1 retângulo, o cone por um 

círculo e um setor circular, com mesmo comprimento que o círculo. Já o prisma é formado por 2 bases 

de lados do polígono da base. A base dos prismas e pirâmides os caracterizam. 

Assim, a primeira planificação representa um cilindro, a segunda um prisma de base pentagonal e a 

terceira uma pirâmide (de base triangular, também chamada de tetraedro). 

2. c 

No cubo de aresta a, seu volume será V = a3 

Após o cozimento teremos: 

a  100% 

x  (100-20)% 

x= (80a)/100 = 0,8a (nova medida da aresta do cubo) 
3 = 0,512a3 

a3  100% 

0,512a3  y% 

y = (0,512a3  . 100)/a3 = 51,2% 

Assim a diminuição representa: (100%   

3. a 

540 : 360 1,5 voltas

900 : 360 2,5 voltas

  =

  =
 

4. e 

Os triângulos BAC e MNC são semelhantes. 

A razão k será: 

k = AC/NC= 2 

A razão entre suas áreas será: 

k² = 2² = 4 

Assim, a área S do triângulo MNC e a área 

da região SR a ser calçada com concreto, tem-se: 

(SR+S)/S = K² 

(SR+S)/S = 4 

SR = 3S 

5. a 

De acordo com o enunciado, todos os prismas são retos com bases triangulares. 

Os prismas I e III são perpendiculares ao prisma IV e ao poliedro II, temos que o plano paralelo a  e 

passando pelo ponto P seccionará os primas II e IV de maneira ortogonal. 

Logo a figura resultante da intersecção deste plano imaginário com os dois poliedros II e IV será igual à 

das bases, ou seja, um triângulo, que é igual em todos os prismas, conforme o enunciado. 

6. e 

Cada lado do losango da figura 1 corresponde a 2R, considerando R o raio de cada circunferência. 

O perímetro (2p) será igual ao quádruplo deste lado, 8R. 

O quadrilátero formado na figura 2 tem dois lados com medidas iguais a 4R e os outros dois com 2R, 

assim 2p=2(4R+2R) =12R. 

O aumento foi de 12R-8R=4R, o que corresponde a Letra E. 

7. e 

Se há um foco de luz direcionado para o chão colocado no ponto B, a imagem do trajeto feito pelo 

motoqueiro no plano do chão é mais bem representada por um segmento de reta ou, no limite, por uma 

reta. Entre as alternativas oferecidas, a única que satisfaz é a alternativa E. 
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8. c 

Observando a figura, temos: 

AC =AB=BC= 60 cm (lado do triângulo equilátero ABC encontrado a partir da união das três 

circunferências menores). 

O centro da circunferência maior (ponto O) coincide com o ortocentro do triângulo ABC, com isso OC 

medirá 2/3 da altura h desse triângulo. 

h= 
L 3

2
 = 

60 3
30 3

2
=  

OC= 
2h

3
 
2.30 3

20 3 20.1,7 34
3

= = = cm 

R=10+30+OC=10+30+34= 74 cm 

9. e 

A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O, ou seja, a distância de todos os pontos de 

uma parte da figura ao ponto O devem ser a mesma dos pontos simétricos da outra figura em relação a 

esse mesmo ponto O. Traçando-se um eixo vertical (em vermelho) e um horizontal (em verde) passando 

pelo ponto O e pelos lados da figura, percebe-se que a original se encontra no segundo quadrante, 

sendo assim a figura simétrica deve estar no quarto. 

10. b 

 

60
sen60

AB

3 60

2 AB

120 120 3
AB 40 3

33

 =

=

= = =

 

 

Puzzle 

d 

A regra que determina a sequência é a posição da letra c. A resposta correta é a alternativa d, publicação, 

pois é a única palavra na qual c é a sexta letra. 
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Determinantes 
17 

out 
 

RESUMO   
 

 

Determinante de terceira ordem 
Seja a matriz quadrada de ordem 3, indicada por 𝐴 = [𝑎11 𝑎12 𝑎13 𝑎21 𝑎22 𝑎23 𝑎31 𝑎32 𝑎33 ], temos que 𝑑𝑒𝑡 𝐴 =
𝑎11. 𝑎22. 𝑎33 + 𝑎12. 𝑎23. 𝑎31 + 𝑎13. 𝑎32. 𝑎21 − 𝑎13. 𝑎22. 𝑎31 − 𝑎12. 𝑎21. 𝑎33 − 𝑎11. 𝑎32. 𝑎23 

Podemos obter esses seis produtos de uma forma conhecida como regra de Sarrus. 

 
O estudo das propriedades dos determinantes irá facilitar o cálculo do mesmo. 

 

1ª propriedade: fila de zeros 

Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada M forem iguais a zero seu 

determinante será nulo, isto é, det M = 0. 

     
 

2ª propriedade: filas paralelas proporcionais 

Se uma matriz quadrada M possui duas linhas (ou duas colunas) proporcionais, seu determinante será nulo, 

isto é, det M = 0. 

 
3ª propriedade: troca de filas paralelas 

Se trocarmos entre si a posição de duas linhas (ou duas colunas) de uma matriz quadrada M, o determinante 

da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior. 

 
 

4ª propriedade: multiplicação de uma fila por uma constante 

Se todos os elementos de uma linha (ou de uma coluna) de uma matriz quadrada são multiplicados por um 

mesmo número real k, então seu determinante fica multiplicado por k. 

𝑑𝑒𝑡 (𝑘. 𝑀𝑛)  = 𝑘𝑛. 𝑑𝑒𝑡 𝑀𝑛  
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5ª propriedade: determinante da transposta 

O determinante de uma matriz quadrada M é igual ao determinante de sua transposta, isto é, 𝑑𝑒𝑡 𝑀 =

𝑑𝑒𝑡 (𝑀𝑡) . 

 

 
 

6ª propriedade: determinante da matriz triangular 

O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. 

    
 

7ª propriedade: teorema de binet 

Sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem e AB a matriz produto, então 𝑑𝑒𝑡 (𝐴𝐵)  =

(𝑑𝑒𝑡 𝐴 ). (𝑑𝑒𝑡 𝐵 ). 

 
 

8ª propriedade: teorema de jacob 

Seja A uma matriz quadrada. Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha (ou coluna) pelo mesmo 

número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha (ou coluna), formando a 

matriz B, então det A = det B. 
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9ª propriedade: determinante da inversa 

Seja A uma matriz quadrada invertível e 𝐴−1sua inversa. Então, 𝑑𝑒𝑡 𝐴−1  =
1

𝑑𝑒𝑡 𝐴 
. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Sendo , 0 ≤ 𝑥 ≤
𝜋

2
, o valor  de x para que o determinante da matriz 

[𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑐𝑜𝑠 𝑥  1 𝑡𝑔 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝑥 1 𝑠𝑒𝑛 𝑥  𝑐𝑜𝑠 𝑥  1 ] seja nulo é: 

a) 
𝜋

2
 

b) 
𝜋

3
 

c) 
𝜋

6
 

d) 
𝜋

4
 

2. Considere a matriz A = (𝑎𝑖𝑗) 2𝑥2, definida por 𝑎𝑖𝑗 = -1+2i+j, para 1 ≤ 𝑖 ≤ 2, 1 ≤ 𝑗 ≤ 2. O determinante de 

A é:  

a) 22.  

b) 2.  

c) 4.  

d) -2.  

e) -4. 

3. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3 com det(A)=3 e se k é um número real tal que det(kA)=192, 

então o valor de k é  

a) 4  

b) 8  

c) 32  

d) 64  

e) 96 

4. Seja A uma matriz quadrada de ordem 2 com determinante maior que zero e 𝐴−1 a sua inversa. Se 

16.det𝐴−1 = det (2A), então o determinante de A vale:  

a) 4  

b) 6  

c) 8  

d) 2  

e) 16 

5. Sejam as matrizes 𝐴 = [3 2 𝑙𝑜𝑔 0,1  5 ]𝑒 𝐵 = [𝑙𝑜𝑔 0,1  0 4 − 3 ], calcule: 

a) O determinante da matriz (B - A) 

b) A matriz inversa da matriz (B  A) 

6. Se |1 2 3 2 3 4 𝑥 𝑦 𝑧 | = −4, então|𝑥 𝑦 𝑧 6 9 12 1 2 3 |vale: 

a) 12  

b) -12  

c) 4  

d) 3/4  

e) - 3/4 

7. A soma das soluções da equação |𝑥 1 1 𝑥 𝑥 2 𝑥 𝑥 𝑥 | = 0 é: 

a) -1  

b) 0  

c) 1  

d) 3 
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8. Considere a matriz  𝐴 = [1 0 2 2 𝑠𝑒𝑛 𝑥 0 0 2 𝑐𝑜𝑠 𝑥  ], onde x varia no conjunto dos números reais. Calcule 

o determinante da matriz A. 

9. Se 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 10, qual é o determinante de 𝐴−1? 

10. Se 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 20, calcule 𝑑𝑒𝑡 (𝐴𝑡) . 

11. Se 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = |𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 | = 10, calcule: 

a) 𝑑𝑒𝑡 𝐵 = |𝑏 𝑎 𝑑 𝑐 | 
b) 𝑑𝑒𝑡 𝐶 = |4𝑎 4𝑏 𝑐 𝑑 | 

12. Seja A uma matriz quadrada de ordem 3 tal que 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 𝑚. Calcule 𝑑𝑒𝑡 (2𝐴) em função de m. 

13. Seja A uma matriz 2 x 2 com determinante não-nulo. Se det𝐴2 = det (A + A), então det A é  

a) - 4  

b) 1  

c) 4  

d) 8  

e) 16 

14. A matriz A é de quarta ordem, e seu determinante é -8. Na equação det(2A) = 2x -150, o valor de x é:  

a) 11  

b) 16  

c) 43  

d) 67 

15. Sejam A e B matrizes 3 × 3 tais que detA = 3 e detB = 4. Então det(A × 2B) é igual a:  

a) 32  

b) 48  

c) 64  

d) 80  

e) 96 
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GABARITO 

 

 

1. |𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑐𝑜𝑠 𝑥  1 𝑡𝑎𝑛 𝑥  𝑠𝑒𝑛 𝑥 1 𝑠𝑒𝑛 𝑥  𝑐𝑜𝑠 𝑥  1 | = 0 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 . 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝑥 . 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑡𝑎𝑛 𝑥 . 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 − 𝑡𝑎𝑛 𝑥 . 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 0 

𝑠𝑒𝑛 2𝑥 − 𝑠𝑒𝑛2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥 = 0 

𝑠𝑒𝑛 2𝑥 − (𝑠𝑒𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 2𝑥) = 0 

𝑠𝑒𝑛 2𝑥 − 1 = 0 

𝑠𝑒𝑛 2𝑥 = 1 

Analisando o ângulo, temos que sen 2x = 1, quando o ângulo 2x = 
𝜋

2
, logo x = 

𝜋

4
. 

 

2. [𝑎11 𝑎12 𝑎21 𝑎22 ] = [−1 + 2.1 + 1 − 1 + 2.1 + 2 − 1 + 2.2 + 1 − 1 + 2.2 + 2 ] = |2 3 4 5 | = −2 

 

3. 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 3 

𝑑𝑒𝑡 𝑘𝐴 = 192 

𝑘3𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 192 

𝑘3. 3 = 192 

𝑘3 = 64 

𝑘 = 4 

4.  

16. 𝑑𝑒𝑡 𝐴−1  = 𝑑𝑒𝑡 2𝐴  
16. 𝑑𝑒𝑡 𝐴−1  = 22𝑑𝑒𝑡 𝐴  

16.
1

𝑑𝑒𝑡 𝐴 
= 4𝑑𝑒𝑡 𝐴  

16

4
= 𝑑𝑒𝑡2𝐴 

𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 2 

5.  

a) B  A 

[𝑙𝑜𝑔 0,1  0 4 − 3 ] − [3 2 𝑙𝑜𝑔 0,1  5 ] = [𝑙𝑜𝑔 0,1 − 3 − 2 4 − 𝑙𝑜𝑔 0,1  − 8 ] 
Encontrando o determinantes: 

|𝑙𝑜𝑔 0,1 − 3 − 2 4 − 𝑙𝑜𝑔 0,1  − 8 | = −8𝑙𝑜𝑔 0,1 + 24 − (−8 + 2𝑙𝑜𝑔 0,1 ) 

= −8. (−1) + 24 + 8 − 2. (−1) = 42 

b) Como det (B-A)≠0, logo essa matriz possui inversa. 

[𝑙𝑜𝑔 0,1 − 3 − 2 4 − 𝑙𝑜𝑔 0,1  − 8 ] = [(−1) − 3 − 2 4 − (−1) − 8 ] = [−4 − 2 5 − 8 ] 
[−4 − 2 5 − 8 ]. [𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 ] = [1 0 0 1 ] 
{−4𝑎 − 2𝑐 = 1 5𝑎 − 8𝑐 = 0  𝑒 {−4𝑏 − 2𝑑 = 0 5𝑏 − 8𝑑 = 1  
Resolvendo ambos os sistemas teremos: 

𝑎 =
−4

21
; 𝑏 =

1

21
; 𝑐 =

−5

42
; 𝑑 =

−2

21
 

Logo a matriz inversa é: 

[−
4

21
 

1

21
 −

5

42
 −

2

21
 ] 

 

6. |1 2 3 2 3 4 𝑥 𝑦 𝑧 | = −4 

3𝑧 + 6𝑦 + 8𝑥 − 9𝑥 − 4𝑦 − 4𝑧 = −4 

𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 4 

|𝑥 𝑦 𝑧 6 9 12 1 2 3 | = 27𝑥 + 12𝑦 + 12𝑧 − 9𝑧 − 24𝑥 − 18𝑦 

= 3𝑥 − 6𝑦 + 3𝑧 

= 3(𝑥 − 2𝑦 + 𝑧) 

= 3.4 

= 12 

 

7. |𝑥 1 1 𝑥 𝑥 2 𝑥 𝑥 𝑥 | = 0 

𝑥3 + 2𝑥 + 𝑥2 − 𝑥2 − 2𝑥2 − 𝑥2 = 0 

𝑥. (𝑥2 − 3𝑥 + 2) = 0 

𝑥 = 0 𝑜𝑢 𝑥2 − 3𝑥 + 2 = 0  
Fazendo pela regra da soma da equação do 2º grau, temos: 
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𝑠 = −
𝑏

𝑎
= 3 

8. |1 0 2 2 𝑠𝑒𝑛 𝑥 0 0 2 𝑐𝑜𝑠 𝑥  | = 𝑠𝑒𝑛 𝑥. 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 8 𝑜𝑢 
1

2
. 𝑠𝑒𝑛 2𝑥 + 8 

 

9. 𝑑𝑒𝑡 𝐴−1  =
1

𝑑𝑒𝑡 𝐴 
= 0,1 

 

10. 𝑑𝑒𝑡 𝑀 = 𝑑𝑒𝑡 𝑀𝑡  = 20 

 

11. 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = |𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 | = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 = 10 

a) 𝑑𝑒𝑡 𝐵 = |𝑏 𝑎 𝑑 𝑐 | = 𝑏𝑐 − 𝑎𝑑 = −(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) = −10 

b) 𝑑𝑒𝑡 𝐶 = |4𝑎 4𝑏 𝑐 𝑑 | = 4𝑎𝑑 − 4𝑏𝑐 = 4(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) = 4.10 = 40 

 

12. 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 𝑚 

𝑑𝑒𝑡 2𝐴 = 23𝑑𝑒𝑡 𝐴  
= 23𝑚 

= 8𝑚 

 

13. 𝑑𝑒𝑡 𝐴 2 = 𝑑𝑒𝑡 (𝐴 + 𝐴)  

𝑑𝑒𝑡 𝐴 2 = 𝑑𝑒𝑡 (2𝐴)  
𝑑𝑒𝑡 𝐴 2 = 22𝑑𝑒𝑡 𝐴  
𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 4 

 

14. 𝑑𝑒𝑡 (2𝐴)  = 2𝑥 − 150 

24𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 2𝑥 − 150 

16. (−8) = 2𝑥 − 150 

𝑥 = 11 

 

15. 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 3 𝑒 𝑑𝑒𝑡 𝐵 = 4 

𝑑𝑒𝑡 (𝐴. 2𝐵)  = 𝑑𝑒𝑡 𝐴 . 𝑑𝑒𝑡 2𝐵  
= 3. 23𝑑𝑒𝑡 𝐵  
= 3. 23. 4 

= 96 
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Análise de questões anteriores (ênfase 

nas competências das áreas 8 e 9) 

18 

out 
 

RESUMO 
 

Competência de área 8  Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

H25  Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades 

linguísticas sociais, regionais e de registro. 

