
2019 
Semana 12
29 de Abr a 03 de Mai

Bixo SP



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Citoplasma e organelas 

 

Resumo 

 

Citoplasma 

 

 

O citoplasma é a porção da célula entre o núcleo e a membrana plasmática, e é onde ocorre a maior parte das 

reações químicas do organismo. 

O fluido citoplasmático é composto especialmente por água, proteínas, sais minerais e açúcares, mas no caso 

das células animais, pode abrigar gordura e glicogênio. O citosol ou hialoplasma é esta parte coloidal do 

citoplasma onde ocorrem nos procariotas, a maioria das reações químicas do metabolismo. Já nos 

eucariotas, embora muitas das vias metabólicas se desenvolvam no citosol, outras ocorrem dentro dos 

organelas. 

Também há o citoesqueleto é responsável por manter a forma da célula e as junções celulares, auxiliando 

nos movimentos celulares. É constituído por proteínas bastante estáveis filamentosas ou tubulares. 

 

Organelas 

• Retículo Endoplasmático Rugoso: Uma série de sacos achatados, sua membrana é repleta de 

ribossomos aderidos. Sua principal função é a síntese de proteínas a serem exportadas ao meio 

extracelular. 

• Retículo Endoplasmático Liso: Suas membranas formam cisternas, e apresenta função de 

armazenamento (produzindo vacúolos), age na desintoxicação do organismo (metabolizando álcool por 

exemplo) e sintetiza lipídios. 

• Complexo Golgiense: Bolsas membranosas empilhadas, lembrando pratos, tendo função de 

armazenamento, transformação, empacotamento e secreção de substâncias recebidas para o meio 

extracelular. Sintetiza glicídios e forma lisossomos. 

• Lisossomos: bolsas membranosas contendo enzimas digestivas. É responsável pela digestão 

intracelular de materiais que adentram a célula. Pode destruir as organelas desgastadas para recicla-las 

(autofagia), bem como a apoptose, processo de morte programada da célula. 
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• Mitocôndria: Usina energética da célula, produz ATP através da respiração celular. Apresenta DNA 

próprio, sempre idêntico ao materno, já que são sempre herdadas da mãe.  Teoriza-se que mitocôndrias 

foram bactérias fagocitadas por células eucariontes e passaram a viver em simbiose com estas células, 

numa relação mutualística. Evidências para isso são o DNA circular das mitocôndrias, ribossomos 70s e 

a presença de dupla-membrana. O nome desta teoria é Teoria Endossimbionte. 

• Cloroplasto: Organela presente em células vegetais, também se encaixa na Teoria Endossimbionte, tendo 

origem similar a da mitocôndria. O cloroplasto é repleto de clorofila, e realiza a fotossíntese. 

• Centríolos: Auxiliam na divisão celular animal, auxiliando na movimentação dos cromossomos durante 

a divisão. Formam cílios e flagelos. Os centrossomos são agrupamentos de centríolos, dispostos juntos. 

• Ribossomos: Sintetizam proteínas, são compostos de RNA ribossomal. Os ribossomos livres no 

citoplasma sintetizam proteínas para uso interno da célula. 

• Peroxissomos: Organelas esféricas que metabolizam H2O2, um radical livre. Dentro destas organelas, 

há catalase, uma enzima que quebra H2O2 em H2O + O2. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-citoplasma-e-organelas-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=organelas-e-estruturas-citoplasmaticas
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Exercícios 

 

1. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em 

substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou 

no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades 

biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas 

recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que 

são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas 

em grandes fermentadores. 

Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para 

inserção de transgenes em leveduras? 

a) Lisossomo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

 

 

2. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros 

comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas 

as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. 

 

Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de 

cultura? 

a) I    

b) II    

c) III    

d) IV    

e) V 
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3. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água há cerca de 3,5 bilhões de anos. Sem a água, 

acreditam os cientistas, não existiria vida. Ela forma a maior parte do volume de uma célula, daí sua 

importância no funcionamento dos organismos vivos. Na célula, 

a) o plasto retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada citosol. 

b) o hialoplasma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

coloide. 

c) o lisossoma é constituído de água e moléculas de proteína, formando uma dispersão chamada 

citosol. 

d) o ribossoma retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada gel. 

e) o retículo endoplasmático retém a maior parte da água, formando uma dispersão chamada colóide. 

 

 

4. À semelhança do que acontece na formação de cálculos renais nos animais, o metabolismo celular em 

plantas pode formar inclusões cristalíferas constituídas por oxalato de cálcio, também conhecidas 

como drusas, ráfides e monocristais. Essas inclusões são comumente encontradas em uma das 

organelas abaixo. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Plastídeo 

b) Vacúolo 

c) Lisossomo 

d) Complexo de golgi 

e) Peroxissomo 

 

 

5. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e 

submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis 

familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o DNA nuclear não foi 

conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. 

Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz 

e o DNA mitocondrial do(a) 

a) pai. 

b) filho. 

c) filha. 

d) avó materna. 

e) avô materno. 
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6. Animais das ordens Squamata (serpentes, lagartos, etc.) e Octopoda (polvo) possuem a capacidade de 

imitar a cor do ambiente onde se encontram, utilizando-se do mimetismo como estratégia de caça ou 

fuga. Por meio da visão, o sistema nervoso desses animais interpreta as cores do ambiente e libera 

moléculas sinalizadoras que regulam a distribuição de pigmentos nas células da pele destes animais.  

A alteração da pigmentação da pele é, portanto, resultado da ação do seguinte elemento celular: 

a) citoesqueleto. 

b) complexo de Golgi. 

c) lisossomos. 

d) retículo endoplasmático 

e) peroxissomos. 

 

 

7. Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia, uma alteração na morfologia dos 

espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não havendo a formação do acrossomo, que é 

uma vesícula repleta de enzimas digestivas, localizada na cabeça do espermatozoide, sendo essencial 

à sua penetração no ovócito e à fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada 

a) complexo de Golgi ou complexo golgiense. 

b) mitocôndria. 

c) retículo endoplasmático granuloso. 

d) retículo endoplasmático liso. 

e) peroxissomo. 

 

 

8. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das 

Ciências Biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a 

autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do “lixo celular” e 

também ligada a doenças. Fonte: texto modificado a partir de  
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/10/1819288-japones-vence-nobel-de-medicina-por-

pesquisa-sobre-aautofagia.shtml de 03/10/2016. Acesso em 16/10/2016. 

Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, os ____________________ atuam realizando a 

digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o 

_____________________, que pode ser eliminado por ______________________ ou ficar retido 

indefinidamente no citoplasma da célula. 

a) fagossomos, peroxissomo, pinocitose. 

b) lisossomos, corpo residual, clasmocitose. 

c) ribossomos, vacúolo digestivo, fagocitose. 

d) glioxissomos, lisossomo, clamocitose. 

e) lisossomos, fagossomo, pinocitose. 
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9. O fenobarbital (uma droga de efeito tóxico e utilizada como medicamento) foi fornecido a ratos adultos 

por um período de cinco dias consecutivos. A partir daí foram feitas análises sistemáticas do retículo 

endoplasmático (RE) dos hepatócitos (células do fígado) dos ratos durante 12 dias. Os resultados 

apresentados foram então colocados no gráfico demonstrado abaixo: 

 

Com base no exposto, pode-se concluir que o gráfico está representando: 

a) A função de glicosilação ocorrida no Reticulo Endoplasmático e que o Reticulo sofre hiperplasia. 

b) A função de detoxificação celular e que o Reticulo Endoplasmático sofre hipertrofia. 

c) A função de glicosilação ocorrida no Reticulo Endoplasmático e que o Reticulo apresenta 

hipertrofia. 

d) A função de sulfatação ocorrida no Reticulo Endoplasmático e no Aparelho de Golgi e que eles 

sofrem hiperplasia. 

e) A função de detoxificação celular e que o Reticulo Endoplasmático sofre hiperplasia. 
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10. Observe, abaixo, o desenho de uma célula. 