H26  Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

H27  Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

Competência de área 9  Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da 

comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, 

associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, 

aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. 

H28  Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. 

H29  Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. 

H30  Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao 

conhecimento que elas produzem. 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. De domingo 

 Outrossim? 

 O quê? 

 O que o quê? 

 O que você disse. 

 Outrossim? 

É. 

 O que que tem? 

Nada. Só achei engraçado. 

 Não vejo a graça. 

 Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

 Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

 Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. 

 Não. Palavra de segunda-feira é óbice. 

  

  

 omingo. 

 Não, não. Segunda. No máximo terça. 

  

 Qual o problema? 

  

 Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa 

 
VERÍSSIMO. L.F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: LP&M, 1996. 

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o (a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

poucos conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um 

dos interlocutores do diálogo. 
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2. TEXTO I 

Entrevistadora  Eu vou conversar aqui com a  O português então não é uma língua 

difícil? 

Professora  Olha se você  língua portuguesa não é só regras 

não se você se apaixona pela língua que  já  você já fala ao chegar na escola se teu 

professor cativa você a ler obras da  obra da/ dos 

acesso a  a livros  literatura o mais formal o e/ o difícil é porque a 

escola transforma como eu já disse as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. 

TEXTO II 

Professora  Não, se você parte do princípio que língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao 

chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se 

tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola 

transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. 
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. 

O texto I é a transcrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de 

rádio. O texto II é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos 

a) apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. 

b) são modelos de emprego de regras gramaticais. 

c) são exemplos de uso não planejado da língua. 

d) apresentam marcas da linguagem literária. 

e) são amostras do português culto urbano. 

3. Mandinga  Era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à 

costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos 

consideram bruxos os africanos que ali habitavam  é que eles davam indicações sobre a existência 

de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando 

sinônimo de feitiço, sortilégio. 
COTRIM, M. O pulo do gato 3. São Paulo: Geração Editorial, 2009. Fragmento. 

No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um (a) 

a) contexto sócio-histórico. 

b) diversidade técnica. 

c) descoberta geográfica. 

d) apropriação religiosa. 

e) contraste cultural. 

4. PINHÃO sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 

BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 

EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. 

BENONA: Mas, Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 

EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele 

dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. 

Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado da 

verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da  um urubu, atrás do 

sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha 

devoção. 
SUASSUNA, A. O santo e a porca. Rio de Janeiro: José Olimpyio, 2013 

Nesse texto teatral, o emprego das    

a) marcar a classe social das personagens. 

b) caracterizar usos linguísticos de uma região. 

c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 

d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. 

e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. 
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5. Óia eu aqui de novo xaxando 

Óia eu aqui de novo pra xaxar 

 

Que eu ainda dou no couro 

Isso é um desaforo 

Que eu não posso levar 

Que eu aqui de novo cantando 

Que eu aqui de novo xaxando 

Óia eu aqui de novo mostrando 

Como se deve xaxar. 

Vem cá morena linda 

Vestida de chita 

Você é a mais bonita 

Desse meu lugar 

Vai, chama Maria, chama Luzia 

Vai, chama Zabé, chama Raque 

Diz que tou aqui com alegria.             MBARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível em <www.luizluagonzaga.mus.br> 

A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. 

O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é 

a)  

b)  eu  

c)   

d)  Maria, chama  

e)   

6. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como 

um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades 

escritas? Não deve mais corrigir? Não! 

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um 

português correto, que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos não é o mesmo dos 

manuais de instrução; o dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas; o dos editoriais dos 

jornais não é o mesmo dos dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou do de seus colunistas. 
POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 2011  adaptado. 

Sírio Possenti defende a tese de que   sendo, o domínio 

da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber 

a) descartar as marcas de informalidade do texto. 

b) reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. 

c) moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. 

d) adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. 

e) desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. 

7. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é 

apanhada (aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural: tudo  

A própria linguagem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. 

Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: 

 Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. 

Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito 

bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, 

carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, 

pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada. 

Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. 
SABINO, F. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1984 

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa 

característica da língua, evidenciando que 

a) o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. 

b) a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. 

c) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. 

d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. 

e) o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. 
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8.  

 
As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de 

comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre o 

avô e o neto neste texto é 

a) a opção pelo emprego da   

b) a ausência de  

c)  

d)  

e)  

9. S.O.S PORTUGUÊS  

Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse 

aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o 

que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa 

do que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação 

com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de 

duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. 
S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº 231, abr. 2010 (fragmento adaptado) 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada 

a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as marcas linguísticas 

próprias do uso 

a) regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. 

b) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

d) coloquial, por meio de registro de informalidade. 

e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. 

10. Assum preto 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança 

Ou mardade das pió 

Furaro os óio do assum preto 

Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum preto veve sorto 

Mas num pode avuá 

Mil veiz a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá. 

As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação 

de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o 

léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra a 

a)  

b)  

c) flexão verbal  

d)   

e) pronúncia das  
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11. Palavras jogadas fora 

Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá 

esporadicamente. O sentido da palavra é o de  fora essa porcaria) ou  

 sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do 

estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago às pessoas se conhecem esse verbo, 

 Aparentemente, para muitos falantes, esse 

verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. 

As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição: elas já estavam lá antes de 

(sobretudo valores culturais). O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A 

gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os 

falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão 

normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca 

escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? 

É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas-azuis ou dos micos-leão-dourados, mas 

a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a 

extinção de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das 

palavras é incentivada.                                                     VIARO, M. E. Língua Portuguesa, n. 77, mar. 2012 (adaptado). 

A discussã

e seus                                                         usos, a partir da qual compreende-se que 

a) as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o 

título. 

b) o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. 

c) o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. 

d) as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. 

e) o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. 

12. A língua tupi no Brasil 

Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga (peixe seco, em tupi) era quase sinônimo de 

falar língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, 

em 1698, o governador da província, Artur de Sá e Meneses, implorou a Portugal que só mandasse 

 

Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, 

graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas: as 

bandeiras, expedições ao Sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer 

falavam o português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o 

nde o índio 

corre), Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e Itu (cachoeira). E acabou inventando uma nova 

 

antropólogo John Monteiro, da Universidade Est

ficou conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitado. 
ÂNGELO, C. Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 8 ago. 2012. (Adaptado). 

O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Ouanto ao papel do 

tupinaformação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena 

a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares 

designados. 

b) originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a 

fala de variadas etnias indígenas. 

c) desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses, vindos de 

Lisboa. 

d) misturou-se aos falares africanos, em razão das interações entre portugueses e negros nas 

investidas contra o Ouilombo dos Palmares. 

e) expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador, e juntos originaram a língua dos 

bandeirantes paulistas. 
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13. Sítio Gerimum 

 

Meu Gerimum é com g 

Você pode ter estranhado 

Gerimum em abundância 

Aqui era plantado 

E com a letra g 

Meu lugar foi registrado. 
OLIVEIRA, H. D. Língua Portuguesa, n. 88, fev. 2013 (fragmento) 

objetivo 

a) Valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional. 

b) confirmar o uso da norma-padrão em contexto da linguagem poética. 

c) enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. 

d) registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. 

e) reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. 

14. TEXTO I 

A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador 

Aryon Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do Rio Solimões, no 

Alto Amazonas. É a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. 

Os ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém semelhança com nenhuma outra 

língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. 

Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. 

O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela 

convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna: nas aldeias, esses outros 

falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual, talvez, não 

representem uma ameaça linguística. 
Língua Portuguesa, n. 52, few 2010 (adaptado) 

 

TEXTO II 

Riqueza da língua 

profecia se cumpriu o inglês é hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto da economia 

linguística mundial, estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se 

falem de 6 000 a 7 000 línguas no mundo todo. Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 

100 anos, A última edição do Ethnologue  o mais abrangente estudo sobre as línguas mundiais -, de 

2005, listava 516 línguas em risco de extinção. 
Veja, n. 36, set 2007 (adaptado). 

Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, cujas realidades se aproximam em 

função do(a) 

a) semelhança no modo de expansão. 

b) preferência de uso na modalidade falada. 

c) modo de organização das regras sintáticas. 

d) predomínio em relação às outras línguas de contato. 

e) fato de motivarem o desaparecimento de línguas minoritárias. 
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15. Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo aos curiosos que começaram a chegar que uma 

mulher tinha se ajoelhado aos pés da santa cruz e jurado em nome de Jesus um grande amor, mas 

jurou e não cumpriu, fingiu e me enganou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, o coração tem 

razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. 

O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção que arrepiou os cabelos da Neusa, emendou 

com uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas bonita que só a gota serena. Era a 

história de uma boneca encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo pedestal. Zé Araújo 

fechava os olhos e soltava a voz: 

 

Seus cabelos tinham a cor/ Do sol a irradiar/ 

Fulvos raios de amor./ Seus olhos eram circúnvagos/ 

Do romantismo azul dos lagos/ Mãos liriais, uns braços divinais,/ 

Um corpo alvo sem par/ E os pés 

muito pequenos./Enfim eu vi nesta boneca/ Uma perfeita Vênus. 
CASTRO, N. L. As pelejas de Ojuara o homem que desafiou o diabo. São Paulo: Arx, 2006 (adaptado). 

 

-se ao fato de que essa valsa é 

representativa de uma variedade linguística 

a) detentora de grande prestígio social. 

b) específica da modalidade oral da língua. 

c) previsível para o contexto social da narrativa. 

d) constituída de construções sintáticas complexas. 

e) valorizadora do conteúdo em detrimento da forma. 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

19 gírias antigas que precisam voltar pra boca 

do povo urgentemente

de uso. Veja abaixo um dos itens citados no post. 
 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/davirocha/giriasantigasparavoltar?utm_term=.axkrmmLjV#.jgJxYYjQw> 

 

Pra uma coisa muito boa, as pessoas diziam: 

 
 

Pensando nisso, reflita sobre as mudanças na língua e levante hipóteses sobre o porquê de elas 

acontecerem.  

 

 



 

9
 

 
P

o
r.

 

 

GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b 

O tom humorístico do texto utilizado na questão 115 é construído a partir do conceito de uma das 

variações linguísticas: a situacional. Ela corresponde às diferentes formas que o falante escolhe para se 

comunicar, dependendo da situação de comunicação. É a situação que determina, por exemplo, o 

vocabulário a ser empregado: com quem estamos falando? Em que evento estamos? Em que lugar? 

2. e 

A questão trata da variação sociocultural, referente às diferenças linguísticas decorrentes das 

características sociais e culturais de cada falante: idade, profissão, sexo, grau de instrução grupo social, 

nível econômico. É importante observar a  na alternativa 

indicada como correta pelo gabarito oficial do INEP: o conceito é utilizado em Sociolinguística para 

designar o uso linguístico do indivíduo com grau de escolaridade superior completa, nascido e criado 

em zona urbana. Como já explicamos em outro texto, o conceito da Linguística não está relacionado às 

noções de culto e inculto disseminadas por aí com base no senso comum! 

3. a 

A questão aborda a variação histórica da língua portuguesa. Toda língua natural modifica-se com o 

tempo: mudam o modo de falar, a maneira de estruturar as frases, o vocabulário e, muitas vezes, o 

significado das palavras. 

4. b 

Nessa questão, aborda-se a variação geográfica. Ela corresponde às diferenças observadas na 

comparação entre o uso linguístico em diversas regiões do país ou quando comparamos os usos dos 

diferentes países de língua portuguesa. 

5. c 

Todo o texto é construído a partir de uma determinada variedade linguística, representada por expressões 

típicas da linguagem oral, como podemos  que  que estou). O 

candidato deve, no entanto, atentar para o fato de a questão privilegiar a identificação de vocabulário 

regional e não apenas variações fonéticas; é o que se identifica no  

em que  típico do falar de algumas localidades do Nordeste   ou  

6. d  

Esse assunto costuma ser abordado pelos programas do primeiro ano do Ensino Médio. A banca exige 

que o candidato reflita sobre os conceitos de erro e acerto sob o ponto de vista da Sociolinguística e o 

candidato deve lembrar-se do que aprendeu acerca de adequação linguística. 

7. b 

Apesar do que informa a alternativa dada como correta pelo INEP (organizador do Exame), o texto não 

apresenta um confronto explícito entre gerações. O candidato deve inferir tal situação a partir da 

informação dada na primeira  palavras envelhecem e caem como folhas 

  
8. c 

 

9. c 

O texto usa uma variante padrão da língua portuguesa, com vocabulário específico de seu gênero 

(técnico). 

10. b 

O texto Assum preto é construído a partir de uma determinada variedade linguística e observamos 

expressões típicas da linguagem  temos dois casos de rotacismo  a troca de 

L por R em encontros consonantais ou em final de sílaba. 

11. c  

A questão cobra o tópico variedades linguísticas a partir de um dos aspectos do preconceito linguístico. 
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12. a 

O texto dá a entender que o léxico (ou seja, o vocabulário, a escolha de palavras) do português paulista 

é fortemente influenciado pela língua indígena.  

13. e 

De aco

é grafada, representa a afetividade com o local sem se importar com a norma culta, pois a intenção 

comunicativa é a mesma. 

14. d 

Os textos retratam a predominância de duas línguas: a ticuna e o inglês. Essas línguas se aproximam pois 

se sobrepõem às demais línguas de contato. 

15. a  

-personagem reforçam um exemplo de 

variação linguística às classes de maior prestígio, as quais ele não pertence e por isso ele acha bonito. 

 

Questão Contexto  
 

A língua não é uma estrutura fixa. O tempo todo, sob a influência de diversos fatores (como a região dos 

falantes, o grau de escolaridade e o período histórico) a forma como falamos muda e uma ótima forma de 

se perceber isso é através das gírias.  
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Análise de questões anteriores 

(ênfase nas competências da área 4)  

18 

out 
 

RESUMO 
 

 

Competência de área 4  Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e 

integrador da organização do mundo e da própria identidade. 

H12  Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. 

H13  Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza 

e preconceitos. 

H14  Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas 

manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1.  

 
A instalação Dengo transformou a sala do MAM-SP em um ambiente singular, explorando como 

principal característica artística a 

a) participação do público na interação lúdica com a obra. 

b) distribuição de obstáculos no espaço da exposição. 

c) representação simbólica de objetos oníricos. 

d) interpretação subjetiva da lei da gravidade 

e) valorização de técnicas de artesanato. 

 

2.  
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TEXTO II 

Speto 

Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a 

música. O fortalecimento de sua arte ocorreu, em 1999, pela oportunidade de ver de perto as 

referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do Norte do Brasil em uma turnê 

com a banda O Rappa. 
Revista Zupi, n. 19, 2010 

O grafite do artista paulista Speto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira 

reconhecidos 

a) na influência da expressão abstrata. 

b) na representação de lendas nacionais. 

c) na inspiração das composições musicais. 

d) nos traços marcados pela xilogravura nordestina. 

e) nos usos característicos de grafismos dos skates. 

3.  

 
TOZZI, C. Colcha de retalhos. Mosaico figurativo. Estação de Metrô Sé. Disponível em: www.arteforadomuseu.com.br. 

Acesso em 8 mar. 2013. 

Colcha de retalhos representa a essência do mural e convida o público a 

a) apreciar a estética do cotidiano. 

b) interagir com os elementos da composição. 

c) refletir sobre elementos do inconsciente do artista. 

d) reconhecer a estética clássica das formas. 

e) contemplar a obra por meio da movimentação física. 

4. O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), junto com as linguagens 

da dança (o break dancing) e das artes plásticas (o grafite), seria difundido, para além dos guetos, com 

o nome de cultura hip hop. O break dancingsurge como uma dança de rua. O grafite nasce de 

assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As 

linguagens do rap, do break dancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. 
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005 (adaptado). 

 

Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de 

dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos 

a) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. 

b) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. 

c) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. 

d) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto. 

e) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. 
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5. Yaô 

Aqui có no terreiro 

Pelú adié 

Faz inveja pra gente 

Que não tem mulher 

No jacutá de preto velho 

Há uma festa de yaô 

Ôi tem nêga de Ogum 

De Oxalá, de lemanjá 

Mucama de Oxossi é caçador 

Ora viva Nanã 

Nanã Buruku 

Yô yôo 

Yô yôoo 

No terreiro de preto velho iaiá 

Vamos saravá (a quem meu pai?) 

Xangô! 
VIANA, G. Agó, Pixinguinha! 100 Anos. Som Livre, 1997. 