 

A partir da análise do desenho pode-se afirmar que se trata de uma célula____________. O número 1 

representa____________ , o número 2 corresponde………. e o número 3 refere-se à estrutura responsável 

por _____________. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da descrição anterior: 

a) vegetal – o retículo endoplasmático – à mitocôndria – proteger a célula. 

b) animal – o complexo golgiense – ao cloroplasto – armazenar água e sais minerais. 

c) animal – o retículo endoplasmático – à mitocôndria – digerir partículas celulares. 

d) vegetal – o retículo endoplasmático – ao cloroplasto – organizar os ribossomos 

e) vegetal – o complexo golgiense – à mitocôndria – realizar a síntese de proteínas. 
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Gabarito 

 

1. B 

A mitocôndria e o cloroplasto são as únicas organelas que apresentam DNA e RNA e poderiam tem o seu 

material genético editado. 

 

2. A 

A secreção celular é uma função atribuída ao complexo golgiense e a linhagem I é a que apresenta a 

maior quantidade dessa organela (50). 

 

3. B 

O hialoplasma é a parte mais líquida da célula, onde se encontra a maior parte da água na célula e algumas 

proteínas. 

 

4. B 

O vacúolo é uma estrutura de armazenamento de substâncias podendo estar presente o oxalato de cálcio, 

água, entre outras substâncias. 

 

5. D 

Como as mitocôndrias presentes no espermatozoide não penetram o óvulo, todas as mitocôndrias 

existentes no zigoto são de origem materna. 

 

6. A 

Pigmentos presentes no citoesqueleto da célula faz com que estes animais possam mudar de cor e se 

camuflar com o ambiente evitando que sejam predados. 

 

7. A 

O acrossomo é formado pela fusão do complexo de golgi (complexo golgiense). 

 

8. B 

A digestão intracelular é realizada pelos lisossomos, estruturas globosas ricas em enzimas proteolíticas. 

Uma vez digerido, o material associado ao lisossomo compõe o corpo residual, que deverá ser eliminado 

da célula. O processo de eliminação recebe o nome de clasmocitose (ou exocitose). 

 

9. B 

A função de detoxificação é realizada pelo retículo endoplasmático liso e quando há muitas substâncias 

tóxicas, esta organela sofre hipertrofia. 

 

10. D 

É uma célula vegetal, pois possui parede celular e cloroplasto. As setas indicadas em 1, 2 e 3 são 

respectivamente retículo endoplasmático rugoso, cloroplasto e núcleo. 
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Teorias evolutivas 

 

Resumo 

 

Antes da teoria da evolução, acreditava-se no fixismo, onde todas as espécies surgiram no mundo da mesma 

forma como elas são hoje em dia. 

A teoria da evolução diz que os organismos se alteram ao longo do tempo. As principais teorias são: 

• Lamarckismo: Lamarck foi o primeiro cientista a ir contra o fixismo. Ele criou duas leis: 

1. Lei do uso ou desuso: no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do 

organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem. 

2. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos: alterações no corpo do organismo provocadas pelo 

uso ou desuso são transmitidas aos descendentes 

• Darwinismo: Charles Darwin formulou a seleção natural em seu livro “A Origem das Espécies”, para 

explicar a evolução dos seres. Ele criou a seguinte teoria: 

1. Teoria da Seleção Natural: características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns 

em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem, e que características 

desfavoráveis que são hereditárias tornam-se menos comuns.  

 

A seleção natural pode ser direcional, disruptiva ou estabilizadora: 

 

 

 

• Neodarwinismo: Também é conhecida como teoria sintética da evolução, ela inclui e relaciona a genética 

e a variabilidade. São fatores que aumentam a variabilidade genética a mutação (troca das bases 

nitrogenadas do DNA) e o crossing over (troca de partes cromossomiais durante a meiose), que são 

também norteados pela seleção natural. 

 

Outros conceitos importantes para a evolução são: 

• Convergência evolutiva: quando espécies evolutivamente distintas apresentam características 

semelhantes, e costumam apresentar órgãos análogos. 
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• Irradiação adaptativa: quando espécies que descendem de um mesmo ancestral em comum possuem 

uma ampla diversidade, e costumam apresentar órgãos homólogos. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/enem-extensivo-teorias-evolutivas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=teorias-evolutivas
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Exercícios 

 

1. Darwin, em viagem às ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bico com formatos 

diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o 

pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias 

importantes sobre a evolução dos seres vivos. 

O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução, propostas por Darwin e Lamarck, refere-

se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de 

a) mutação. 

b) adaptação. 

c) seleção natural. 

d) recombinação gênica. 

e) variabilidade genética. 

 
 

2. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente 

na área rural. As cascavéis (Crotalus), apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação 

a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu "chocalho", que 

faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres 

humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido 

caçadas continuamente, por serem facilmente detectadas. 

Ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a 

ser um problema, pois, se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. 

A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que 

a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento. 

b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-Ia. 

c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-se. 

d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. 

e) as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos. 
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3. Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A 

pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma 

população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito 

parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de 

cor, distribuída ao longo de um gradiente sul norte.  

Na figura, encontram-se representadas sete diferentes populações de P. polionotus. Cada população é 
representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. 

 

 
 

O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é 

a) a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. 

b) o fluxo gênico entre as diferentes populações, que mantém constante a grande diversidade 

interpopulacional. 

c) a seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de 

indivíduos com características distintas. 

d) amutação genética, que, em certos ambientes, como os de solo mais escuro, têm maior ocorrência 

e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. 

e) a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes 

ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. 
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4. “A origem das espécies” de Charles Darwin foi um dos maiores avanços das Ciências biológicas de 

todos os tempos, a ponto de ser dito que “nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução” 

(DOBZHANSKY, T. Biology, Molecular and Organismic. American Zoologist, v. 4, p. 443-452, 1964). No 

entanto, ainda hoje, há certa confusão sobre como se processa a evolução, mesmo entre os estudantes 

de Ciências Biológicas. Assim, assinale a única alternativa que não condiz com as ideias de Darwin. 

a) Darwin referiu-se à evolução como: um processo de descendência com modificações. 

b) Os organismos de uma mesma população não são idênticos, mas apresentam variações nos 

caracteres. 

c) Todos os organismos descendem, com modificações, de ancestrais comuns. 

d) Modificações do corpo dos organismos, adquiridas durante sua vida pelo uso ou desuso, são 

transmitidas aos seus descendentes. 

e) A ação da seleção natural é a principal agente de modificações das variações individuais dos 

organismos. 

 

5. Quando falamos em evolução, referimo-nos às mudanças que ocorreram nos organismos ao longo de 

milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria 

proposta por Lamarck. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão da ação de duas leis: 

a) Mutação e seleção natural. 

b) Uso e desuso e caracteres adquiridos. 

c) Ancestralidade comum e seleção natural. 

d) Caracteres adquiridos e fluxo gênico. 

e) Recombinação genética e uso e desuso. 

 
 

6. Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra 

teleologia provém de dois termos gregos, telos (fim, meta, propósito) e logos (razão, explicação), ou 

seja, uma “razão de algo em função de seus fins” ou uma “explicação que se serve de propósitos ou de 

fins”. Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para 

essa finalidade. Neste sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma 

coisa. Por exemplo, na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos 

manipular objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos objetos 

porque nossos dedos são articulados.  

Matheus de M. Silveira et al. Argumentos – Revista de Filosofia, julho/dezembro de 2016. Adaptado. 

Considerando as características adaptativas dos organismos, a teleologia  

a) refuta a proposta de Lamarck, no que concerne à transmissão dos caracteres adquiridos.  

b) contribui para a explicação da origem da variabilidade a partir da ocorrência de mutações.  

c) contraria as fundamentações teóricas propostas pela Teoria Sintética da Evolução.  

d) fortalece as explicações da Teoria Sintética da Evolução, quanto ao resultado da ação da Seleção 

Natural.  
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e) sustenta tanto as ideias evolucionistas de Lamarck como as de Charles Darwin e da Teoria 

Sintética da Evolução. 

7. Os gráficos abaixo ilustram as três formas básicas de seleção natural. A distribuição dos fenótipos da 

progênie, após a seleção, é representada pela linha sólida. Comparativamente, a linha pontilhada 

representa a geração parental pré-seleção.   

 

 

 

Com base na observação dos gráficos, é INCORRETO afirmar: 

a) Em I, a seleção é estabilizadora, pois favorece os atributos médios. 

b) Em II, a seleção é direcional, pois, favorece um dos atributos extremos. 

c) Em II, a freqüência dos alelos no patrimônio genético é alterada. 

d) Em I, a seleção resulta em maior variabilidade fenotípica. 

e) Em III, a seleção é disruptiva, pois favorece os atributos extremos. 
 