A canção Yaô foi composta na década de 1930 por Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, que 

escreveu a letra. O texto mistura o português com o iorubá, língua usada por africanos escravizados 

trazidos para o Brasil. 

Ao fazer uso do iorubá nessa composição, o autor 

a) promove uma crítica bem-humorada às religiões afrobrasileiras, destacando diversos orixás. 

b) ressalta uma mostra da marca da cultura africana, que se mantém viva na produção musical 

brasileira. 

c) evidencia a superioridade da cultura africana e seu caráter de resistência à dominação do branco. 

d) deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição do povo brasileiro. 

e) expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. 

6.  

 
Máscara senufo, Mati. Madeira e fibra vegetal. Acervo do MAE/USP. 

As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, 

como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. 

A máscara remete à 

a) preservação da proporção. 

b) idealização do movimento. 

c) estruturação assimétrica. 

d) sintetização das formas. 

e) valorização estética. 
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7.  

 
TEXTO II 

Na sua produção, Goeldi buscou refletir seu caminho  pessoal e político, sua melancolia e paixão 

sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como: cidades, peixes, urubus, caveiras, 

abandono, solidão, drama e medo. 
ZULIETTI, L. F. Goeldi: da melancolia ao inevitável. Revista de Arte, Mídia e Política. Acesso em: 24 abr. 2017 (adaptado). 

O gravador Oswaldo Goeldi recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do 

século XX, que apresenta as características reveladas nos traços da obra de 

a)  c)  e)  

b)  c)   
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8.  

 
A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-

brasileiras, se transformam em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o Modernismo 

em virtude da 

a) simplificação de formas da paisagem brasileira. 

b) valorização de símbolos do processo de urbanização. 

c) fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. 

d) alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional 

e) composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. 

9.  

 
A origem da obra de arte (2002) é uma instalação seminal na obra de Marilá Dardot. Apresentada 

originalmente em sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Pampulha, em Belo 

Horizonte, a obra constitui um convite para a interação do espectador, instigado a compor palavras e 

sentenças e a distribuí-las pelo campo. Cada letra tem o feitio de um vaso de cerâmica (ou será o 

contrário?) e, à disposição do espectador, encontram-se utensílios de plantio, terra e sementes. Para 

abrigar a obra e servir de ponto de partida para a criação dos textos, foi construído um pequeno galpão, 

evocando uma estufa ou um ateliê de jardinagem. As 1500 letras-vaso foram produzidas pela cerâmica 

que funciona no Instituto Inhotim, em Minas Gerais, num processo que durou vários meses e contou 

com a participação de dezenas de mulheres das comunidades do entorno. Plantar palavras, semear 

ideias é o que nos propõe o trabalho. No contexto de Inhotim, onde natureza e arte dialogam de 

maneira privilegiada, esta proposição se torna, de certa maneira, mais perto da possibilidade. 
Disponível em: <www.inhotim.org.br>. Acesso em: 22 maio 2013 (adaptado). 

A função da obra de arte como possibilidade de experimentação e de construção pode ser constatada 

no trabalho de Marilá Dardot porque 

a) o projeto artístico acontece ao ar livre. 

b) o observador da obra atua como seu criador. 

c) a obra integra-se ao espaço artístico e botânico. 

d) as letras-vaso são utilizadas para o plantio de mudas. 

e) as mulheres da comunidade participam na confecção das peças. 
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10.  

 
Espetáculo Romeu e Julieta, Grupo Galpão.  

GUTO MUNIZ. Disponível em: www.focoincena.com.br. Acesso em: 30 maio 2016. 

A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do 

teatro de rua é o fato de 

a) dispensar o edifício teatral para a sua realização. 

b) utilizar figurinos com adereços cômicos. 

c) empregar elementos circenses na atuação. 

d) excluir o uso de cenário na ambientação. 

e) negar o uso de iluminação artificial. 

11.  

 
BACON, F. Três estudos para um autorretrato. Óleo sobre tela, 37,5 x 31,8 cm (cada), 1974. 

Disponível em: www.metmuseum.org. Acesso em: 30 maio 2016. 

TEXTO II 

Tenho um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como 

acontece com pessoas de traços delicados, o contorno é o mesmo mas a matéria foi destruída. 

Tenho um rosto destruído. 
DURAS, M. O amante. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

Na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos apontam para o modo 

de representação da subjetividade moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano 

deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão 

a) da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo europeu, que trouxe novas 

possibilidades de representação. 

b) das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela 

psicanálise. 

c) da opção em demonstrarem oposição aos limites estéticos da revolução permanente trazida pela 

arte moderna. 

d) do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, que se torna prática 

dominante na sociedade burguesa. 

e) da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da matéria presente em 

sua história pessoal. 
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12. A obra de Túlio Piva poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares, ao lado de Noel, Ataulfo e 

Lupicínio. Se o criador optou por permanecer em sua querência  Santiago, e depois Porto Alegre, a 

obra alçou voos mais altos, com passagens na Rússia, Estados Unidos e Venezuela. Tem que ter mulata, 

seu samba maior, é coisa de craque. Um retrato feito de ritmo e poesia, uma ode ao gênero que amou 

desde sempre. E o paradoxo: misto de gaúcho e italiano, nascido na fronteira com a Argentina, falando 

de samba, morro e mulata, com categoria. E que categoria! Uma batida de violão que fez história. O 

tango transmudado em samba. 
RAMIREZ, H.; PIVA, R. (Org.). Túlio Piva: pra ser samba brasileiro. Porto Alegre: Programa Petrobras Cultural, 2005 

(adaptado). 

O texto é um trecho da crítica musical sobre a obra de Túlio Piva. Para enfatizar a qualidade do artista, 

usou-se como recurso argumentativo o(a) 

a) contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba. 

b) exemplo de temáticas gaúchas abordadas nas letras de sambas. 

c) alusão a gêneros musicais brasileiros e argentinos. 

d) comparação entre sambistas de diferentes regiões. 

e) aproximação entre a cultura brasileira e a argentina. 

13.  performerMarina Abramovic fez 

uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, 

de 14 de março a 31 de maio, seis dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. 

Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar sem 

palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. 
ZANIN, L. Marina Abramovic, ou a força do olhar. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 4 nov. 2013. 

 

O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências 

contemporâneas e se caracteriza pela 

a) inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. 

b) abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. 

c) redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. 

d) negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. 

e) aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. 

14. O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar 

a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho conhece-la, é de alguma forma se 

apropriar dela, ́ enriquecer a própria cultura. 
BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal da Dan ̧a. São Paulo: ́cone, 2007. 

As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural, ́ obra de um povo que a cria, recria e 

a perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira 

a) o Bumba-meu-boi, que ́ uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo 

crítica social, morte e ressurreição. 

b) a Quadrilha das festas juninas, que associam festejos religiosos a celebrações de origens pagãs 

envolvendo as colheitas e a fogueira. 

c) o Congado, que é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através 

de música, cantos e dança. 

d) o Bal ́, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história 

em forma de espetáculo. 

e) o Carnaval, em que o samba derivado do batuque africano é utilizado com o objetivo de contar 

ou recriar uma história nos desfiles. 
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15. Na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir 

e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram obras em 

que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela 

imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o 

passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e 

histórias cheias de vigor. 
RAZOUK, J. J. (Org.). Histórias reais e belas nas telas. Posigraf: 2003. 

Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismo e até de ilustrações de livros para 

compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem: 

a)  

c) 

 

e) 

 

b)  d)   

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Teresinha  

Chico Buarque 

 

O primeiro me chegou 

Como quem vem do florista: 

Trouxe um bicho de pelúcia, 

Trouxe um broche de ametista. 

Me contou suas viagens 

E as vantagens que ele tinha. 

Me mostrou o seu relógio; 

Me chamava de rainha. 

Me encontrou tão desarmada, 

Que tocou meu coração, 

Mas não me negava nada 

E, assustada, eu disse "não". 

 

O segundo me chegou 

Como quem chega do bar: 

Trouxe um litro de aguardente 

Tão amarga de tragar. 

Indagou o meu passado 

E cheirou minha comida. 

Vasculhou minha gaveta; 

Me chamava de perdida. 

Me encontrou tão desarmada, 

Que arranhou meu coração, 

Mas não me entregava nada 

E, assustada, eu disse "não". 
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O terceiro me chegou 

Como quem chega do nada: 

Ele não me trouxe nada, 

Também nada perguntou. 

Mal sei como ele se chama, 

Mas entendo o que ele quer! 

Se deitou na minha cama 

E me chama de mulher. 

Foi chegando sorrateiro 

E antes que eu dissesse não, 

Se instalou feito um posseiro 

Dentro do meu coração. 

 

A música Teresinha, de Chico Buarque, guarda relação com a cultura popular em um aspecto 

particular. Evidencie esse aspecto. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

A disposição espacial da obra não deixava outra alternativa aos espectadores a não ser experienciá-la, o 

 

2. d  

O grafite do artista paulista Speto faz referência explícita aos cordéis nordestinos que se utilizam de 

xilogravuras para suas ilustrações. A Xilogravura é uma manifestação artística típica do Nordeste e 

representa elementos da cultura local. Speto reproduz essa temática em sua arte exposta no museu Afro 

Brasil. 

3. a 

A Colcha de retalhos está associado ao cotidiano, pois representa, em uma construção, o material 

utilizado em casa para cobrir a cama, sofá, etc. Além disso, está presente em um lugar que recebe a 

passagem de muitos indivíduos, diariamente: o metrô. Dessa forma, ao passar por ela, é possível que as 

pessoas apreciem essa representação. 

4. b 

O break é uma dança de improviso que trabalha com movimentos aleatórios e dinâmicos. 

5. b 

A marca da cultura africana se encontra muito presente na canção, principalmente, por meio das 

referências a seu universo religioso. 

6. d 

A máscara remete a uma manifestação artística mais simples, sintética, sem tantas preocupações com 

trações, contornos, como pregava a arte mimética, praticada na Europa até então. 

7. a  

a melancolia. 

8. c  

a simetria remete às religiões de matrizes africanas que, no Brasil, se manifestam em um contexto de 

miscigenação racial. 

9. b 

compor palavras e sentenças e a distribuí-

observador da obra atua como seu criador. 

10. a  

Na imagem, é possível notar que a apresentação está feita a céu aberto (presença de árvores, por 

exemplo), com a plateia acomodada no chão, o que evidencia a ausência de um edifício teatral. 

11. b 

A imagem já revela traços de transformação adquirida em função do contexto das catástrofes do século 

 

12. a  

No texto, a forma encontrada para valorizar a qualidade do artista é contrastar o estilo musical do artista 

com o lugar onde nasceu. 

13. d  

Artista e público se aproximam, rompendo o distanciamento que existe entre povo e arte. 

14. d  

A dança é considerada uma manifestação folclórica quando retrata a cultura de uma determinada região. 

Dentre as opções, o Balé não é uma dança folclórica brasileira, pois é uma dança que pode contar 

qualquer história em forma de espetáculo. 
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15. c 

A única obra que apresenta uma fusão de referências de épocas diferentes está na alternativa C com o 

 

do personagem da televisão americana, Mr Bean. 

 

Questão Contexto  

A cultura popular está presente na canção de Chico Buarque através da referência à Cantiga popular de 

mesmo nome, Teresinha. 
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Por. 
 

Professor: Fernanda Vicente 

Monitora: Maria Carolina Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
P

o
r.

 

Gêneros Textuais 
16 

out 
 

RESUMO   
 

 

Tipologia Textual  

definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 

isarmos um texto, apontamos a tipologia textual de acordo com as 

marcas linguísticas que aparecem ao longo dos parágrafos. A classificação, então, se dá por trechos, e não 

- -se muito mais como 

composição, diversos tipos diferentes - e o maior número de marcas determina, por predominância, o tipo 

que classificará o texto.  

 

O tipo narrativo, como você já deve saber, é responsável por contar uma história, enunciar fatos, ações de 

personagens em um tempo e enredo específicos. Isso significa que, se esse tipo textual é responsável pela 

passagem do tempo (psicológico ou cronológico), predominam, aqui, os verbos de ação, normalmente no 

pretérito perfeito. Em alguns momentos, é provável que você encontre verbos no presente, também. Essa é 

uma tentativa de aproximar o leitor dos fatos e, de certa maneira, destacar mais a ação narrada. Alguns 

estudiosos classificam esse uso como presente histórico.  

 

A descrição, apesar de aparecer muitas vezes complementando a narração, tem características diferentes do 

outro tipo. Imagine que você está viajando, passeando por um lugar bem bonito, e, de repente, resolve tirar 

uma foto. Se alguém pedisse a você que apontasse cada ponto interessante na imagem, como você faria 

isso? Perceba que, naturalmente, você utilizaria verbos no pretérito imperfeito. Essa é a marca mais 

importante do texto descritivo. Há, também, a predominância de adjetivos, que, você já sabe, caracterizam 

a cena.  

 

A dissertação, basicamente, trabalha com pontos de vista, posicionamentos. Isso significa que, se um trecho 

em específico apresenta opiniões e argumentos buscando defendê-las, podemos classificá-lo como 

dissertativo.  

 

O tipo injuntivo trabalha com instruções, sugestões, orientações. Dessa forma, tem como marca 

predominante o uso dos verbos no imperativo, destacando a função que você conhece como apelativa. 
 

argumentação consiste no ato de convencer, comprovar uma 

proposição ao interlocutor, no intuito de corroborar com aquilo que foi proferido. Demonstrar a sua opinião 

sobre um determinado tema a fim de validar as suas ideias a outra pessoa pode ser um tipo de argumento. 

Nos vestibulares, o modelo de texto dissertativo-argumentativo é o mais cobrado para a produção de 

redações. É preciso refletir sobre o tema e selecionar as ideias que deseja defender, utilizando as famosas 

estratégias argumentativas.  Para isso, você pode usar: exemplos, alusões (históricas, literárias, geográficas, 

filosóficas, etc.), citações, dados estatísticos, argumentos de autoridade, o uso dos métodos de raciocínio 

(dedução, indução ou dialética) e/ou a relação de causa-consequência. 

 

Gêneros Textuais 
Gênero e tipo não são a mesma coisa e é muito importante que você entenda isso, antes de tudo. Ainda de 

acordo com o linguista Luiz Antônio Marcuschi, enquanto o tipo faz referência às marcas linguísticas de um 

ifica o texto como um 

todo, materializado, e não um ou outro trecho, de acordo com suas marcas. 
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Tipo¹ Exemplos de gêneros necessariamente compostos por um tipo  

em termos de  dominância - 

Descritivo Perfil, qualificação e classificado 

Dissertativo Tese, dissertação de mestrado, artigo acadêmico - científico, editorial de   

jornal, monografia, conferência, artigo de  divulgação científica, resumo para 

proposição de trabalhos a eventos, etc. 

Injuntivo Mensagem religiosa, instruções, manuais de uso e/ou montagem de aparelhos 

e outros, receitas de cozinha e receitas médicas, textos de orientação 

comportamental (ex.: como dirigir), etc. 

Narrativo Notícias, romances, novelas (literárias, de rádio e TV), contos, crônicas, contos 

de fadas, fábulas, apólogos, parábolas, mitos, lendas, anedotas, piadas, fofoca, 

caso, biografia, epopeia, poema heroico, poema burlesco, etc.  

Podem ser incluídos aqui os gêneros em que há fusão com o tipo dramático 

(as peças de teatro):  comédia, tragédia, drama, farsa, auto, esquete, ópera, 

vaudeville, etc. 

Argumentativo Textos publicitários em geral, artigos de opinião, editoriais de jornal, petições 

da área jurídica, etc. 

Preditivo Boletins meteorológicos e astronômicos, profecias, programas de viagem e 

comemorações, etc. 

Humorístico Piada, comédia, farsa, esquete humorístico, etc. 

Lírico Soneto, madrigal, elegia, poemas bucólicos (écloga, idílio), haicai, ode, 

balada, hino, canto real, trova, etc. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Tipologia textual e ensino de língua. Publicado como capítulo do livro Linguística textual e ensino, em 

organização pelo GT de Linguística Textual e Análise da Conversão 

(GTLAC) da ANPOLL. Uberlândia: ILEEL/Universidade Federal de Uberlândia, Cópia de inédito, outubro de 2014. 42 p. 

 

Observações: ¹ - Este quadro é baseado no quadro 3 de Travaglia ([2003]/2007, p. 109) com acréscimos e 

modificações. 
 

IMPORTANTE: Não se deve confundir gênero textual com gênero literário. O primeiro é uma forma de 

classificação dos textos que existem no muno, com base em seu contexto, estrutura, estilo e tema. Já o 

gênero literário é uma classificação clássica proposta por Aristóteles e serve somente para a literatura (isto é, 

a manifestação artística da linguagem) e que divide os textos em épico, lírico e dramático.  
 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. O humor e a língua 

Há algum tempo, venho estudando as piadas, com ênfase em sua constituição linguística. Por isso, 

embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata de 

uma verdade quase banal: as piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos valores 

e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e dados impressionantes para 

quem quer saber o que é e como funciona uma língua, por outro. Se se quiser descobrir os problemas 

com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista: sexualidade, 

etnia/raça e outras diferenças, instituições (igreja, escola, casamento, política), morte, tudo isso está 

sempre presente nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo 

mundo em todo o mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material, que 

poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes. Saberemos mais a 

quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que 

qualquer outro corpus. 
POSSENTI. S. Ciência Hoje, n. 176, out. 2001 (adaptado). 

A piada é um gênero textual que figura entre os mais recorrentes na cultura brasileira, sobretudo na 

tradição oral. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por 

a) sua função humorística. 

b) sua ocorrência universal. 

c) sua diversidade temática. 

d) seu papel como veículo de preconceitos. 

e) seu potencial como objeto de investigação. 
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Para responder às questões de 2 a 4, leia o seguinte verbete do Dicionário de comunicação de Carlos 

Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa:  

 

Crônica  

Texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da 

atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades etc. Segundo Muniz Sodré 

e Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio- ro, 

aproveita o interesse pela atualidade informativa, da segunda imita o projeto de ultrapassar os simples 

repórter, não prescinde do acontecimento. Mas, ao c

Por outro lado, o editorial difere da crônica, pelo fato de que, nesta, o juízo de valor se confunde com 

os próprios fatos expostos, sem o dogmatismo do editorial, no qual a opinião do autor (representando 

a opinião da empresa jornalística) constitui o eixo do texto.  
Dicionário de comunicação, 1978. 

2. Segundo o verbete, uma característica comum à crônica e à reportagem é  

a) a relação direta com o acontecimento.  

b) a interpretação do acontecimento.  

c) a necessidade de noticiar de acordo com a filosofia do jornal.  

d) o desejo de informar realisticamente sobre o ocorrido.  

e) o objetivo de questionar as causas sociais dos fatos. 

3. De acordo com o verbete, o editorial representa sempre  

a) o julgamento dos leitores.  

b) a opinião do repórter.  

c) a crítica a um fato político.  

d) a resposta a outros veículos de comunicação.  

e) o ponto de vista da empresa jornalística. 

4. De acordo com o verbete, o tema de uma crônica se baseia em  

a) juízos de valor.  

b) anedotário popular.  

c) fatos pessoais.  

d) eventos do cotidiano.  

e) eventos científicos. 

5. A questão abaixo toma por base o texto A velha contrabandista, de Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo 

do escritor brasileiro Sérgio Porto (1923-1968). 

A velha contrabandista 

Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na 

lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da Alfândega  tudo malandro velho  

começou a desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da Alfândega mandou ela parar. A 

velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela: 

 Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a 

senhora leva nesse saco? 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no 

odontólogo, e respondeu: 

 É areia! 

Aí quem riu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para 

examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e lá só tinha areia. Muito encabulado, 

ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia 

atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com 

muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco 

atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que 

era areia, uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha 

e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

 Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando 

pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 
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 Mas no saco só tem areia!  insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs: 

 Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. 

Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o 

contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? 

  quis saber a velhinha. 

 Juro  respondeu o fiscal. 

 É lambreta. 
Primo Altamirando e Elas. 

Muito próxima do texto oral, a crônica é um gênero que aproveita alguns recursos típicos da fala, como 

a repetição, para estabelecer a coesão textual. No primeiro parágrafo, por exemplo, a palavra 

-

palavras, na frase, especifique outra forma de manter a coesão, empregada também no primeiro 

terceiro parágrafo, e o mesmo vocábulo, no sexto parágrafo. 

 

6. Receita 

Tome-se um poeta não cansado, 

Uma nuvem de sonho e uma flor, 

Três gotas de tristeza, um tom dourado,  

Uma veia sangrando de pavor. 

Quando a massa j ́ ferve e se retorce  

Deita-se a luz dum corpo de mulher, 

Duma pitada de morte se reforce, 

Que um amor de poeta assim requer. 
SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. Alfragide: Caminho, 1997. 

Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em 

função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois 

a) introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. 

b) explicita as etapas essenciais ̀ preparação de uma receita. 

c) explora elementos temáticos presentes em uma receita. 

d) apresenta organização estrutural típica de um poema. 

e) utiliza linguagem figurada na construção do poema. 

7. Examine a tira do cartunista argentino Quino (1932- ). 

 
As frases citadas pela personagem Mafalda no início de sua fala foram extraídas de  

a) um anúncio publicitário.  

b) um livro sobre culinária.  

c) uma peça de teatro.  

d) uma cartilha escolar.  

e) um guia turístico. 
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8. Você conseguiria ficar 99 dias sem o Facebook? 

Uma organização não-governamental holandesa está propondo um desafio que muitos poderão 

considerar impossível: ficar 99 dias sem dar  no Facebook. O objetivo é medir o 

grau de felicidade dos usuários longe da rede social. 

O projeto também é uma resposta aos experimentos psicológicos realizados pelo próprio Facebook. 

A diferença neste caso é que o teste é completamente voluntário. Ironicamente, para poder participar, 

o usuário deve trocar a foto do perfil no Facebook e postar um contador na rede social. 

Os pesquisadores irão avaliar o grau de satisfação e felicidade dos participantes no 33º dia, no 66º e 

no último dia da abstinência. 

Os responsáveis apontam que os usuários do Facebook gastam em média 17 minutos por dia na rede 

social. Em 99 dias sem acesso, a soma média seria equivalente a mais de 28 horas, que poderiam ser 

 emocionalmente mais r  
Disponível em: <http://codigofonte.uol.com.br>. Adaptado. 

De acordo com os pressupostos da campanha holandesa, o usuário do Facebook  

a) supera as suas barreiras emocionais na rede social e garante uma existência com mais felicidade.  

b) vivencia experiências únicas na rede social e a tem como forma de ser mais equilibrado 

emocionalmente.  

c) gasta tempo na rede social e deixa de se dedicar a momentos mais significativos em sua vida.  

d) emprega o seu tempo na rede social para trabalhar a emoção e entender melhor suas questões 

de vida.  

e) dedica um tempo exíguo à rede social e tem pouca motivação para atividades mais realizadoras. 

9. RUY CASTRO 

CIDADÃOS COM CIDADANIA 

RIO DE JANEIRO  Um chiclete ou toco de cigarro jogado na rua atrai outro chiclete ou toco de 

cigarro. 

Uma garrafa pet atirada na pista pela janela de um carro induz a que outro cretino, passando de carro, 

atire outra garrafa. Um monte de lixo não recolhido na calçada leva o indivíduo a despejar mais lixo na 

calçada, achando que o ponto está liberado para vazadouro. 

Uma faixa com os dizeres "Maricotinha, te amo" ou "Obrigado a santo Agapito pela graça alcançada", 

estendida de poste a poste, de um lado a outro da rua, estimula que alguém pendure outras faixas 

apregoando "Vendem-se túmulos" ou "Jazigos abaixo do custo", como já vi perto de cemitérios, 

penduradas de árvore a árvore. 

Uma tabuleta na porta de um açougue prometendo "Coxão mole a xis reais o quilo", empatando 

metade da calçada, é um convite a que farmácias, lanchonetes, locadoras de vídeo etc. atravanquem 

o resto da via pública com seus anúncios. Um carro estacionado com duas rodas no passeio está a um 

passo de botar as outras duas rodas no passeio e interrompê-lo de vez. 

Uma pichação na fachada de um prédio leva outro pichador a emporcalhar o prédio ao lado ou a tentar 

competir com o primeiro, pichando os andares mais altos. Um grafiteiro autorizado a cobrir uma 

parede com seus horrendos desenhos estará apenas se prevalecendo da coação que sua categoria 

impõe ao poder público  ou este libera o grafite, por ser uma "arte", ou os grafiteiros vão na marra e 

pintam do mesmo jeito. 

Tanta imundície revela abandono e é uma porta aberta para a criminalidade  bandidos sentem-se bem 

em meio a ela. Algumas prefeituras fazem sua parte, mas os cidadãos precisam ajudar, exercendo a 

cidadania. 

Embora pertença a todos, o espaço público não é a casa-da-mãe-joana. 
Folha de S. Paulo, Opinião A2. 19 de maio de 2008. 

 

a) carta de solicitação.  

b) artigo de opinião.  

c) editorial.  

d) anúncio.  

e) notícia. 
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10. Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. [...]  

Art 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

Art 4° É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.  
[...] BRASIL. Lei n. 8 069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: www.planalto.gov.br 

(fragmento) 

Para cumprir sua função social, o Estatuto da criança e do adolescente apresenta características 

próprias desse gênero quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas 

características, destaca-se o emprego de 

a) repetição vocabular para facilitar o entendimento. 

b) palavras e construções que evitem ambiguidade. 

c) expressões informais para apresentar os direitos. 

d) frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes. 

e) exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados. 

11. A questão a seguir toma por base um trecho do artigo Horror a aprender (06.01.1957), escrito pelo 

historiador e crítico literário Afrânio Coutinho (1911-2000), e uma tira do blogue Blogloides.  

 

Horror a aprender  

Se quiséssemos numa fórmula definir a mentalidade mais ou menos generalizada dos que militam na 

vida literária brasileira, não lograríamos descobrir outra que melhor se prestasse do que esta: horror a 

aprender. Nosso autodidatismo enraizado, nossa falta de hábito universitário, fazem com que 

aprender, entre nós, seja motivo de inferioridade intelectual. Ninguém gosta de aprender. Ninguém se 

quer dar ao trabalho de aprender. Porque já se nasce sabendo. Todos somos mestres antes de ser 

discípulos. Aprender o quê?  

Pois já sabemos tudo de nascença! Ignoramos essa verdade de extrema sabedoria: só os bons 

discípulos dão grandes mestres, e só é bom mestre quem foi um dia bom discípulo e continua com o 

espírito aberto a um perpétuo aprendizado. Quem sabe aprender sabe ensinar, e só quem gosta de 

aprender tem o direito de dar lições. Como pode divulgar e orientar conhecimentos quem mantém o 

espírito impermeável a qualquer aprendizagem?  

Nossos jovens intelectuais, em sua maioria, primam pelo pedantismo, autossuficiência e falta de 

humildade de espírito. São mestres antes de ter sido discípulos. Saber não os preocupa, estudar, 

ninguém lhes viu os estudos. É só meter-lhes na mão uma pena e cair-lhes ao alcance uma coluna de 

jornal, e lá vem doutrinação leviana e prosa de meia-tigela. Não lhes importa verificar se estão 

arrombando portas abertas ou chovendo no molhado.  
No hospital das letras, 1963. 

 
Considerando a natureza dos respectivos gêneros textuais, estabeleça a diferença entre o artigo e a 

tira quanto ao modo de manifestarem seus julgamentos críticos. 
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12. Examine este anúncio de uma instituição financeira, cujo nome foi substituído por X: 

 
 

Compare os diversos elementos que compõem o anúncio e atenda ao que se pede.  

Considerando o contexto do anúncio, existe alguma  

 Explique. 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

Observe o texto e a imagem abaixo e identifique seu gênero textual e sua intenção comunicativa.  
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 

1. e 

No texto, o autor afirma que as piadas não apenas fornecem um dos melhores retratos dos valores e 

problemas de uma sociedade, como também oferecem uma coleção de dados e fatos sobre o 

funcionamento da língua. 

2. a 

Os gêneros textuais crônica e reportagem tem relação direta com um determinado acontecimento, o 

primeiro por relatar algum fato cotidiano e o segundo, por retratar uma determinada informação de 

forma direta e objetiva ao seu interlocutor.  

3. e 

O gênero textual editorial tem como uma de suas características a exposição da perspectiva da empresa 

jornalística sobre um determinado assunto ou tema.  

4. d 

A 

 

5. 

bem-  poderiam ser utilizados pronomes demonstrativos ou o uso do 

pronome relativo para manter a coesão e coerência textuais. Além disso, no terceiro parágrafo o termo 

-se a lugar; já no sexto parágrafo, o termo indica tempo, um instante ou momento.  

6. a 

são próprios do gênero receita) são utilizados na composição de um poema. 

7. d 

O trecho lido pela personagem Mafalda alude a uma cartilha escolar, pois nota-se que nas frases entre 

aspas enfatiza-se o efeito sonoro da consoante /v/, num processo de alfabetização infantil. Ademais, 

Mafalda refere-

texto.  

8. c 

De acordo com o texto, se os usuários deixassem de utilizar o Facebook por 99 dias, seu tempo poderia 

ser utilizado em  

9. b 

Trata-se de um artigo de opinião porque o autor expõe o seu ponto de vista e defende um determinado 

posicionamento: é preciso uma maior cooperação dos cidadãos no âmbito social. Além disso, a fonte do 

texto indica que foi retirada de um artigo de opinião da folha de São Paulo, assinado por Ruy Castro.  

10. b 

Para que as leis sejam claras e não haja possibilidade de mais de uma interpretação, é necessário o uso 

de palavras e expressões que evitem ambiguidade. 

11. O artigo é do gênero dissertativo-argumentativo pois, ao mesmo tempo em que o autor apresenta dados 

e informações sobre a falta de interesse dos indivíduos em não aprofundarem os seus conhecimentos e 

terem preguiça de aprender algo novo, também defende o seu ponto de vista e tenta validar as ideias 

apresentadas. Já na tira, além do elemento verbal, também há a presença da ilustração, que 

complementa a intenção comunicativa do gênero textual, apresentando um julgamento crítico de forma 

humorística sobre a falta de interesse dos indivíduos na leitura.   

12. Sim, há relação entre a imagem e o slogan. Essa se dá pela imagem da pegada, indicando que a instituição 

bancária atua no campo da soja e tem conhecimento sobre os negócios que interessam o cliente, por 
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Questão Contexto  
 

Campanha publicitária. A intenção comunicativa é alertar e conscientizar o interlocutor, principalmente 

os motoristas de automóveis, sobre a responsabilidade no trânsito e a necessidade de utilizar cinto de 

segurança para evitar possíveis acidentes.  
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RESUMO   
 

 

Reações de Oxidação 
Oxidação em Alcenos (ligações duplas) 

a) Oxidação branda  

É feita oxidante em uma solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina, geralmente, de 

permanganato de potássio. Indicamos o agente oxidante por [O] e temos a formação de um diálcool, 

também chamado de diol ou glicol: 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

Obs.: Reparem no aumento do nox do carbono, ou seja, perda de elétrons, caracterizando uma oxidação. 

 

b) Oxidação enérgica 

É feita usando-se como oxidante, uma solução aquosa de permanganato ou dicromato de potássio em 

meio ácido(em geral H2SO4). 

O agente oxidante formado atacará o alceno, quebrando a molécula na ligação dupla e produzindo ácido 

carboxílico e/ou cetona e/ou gás carbônico (CO2 ): 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

O tipo de produto obtido depende da posição da ligação dupla:  

• 2 e H2O;  

•  

• duz cetona.  

 

c) Ozonólise 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

Aqui, o zinco é utilizado para quebra da água oxigenada (H2O2), impedindo que ela oxide o aldeído para 

ácido carboxílico.  

Podemos perceber que:  

• O carbono primário ou secundário da ligação dupla produz aldeídos;  

• O carbono terciário produz cetona. 
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Oxidação em Alcinos (ligações triplas) 
a) Oxidação branda  

Utilizando o permanganato de potássio (KMnO4) em solução aquosa neutra ou levemente alcalina, os 

alcinos produzem dicetonas, compostos orgânicos com duas carbonilas secundárias:  

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

Obs.: e um aldeído. 

 

b) Oxidação enérgica  

Essa oxidação é feita com aquecimento, de solução ácida de permanganato de potássio(KMnO4). Há 

quebradas, e por fim, forma-se ácidos carboxílicos. 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004 

Obs.: 2 e H2O. 

 

Oxidação de ciclanos 
A teoria das tensões dos anéis de Baeyer diz, resumidamente, que:  

 

 Anéis de 3 e 4 carbonos são quebrados com maior facilidade por conta dessa tensão. Oxidantes mais fortes 

como HNO3 concentrado, KMnO4 em solução ácida, conseguem quebrar também os anéis de 5 e 6 carbonos. 