 

8. O que têm em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, José de Alencar e 

Frédéric Chopin? 

Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões de 

vítimas. Aparentemente controlada durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal 

obstáculo para seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos 

antibióticos usados para combatê-la. 

Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve a 

a) modificações no metabolismo das bactérias, para neutralizar o efeito dos antibióticos e incorporá-

los à sua nutrição. 

b) mutações selecionadas pelos antibióticos, que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas 

permitem que as resistentes se multipliquem. 

c) mutações causadas pelos antibióticos, para que as bactérias se adaptem e transmitam essa 

adaptação a seus descendentes. 

d) modificações fisiológicas nas bactérias, para torná-las cada vez mais fortes e mais agressivas no 

desenvolvimento da doença 
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9. “Nada na biologia faz sentido, a não ser sob a luz da evolução”, escreveu Theodosius Dobzhansky, em 

1973. “A biologia só se consolidou como ciência após a teoria da evolução”, diz o biólogo Diogo Meyer, 

da USP. Se estivesse vivo, Charles Darwin faria 200 anos em 2009. E foi ele que elaborou a teoria da 

seleção natural, que explica a evolução dos seres vivos. 

Estado de S.Paulo, 08.02.2009. Adaptado 

Segundo a teoria proposta por Charles Darwin, os seres vivos: 

a) São imutáveis, e isso significa que seus descendentes mantêm suas características por várias 

gerações. 

b) São induzidos a mudar quando o ambiente se altera, deixando mais descendentes adaptados. 

c) Mais fortes sempre sobrevivem e deixam descendentes mais fortes, sendo desnecessária a 

influência ambiental e genética. 

d) Tendem a se aperfeiçoar, independentemente das mudanças do meio ambiente, e a cada geração 

formam descendentes modificados. 

e) Mais adaptados apresentam maiores chances de sobrevivência e reprodução, passando aos 

descendentes suas características vantajosas. 

 
 

10. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu 

professor: “o homem moderno não apresenta tantos pelos como os seus ancestrais, pois deixou de 

usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma 

inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo-o do frio.” Diante dessa informação dada 

pelo aluno, o professor explicou que isso: 

a) não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que 

estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem e essas características adquiridas são 

transmitidas aos descendentes. 

b) não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que 

existe variação genotípica entre indivíduos, sendo que aqueles portadores de características 

adaptativas conseguem sobreviver e deixar descendentes. 

c) não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Stephen Jay Gould, que 

pressupõe que os seres vivos não se modificam por interferência ambiental, mas sim por 

alterações genéticas intrínsecas. 

d) ocorreu de fato e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe 

que os seres vivos com características adaptativas favoráveis têm maiores chances de viver. 

e) ocorreu de fato e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe 

que os seres vivos por necessidade vão se modificando ao longo do tempo. 
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1. B 
Quando dizemos que um ser vivo possui as características adequadas para determinado ambiente, 

dizemos que ele está adaptado àquele ambiente. 

 

2. D 
A seleção natural permite selecionar as espécies mais aptas a sobreviverem em um dado ambiente. 
Assim, neste caso as espécies silenciosas foram as mais aptas. 
 

3. C 
A seleção natural permitiu a sobrevivência de indivíduos com pelagem que se pareciam com o solo, ou 
seja, eles foram selecionados positivamente em relação aos que tinham pelagem que se constrastavam 
com o ambiente. 
 

4. D 
As modificações causadas pelo uso e desuso não está de acordo com a seleção natural de Darwin e sim 
com a Lei do Uso de Desuso da Lamarck 
 

5. B 
A lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos orientam a evolução proposta por Lamarck. 

Segundo o pesquisador, o uso faria com que órgãos desenvolvessem-se mais que outros, enquanto o 

desuso causaria a atrofia. Já a lei dos caracteres adquiridos afirma que as características adquiridas 

durante a vida são passadas aos descendentes.  

 
6. C 

O texto contraria a teoria sintética da evolução, pois esta diz que nosso corpo foi moldado pela ajuda 
divina, ou seja, teríamos dedos articulados para pegar objetos e não o contrário. 

 

7. D 
O gráfico em I está mostrando a seleção estabilizadora, na qual há um afunilamento na característica 
mediana. Assim, ela resultará em menor variabilidade fenotípica. 

 
8. B 

O antibiótico selecionou variações resistentes a ela, que se multiplicam. 
 

9. E 
A seleção natural faz com que os mais aptos sejam selecionados positivamente em detrimento dos 

menos aptos, que apresentarão baixas frequências em uma população. 

 
10. A 

A informação dada pelo aluno vai de encontro ao proposto por Lamarck, na qual quanto mais é utilizada 

uma dada característica, mais ele se desenvolve. 
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Escolástica: Tomás de Aquino 

 

Resumo 

 

São Tomás de Aquino 
Nascido em 1225, na Itália,  de família abastada, Tomás se tornou o mais importante autor católico. Em 

sua obra Suma Teológica, faz uma intensa defesa da fé e procura esmiuçar toda doutrina cristã. 

Tomás cristianizou o pensador grego Aristóteles ao tomar seus principais conceitos e pô-los a serviço 

da fé. As quatro causas aristotélicas, o princípio de não contradição, as noções de substância, ato e potência 

foram fundamentais para a fundamentação da prova racional da existência de Deus. Embora os conceitos 

supracitados sejam importantes para entender o aquinate, não trataremos deles aqui, mas você pode revisá-

los pelo link: https://descomplica.com.br/blog/filosofia/acha-que-ja-ouviu-de-tudo-sobre-aristoteles-e-esta-

preparado-para-o-vestibular-voce-ainda-nao-leu-esse-resumo/. 

Como vimos no início do resumo, a filosofia medieval busca uma conciliação entre fé e razão. Não foi 

diferente no pensamento tomista. Tomás crê que Deus pode e deve ser provado pela mente humana, embora 

a razão não seja capaz de conhecê-lo em sua totalidade. O que os sentidos não alcançam a fé deve completar. 

 

Provas da existência de Deus 
A fim de provar racional a existência de Deus, em sua obra, Suma Teológica, Tomás expõe os argumentos 

que ficaram conhecidos como cinco vias. 

1. Motor imóvel - Tudo que se move precisa ser movido por alguém, mas quem moveu esse alguém? Isso 
iria ao infinito se não houvesse um motor imóvel, ou seja, algo que dê origem a todo movimento, mas 
que não se move. Tomás de Aquino diz que esse motor é Deus. 

2. Causa primeira - Tudo que existe precisa ter sido criado, não é possível que tudo tenha em si mesmo sua 
origem, mas se uma coisa dá origem à outra é preciso que haja uma causa que tenha causado a sucessão 
dos efeitos, essa primeira causa é Deus. 

3. Necessário e contingente - Tudo que existe um dia não existiu e pode se extinguir, mas se tudo é 
contingente nada poderia existir. Já vimos que para que algo exista é preciso que alguma coisa anterior 
dê origem, logo, há um ser que sempre existiu sem ter sido gerado por nada, um ser necessário, que é 
gerador de todos os seres. 

4. Graus de perfeição - todas as coisas são melhores ou piores quando relacionadas a outras, precisa haver 
um paradigma de comparação. Se uma coisa é mais ou menos quando comparada com outras, é preciso 
admitir que há um ser que contém em si todas as perfeições em seu máximo grau, esse ser é Deus. 

5. Finalidade do ser - Todas as coisas na natureza obedecem a uma ordem e se orientam a um fim, como 
a flecha orientada pelo arqueiro. Assim existe um ser que ordena todas as coisas e faz com que tudo 
chegue a seu fim, esse ser é Deus. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 
 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-escolastica-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=principais-teoricos-medievais
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Exercícios 

 

1. "(...) de modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que 

iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna 

mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé."  
Papa João Paulo II. Carta Encíclica Fides et Ratio aos bispos da Igreja católica sobre as relações entre fé e razão, 1998 

 

"As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã."  
Santo Tomás de Aquino – pensador medieval 

Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que: 

a) a encíclica papal está em contradição com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, refletindo a 

diferença de épocas. 

b) a encíclica papal procura complementar Santo Tomás de Aquino, pois este colocava a razão 

natural acima da fé. 

c) a Igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II. 

d) o pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas, em nossos dias, não tem 

relação com o pensamento filosófico. 

e) tanto a encíclica papal como a frase de Santo Tomás de Aquino procuram conciliar os 

pensamentos sobre fé e razão. 