Na quebra desses anéis, são produzidos ácidos dicarboxílicos (diácidos): 

 

Obs.: Uma importante diferenciação em relação aos alcenos, é que o KMnO4, em solução aquosa neutra, não 

reage com os ciclanos.  

 

Oxidação de álcoois 

Os oxidantes enérgicos, como KMnO4 ou K2Cr2O7 em meio ácido, serão usados na oxidação de álcoois, e 

seus produtos se diferenciam pelo tipo de álcool que será oxidado: Primário, secundário ou terciário. 
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Obs.: Álcoois terciários não se oxidam, caso as condições de oxidação sejam extremas, a molécula irá 

quebra-se. 

 

Combustão 
Em geral, os compostos orgânicos sofrem combustão. Essa reação é uma oxidação acontece com o 

rompimento da cadeia carbônica, liberando grande quantidade de energia e gerando como produto CO(se 

a reação for incompleta) ou CO2(se a reação for completa). O hidrogênio produz H2O, o nitrogênio produz 

NO ou NO2 ; e assim por diante. 

Veja os exemplos: 

Combustão completa 

 
 

Combustão incompleta 

 
 

O éter mais comum, o dietílico, é muito inflamável e até explosivo. Sua combustão completa segue o padrão 

de combustão e tem com produtos os mesmos das combustões orgânicas: CO2 e H2O. 

 

Obs.: Os éteres (especialmente o éter dietílico) quando oxidados lentamente pelo oxigênio do ar, dão origem 

a peróxidos: 

 

 

Reações de Eliminação 
Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos com 

a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipos de reação de eliminação: 

a) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação) 

A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa 

reação é de grande importância na indústria petroquímica. 

 
b) Eliminação de halogênios (de-halogenação) 

Na eliminação de halogênios, que são eletronegativos, usamos um metal por ser eletropositivo 

(geralmente Zinco), catalisado por um álcool 

 
 

c) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação) 

Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH em dissolvida em álcool, e faz sentido, pois éinteressante 

usar uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu reagente 

for um haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos 

hidrogenado. Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. Temos 

duas possibilidades para, por exemplo, o 2 bromo-butano, veja: 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 
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d) Eliminação de água (desidratação) 

• Desidatração intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool) 

 
• Desidatração intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcoois iguais ou diferentes, com 

formação de éter) 

 
Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos 

no exemplo abaixo: 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 

Obs.: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem 

a desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes. 

• Desidratação de ácidos carboxílicos 

 

Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente: 

 
Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das 

tensões de Baeyer: 

 
Obs.: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido 

 

Eliminações Múltiplas 
Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma 

ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo: 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A maioria dos alimentos contém substâncias orgânicas, que possuem grupos funcionais e/ou ligações 

duplas, que podem ser alteradas pelo contato com o ar atmosférico, resultando na mudança do sabor, 

aroma e aspecto do alimento, podendo também produzir substâncias tóxicas ao organismo. Essas 

alterações são conhecidas rancificação do alimento. 

Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de  

a) oxidação.    

b) hidratação.     

c) neutralização.    

d) hidrogenação.     

e) tautomerização.     

2. O spray de pimenta é um tipo de agente lacrimogêneo que possui a capsaicina como princípio ativo. 

 
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos é correto afirmar, exceto:  

a) A capsaicina possui os grupos funcionais amida, fenol e éter.    

b) A oxidação energética 2 2 7(K Cr O  ou 4KMnO  em meio ácido e quente) da capsaicina tem como 

produto majoritário um composto contendo o grupo funcional aldeído.    

c) Sob condições apropriadas a capsaicina pode sofrer ozonólise, formando compostos que 

apresentam a função química aldeído.    

d) Sob condições apropriadas, a capsaicina pode reagir com 2Br  em uma reação de adição.    

3. O ácido aminobutíricoγ −  (GABA) é um aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios na 

biossíntese ou metabolização deste ácido podem levar ao desenvolvimento de epilepsia. A última 

etapa da síntese química do GABA utiliza reação de oxidação de álcool. 

 
Qual reagente oxidante deve ser utilizado para realizar esta síntese?  

a) 2NaC H O
    

b) 2H Pt
    

c) 2 2 7 2 4K Cr O H SO
    

d) 2 3C FeC
    

e) 2H O NaOH
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4. O motor de um carro aquece muito, afinal, a combustão é a base do seu funcionamento. Para remover 

o excesso de calor, o motor de um carro é resfriado por um líquido que circula continuamente, o 

líquido de arrefecimento. Esse líquido pode ser água pura, mas há vantagem em utilizar aditivos que 

modificam as propriedades dessa água. Isso porque a água pura congela normalmente a 0 C  e ferve 

a 100 C,  mas a água com aditivos apresenta temperatura de congelamento mais baixa e de ebulição 

mais alta. Mesmo no Brasil, temperaturas muito baixas podem ocorrer à noite, nas regiões mais altas 

ou no Sul, e água pura no circuito de arrefecimento poderia congelar. Por outro lado, em um dia muito 

quente, a água de arrefecimento chega facilmente a mais de 100 C,  exigindo que o sistema trabalhe 

em uma temperatura mais alta. Temos como saída a utilização de um soluto nos líquidos de 

arrefecimento, conhecido como etilenoglicol, substância que pode ser produzida por uma reação de 

oxidação, com reagente de Baeyer (permanganato de potássio) em meio alcalino.  
Disponível em: <http://wap.educacao.uol.com.br/quimica/anticongelantes.htm>. 

Analisando o texto e a substância etilenoglicol, assinale a alternativa CORRETA.  

a) O referido álcool é usado como líquido de arrefecimento, pois aumenta a temperatura de 

solidificação da água e diminui a temperatura de ebulição da água.    

b) O etilenoglicol possui suas moléculas unidas por forças intermoleculares Ponte de London, a que 

justifica seu alto ponto de ebulição e fusão.    

c) O reagente de Baeyer, mencionado no texto, possui caráter ácido em solução, sofrendo hidrólise 

salina.    

d) O etilenoglicol pode ser obtido através da oxidação branda do eteno, hidrocarboneto com cinco 

ligações sigma e uma ligação pi em sua fórmula estrutural.    

e) No etilenoglicol temos os carbonos com hibridação 
3sp  e sp.     

5. Vários fármacos são sintetizados de forma estereosseletiva. Esse tipo de reação pode privilegiar o 

arranjo espacial de seus átomos na formação do produto. Assinale a alternativa que descreve a 

transformação que se encaixa nesse contexto.  

a) Hidrólise do 2-bromo-metil-propano.    

b) Hidratação do propeno catalisada por ácido.    

c) Desidratação do etanol em presença de ácido sulfúrico.    

d) Condensação entre o fenolato de sódio e o iodeto de metila.    

e) Oxidação do propeno em presença de permanganato de potássio.    

6. Analise a Reação Orgânica abaixo: 

 
Essa reação é uma reação de:  

a) Adição.    

b) Ozonólise.    

c) Eliminação.    

d) Substituição.    

e) Desidratação.    
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7. O sistema decalina-naftaleno vem sendo estudado há mais de 20 anos como uma das formas de superar 

o desafio de armazenar gás em veículos com célula a combustível, numa quantidade que permita 

viagens longas. Quando a decalina líquida é aquecida, ela se converte quimicamente em naftaleno 

(C10H8). O gás produzido borbulha para fora da decalina líquida à medida que ocorre a transformação. 

Por outro lado, o processo é revertido quando ocorre a exposição do naftaleno a esse mesmo gás, a 

pressões moderadas. 

 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/abastecendo_com_hidrogenio_6.html>. 

Essa tentativa de desenvolvimento tecnológico se baseia  

a) no isomerismo existente entre o sistema decalina-naftaleno.    

b) no equilíbrio químico entre dois hidrocarbonetos saturados.    

c) na produção de biogás a partir de hidrocarbonetos de origem fóssil.    

d) na reversibilidade de reações de eliminação e de adição de moléculas de hidrogênio.    

e) na formação de metano a partir de reações de substituição entre moléculas de hidrocarbonetos.    

8. O sucesso da experiência brasileira do Pró-álcool e do desenvolvimento da tecnologia de motores 

bicombustíveis é reconhecido mundialmente. Países europeus usam a experiência brasileira como base 

para projetos de implantação da tecnologia de veículos movidos a células a combustível, que 

produzem energia usando hidrogênio. Como o H2 não existe livre na natureza, ele pode ser obtido a 

partir do etanol de acordo com a reação: 

3 2 2 2 2 2
1H C CH OH( ) 2H O(g) O (g) 5H (g) 2CO (g)
2

− − + + → +  

Dentre as reações que podem ocorrer com o etanol, está a reação de eliminação intramolecular. Nela 

o produto orgânico formado é  

a) um éter.    

b) um éster.    

c) um alceno.    

d) uma cetona.    

e) um ácido carboxílico.    

9. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo. 

O polietileno é obtido através da reação de polimerização do etileno, que, por sua vez, é proveniente 

do petróleo. Recentemente, foi inaugurada, no Polo Petroquímico do RS, uma planta para a produção 

ão de polimerização é obtido a partir de etanol, 

uma fonte natural renovável, e não do petróleo. A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  

em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de _____.  

a) substituição.    

b) adição.    

c) hidrólise    

d) eliminação    

e) oxidação    

10. Algumas cadeias carbônicas nas questões de química orgânica foram desenhadas na sua forma 

simplificada apenas pelas ligações entre seus carbonos. Alguns átomos ficam, assim, subentendidos.  

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem.  

O brometo de benzila pode ser transformado em álcool benzílico, que, por sua vez, pode conduzir ao 

ácido benzoico, conforme a sequência de reações mostrada abaixo.  
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Com base nesses dados, é correto afirmar que a primeira etapa é uma reação de ______________, e, a 

segunda, uma reação de __________________.  
a) substituição  oxidação    

b) substituição  adição    

c) eliminação  oxidação    

d) eliminação  substituição    

e) eliminação  adição    

   



 

 
Q

u
í.

 

 
GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. a 

Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de oxidação. 

   
2. b 

A oxidação energética 2 2 7(K Cr O  ou 4KMnO  em meio ácido e quente) da capsaicina tem como produto 

majoritário um composto contendo o grupo funcional ácido carboxílico.   

   
3. c 

Os álcoois primários quando expostos a um agente oxidante como o dicromato de potássio 2 2 7(K Cr O )  

ou permanganato de potássio 4(KMnO )  em meio ácido podem sofrer oxidação a aldeído e finalmente 

em ácido carboxílico.   
4. d 

O etilenoglicol pode ser obtido através da oxidação branda do eteno, hidrocarboneto com cinco 

ligações sigma e uma ligação pi em sua fórmula estrutural. 
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5. e 

A oxidação do propeno em presença de permanganato de potássio permite a formação de dois (ou três) 

produtos de acordo com o número de hidrogênios ligados aos carbonos 
2sp  do propeno: 

   
6. c 

Ocorre a eliminação de halogênio, pois trata-se de um di-haleto vicinal reagindo com zinco, usando um 

álcool como catalisador, formando assim, um alceno.   
7. d 

   
8. c 

Desidratação intramolecular do etanol: 

   
9. d 

A reação de transformação do etanol ( )3 2CH CH OH  em etileno ( )2 2CH CH=  é uma reação de 

eliminação. 

   
10. a 

Na primeira etapa da sequência ocorre uma substituição de um grupo haleto (bromo) por uma hidroxila, 

transformando um derivado halogenado em álcool primário. 

Na segunda etapa do processo ocorre a oxidação de um álcool primário, transformando-o em ácido 

carboxílico.    
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RESUMO   
 

 

Nas reações de substituição em anéis aromáticos, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de 

hidrogênio do anel aromático por outro átomo ou grupo de átomos.  

 
 

As principais reações de substituição em anel aromático são: 
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a) Halogenação 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelos halogênios: F2, Cl2, Br2, I2. Porém a reação 

com F é muito energica e com I muito lenta, por tanto, seram muito raras de ocorrer. 

Ex.: 

 
 

Assim é possível fazer uma monosubstituição de H do anel aromático por um Br do Br2, mas também é possivel 

fazer a substituição de todos os H por Br continuando a reação da mesma forma. 

 

b) Nitração 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento NO2. 

 
c) Sulfonação 

Ocorre a a substituição de pelo menos um hidrogênio pelo grupamento HSO3. 

 
d) Alquilação e acilação de Friedel-Crafts 

Tanto a alquilação quanto a acilação de Friedel-Crafts, usam o AlCl3 ou FeCl3 como catalisadores da 

reação, que tem o papel de ajudar na formação do carbocátion. 

• Alquilação de Friedel-Crafts 
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• Acilação de Friedel-Crafts 

Segue as mesmas etapas, porém com um haleto de acila. 

 

 
 

 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Existe uma nítida diferença de sabor dos peixes provenientes de água doce quando comparados aos 

peixes de água salgada. Esta diferença de sabor, marinado ou iodado dos peixes de água salgada, 

especialmente os criados em ambientes marinhos, se dá devido à presença dos compostos aromáticos 

2-bromofenol  e o 4-bromofenol  presentes na dieta. 

Disponível em: <http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1732>. Acesso em 26/out/2016. 

a) Escreva a equação química para a formação do 2-bromofenol  e do 4-bromofenol  a partir do fenol 

e 2Br ,  na presença de 3FeBr .  

b) O fenol é matéria-prima para a produção de outros fenóis usados como antissépticos, fungicidas 

e desinfetantes. Complete a sequência de reações que mostra a produção de 2-metilfenol  e 

4-metilfenol,  indicando as substâncias A  e B.  Discuta a função de B  na reação. 

 
c) O fenol também pode ser usado na produção do 4-nitrofenol.  Este composto pode ser usado 

como indicador de pH, pois ele é amarelo em pH acima de 7  e incolor em pH abaixo de 6.  Qual 

a cor do indicador na presença da água dos reservatórios 1 e 2  usados na piscicultura? 

 

• Reservatório 1: 6 1[OH ] 10 mol L− − −=  

• Reservatório 2: 5 1
3[H O ] 5 10 mol L+ − −=    

2. Ao contrário das reações de adição ao anel aromático, as reações de substituição aromática dos 

hidrogênios são fáceis. Uma delas é a nitração do benzeno que, na presença de ácido sulfúrico 

concentrado, pode gerar diversos produtos. Tendo como base a teoria da dirigência nos aromáticos, 

responda aos itens que seguem. 

a) Equacione a reação de nitração do metilbenzeno, apresentando os produtos majoritários. 

b) Dê o nome IUPAC para os produtos formados acima.  

3. O anel benzênico pode sofrer reação de substituição eletrofílica aromática com cloro e gerar 

clorobenzeno e, a subsequente cloração desse produto leva à formação de três isômeros 

dissubstituídos. 

Com base nessas informações: 

a) represente a fórmula estrutural dos isômeros; 

b) aponte os isômeros polares; 

c) mencione os produtos principais da segunda reação.  
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4. Quando uma reação química ocorre, ligações existentes entre os átomos de uma molécula se rompem, 

formam-se novas ligações e surgem novas moléculas. Observe, então, o seguinte esquema reacional: 

 

a) Identifique, por meio de suas respectivas fórmulas estruturais, os compostos X, Y, W e Z. 

b) Informe o percentual de carbono do composto W. 

c) As reações representadas por I, II, III e IV são reações de substituição eletrofílica. Classifique-as.  

5. Nas reações de substituição aromática eletrofílica, o grupo ligado ao anel aromático influencia 

diretamente a posição em que o eletrófilo se ligará no anel. A reação de nitração do fenol é um 

exemplo dessa reação e leva à formação preferencial dos isômeros A e B. Considerando essa reação, 

responda aos itens a seguir: 

 

a) Classifique o grupo hidroxila como um grupo ativador ou desativador do anel aromático em 

reações de substituição eletrofílica. 

b) Considerando a monossubstituição do anel aromático, forneça a estrutura dos isômeros A e B.  

6. Considere o esquema de reações de monossubstituição, a seguir, onde o benzeno é o reagente de 

partida para preparação das substâncias C e E. 

 
a) Escreva as fórmulas estruturais planas das substâncias de A e E. 

b) Indique o(s) isômero(s) que predomina(m) na síntese das substâncias B e E. Justifique.  

7. A sequência a seguir pode ser utilizada para a obtenção da matéria prima usada na produção de um 

importante polímero, o isopor. 