 

 

2. “Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã 

inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles - até então vista 

sob suspeita pela Igreja -, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível 

com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica 

e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por 

Aristóteles nesse período.” 
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005 

 

A Igreja Católica por muito tempo impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 

aristotélica 

a) valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. 

b) declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. 

c) criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. 

d) evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. 

e) contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, seguindo sua teoria política. 
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3. “A teologia natural, segundo Tomás de Aquino (1225-1274), é uma parte da filosofia, é a parte que ele 

elaborou mais profundamente em sua obra e na qual ele se manifesta como um gênio verdadeiramente 

original. Se se trata de física, de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles, 

mas se se trata de Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é ele mesmo. Ele 

sabe, pela fé, para que limite se dirige, contudo, só progride graças aos recursos da razão.” 
GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média, São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 657.  

 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar que  

a) a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles.  

b) Tomás parte da revelação divina (Bíblia) para entender a natureza das coisas.  

c) as verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela razão humana.  

d) é necessário procurar a concordância entre razão e fé, apesar da distinção entre ambas.  

 

 

4. “Em sua teoria do conhecimento, Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação divina pela da 

abstração, de raízes aristotélicas: a única fonte de conhecimento humano seria a realidade sensível, 

pois os objetos naturais encerrariam uma forma inteligível em potência, que se revela, porém, não aos 

sentidos que só podem captá-la individualmente - mas ao intelecto.”  
INÁCIO, Inês C. e LUCA, Tânia Regina de. O pensamento medieval. São Paulo: Ática, 1988, p. 74. 

 

Considerando o trecho citado, assinale a alternativa VERDADEIRA. 

a) O texto faz referência à influência de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino, que se opõe, 

em muitos pontos, à tradição agostiniana, que tinha influência de Platão. 

b) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por Tomás de Aquino para explicar a origem de 

nosso conhecimento. 

c) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma cópia enganosa da verdadeira realidade 

que se encontra na mente divina. 

d) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela teoria da abstração aristotélica, a fim de 

mostrar que a fé em Deus é incompatível com as verdades científicas 
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5. Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274, propôs as cinco vias para o 

conhecimento de Deus. Estas vias estão fundamentadas nas evidências sensíveis e racionais. A 

primeira via afirma que os corpos inanimados podem ter movimento por si mesmos. Assim, para que 

estes corpos tenham movimento é necessário que algo os mova. Esta concepção leva à necessidade 

de um primeiro motor imóvel, isto é, algo que mesmo não sendo movido por nada pode mover todas as 

coisas.  

Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta.  

a) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os mova; dessa forma, entende-se 

que é necessário um primeiro motor. Logo, podemos entender que Deus não é necessário no 

sistema.  

b) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e esse fenômeno demonstra 

a existência de Deus.  

c) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade, dispensando toda e qualquer 

observação da natureza, uma vez que sua fundamentação é somente racional.  

d) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é o motor imóvel, o qual move 

todas as coisas, mas não é movido. 

 

 

6. “Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja 

diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos 

ventos contrários, não chegaria ao fim do destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto; 

ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os 

homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas 

comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim.”  
AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos políticos de Santo Tomás de Aquino. Petrópolis: 

Vozes, 1995 (adaptado). 

No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de 

a) refrear os movimentos religiosos contestatórios. 

b) promover a atuação da sociedade civil na vida política. 

c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. 

d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. 

e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. 
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7. Em O ente e a essência, Tomás de Aquino argumenta sobre a existência de Deus, refutando teses de 

outras doutrinas da filosofia escolástica. Com este propósito ele escreveu: “Tampouco é inevitável que, 

se afirmarmos que Deus é exclusivamente ser ou existência, caiamos no erro daqueles que disseram 

que Deus é aquele ser universal, em virtude do qual todas as coisas existem formalmente. Com efeito, 

este ser que é Deus é de tal condição, que nada se lhe pode adicionar. (...) Por este motivo afirma-se 

no comentário à nona proposição do livro Sobre as Causas, que a individuação da causa primeira, a 

qual é puro ser, ocorre por causa da sua bondade. Assim como o ser comum em seu intelecto não inclui 

nenhuma adição, da mesma forma não inclui no seu intelecto qualquer precisão de adição, pois, se isto 

acontecesse, nada poderia ser compreendido como ser, se nele algo pudesse ser acrescentado."  
AQUINO, Tomás. O ente e a essência. Trad. de Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 15. Coleção .Os 

Pensadores.. 

 

Tomás de Aquino está seguro de que nada se pode acrescentar a Deus, porque 

a) sua essência composta de essência e existência é auto-suficiente para gerar indefinidamente 

matéria e forma, criando todas as coisas. 

b) sua essência simples é gerada incessantemente, embora não seja composta de matéria e forma, 

multiplica-se em si mesmo na pluralidade dos seres. 

c) é essência divina, absolutamente simples e idêntica a si mesma, constituindo-se, 

necessariamente, uma essência única. 

d) é ser contingente, no qual essência e existência não dependem do tempo, por isso, gera a si 

mesmo eternamente, dando existência às criaturas. 

 

 

8. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência 

humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de 

certas questões da religião. Discorrendo sobre a "possibilidade de descobrir a verdade divina", ele diz 

que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que 

a razão humana não consegue alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. 

A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, que Deus existe. 

A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. 

a) A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. 

b) O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. 

c) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. 

d) A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. 

e) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer d’Ele. 
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9. Leia com atenção o texto a seguir: 

“Nos três primeiros artigos da 2ª questão da Suma de Teologia, Tomás de Aquino discute sobre a 

existência de Deus. Suas conclusões são: 1) a existência de Deus não é auto evidente, sendo preciso 

demonstrá-la; 2) a existência de Deus não pode ser demonstrada a partir de sua essência (pois isso 

ultrapassa a nossa capacidade de conhecimento); 3) a existência de Deus pode ser demonstrada, 

contudo, a partir de seus efeitos (demonstração quia), isto é, a partir da natureza criada podemos 

conhecer algo a respeito do seu Criador. A partir disso, ele desenvolve cinco argumentos ou vias 

segundo as quais se pode mostrar, a partir dos efeitos, que Deus existe.” 
Adaptado de: MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. p. 126-130. 

 

Sobre as cinco vias da prova da existência de Deus, elaboradas por Tomás de Aquino, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) Nos argumentos de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, pode-se perceber a influência 

dos escritos de Aristóteles em seu pensamento. 

b) Segundo a prova teleológica, tudo que obedece a uma finalidade pressupõe uma inteligência que 

o criou com tal finalidade, como o carpinteiro em relação a uma mesa; ora, percebemos a 

finalidade no Universo (todas as criaturas têm uma finalidade); logo, Deus é o princípio que dá essa 

finalidade ao Universo. 

c) Segundo a prova que se baseia no movimento, Deus é considerado o motor imóvel,  isto é, como 

a causa primeira do movimento que percebemos no mundo, e deve ser imóvel para evitar o 

regresso ao infinito. 

d) Qualquer pessoa que consiga compreender os argumentos das cinco vias conhecerá, com certeza 

evidente, a essência de Deus. 

 

 

10. "Religião sempre foi um negócio lucrativo." Assim começa uma reportagem da revista americana 

Forbes sobre os milionários bispos fundadores das maiores igrejas evangélicas do Brasil. A revista fez 

um ranking com os líderes mais ricos. No topo da lista, está o bispo Edir Macedo, que tem uma fortuna 

estimada em R$ 2 bilhões, segundo a revista. Em seguida, vem Valdemiro Santiago, com R$ 400 

milhões; Silas Malafaia, com R$ 300 milhões; R. R. Soares, com R$ 250 milhões, e Estevan Hernandes 

Filho e a bispa Sônia, com R$ 120 milhões juntos. A Forbes também destaca o crescimento dos 

evangélicos no Brasil – de 15,4% para 22,2% da população na última década –, em detrimento dos 

católicos. Hoje, os católicos romanos somam 64,6% da população, ou 123 milhões de brasileiros. Os 

evangélicos, por sua vez, já somam 42 milhões, em uma população total de 191 milhões de pessoas. 
Forbes lista os seis líderes milionários evangélicos no Brasil. Disponível em: <www.uol.com.br>. Acesso em: 19 jan. 2013. 