 

a) Quais as fórmulas estruturais dos compostos designados por X, Y e Z? 

b) Classifique as reações acima segundo seu mecanismo (eliminação, redução, oxidação, 

substituição).  
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8. Os produtos (A), (B), (C) e (D) das reações mostradas a seguir têm as mais variadas aplicações. O etileno 

(A) é utilizado na obtenção de plásticos, o nitrobenzeno (B) é usado na preparação da anilina, o cloreto 

de etila (C) é largamente utilizado como solvente e anestésico tópico, e o álcool isopropílico (D) é 

usado na composição de anticongelantes. 

 

a) Classifique as reações dadas, considerando as categorias: adição, substituição ou eliminação. 

b) Dê os nomes dos reagentes orgânicos, presentes nas reações citadas, que originaram os produtos 

(A), (B), (C) e (D).  

9. Vários explosivos apresentam, em sua composição, TNT, sigla correspondente ao 2,4,6-trinitro-

tolueno. 

A síntese dessa substância pode ser realizada em duas etapas descritas a seguir. 

 

O mecanismo reacional das duas etapas, dentre outros fatores, é favorecido por uma propriedade 

eletrônica apresentada pelo anel benzênico e, também, pela ação catalítica do ácido sulfúrico, que é 

mais forte do que o ácido nítrico. 

a) Identifique a propriedade eletrônica apresentada pelo benzeno e classifique, quanto ao 

mecanismo da partícula reagente, a reação ocorrida na etapa I. 

b) Indique a equação química que representa o equilíbrio ácido-base entre os ácidos que participam 

da etapa II e a fórmula estrutural plana do ácido sulfúrico.  

10.     

 

Tendo-se em vista as reações indicadas, pede-se: 

a) informar todos os reagentes necessários para cada diferente tipo de reação. 

b) considerando apenas os efeitos de orientação (orto/meta/para dirigentes) de grupos presentes 

no anel benzênico, indique com justificativa, qual sequência reacional (1 ou 2) possibilita obter o 

ácido 4-metoxi-3-nitrobenzoico com melhor rendimento. 
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QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Dada e reação de nitração abaixo: 

 
Desenha a fórmula estrutura do composto X formado.  



 

 
Q
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1.  

a) Teremos: 

 
b) Teremos: 

 

3A: CH C  (ácido de Lewis) 

3B: A C  (funciona como catalisador da reação) 

 

c) Teremos: 

6 1

8 1

[OH ] 10 mol L

[H ] 10 mol L  pH 8 (amarelo)

− − −

+ − −

=

= =
 

 

5 1
3[H O ] 5 10 mol L incolor+ − −=  =    

2.  

a)  

 

d) 1-metil-2-nitrobenzeno ou 1-metil-4-nitrobenzeno.   

3. Observe as figuras a seguir: 

   



 

 
Q
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4.  

a) Observe as fórmulas estruturais a seguir: 

 

b) 58,54% C 

c) I = Sulfonação 

II = Halogenação 

III = Nitração 

IV = Alquilação   
5.  

a) O grupo hidroxila é um radical orto-para dirigente ativador do anel aromático. 

b) As estruturas são: 

   
6. Em (a) e (b) teremos: 
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7.  

a) Observe a figura a seguir:  

 

b) substituição, adição e eliminação   

8.  

a) I- Eliminação 

II- Substituição 

III- Substituição 

IV- Adição 

b) I- Etanol 

II- Benzeno 

III- Etano 

IV- Propanona   
9.  

a) Ressonância  

Substituição eletrofílica. 

b) HNO3 + H2SO4  H2N 3O+

+ HS 4O−

 ou 

HNO3 + 2 H2SO4  H3O
+ + 2 HSO4 + N

2O+  

   
10.  

a) As diferentes reações envolvidas nas duas sequências reacionais são: alquilação, nitração e oxidação; 

na alquilação: H3 3 (existem outros catalizadores possíveis); na nitração: HNO3 e H2SO4; na 

oxidação: KMnO4/H+ ou K2Cr2O7/H+ 

b) sequência reacional 2; justificativa: o produto b resultante da alquilação é comum às duas sequências 

reacionais. Na sequência 1, a nitração de b leva a formação de dois isômeros (aprox. 50%) pois, ambos 

os grupos presentes são orto orientadores. Como um deles é indesejado, a porcentagem do produto 

final (d) será diminuída. Na sequência 2, a oxidação de b precedendo a nitração, leva a e onde ambos 

os grupos (-CO2H e -OMe) orientam para a mesma posição (meta a -CO2H e orto a -OMe) dando um 

só produto (d), portanto, com maior rendimento relativamente à sequência reacional 1.   

 

Questão Contexto  
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Quí. 
 

Professor:  Abner  Camargo   
Monitor:  Victor P. 
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RESUMO   
 

 

Isomeria óptica 
A isomeria óptica está relacionada ao comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz 

polarizada (um só plano de vibração), obtida quando a luz natural, não polarizada (infinitos planos de 

vibração), atravessa um polarizador. 

O desvio do plano de vibração pode ocorrer em dois sentidos: 

 

Quando a substância possui atividade óptica, 

• ela possui ISÔMEROS ÓPTICAMENTE ATIVOS: compostos de mesma fórmula molecular, porém com 

propriedades químicas distintas, pelo fato de terem conformações espaciais diferentes; 

• ela pode desviar o plano da luz para a esquerda  neste caso, chamamo-la de isômero LEVÓGIRO  ou 

para a direita  isômero DEXTRÓGIRO; 

• ela deve possuir, no mínimo, 1 CARBONO QUIRAL, ou seja, um carbono assimétrico, que faz com que 

a molécula toda seja assimétrica. É essa assimetria que causa o desvio do plano da luz; 

 

 OPA, carbono quiral? 

É o carbono que tem todos os grupos ligantes diferentes entre si, o que faz dele assimétrico. A imagem 

refletida no espelho de qualquer coisa assimétrica não se sobrepõe perfeitamente à coisa real.  

Exemplo: Ao colocarmos nossa mão esquerda na frente do espelho, a imagem refletida por ele é idêntica à 

nossa mão direita, a qual não se sobrepõe com perfeição à outra. Veja: 

 

 
 

O mesmo ocorre com a molécula assimétrica. Como um dos carbonos é quiral, haverá 2 conformações 

espaciais diferentes para a mesma estrutura, o que determinará 2 compostos com propriedades diferentes (2 

isômeros): 1 conformação espacial e 1 outra exatamente igual à imagem da primeira no espelho, e que não 

se sobrepõe com perfeição a ela. 

Exemplo: O ácido láctico possui 1 carbono quiral.  
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A presença de um carbono assimétrico em uma molécula garante a existência de duas estruturas não 

sobreponíveis, que correspondem a duas substâncias denominadas isômeros ópticos. 

 

Dois isômeros opticamente ativos d e l que apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados 

antípodas ópticos ou enantíomorfos e sua mistura em quantidades equimolares resulta em uma mistura 

opticamente inativa, denominada mistura racêmica. 

 

Quantidade de carbonos assimétricos e número de isômeros ópticos 
Para cada carbono quiral temos: 

• 2 isômeros opticamente ativos; 

• 1 isômero opticamente inativo. 

 

Para moléculas com mais de um carbono quiral a maneira mais prática de determinar a quantidade de 

isômeros opticamente ativos e inativos de uma substância é utilizar as expressões matemáticas propostas por 

 

 

• Quantidade de isômeros opticamente ativos (IOA) 

IOA = 2n 

 

• Quantidade de isômeros opticamente inativos (IOI) 

IOI = 2n/2 

 

Observe o 2-cloro-3-hidroxibutanal. 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são: 

 
Obs.: A classificação de cada conformação dos carbonos 1 (C1) e 2 (C2) como dextrógiros ou levógiros foi 

aleatória, já que não temos como saber qual é cada conformação de fato. Mas vamos seguir a explicação 

tendo essa escolha como base: se na estrutura 1 o C1 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l; 

se na mesma estrutura o C2 está d, sua imagem (estrutura 2) necessariamente é l. Seguindo esse padrão, 

conseguimos definir qual tipo de desvio cada carbono das demais estruturas apresenta.  

 

• Os pares 1/2 e 3/4 são pares de ENANTIÔMEROS, uma vez que representam uma estrutura e sua imagem 

no espelho; 

• Já os pares 1/3, 1/4, 2/3 e 2/4, como não são uma imagem do outro, são chamados 

DIASTEREOISÔMEROS. 
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Isômeros opticamente ativos e inativos: 

 
• IOA = 2n = 2² = 4 

• IOI = 2n/2 = 2² ÷ 2 = 2 

 

Assim, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI. 

 

• 2 CARBONOS QUIRAIS IGUAIS OU ISOMERIA MESO 

 

Neste caso,  

• A molécula possui um PLANO DE SIMETRIA (PS) interno, embora possua carbonos assimétricos; 

• os 2 carbonos quirais possuem os MESMOS LIGANTES; 

• CADA CARBONO assimétrico desvia o plano da luz polarizada em 2 SENTIDOS POSSÍVEIS (esquerda ou 

direita), ou seja, cada carbono pode ter conformação espacial dextrógira ou levógira; 

• UM CARBONO desvia a luz com um ÂNGULO (α) e o OUTRO CARBONO desvia com o mesmo ÂNGULO 

(α), já que os carbonos são iguais. Logo, o desvio total do plano da luz, ao passar pela substância, será a 

soma do desvio provocado por cada carbono quiral. 

 

Observe o 2,3-butanodiol: 

 

                             Ligantes do carbono 1:                                        Ligantes do carbono 2: 

 

As conformações espaciais possíveis para esta estrutura são: 

 

 
 

• O par 1/2 é um par de ENANTIÔMEROS, uma vez que representa uma estrutura e sua imagem no 

espelho; 

• Já os pares 1/3 e 2/3, como não são uma imagem do outro, são chamados DIASTEREOISÔMEROS. 

 

Como o isômero meso também é opticamente inativo, concluímos que uma molécula com 2 CARBONOS 

QUIRAIS possui 4 IOA e 2 IOI, um dos quais é o MESO. 



 

 
Q
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CUIDADO! 

 

• CADEIA FECHADA 

Quando a estrutura tiver cadeia fechada, da qual um carbono tenha 2 ligantes diferentes, ela pode ter 

atividade óptica, caso a sequência do sentido horário da cadeia ligada a tal carbono seja diferente da 

sequência do sentido anti-horário.  

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O carbono possui LIGANTES DIFERENTES entre si; 

• Sequência no sentido horário: (C=O)CH2CH2; 

• Sequência no sentido anti-horário: CH2CH2(C=O); 

• Como as 2 SEQUÊNCIAS são DIFERENTES, há isomeria óptica; 

• O número de IOA também será 2n; 

• O número de IOI também será 2n 1 ou 2n/2. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Para que a estrutura abaixo indique um composto que tenha atividade ótica, devemos substituir os 

 

 
a) metil, etil.  

b) etil, propil.  

c) hidroxila, metil.  

d) metil, metil.  

e) metil, hidrogênio. 

2. Quantos isômeros opticamente ativos podem existir correspondendo à fórmula abaixo?  

 
a) 2  

b) 4  

c) 6  

d) 8  

e) 10 
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3. A fermentação da glicose envolve a seguinte reação, representada na forma não balanceada:  

 
 

Copie a formula estrutural da glicose em seu caderno de respostas, assinale com a asteriscos os átomos 

de carbono quirais e indique o tipo de isomeria a eles associado. 

4. O propano (C3H8) é um gás inflamável. A molécula C3H6 2 pode ser considerada derivada do propano, 

com  

a) Desenhe os isômeros estruturais do C3H6 2  

b) Indique com um asterisco, caso haja, carbonos quirais. 

Apresenta isomeria óptica: 

 

5. O 2,5-dicloroexano apresenta:  

a)  

b)  

c)  

d)  

e) não apresenta isômeros ópticos. 

6. Quantos isômeros ópticos (não conte as misturas racêmicas) terá o composto abaixo? 

 
a) 2  

b) 8  

c) 6  

d) 4  

e) 10 



 

 
Q
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7. Os isômeros ópticos são compostos que possuem imagens especulares que não se sobrepõem e são 

capazes de desviar a luz polarizada. Essa atividade óptica só é possível em moléculas que possuem, 

pelo menos, um carbono quiral (moléculas assimétricas). Considere a substância orgânica a seguir e 

faça o que se pede a seguir.  

 
a) Indique quantos carbonos quirais podem ser identificados na molécula.  

b) Indique quantos isômeros ópticos ativos essa substância possui.  

8. A substância com a fórmula abaixo é:  

 
a) um éter cíclico, cuja molécula tem dois carbonos quirais.  

b) uma cetona cíclica, cuja molécula tem um carbono quirais.  

c) uma cetona cíclica, cuja molécula tem dois carbonos quirais.  

d) um éster cíclico, cuja molécula tem um carbono quirais.  

e) um éster cíclico, cuja molécula tem dois carbonos quirais. 

9. O metilfenidato, estrutura química representada na figura, é uma substância utilizada como fármaco 

no tratamento de casos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na estrutura do 

metilfenidato, o número de carbonos assimétricos e a sua fórmula molecular são, respectivamente,  

 
a) 1 e C12H15NO2.  

b) 1 e C13H17NO2.  

c) 1 e C14H19NO2.  

d) 2 e C13H17NO2.  

e) 2 e C14H19NO2. 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

  

A AIDS é uma das doenças que mais desafiam pesquisadores quanto ao desenvolvimento de uma cura. 

Como remediação, os que há disponíveis são medicamentos antivirais, que impedem a reprodução do 

vírus, contendo a degradação do sistema imunológico dos pacientes HIV positivo. Um dos antivirais 

componentes dos coquetéis anti-HIV é o Saquinavir, de fórmula estrutural: 

 
Determine quantos isômeros (ativos e inativos) este composto possui. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 

 
1. b  

 
2.  b 

 
3.  

 
4.  

 
5.  b 

 
6.  a 
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7. d 

2³ = 8 isômeros ópticos ativos, porem como não é pra contar as misturas racemicas, temo 4 isomeros. 

8. b 

a) 2 carbonos quirais. 

b) 2² = 4 isômeros ópticos ativos. 

 
9. e 

 
10. e 

 
 

Questão Contexto  
 

O composto possui 4 carbonos quirais, sem plano de simetria interno. Logo, possui 24 (16) isômeros 

opticamente ativos e 24/2 (8) inativos. No total, 24 isômeros ópticos. Veja os carbonos quirais 

representados na imagem: 
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RESUMO   
 

 

O Enem está chegando. Cabe, então, voltar à estrutura do texto, depois de alguns exercícios feitos, a fim de 

trabalharmos a forma - depois de, com muitos eixos, termos trabalhado o conteúdo. Vamos, então, revisar 

cada um dos parágrafos, suas funções e analisar alguns exemplos? 

 
Introdução 

O parágrafo introdutório, com o papel de levar o leitor para dentro do texto, precisa obedecer a, 

basicamente, duas funções muito importantes: 
a) Apresentar o tema, contextualizando a proposta a partir de uma ligação entre o conhecimento de mundo 

do leitor - e, claro, do autor - e o tema; 
b) Formular uma tese, analítica ou sintética, definindo um ponto de vista a ser defendido no texto. 
 

Desenvolvimento 

O parágrafo de desenvolvimento tem, de forma objetiva, o papel de "desembrulhar" a tese apresentada na 

introdução. Se o texto dissertativo-argumentativo tem como principal alvo o leitor e o seu convencimento, 

o desenvolvimento é o espaço de apresentação dessas estratégias de argumentação. Na construção de cada 

um desses parágrafos - que, em provas como o ENEM, são dois ou três -, o aluno deve cumprir três etapas 

importantes: 
a) Formular um tópico frasal, ou seja, um "resumo" do argumento a ser desenvolvido no texto; 
b) Ampliar esse tópico, justificando sua apresentação, explicando melhor a sua ideia; 
c) Aprofundar a argumentação, com estratégias como a exemplificação, uso de argumentos de autoridade, 

comparações históricas, etc. 
 

Conclusão 

O parágrafo conclusivo, assim como o de introdução, precisa ganhar uma atenção diferenciada. Isso porque, 

da mesma forma que a primeira impressão fica, a última também tem o seu valor. Por isso, é essencial que 

você, aluno, ao produzir o seu planejamento, tenha noção das funções desse parágrafo. São elas: 
a) Dar ao parágrafo a ideia de que o texto está chegando ao fim, por meio do uso de um conectivo 

conclusivo; 
b) Retomar a tese, parafraseando o que foi apresentado na introdução; 
c) Fechar o texto de forma diferenciada. 
 

EXERCÍCIOS 
 

 

1. Os seis períodos reproduzidos abaixo constituem um parágrafo de introdução para um texto 

dissertativo acerca da distância entre as informações recebidas pelos jovens e seu comportamento. 