Adaptado. 

Os fatos descritos na reportagem são compatíveis filosoficamente com uma concepção 

a) teológico-protestante, baseada na valorização do sacrifício pessoal e da prosperidade material. 

b) kantiana, que preconiza a possibilidade de se atingir a maioridade intelectual. 

c) cartesiana, que pressupõe a existência de Deus como condição essencial para o conhecimento 

racional. 

d) dialético-materialista, baseada na necessidade de superação do trabalho alienado. 

e) teológico-católica, defensora da caridade e idealizadora de virtudes associadas à pobreza. 
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1. E 

A ideia central de ambos os textos é idêntica: tanto fé quanto razão são dons de Deus e, portanto, não 

devem ser vistos como opostos, mas como complementares. Esse é o próprio espírito da filosofia 

medieval. 

 

2. A 

Antes de ser definitivamente assumida e aceita como referência da filosofia cristã escolástica, o 

pensamento de Aristóteles foi visto como desconfiança pela Igreja, uma vez que defendia teses 

incompatíveis com a fé católica, como a eternidade do mundo e a indiferença de Deus em relação às 

suas criaturas. 

 

3. D 

Tal como todos os grandes filósofos medievais, Santo Tomás teve como grande projeto revelar a unidade 

entre fé e razão. No seu caso, tratava-se de conciliar em especial a doutrina cristã com a filosofia de 

Aristóteles. 

 

4. A 

Santo Tomás afirmou que a teoria agostiniana da iluminação divina só era verdadeira no campo do 

conhecimento sobrenatural. Quanto ao saber puramente natural, Aristóteles estaria certo: nosso 

conhecimento não dependeria de qualquer auxílio divino, mas sim seria fruto de nosso próprio intelecto, 

a partir dos dado fornecidos pelos sentidos. 

 

5. D 

As provas racionais da existência de Deus elaboradas por Santo Tomás sempre partem dos dados dos 

sentidos. No caso da primeira via, a referência é à experiência do movimento, que todos possuímos. 

Segundo Tomás, não poderia haver movimento no mundo, sem a existência de um Primeiro Motor 

Imóvel: Deus. 

 

6. C 

Para Santo Tomás, não apenas a monarquia, mas todos os regimes políticos só se justificam como 

senso autoridades responsáveis pelo bem comum. Trata-se de um exemplo claro da concepção política 

clássica, pré-moderna, que era comunitária, em contraposição à visão política moderna, liberal, 

essencialmente individualista. 

 

7. C 

Para Santo Tomás, Deus não apenas existe, como ele também é o único Ser que existe plenamente. Isso 

significa que, enquanto, nas criaturas, uma coisa é sua essência e outra coisa é existir, em Deus, por sua 

vez, a própria essência é existir. 

 

8. C 

A afirmativa A está incorreta porque Tomás de Aquino também acredita na razão para se chegar a 

algumas verdades, por exemplo, que Deus existe. A alternativa B está incorreta pelo mesmo motivo; não 

só através de Deus o homem chega à revelação. A alternativa C está correta, pois o homem pode alcançar 

certas verdades por meios naturais, sem necessidade da revelação divina. A alternativa D está incorreta 

porque, para Tomás de Aquino, algumas verdades só são alcançadas pela revelação divina, como o fato 
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de Deus ser uno e trino ao mesmo tempo. E a afirmativa E está incorreta porque nega a possibilidade do 

ser humano conhecer algo sobre Deus, o que contraria o pensamento do filósofo. 

 

9. D 

A, B e C – Corretas. Podemos perceber a influência de Aristóteles no pensamento de Santo Tomás a 

partir do argumento do princípio motor, aquele que é princípio imóvel que dá movimento a todas as 

coisas (Deus).  D – Incorreta. Não é possível a nenhum homem conhecer a essência de Deus, mesmo 

que ele tome como verdadeiro o argumento das cinco vias, aliás, o argumento das cinco vias se dá 

exatamente porque há uma necessidade de conhecer Deus ao mesmo tempo que há a impossibilidade 

de fazê-lo. 

 

10. A 

a) Correta. Na vertente teológica protestante, o ser humano tem como objetivo a prosperidade por 

meio do trabalho disciplinado. Os resultados financeiros, que são consequência dessa atitude, 

indicam a aceitação divina da conduta da pessoa. 

b) Incorreta. A maioridade intelectual está relacionada ao alcance de forma de pensar independente, 

autonoma. 

c) Incorreta. O entendimento de Descartes sobre Deus não está relacionado ao enriquecimento do fiel. 

d) Incorreta. No enunciado não é discutida a questão do trabalho alienado e sua superação. 

e) Incorreta. Se os bispos enriqueciam, não era a virtude da pobreza o objetivo a ser alcançado. 
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Aristóteles: política 

 

Resumo 

 

Política Aristotélica: Felicidade da coletividade 

O filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) desenvolveu um pensamento político bastante original, que 

acabou se tornando o maior representante da teoria política clássica.  Tendo se afastado do autoritarismo e 

da utopia de seu mestre Platão, a política de Aristóteles está intrinsecamente ligada com a ética, na medida 

em que o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos.  Entretanto, a política é 

diferente da moral, pois enquanto esta tem como objetivo o indivíduo, aquela tem por objetivo a coletividade 

ou comunidade.  Assim, a ética em Aristóteles está voltada para a felicidade do indivíduo, enquanto a política 

está voltada para a felicidade coletiva da Pólis (cidade). 

Aristóteles parte do pressuposto de que todas as comunidades visam, isto é, tem como finalidade, 

algum bem. Assim, a mais importante de todas as comunidades, a saber, a comunidade política, visa ao maior 

de todos os bens: o bem-comum. Na medida em que a ética estabelece, em certo sentido, certa forma de vida 

a ser considerada como uma “boa vida” ou uma “vida feliz”, caberá a politica colocar a questão sobre que tipo 

de governo e que forma devem ter as instituições a fim de proporcionar a felicidade para os seus cidadãos. 

Segundo Aristóteles o homem é um “animal político”, ou seja, é um ser social que necessita da 

comunidade para alcançar a sua felicidade e a perfeição. O filósofo enfatiza o papel fundamental da educação 

para preparar os indivíduos para a vida em comunidade, propiciando o encontro e a philia (amizade).  A 

verdadeira amizade é inseparável da justiça, e se complementam formando a unidade que precisa existir na 

cidade.  Justo é distribuir o que é devido a cada um, ou seja, o que cada um merece, dado que os indivíduos 

são diferentes e seria injusto dar coisas iguais a pessoas desiguais. Esta é a justiça distributiva, que leva em 

conta o mérito das pessoas.  Há, entretanto, outro tipo de justiça, a saber: A justiça comutativa, cujo objetivo 

é corrigir os possíveis erros da justiça distributiva, restabelecendo a equidade.  Nesse sentido, mesmo que as 

pessoas sejam desiguais no mérito, cada um deve ter o necessário para sua vida, e a cidade precisa impedir 

a má distribuição de riquezas e oportunidades. 

Em relação às formas de governo, Aristóteles estudou nada mais nada menos do que 158 constituições 

existentes em sua época, estabelecendo uma classificação das formas de governo de se tornou clássica.  O 

primeiro critério utilizado por ele é a quantidade, assim o governo pode ser uma monarquia (governo de um 

só), aristocracia (governo de um grupo pequeno) e politeia (governo constitucional da maioria).  O segundo 

critério leva em consideração o valor, assim as três formas serão boas caso predomine o interesse comum, 

e serão más, caso predomine o interesse particular.  A tirania será o nome do governo de um só que visa o 

interesse próprio, a oligarquia será o nome do governo dos mais ricos ou nobres e a democracia o nome do 

governo da maioria pobre em detrimento da minoria rica. Portanto, às três formas boas de governo 
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(Monarquia, Aristocracia e Politeia) correspondem três formas degeneradas ou corrompidas (Tirania, 

Oligarquia e democracia)  
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Exercícios 

 

1. TEXTO I 

“Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios 

interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós 

mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar 

esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação.”  
TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado). 

 

TEXTO II 

“Um cidadão integral pode ser definido nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer 

funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo 

que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem 

sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados.” 
ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

Comparando os textos I e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para Aristóteles (no século 

IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a): 

a) prestígio social. 

b) acúmulo de riqueza. 

c) participação política. 

d) local de nascimento. 

e) grupo de parentesco. 

 

 

2. Aristóteles (384-322 a.C.) afirma em Política: “Diremos que nenhum indivíduo é cidadão só porque 

habita num determinado lugar, pois, tal como os cidadãos, também os metecos (homens livres) e os 

escravos possuem um local para habitar. (...) Ora, não há melhor critério para definir o que é o cidadão, 

em sentido estrito, do que entender a cidadania como capacidade de participar da administração da 

justiça e no governo.”  
ARISTÓTELES. Política, livro III, cap. 1 1275a6-7 e 22-23. 

A partir desse trecho, é correto afirmar que 

(01) a atividade política não é restrita a um pequeno grupo de cidadãos, mas está acessível a todos que 

têm cidadania. 

(02) a cidadania é garantida em função de se habitar um lugar. 

(04) o principal critério para definir um cidadão é a possibilidade de ele participar da vida política da 

cidade. 

(08) a nem todos os habitantes de uma cidade é garantido o direito de ocupar cargos públicos ou tomar 

parte nas decisões judiciais, mas somente àqueles que são considerados cidadãos naquela cidade. 

(16) a participação política não é uma questão de escolha para Aristóteles, uma vez que, para ele, todos 

os habitantes da cidade deveriam agir politicamente, independente de sua condição social ou 

econômica. 

Soma: (      ) 



 
 

 

 

4 

Filosofia/Sociologia 
 

3. Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens 

absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios — esses 

tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —, tampouco devem ser 

agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades 

morais e à prática das atividades políticas".  
VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994. 

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:  

a) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de 

qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.  

b) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção 

política profundamente hierarquizada da sociedade.  

c) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os 

habitantes da pólis a participarem da vida cívica. 

d) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser 

dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. 

e) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham 

tempo para resolver os problemas da cidade. 

 

 

4.  “A sabedoria do amo consiste no emprego que ele faz dos seus escravos; ele é senhor, não tanto 

porque possui escravos, mas porque deles se serve. Esta sabedoria do amo nada tem, aliás, de muito 

grande ou de muito elevado; ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também 

todos que a ela se podem furtar deixam os seus cuidados a um mordomo, e vão se entregar à política 

ou à filosofia.”  
Aristóteles. A política, s/d. Adaptado. 

O filósofo Aristóteles dirigiu, na cidade grega de Atenas, entre 331 e 323 a.C., uma escola de filosofia 

chamada de Liceu. No excerto, Aristóteles considera que a escravidão 

a) é um empecilho ao florescimento da filosofia e da política democrática nas cidades da Grécia. 

b) permite ao cidadão afastar-se de obrigações econômicas e dedicar-se às atividades próprias dos 

homens livres. 

c) facilita a expansão militar das cidades gregas à medida que liberta os cidadãos dos trabalhos 

domésticos. 

d) é responsável pela decadência da cultura grega, pois os senhores preocupavam-se somente em 

dominar os escravos. 

e) promove a união dos cidadãos das diversas pólis gregas no sentido de garantir o controle dos 

escravos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Filosofia/Sociologia 
 

5. Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política ser entregue ao povo, 

como ocorre na democracia, do que a alguns homens notáveis, como na oligarquia ou aristocracia. Ele 

argumentava que, mesmo que um indivíduo isoladamente não fosse muito competente no ato de julgar, 

quando unido a outros cidadãos julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um. 

A vantagem da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria a de 

a) Combinar as qualidades de muitos e neutralizar seus defeitos. 

b) Garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos pela elite. 

c) Proporcionar à maioria as vantagens da corrupção. 

d) Permitir que os grandes homens falem em nome de todos. 

e) Promover o anonimato das opiniões e decisões. 

 

 

6. Leia os textos a seguir: 

A amizade perfeita é a dos homens que são bons e afins na virtude, pois esses desejam igualmente 

bem um ao outro enquanto bons, e são bons em si mesmos. Ora, os que desejam bem aos seus amigos 

por eles mesmos são os mais verdadeiramente amigos, porque o fazem em razão da sua própria 

natureza e não acidentalmente. 
ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross. São Paulo: 

Abril Cultural, 1973, p. 381-382. Os Pensadores IV. 

 

Os amigos formam uma unidade mais completa e mais perfeita do que os indivíduos isolados e, pela 

ajuda recíproca e desinteressada, fazem com que cada um seja mais autônomo e mais independente 

do que se estivesse só. 
CHAUÍ, M. de S. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 323. 

 

Com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre o pensamento ético e político de Aristóteles, 

considere as afirmativas a seguir. 

I. Uma sociedade de amigos é mais perfeita e durável por considerar a lei como norma mantenedora 

da amizade. 

II. Os amigos tornam a sociedade política perfeita ao se isolarem. 

III. Os virtuosos e bons são verdadeiramente amigos por desejarem o bem reciprocamente. 

IV. A amizade só pode existir entre os virtuosos, que são semelhantes em caráter; por isso, formam 

uma sociedade justa. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, II e IV. 

 



 
 

 

 

6 

Filosofia/Sociologia 
 

7. De acordo com Aristóteles, a vida consagrada ao ganho, que tem como fim a riqueza, não é a vida feliz. 

Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica erroneamente o que é o bem ou a felicidade. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross. São Paulo: 

Nova Cultural, 1987. p. 12. 

Qual a principal razão invocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? 

a) A vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. 

b) O acúmulo de bens exteriores representa uma agressão à natureza. 

c) A busca de riqueza é um fim acalentado por indivíduos mesquinhos e egoístas. 

d) A vida consagrada ao ganho é modo de vida típico do capitalismo. 

e) A riqueza torna as pessoas escravas do dinheiro e, portanto, infelizes. 

 

 

8. "Se há, então, para as ações que praticamos, alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo 

tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais (se fosse assim, 

o processo prosseguiria até o infinito, de tal forma que nosso desejo seria vazio e vão), evidentemente 

tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Não terá então uma grande influência sobre a vida 

o conhecimento deste bem? Não deveremos, como arqueiros que visam a um alvo, ter maiores 

probabilidades de atingir assim o que nos é mais conveniente? Sendo assim, cumpre-nos tentar 

determinar, mesmo sumariamente, o que é este bem, e de que ciências ou atividades ele é o objeto. 

Aparentemente ele é o objeto da ciência mais imperativa e predominante sobre tudo. Parece que ela é 

a ciência política". 
Aristóteles, Ética a Nicômaco 

 

Que razões Aristóteles alega para justificar a afirmação de que a ciência mais imperativa e 

predominante sobre tudo parece ser a ciência política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Filosofia/Sociologia 
 

9. "Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça pública [...]. Todos os homens adultos 

podiam tomar parte nas decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia antiga é vista, 

geralmente, como superior à moderna. Mas a democracia moderna não é uma degradação da antiga: 

ela traz uma novidade importante – os direitos humanos. A questão crucial dos direitos humanos é 

limitar o poder do governante. Eles protegem os governados dos caprichos e desmandos de quem está 

em cima, no poder." 
JANINE, Renato. A democracia. São Paulo: Publifolha, 2001. p. 8-10. Adaptado. 

A superioridade da democracia antiga com relação à moderna pode ser atribuída ao (à) 

a) poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e sabedoria, para decidirem sobre os 

destinos da cidade. 

b) condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do direito de todos os habitantes da 

cidade de participarem das assembleias. 

c) poder dado aos homens que se destacaram como os mais corajosos nas guerras e aos mais 

capazes nas ciências e nas artes, para estes tomarem as decisões nas assembleias realizadas em 

praça pública. 

d) fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar decisões sobre os destinos da 

cidade e definir os seus direitos, em praça pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e injustas 

dos governantes. 

e) participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do todo no âmbito do espaço público. 

 

 

10. Leia o texto a seguir. 

A família é a associação estabelecida por natureza para suprir as necessidades diárias dos homens. 