Sua tarefa é ordená-los corretamente.  

a) Essa constatação permite compreender por que os jovens, inseridos em um contexto de acesso 

aos meios de comunicação, tenham comportamentos tão diferentes do que lhes é transmitido.  

b) Brigar na rua é coisa de maluco ou delinquente, mas às vezes a raiva fala mais alto.  

c) Sexo só com camisinha, mas na hora H...  

d) Cabe aqui entender os fatores que explicam essa espécie de esquizofrenia juvenil.  

e) Ao que parece, informação e consciência, embora tomadas como sinônimos, nem sempre andam 

de mãos dadas. 

f) Nunca dirigir sob efeito do álcool, mas quem se lembra disso bêbado? 
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2. Faça o mesmo com o conjunto de períodos abaixo, retirados da introdução de um texto sobre a 

cidadania brasileira diante da corrupção.  

a) Entretanto, por mais que esse tipo de atitude dê a impressão de que a sociedade é refém das 

instituições políticas, nunca foi tão necessário reafirmar a cidadania.  

b) De fato, comportamentos como subornos, quebra de decoro e demagogia estão longe de ser 

raros, produzindo um desconforto que quase sempre leva à descrença.  

c) Cabe demonstrar o que deve ser feito por cada um, a fim de a sociedade transforme quem a 

governa.  

d) Quando se discute a situação da política brasileira, são poucos os que apresentam um mínimo de 

esperança. E- Afinal, para cada governante corrupto, existem milhões de cidadãos honestos. 

3. Alguns alunos, ao fazer o planejamento de suas redações, optam por criar uma tese bem definida, da 

qual derivam os argumentos  e sua sequência. A esse propósito, leia atentamente o exemplo a seguir, 

de uma redação nota 10 para o tema identidade da música brasileira: Quem vai à História descobre 

logo que o samba não seria o mesmo sem os ritmos africanos e as danças latinas, o mesmo valendo 

ba vendo como histeria o alarme diante da 

música americana nas rádios e lojas de CDs. Entretanto, a velocidade das influências, hoje, é realmente 

motivo de preocupação. Afinal, embora as trocas estejam na base de qualquer cultura, os excessos da 

globalização econômica precisam ser filtrados, a fim de que a música brasileira mantenha o mosaico 

que sustenta sua identidade.  

a) Identifique a tese do parágrafo acima.  

b) Divida a tese em partes, explicitando os três argumentos que serão desenvolvidos. 

4. Leia atentamente o parágrafo abaixo, retirado do desenvolvimento de uma dissertação cujo tema era 

a distância entre as informações recebidas pelos jovens e seu comportamento (o mesmo do exercício 

1). Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, na atualidade, os jovens tendem a ser hedonistas e 

imediatistas. Sem dúvida, a busca pelo prazer intenso parece ser muito mais importante do que 

qualquer outra forma de realização pessoal, o que se explica pela falta de perspectivas enfrentada. Os 

estudos são deixados de lado e substituídos por aventuras, principalmente as emocionantes e 

perigosas. Nesse contexto, as informações sobre os cuidados que se deve ter em comportamentos de 

risco acabam não fazendo sentido prático.  

a) Identifique o tópico frasal do parágrafo.  

b) Embora bem escrito, esse parágrafo é expositivo. Como seria possível torná-lo mais 

argumentativo? 

5. Leia agora este outro parágrafo de desenvolvimento, retirado de uma redação sobre o a corrupção no 

Brasil): Agora, o político chega em Brasília, aí vem um empresário e combina com ele de fazer um 

esquema. Ele vai, arma tudo e já sabe que ninguém vai descobrir. Desvia dinheiro da merenda das 

escolas públicas e compra uma mansão ou uma ilha. Depois se alguém desconfia de alguma coisa ou 

a imprensa investiga, ele foge para outro país com muito dinheiro. Esse parágrafo apresenta muitas 

falhas. Explique, de forma sintética, quais são os problemas relativos: 

a) à linguagem empregada pelo autor. 

b) ao tipo de texto solicitado (dissertação). 

6. O parágrafo a seguir foi retirado do desenvolvimento de uma redação sobre a necessidade ou não de 

censura no Brasil. Quando se impede que uma matéria seja publicada ou que um filme seja exibido 

integralmente, ocorre um controle prévio, que fere a liberdade de expressão dos profissionais de 

mídia. Cumpre destacar que censura é diferente de penalização. Ao aplicar uma multa aos responsáveis 

pela comunicação de um fato indevido, o Estado estaria evitando abusos frequentes dessa liberdade. 

Assim, imaginando que podem ser punidos, os comunicadores terão mais cuidado e ética em seu 

trabalho.  

a) Transcreva o tópico frasal e comente se sua utilização foi adequada ou não.  

b) Transcreva as palavras e/ou expressões utilizadas pelo autor para se referir aos indivíduos que 

seriam afetados pela censura ou pelo controle. 

 

 

 

 

 

 



 

 
R

e
d

. 

7. Sobre o parágrafo a seguir, faça o que se pede: 

Para completar o quadro, é necessário perceber que ________________________ sem dúvida, as 

pessoas influenciadas por essa ideologia tendem a submeter até mesmo os valores morais ao objetivo 

prático de comprar bens não-duráveis. Nesse contexto, cria-se uma atração perigosa por atividades 

ilícitas, sobretudo no caso de pessoas cujas alternativas de inclusão social sejam raras. Traficantes de 

drogas, em particular, aproveitam-

resultado costuma ser previsível: compram-se tênis e camisetas ao preço de vidas.  

a) Elabore um tópico frasal que se encaixe perfeitamente no parágrafo.  

b) Comente a eficácia do último período do parágrafo. 

8. Sobre o parágrafo abaixo, faça o que se pede: Além disso, deve-se considerar que _________________ 

em apenas quatro anos de mandato, sem orçamento suficiente e com muitos compromissos pré-

definidos, os governantes têm sua ação limitada. Apesar disso, a cobrança dos meios de comunicação 

nas sociedades democráticas acabou por aumentar as expectativas dos eleitores. Nessa situação, cria-

se um panorama de descrença na política em geral, que só será superado se a sociedade se der conta 

das limitações da política tradicional.  

a) Elabore um tópico frasal que se encaixe perfeitamente no parágrafo.  

b)  

9. Em uma redação acerca da presença das tecnologias no cotidiano do homem atual, um aluno redigiu 

o seguinte parágrafo de desenvolvimento: Certamente, o século XXI vem sendo marcado pela 

tecnologia de ponta, vinda através da III Revolução Industrial. Com isso, houve uma invasão de 

aparelhos e maquinários no mercado e na vida das pessoas, facilitando o acesso às informações pela 

internet, televisão, celular, como também agilizando situações cotidianas, através de máquinas de lavar 

roupa, pratos, fazer café e comida. Cabe considerar, ainda, o papel mais importante da tecnologia, em 

que com aparelhos ultramodernos foi possível salvar mais vidas, aliada, também, à ciência.  

a) O monitor que corrigiu seu texto afirmou que esse parágrafo apresenta um tom excessivamente 

expositivo. O que isso significa?  

b) O que o aluno poderia ter feito para melhorar seu parágrafo? 

10. O seguinte parágrafo constitui a conclusão de uma dissertação sobre os problemas das grandes 

cidades brasileiras. Pode-se concluir que o caos urbano das grandes cidades brasileiras deve-se, em 

grande parte, à omissão da própria sociedade. Por isso, é imprescindível que todos os cidadãos se 

conscientizem de que cada um deve tentar minimizar os problemas urbanos, diminuindo os índices de 

poluição, racionalizando o trânsito e participando ativamente em suas comunidades. 

Só assim se conseguirá viver humanamente nas cidades modernas.  

a) O que está equivocado quanto ao 1º período da conclusão? Sugira uma forma de corrigir essa 

falha.  

b) Além de confirmar a tese desenvolvida, o que mais a conclusão apresentou? Comente. 

 

QUESTÃO CONTEXTO   
 

 

Os parágrafos abaixo, embora bem escritos, parecem autônomos demais entre si. Para resolver esse 

problema, você deve elaborar ganchos a fim de uni-los.  

dietas, academias constituem produtos e serviços altamente lucrativos, cuja circulação interessa ao 

grande capital. Ao mesmo tempo, mesmo para setores comerciais que não lidam diretamente com a 

forma física, a presença de referências à beleza parece indispensável. Assim, de modo implícito ou 

explícito, a economia apresenta-se como fator fundamental do culto à aparência.  

A psicologia, mais do que a comunicação ou as ciências, pode explicar o atual panorama. Freud ficaria 

espantado se pudesse constatar que o narcisismo, o mecanismo de identificação e a exploração do 

inconsciente são as ferramentas preferenciais da publicidade contemporânea. Nesse contexto, a 

valorização da aparência potencializa a eterna preocupação humana com a autoimagem. A busca pela 

beleza se torna, então, um desejo literalmente incontrolável, pois foge à razão do indivíduo. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. B-C-F-E-A-D  

2. D-B-A-C-E  

3.  

a) Afinal, embora as trocas estejam na base de qualquer cultura, os excessos da globalização econômica 

precisam ser filtrados, a fim de que a música brasileira mantenha o mosaico que sustenta sua 

identidade.  

b) Argumento 1  as trocas estão na base de qualquer cultura Argumento 2  os excessos da globalização 

econômica devem ser filtrados Argumento 3  a música brasileira e seu mosaico: garantia de 

identidade  

4.  

a) Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, na atualidade, os jovens tendem a ser hedonistas e 

imediatistas.  

b) Retirando o trecho expositivo - Os estudos são deixados de lado e substituídos por aventuras, 

 

5.  

a) Linguagem informal, coloquial, com traços de oralidade e alguns desvios gramaticais.  

b) O trecho apresenta tom narrativo, e não as características inerentes a uma boa dissertação.  

6.  

a) Cumpre destacar que censura é diferente de penalização.  

b) profissionais de mídia; responsáveis pela comunicação de um fato indevido; comunicadores.  

7.  

a) Sugestão: o consumismo também e um dos elementos motivadores da criminalidade.  

b) O último período cria uma imagem, traduzindo referências abstratas em elementos concretos, e 

garantindo impacto ao término do parágrafo.  

8.  

a) Sugestão: a visão míope da população acerca do jogo político faz com que impere a falta de 

credibilidade.  

b) Apesar disso  concessão; contraste Nessa situação  continuidade.  

9.  

a) Significa que o aluno limitou-se a enumerar exemplos e referências ao cotidiano, sem aprofundar 

uma ideia.  

b) Diminuir o número de exemplos; promover discussão; mostrar o outro lado da presença das 

tecnologias no cotidiano (a parte negativa); estabelecer uma reflexão sobre esse paradoxo.  

10.  

a) - - portanto; urbano  redundância.  

b) A conclusão propõe intervenções para a problemática desenvolvida. 

 

Questão Contexto  
 

evidente quando 
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Como ser seu próprio revisor 
17 

out 
 

RESUMO   
 

 

que devem ser escritas com bastante elementos coesivos e clareza, também é necessário prestar atenção em 

todos os pontos importantes na hora de escrever a sua redação. Dessa forma, selecionamos algumas dicas 

para a prática da escrita, tanto nas questões discursivas e interpretativas, quanto no entendimento do gênero, 

tema e argumentação na hora da redação. 

 
Praticar a leitura e a escrita 

É muito relevante a sua preparação para a prova quando chega a segunda fase. Por isso, procure se atualizar 

com diferentes canais midiáticos acerca das notícias ao redor do Brasil e do mundo; os vestibulares apostam 

em temas que trazem um senso crítico ao vestibulando, fato que o aluno precisa garantir ao longo de muita 

prática discursiva de argumentação e leitura. Além disso, para as questões discursivas, procure desenvolver 

o seu texto de forma que qualquer leitor universal consiga entender o que está sendo dito, transmita a 

mensagem principal das suas questões e do seu texto, isso é o principal para a banca de correção.  

 
Atenção aos erros gramaticais 

A segunda correção deve ser feita com o olhar crítico para os elementos de coesão, atente-se aos pontos e 

vírgulas, concordância de gênero e número e separação de sílabas, sendo esse último principalmente na 

redação. O candidato precisa mostrar à banca uma capacidade tanto argumentativa quanto lexical. Dessa 

forma, é imprescindível duas ou mais leituras na sua redação, evite a perda de pontos por gramática!  
Dica: Fazer um rascunho antes de escrever as questões/redação na folha de respostas oficial.  

 
As ideias realmente se conectam? 

É importante revisar o texto no campo da coerência textual, assim como nos quesitos gramaticais, uma vez 

que você pretende transmitir uma ideia e convencer o leitor de tal. Assim, nesta correção, procure ser o seu 

 de que esta é a primeira vez que está lendo o texto em suas mãos, 

pergunte a si mesmo se foi atingido o convencimento sobre as argumentações e se as ideias entre os 

parágrafos estão conectadas, se há progressão temática.  
Dica: Utilize a coletânea e os termos conectivos para trabalhar a coerência de maneira mais ampla, 

proporcionando espaço aos seus argumentos. 

 
Ler, mais uma vez!  

ideias. Uma leitura sem se atentar somente a uma questão ou outra, para ter certeza de que você redigiu um 

bom trabalho. Lembre-se, em muitos vestibulares, como Fuvest, Unesp e Unicamp, a redação possui um peso 

muito grande sobre as questões, portanto, não deixe de ler uma última vez para garantir sua nota. Assim 

como no texto, pratique as dicas nas questões discursivas de interpretação!  
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EXERCÍCIO DE AULA 
 

 

1. Após a leitura das dicas para ser seu próprio revisor textual, abaixo está uma redação exemplar para 

demonstrar como revisar sua produção.  As redações foram tiradas do vestibular da Fuvest, de 2013, 

 
Proposta: 
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O Cortiço consumista 

 Azevedo, retrata-se o grande poderio com que o espaço massifica as 

pessoas, exercendo forte influência sobre seus comportamentos e relações. Analogamente, no 

anúncio publicitário mostrado, nota-se a força que o espaço ganha na propaganda, o qual guia as 

pessoas por meio de seus caminhos e escadas volantes. Assim¹, verifica-se como o discurso contido 

no anúncio, por mais minucioso que seja, estimula os indivíduos a uma determinada mentalidade, 

como se fossem meros frutos de espaços ideológicos e físicos.  
Percebe-se que a mensagem contida no anúncio, mesmo em suas minuciosidades, reitera o conteúdo 

caso¹, mostra-se que desde aspectos mais explícitos, como o f

construídas e reforçadas as visões de mundo às quais as pessoas são submetidas. Desse modo, nota-

se a força do discurso como guia ideológico 
Assim¹, já que, segundo Karl Marx, a ideologia é fortemente influenciada pelo modo de produção de 

uma sociedade, na Ordem campitalista, o discurso é favorável a uma intensa lógica consumista. É por 

isso que grande parte das pessoas estão segurando sacolas, pois dessa forma se difunde o consumo. 

Além disso¹
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 Assim¹, 

o consumo se impõe como grande força coercitiva. 
Tal coerção¹ é ainda mais reforçada ao se perceber que a maior parte dos indivíduos, assim como em 

um célevre quadro de Magritte, não tem essas faces retratadas. Isso evidencia a liquefação entre 

consumo e felicidade. Assim¹, fica claro que, mesmo estática, a imagem do anúncio para uma ideia de 

movimento, em qua as pessoas circulam, sobrem e descem, seguindo o fluxo das felicidades 

consumistas. 
Portanto², é evidente o quanto o discurso, como cita Foucault, é fundamental para direcionar, por 

meio de ordens e minuciosidades, o comportamento de uma sociedade. No caso da publicidade, 

enfoca-se a pequenez de pessoas em relação ao consumo e ao mundo deste, sendo o consumismo 

fator necessário para engrandecer os indivíduos. Assim¹, sendo cada loja uma casinha de um cortiço 

consumisa gigante, as pessoas circulam insansavelmente pelo espaço do shopping e se massificam 

com tal, não sendo possível distinguir seus próprios rostos. 

 
Análise 
Introdução 
É possível perceber no texto que o autor, apesar de não trazer muitas informações na introdução, 

consegue explicitar a sua tese de forma impecável para o entendimento de um leitor universal. Para o 

aprofundamento de tal execução é utilizado um conhecimento geral literário, obra que estava presente 

na lista de leituras obrigatórias do próprio vestibular Fqauvest em 2013, isso demonstra ao corretor uma 

competência sobre o tema, certa capacidade em compreender o que se pede e trazer a 

intertextualidade temática à produção escrita. 