Mas, quando várias familias estão unidas em certo número de casas, e essa associação aspira a algo 

mais do que suprir as necessidades cotidianas, constitui-se a primeira sociedade, a aldeia. Quando 

várias aldeias se unem em uma única comunidade, grande o bastante para ser autossuficiente (ou para 

estar perto disso), configura-se a cidade, ou Estado – que nasce para assegurar o viver e que, depois 

de formada, é capaz de assegurar o viver bem. A cidade-Estado é a associação resultante daquelas 

outras, e sua natureza é, por si, uma finalidade: porque chamamos natureza de um objeto o produto 

final do processo de aperfeiçoamento desse objeto, seja ele homem, cavalo, família ou qualquer outra 

que tenha existência. Por conseguinte, é evidente que o Estado é uma criação da natureza e que o 

homem é, por natureza, um animal político. 

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 145-146. Adaptado. 

 

Tendo como referência o pensamento político de Aristóteles na obra A política, disserte sobre a relação 

entre o cidadão e a cidade (pólis). 
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Gabarito 

 

1. C 

Aristóteles foi o autor de um das mais célebres concepções de cidadania da história da filosofia e que 

expressa muito bem a visão clássica a respeito do tema. Para ele, a cidadania consiste essencialmente 

na capacidade de participação política, de doação pela comunidade. Isto significa que ela não é uma 

concessão do governo, nem um direito que se possa usar ou não, mas um dever, que está muito para 

além de eleições e que significa estar sempre disposto a sacrificar-se pelo bem comum. 

 

2. 1 + 4 + 8.  

Ao definir o cidadão como aquele que participa politicamente da comunidade, Aristóteles faz uma clara 

distinção entre habitante (mero membro da sociedade) e o cidadão (membro da comunidade política). 

Da mesma maneira, reconhece que alguma forma de participação no governo deve ser concedida a todo 

aquele que é identificado como cidadão, mas não a todo habitante. 

 

3. B 

Mesmo na democrática Atenas, onde a cidadania era muito abrangente para os padrões da Antiguidade 

e incluía teoricamente os pobres, desde que fossem livres, homens, nascidos na cidade e de família 

ateniense, na prática, o fato é que apenas os ricos tinham tempo e condições para se dedicar à atividade 

política. Esta realidade, por sua vez, é exposta por Aristóteles, que admite aí uma visão hierárquica e 

elitista de cidadania. 

 

4. B 

Para o choque de muitos na atualidade, Aristóteles defendia que a escravidão não só era algo justo, como 

também algo natural. Segundo ele, existem homens que nascem naturalmente superiores, destinados a 

mandar, e existem homens que nascem naturalmente inferiores, destinados a obedecer. A função dos 

homens inferiores é servir economicamente aos homens superiores, a fim de que estes possam se 

dedicar a tarefas mais elevadas. 

 

5. A 

Para Aristóteles, o “Estado” ou comunidade política é de origem natural. Entretanto, quanto à organização 

propriamente dita do Estado ou suas formas de governo, aí o filósofo reconhece a existência de várias 

possibilidades, tanto aquela que permitem ampla participação popular, a democracia, quanto outras mais 

restritas: a monarquia e a aristocracia. No caso da democracia, sua vantagem está em, através da 

deliberação comum, favorecer decisões que atendam mais ao interesse coletivo, minimizando os 

possíveis equívocos de decisões tomadas por uns poucos. 

 

6. C  

A, B, D e E incorretas. A lei em nada se relaciona com a manutenção da amizade, ao contrário, a amizade 

em sociedade é que mantém a lei quando esta é justa. 

C correta. A palavra grega philia, embora seja traduzida por "amizade", toma sentido amplo quando se 

refere aos cidadãos. Amigos tem interesses comuns e ideias semelhantes, formando uma unidade ou 

comunidade onde iguais se ajudam e se auxiliam visando o bem comum. Por isso, Aristóteles considera 

a educação moral fundamental para o exercício da cidadania, já que a amizade, enquanto valor 

imprescindível, é o que garante a justiça, tendo como princípio a igualdade entre iguais. 
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7. A 

a) Correta. Embora muitos argumentos tenham sido gastos para provar que a vida dedicada ao ganho 

seja em si mesma feliz, segundo Aristóteles, a riqueza não é um bem em si e não garante a felicidade, 

porque ela não se encerra na riqueza. Trata-se de uma vida proveitosa, mas com vistas em algo 

mais. 

b) Incorreta. Apesar de ser contrário à natureza, essa não é a melhor justificativa para não enriquecer, 

já que outras coisas também são contrárias à natureza. 

c) Incorreta. Indivíduos mesquinhos e egoístas não alcançam o bem, e são consequentemente 

infelizes, mas enriquecer não é seu único mal. 

d) Incorreta. Anacronismo falar em capitalismo em Aristóteles. 

e) Incorreta. Embora esteja correta a proposição, não é só o dinheiro que pode escravizar. 

 

8. Foram consideradas ótimas e obtiveram pontuação máxima as respostas em que os candidatos 

abordaram ao menos três dos quatro itens a seguir: 1) lembraram que cabe à política determinar 1.1) 

quais ciências e atividades serão praticadas na cidade e quais não o serão, e 1.2) em que medida; 2) 

assinalaram que as supramencionadas características condizem com aquelas que se prevê inerentes a 

uma ciência que subordina todas as demais, consoante a hierarquia das ciências apresentada por 

Aristóteles; 3) acrescentaram que o fim da política é estimado por ele mais nobre ou mais divino do que 

o fim do homem enquanto tal, 4) visto consistir no fim de uma coletividade, ou de uma multiplicidade de 

homens − a cidade ou a nação. 

Foram consideradas boas as respostas em que os candidatos descreveram apenas parcialmente três 

dos quatro itens acima, ou negligenciaram os itens 3 e 4. 

Foram consideradas regulares as respostas em que os candidatos descreveram apenas o item 1 da 

resposta ótima. 

Foram consideradas insuficientes as respostas em que os candidatos mencionaram apenas o item 3 da 

resposta ótima. 

Não foram pontuadas as respostas que continham afirmações falsas, irrelevantes, inconsistentes ou que 

contradiziam o texto em discussão. 

 

9. E  

a) Incorreta. Não é a idade que vai identificar o melhor governante, e sim suas ideias. Nem sempre o 

mais velho possui maior virtude e sabedoria. 

b) Incorreta. Na democracia ateniense não participavam das assembleias todos os habitantes, portanto 

a tomada de decisões era feita pelos homens livres, excluindo-se mulheres e escravos. 

c) Incorreta. Não é a habilidade na guerra ou nas ciências e artes que tornam um governante melhor 

e mais justo. 

d) Incorreta. A eleição do governante em praça pública não garante que suas decisões posteriores 

sejam melhores e não sujeitas a arbitrariedades e injustiças. 

e) Correta. Como todos os cidadãos (que detinham esta condição) podiam participar das decisões, isto 

permitia que cada um pudesse acompanhar tudo que era de interesse e com consequências sobre 

a comunidade. 
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10. Como ressaltado pelo texto de Aristóteles, a família e a aldeia satisfazem as necessidades em sentido 

amplo, mas não atendem de forma plena as exigências para o "viver bem". "O Estado tem, por natureza, 

mais importância do que a família e o indivíduo, uma vez que o conjunto é necessariamente mais 

importante do que as partes" (p. 146). Tais condições somente são atingidas com a cidade-Estado, que 

é "uma forma natural de associação" que engloba as formas anteriores. Em A política, Aristóteles defende 

o vínculo entre Estado e natureza de forma intensa, ao contrário dos sofistas que advogavam a tese de 

que a pólis resultava de mera convenção. Nesse sentido, "o Estado é uma criação da natureza e o 

homem é, por natureza, um animal político" (p. 146). É nesse contexto que se insere o indivíduo 

(cidadão). Ele partilha com a cidade a mesma espécie de bem, apenas em grau menos elevado (o 

cidadão é menos importante do que a pólis). É na pólis que o homem vive, mas não meramente como 

espectador, pois é nela que ele se autoconstitui a partir da participação política na condução dos 

negócios públicos. O homem é, portanto, um animal político que vive em uma sociedade organizada 

politicamente. 
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Exercícios sobre M.U.V 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Em uma prova de 100m rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico 
a seguir:  

  

I. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente 

constante?   

a) Entre 0 e 1 segundo.   

b) Entre 1 e 5 segundos.   

c) Entre 5 e 8 segundos.   

d) Entre 8 e 11 segundos.   

e) Entre 12 e 15 segundos.  

 

II. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima?   

a) Entre 0 e 1 segundo.  

b) Entre 1 e 5 segundos.   

c) Entre 5 e 8 segundo    

d) Entre 8 e 11 segundos.   

e) Entre 9 e 15 segundos.   