 
Desenvolvimento 
Para o desenvolvimento, o candidato precisa demonstrar domínio sobre o que foi pedido na proposta 

e saber explicitar suas ideias, a partir de argumentações com embasamentos autorais. O conhecimento 

geral é o diferencial para comprovar a argumentação em vestibulares. Como pode ser visto, não houve 

conhecimento de Foucault, Marx ou Magritte nos textos de apoio, o candidato trouxe consigo a sua 

capacidade de relacionar as teorias com o tema. Para esse ponto, é importante que o vestibulando se 

prepare com uma vasta leitura e prática da produção textual. 
Além disso, como sublinhado, é importante ressaltar que trazer o assunto do parágrafo seguinte no 

final do parágrafo dito é uma forma de garantir a progressão temática e também cativar o leito com as 

suas ideias. É necessário deixar o corretor com curiosidade durante a leitura. Por isso, o autor apenas 

afirmou que existe uma coerção do consumo, no segundo parágrafo, para trazer a argumentação no 

terceiro, comprovando com conhecimentos gerais. 

 
Conclusão 
É imprescindível demonstrar ao corretor que você explicitou todos os seus argumentos de forma 

coerente e, a melhor maneira de executar tal ação é reiterando o assunto em forma de síntese. Em 

vestibulares como a Fuvest e a Unesp, a opção para a conclusão pode ser uma retomada de tudo o que 

foi dito. Neste texto em especial, o autor procurou relembrar tanto os argumentos, quanto a alusão 

literária utilizada para introduzir o texto.  

 
¹: Elemento de coesão para conectar as ideias entre parágrafos ou orações. Neste texto, é possível 

perceber que, por mais que existe uma variedade das palavras conectivas, há uma utilização elevada 

 
²: Dessa forma, por 

explícitas, de modo a dar espaço para a conclusão. 
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EXERCÍCIO DE CASA 
 

 

1.  Como demonstrado no exercício de aula, faça a análise da redação referente ao mesmo tema (Fuvest 

2013) e seja seu próprio revisor textual. Procure apresentar os mecanismos de coesão, coerência, 

comprovação de argumentos e forma de desenvolvimento da tese. 
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Sociologia no Brasil: Década de 30  
19 

out 
 

RESUMO   
 

O que significa ser brasileiro? Será isto apenas um fato jurídico, condição daqueles que nasceram em 

determinado território, sob a autoridade de certo Estado? Ou haverá talvez algo mais profundo que nos 

define e nos constitui como povo? Qual é o cerne da identidade nacional? Qual é a nossa essência como 

pátria, aquilo que nos singulariza e nos diferencia de todos os outros povos do mundo? 

De maneira geral, as questões acima foram aquelas que mobilizaram o surgimento da sociologia no Brasil, na 

década de 30 do século passado. De fato, impressionados com os sucessos da recém-criada ciência 

sociológica, fundada na Europa cerca de cem anos antes pelo francês Augusto Comte, muitos intelectuais 

brasileiros convenceram-se da necessidade de se criar um pensamento sociológico autenticamente nacional, 

cujo principal objetivo seria precisamente revelar a verdadeira identidade pátria. 

Naturalmente, os membros da chamada geração de 30 não consideravam a essência do ser brasileiro como 

uma realidade abstrata, absoluta e permanente, estabelecida por Deus ou pela natureza. Ao contrário, sendo 

autênticos sociólogos, acreditavam eles que o modo de ser brasileiro foi histórico-socialmente construído e 

que, portanto, só o conhecimento e a compreensão adequada da história do Brasil pode nos permitir 

entender porque somos tal como somos. Em suma, só a formação social do Brasil poderia explicar nossa 

identidade. Essa busca pelas raízes históricas do nosso país como um meio de se esclarecer seu passado e 

também seu futuro é o que une os chamados pensadores da geração de 30, fundadores da sociologia 

nacional. Há, porém, também entre eles notáveis diferenças, que iremos explorar a partir de agora. 

 

Gilberto Freyre 

Maior e mais importante sociólogo da geração de 30, Gilberto Freyre deixou não apenas um legado teórico 

importantíssimo, como também uma influência muito grande no imaginário social brasileiro. Com efeito, 

como veremos a seguir, todo nós somos um tanto intuitivamente freyreanos. Mas vamos com calma e 

analisemos com calma o pensamento do autor de Casa Grande e Senzala. 

Segundo Freyre, a característica central da formação social do Brasil, verdadeira raiz de sua identidade, é a 

miscigenação, isto é, a mistura de diferentes grupos étnicos e sociais. Mais: o grande fato definidor do modo 

de ser brasileiro foi o modo como essa miscigenação aconteceu. De fato, iniciada com a colonização 

portuguesa sobre os indígenas, aprofundada com a vinda dos escravos africanos e depois com os sucessivos 

processos de imigração, a miscigenação brasileira não teve, de acordo com Freyre, o caráter essencialmente 

conflitivo e violento que teve em outros países. Diferente, por exemplo, da África do Sul e seu apartheid, dos 

Estados Unidos e seu conhecido histórico de segregação explícita, presente em boa parte do país até os anos 

de 60 do século passado, no Brasil, segundo Freyre, a miscigenação jamais envolveu um confronto racial 

explícito ou radical. Pelo contrário. Sem negar que obviamente houve inúmeras opressões, explorações e 

injustiças na história do Brasil para com grupos como negros e indígenas, Freyre acreditava que a essência 

da pátria brasileira é a sua capacidade integradora, o seu poder de conciliar as diferenças, de unir os 

diferentes. Não à toa, os traços distintivos do brasileiro típico são a criatividade, a inventividade, o jeitinho. 

 

Sérgio Buarque de Holanda 

Pai do famoso cantor Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda é uma figura central na história do 

pensamento brasileiro. Historiador e sociólogo exemplar, ele é o autor de Raízes do Brasil, obra na qual 

procurou explicar nossa identidade nacional. 

Para começo de conversa, Sérgio Buarque concorda com o diagnóstico de Freyre a respeito do 

temperamento tipicamente brasileiro. Com efeito, segundo ele, o brasileiro médio é, acima de tudo, um 

homem cordial. Cordialidade aqui, porém, não significa exatamente simpatia ou hospitalidade. Trata-se antes 

do significado original na língua latina, onde cordial é aquele que se guia pelo coração (cor). Dito de modo 

direto, a tese de Buarque é de que o comportamento tipicamente nacional é aquele que coloca o sentimento 

acima da razão, o desejo pessoal acima da norma comum, a intimidade acima das regras impessoais. O ponto 

central é que, ao contrário da análise freyreana, Buarque tinha uma visão severamente pessimista desse 

jeitinho brasileiro. Para Sérgio, é justamente a cordialidade que impede a modernização e democratização 

do Brasil - e isto por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque a cordialidade incentiva o 

autoritarismo (em sociedades muito emocionais, de tendências irracionalistas, comanda o mais forte). Não à 

toa, Dom Pedro I e Vargas, reconhecidos usualmente como os maiores líderes políticos brasileiros, são ambos 
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de perfil autoritário. Em segundo lugar, porque a cordialidade gera o patrimonialismo, isto é, a confusão 

entre a esfera pública e a privada, entre os interesses do Estado e os desejos pessoais dos indivíduos; confusão 

esta da qual a corrupção é um grande exemplo. 

  

Caio Prado Júnior 

Intelectual marxista, vinculado ao PCB (Partido Comunista Brasileiro), Caio Prado Júnior seguiu 

verdadeiramente as lições de Marx aos conflitos de classe. Segundo ele, o que explica a identidade brasileira 

é estrutura econômica historicamente construída no país pelos portugueses. Comparando o Brasil aos EUA, 

Caio Prado dizia que, enquanto a América foi uma colônia de povoamento, dividida em minifúndios e voltada 

para a policultura - o que explicaria seu alto grau de desenvolvimento -, o Brasil, tal como a América 

Espanhola, foi uma colônia de exploração, dotada de enormes latifúndios monocultores - o que explicaria 

nossas misérias. 

Depois do fim da geração de 30, muitos intelectuais marxistas deram continuidade ao legado de Caio Prado 

Júnior e à sua ênfase nas questões econômicas. O mais famoso desses foi Florestan Fernandes, um radical 

crítico de Gilberto Freyre. De fato, segundo Florestan, Freyre criou um mito - o mito da democracia racial -, 

o qual busca mascarar, por mais que o negue, todo o histórico de explorações e opressões da história 

brasileira. Buscando legitimar sua visão de Freyre, Florestan realizou extensos estudos sobre a população 

negra brasileira, mostrando como ela, longe de viver integrada à sociedade, esteve sempre numa posição 

subalternada e de exclusão. Isso, inclusive, mesmo depois da escravidão, uma vez que, apesar de libertar os 

escravos, o Estado brasileiro nada fez para compensar todos os prejuízos e todas as desvantagens adquiridas 

pelos negros ao longo de séculos de sujeição.  

 

EXERCÍCIOS 
 

1. Do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada 

com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e a esquenta no fogão, 

caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias 

mãos.                  SETTI, A. Disponível em: http://colunas.revistaepoca.globo.com. Acesso em: 21 maio 2013 (fragmento). 

A diferença entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da 

ocorrência no Brasil de  
a) automação do trabalho nas fábricas, relacionada à expansão tecnológica.    
b) ampliação da oferta de empregos, vinculada à concessão de direitos sociais.    
c) abertura do mercado nacional, associada à modernização conservadora.    
d) oferta de mão de obra barata, conjugada à herança patriarcal.    
e) consolidação da estabilidade econômica, ligada à industrialização acelerada.    

2. Analise a tabela a seguir: 

 
IPEA, 2001. OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R.R. Sociologia para jovens do século XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007.  

Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a cor ilustram os argumentos dos estudos  
a) de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos negros na sociedade brasileira, que desenvolveu 

a democracia racial.     
b) de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária da sociedade brasileira, que desenvolveu o 

liberalismo racial.     
c) de Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade entre as raças que formam a nação brasileira: 

os negros, os índios e os brancos.     
d) de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo brasileiro, ordeiro e disciplinado, que 

desenvolveu a igualdade de oportunidades para todas as raças.     
e) de Florestan Fernandes sobre a não integração dos negros no mercado de trabalho cem anos após 

a abolição da escravidão.    
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3. Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma relação? 

Claro que sim! Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos o nosso corpo, retorcemos a nossa 

estrutura para financiar a mordomia de poucos sortudos.  
Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então, é condição essencial para o convívio 

entre os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento muito particular 

nosso: o respeito às autoridades.  
Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem a farda, 

a beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro: a adulação às autoridades. Dizem que 

a autoridade só é autoridade para servir ao coletivo. Não existe autoridade sem função de serviçal. 
Disponível em: <http:congressoemfoco.uol.com.br/autor/Rodolfo>. 

Com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto afirma, identificamos que a 

formação do povo brasileiro foi-se construindo por meio de práticas silenciosas com base no respeito. 

Decorre dessas práticas a intenção de formar cidadãos, caracterizando-os como  
a) críticos.    
b) atentos.    
c) atuantes.    
d) submissos.    
e) politizados.    

4. Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio, é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital 

que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se 

desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o 

rei de Portugal quase reina sem governar. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, 

cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo ou, antes, parasitismo econômico, 

que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes (Gilberto Freire. Casa 

Grande & Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio. 1994, p. 19).  Assinale a afirmativa CORRETA.  
a) Para Freire, o Estado Brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro.    
b) Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização no 

Brasil.    
c) Para Freire, a família não pode ser considerada o agente colonizador do Brasil.    
d) Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira, sua existência 

relacionou-se, desde o início, ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural como 

posteriormente no meio urbano.    
e) Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia colonial brasileira.    

5. A incivilidade gourmet  
(...) Em entrevista à Folha de S. Paulo, o sociólogo espanhol Manuel Castells chegou a tempo de enfiar 

 

só existe no samba. Na relação entre pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira não é 

 

redescobre as raízes da sociedade brasileira plantadas nos terraços da escravidão, entre a casa-grande 

e suas senzalas. (...) Sob a capa do afeto, o cordialismo esconde as crueldades da discriminação e da 

 
BELLUZZO, Luiz Gonzaga. A incivilidade gourmet. Carta Capital, Ano XXI, Nº 854.  

A matéria retratada aponta como ilusória a ideia de que o brasileiro teria como característica a 

cordialidade, sendo, ao contrário, preconceituoso e agressivo. As frases expressivas da arrogância 

discriminativa presente no cotidiano da sociedade brasileira estão indicadas em  
a) 

   
b)    
c)    
d)    
e) -    
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6. Leia o fragmento abaixo.  

escravidão mercantil, ela alterou a situação econômica do senhor que deixou de sofrer o peso da 

 

 
São Paulo: Globo, 2010.  

Baseando-se no fragmento de Florestan Fernandes, pode-se afirmar que a independência do Brasil  
a) dificultou o fortalecimento da economia nacional.    
b) fortaleceu o setor econômico escravista nacional.    
c) extinguiu o tráfico de pessoas escravizadas ao país.    
d) rompeu com a estrutura econômica baseada na escravidão.    
e) aumentou a dependência brasileira aos interesses portugueses.    

 

QUESTÃO CONTEXTO   
  

 

-ball; e esse estilo é mais uma 

expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, dominar, amolecer em dança, em curvas ou em 

músicas técnicas européias ou norte-americanas mais angulosas para o nosso gosto: sejam alas de jogo 

ou de arquitetura. (...) No foot-ball, como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um 

gosto de flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de capoeiragem. Mas sobretudo 

de dança. Dança dionisíaca. Dança que permita o improviso, a diversidade, a espontaneidade 

 
FREYRE, Gilberto. Foot-ball mulato. 

É lugar-comum considerar o Brasil a pátria do futebol. Pois bem, o texto acima pertence a uma crônica 

de jornal escrita pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, no qual ele busca interpretar o sucesso da 

seleção brasileira na Copa do Mundo de 1938 à luz da formação social brasileira. 

 

Baseado no texto acima e em seus conhecimentos, responda: Por que, segundo Gilberto Freyre, o 

estilo de jogo do futebol brasileiro é um perfeito símbolo de nossa identidade nacional?  
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1. d  

A questão faz uma comparação entre a classe média brasileira e a europeia. No Brasil, é comum a classe 

média possuir empregados domésticos e se utilizar de certos signos de distinção. Já na Europa, a classe 

média não faz questão desse tipo de diferenciação. Isso pode ser explicado, em grande parte, pela 

desigualdade social e pela herança patriarcal e escravocrata de nossa sociedade. Aqui, a divisão entre 

senhor e escravo nos leva a desejar ser o senhor. Quem não é senhor, é escravo. Assim, a classe média 

se utiliza desses serviços para se distinguir do restante da população. 

2. e  

A tabela mostra a diminuição da quantidade de pobres e de indigentes no Brasil entre os anos 1992 e 1999. 

Como se pode perceber, a diminuição da quantidade de pobres e indigentes brancos foi 

proporcionalmente mais acentuada que a dos afrodescendentes. Ou seja, os afrodescendentes tiveram 

mais dificuldade de sair da pobreza. Esta disparidade pode, sem grandes problemas, ser enquadrada na 

teoria de Florestan Fernandes sobre a (não) integração do negro na sociedade brasileira.  

3. d 

Pertencente a fase "B" da implantação da sociologia Brasileira Sergio Buarque de Holanda desenvolve o 

conceito de "cordialidade do Brasileiro", que o brasileiro é cordial quase que por natureza (exemplo do 

tipo ideal Weberiano) e que devemos entender essa "cordialidade" não como alguém educado, mas 

como alguém subserviente. 

4. d  

A única alternativa correta é aquela representada pela letra (d), pois Gilberto Freyre considera que a 

família tem um caráter fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

5. e  

A única alternativa que possui duas afirmações cotidianas de caráter discriminatório é a representada pela 

letra e.  Tanto a expressão -se no 

nação fortemente presentes na realidade brasileira. 

6. b  

De acordo com o fragmento de Florestan Fernandes, o processo de independência do Brasil fortalece a 

ssa 

 

 

Questão Contexto  
 

Para Freyre, o estilo de jogo do futebol brasileiro, assumido definitivamente na Copa de 1938, é um 

perfeito símbolo de nossa identidade, pois possui e manifesta justamente aquelas características que 

tornam nosso povo único: a inventividade, a criatividade, a diversidade, a falta de pragmatismo, o 

jeitinho, a malandragem, a plasticidade, o primado da emoção sobre a razão, etc. Tais características, 

de acordo com Freyre, tem a ver com a formação social brasileira, marcada, segundo ele, por uma 

miscigenação integradora. 
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