 
 

2. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a 

possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois 

motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus 

carros inicialmente a 1,00 m/s². Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual 

a 5,00 m/s². O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 m/s, enquanto o desatento, em 

situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a frenagem. 

Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos 

carros? 

a) 2,90 m 

b) 14,0 m 

c) 14,5 m 

d) 15,0 m 

e) 17,4 m 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-sobre-m-u-v-/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=cinematica
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3. Como medida de segurança, várias transportadoras estão usando sistemas de comunicação via 

satélite para rastrear o movimento de seus caminhões. Considere um sistema que transmite, a cada 

instante, a velocidade do caminhão para uma estação de monitoramento. A figura abaixo mostra o 

gráfico da velocidade em função do tempo, em unidades arbitrárias, para um caminhão que se desloca 

entre duas cidades. Consideramos que AB, BC, CD, DE e EF são intervalos de tempo entre os instantes 

respectivos assinalados no gráfico.  

  

Com base no gráfico, analise as seguintes afirmativas:  

I. Em AB, o caminhão tem aceleração positiva.  

II. O caminhão atinge a menor velocidade em BC.  

III. O caminhão atinge a maior velocidade no intervalo DE.  

IV. O caminhão percorre uma distância maior no intervalo DE que no intervalo EF.  

V. O caminhão sofre uma desaceleração no intervalo CD.  

 

Indique a alternativa que contém apenas afirmativas corretas:  

a) I e II.   

b) I e III.   

c) III e IV.   

d) IV e V.   

e) II e V.  
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4. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, 

devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare 

totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que 

exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o 

intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona 

com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante.  

Considere a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação 
à distância percorrida até parar totalmente? 

                            
 
 

5. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que circula diariamente entre a cidade 

de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia 

de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros 

antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no 

tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km/h, qual o módulo da diferença entre as 

acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? 

a) 0,08 m/s² 

b) 0,30 m/s² 

c) 1,10 m/s² 

d) 1,60 m/s² 

e) 3,90 m/s² 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

4 

Física 
 

6. Na figura, estão representadas as velocidades, em função do tempo, desenvolvidas por um atleta, em 
dois treinos A e B, para uma corrida de 100 m rasos.  

  

Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 m, podemos afirmar que, 

aproximadamente:  

a) no B levou 0,4 s a menos que no A.  

b) no A levou 0,4 s a menos que no B.  

c) no B levou 1,0 s a menos que no A.  

d) no A levou 1,0 s a menos que no B.  

e) no A e no B levou o mesmo tempo.  

 
 
 

7. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. 

Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas 

estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração constante, por um terço do tempo de percurso, 

mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante 

no trecho final, até parar.  

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o 
movimento desse trem? 
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8. Rua da Passagem 

Os automóveis atrapalham o trânsito 

Gentileza é fundamental 

Não adianta esquentar a cabeça 

Menos peso do pé no pedal 
 
O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes (1999), ilustra a preocupação com o trânsito nas 

cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois 

automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista 

consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t = 0 s, 

quando avistam um semáforo amarelo (que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho). 

O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada 

automóvel em função do tempo.  

 

 
As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos: (I) entre os instantes 10 s e 20 s; 

(II) entre os instantes 30 s e 40 s. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação 

de velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em m/s², nos intervalos (I) e (II), 

respectivamente? 

a) 1,0 e 3,0 

b) 2,0 e 1,0 

c) 2,0 e 1,5 

d) 2,0 e 3,0 

e) 10,0 e 30,0 
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9. Em um treino de corrida, e velocidade de um atleta foi registrada em função do tempo, conforme ilustra 

a figura a seguir. 

 
A distância total percorrida pelo corredor, em metros, durante o período de tempo em que ele possuía 

aceleração diferente de zero, é 

a) 4 

b) 7 

c) 8 

d) 14 

e) 22 

 
 

10. Dois móveis, A e B, movendo-se em um plano horizontal, percorrem trajetórias perpendiculares, 

seguindo os eixos Ox e Oy, de acordo com as funções horárias xA = 18 – 3t e yB = 18 + 9t – 2t², com 

unidades de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 

Esses móveis irão se encontrar no instante 

a) t = 0,0 s 

b) t = 3,0 s 

c) t = 4,5 s 

d) t = 6,0 s 
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Gabarito 

 

1. I.  C 

 

II.  A 

 

 

2. D 

A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Pelo gráfico da velocidade versus o tempo, 

observa-se que, no intervalo de 0 a 2,5 s, a aceleração é positiva; que, no intervalo de 2,5 a 5 s, a aceleração 

é positiva e maior que a do intervalo anterior; que, no intervalo de 5 a 22,5 s, aceleração é nula (zero) ; e 

que, no intervalo de 22,5 s a aproximadamente 25 , a aceleração é negativa. 

 

3. C 

I. Falsa. No intervalo AB, ocorre menor variação do módulo da velocidade, podendo considerar até que 

a aceleração seja nula. 

II. Falsa. Através do gráfico, observa-se que existem outros intervalos em que o módulo da velocidade 

é menor do que aquele apresentado no intervalo BC. 

III. Correta. Através do gráfico, o maior valor do módulo da velocidade ocorre no intervalo DE. 

IV. Correta. Verifica-se sua veracidade pela área sob a curva dos respectivos intervalos, ou seja, a área 

DE é maior que a área EF. 

V. Falsa. No intervalo CD, o módulo da velocidade aumenta, assim o caminhão está acelerando. 

 

4. D 

 

 

5. B 
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6. B 

 

 

7. C 

 

 

8. D 

 

9. D 
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10. D 
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Lançamento vertical e queda livre 

 

Resumo 

 

Lançamento Vertical: movimento realizado na vertical com velocidade inicial diferente de zero. Pode ser 

lançamento para cima ou para baixo. 

Queda Livre: movimento realizado na vertical com velocidade inicial sempre igual a zero. Apenas movimentos 

para baixo (queda). 

Como trata-se de um MUV, as equações que regem tal movimento são: 

Equação da posição: 

 

Equação da velocidade: 

 

Torricelli: 

 

Altura máxima: 

 

Algumas coisas mudaram em relação ao MUV: H é a altura que o corpo está, g é a aceleração da gravidade e 

o ± indica se a gravidade está a favor ou contra o movimento. 

Lembre-se de sempre adotar um referencial antes de começar a resolver as questões. É interessante usar 

tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo. 

A altura máxima é atingida quando o corpo não consegue mais subir. Nessa situação, a velocidade do corpo 

é igual a zero. 

A gravidade tem o valor aproximado g=9,81m/s², mas para algumas questões é possível utilizar g=10m/s² (a 

própria questão vai informar isso). 
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Gráficos 

Lançamento Vertical para cima (g contra o movimento) 

 

Lançamento Vertical para baixo (g a favor do movimento) 

 

Queda Livre (g a favor do movimento) 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-lancamento-vertical-e-queda-livre/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=cinematica
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Exercícios 

 

1. Um objeto é lançado verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida em 2,0s. Desprezando-se a 

resistência do ar e considerando g = 10 m/s², a altura atingida pelo objeto é, em metros: 

a) 2,5. 

b) 5,0. 

c) 10. 

d) 20. 

e) 40. 

 
 

2. Para calcular a altura de uma ponte sobre o leito de um rio, um garoto abandonou uma pedra da ponte, 

a partir do repouso, e mediu o tempo transcorrido até que ela atingisse a superfície da água. 

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10m/s² e sabendo que o tempo de queda da pedra foi 

de 2,2 segundos, pode-se afirmar que a altura da ponte, em metros, é um valor mais próximo de: 

a) 16. 

b) 20. 

c) 22. 

d) 24. 

e) 48. 

 
 

3. Atira-se em um poço uma pedra verticalmente para baixo, com uma velocidade inicial V0=10m/s. Sendo 

a aceleração local da gravidade igual a 10 m/s² e sabendo-se que a pedra gasta 2s para chegar ao 

fundo do poço, podemos concluir que a profundidade deste é, em metros: 

a) 30. 

b) 40. 

c) 50. 

d) 20. 

e) Nenhuma das respostas anteriores. 
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4. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: 

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade 

superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem 

tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve 

procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a 

régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. 

 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os 

respectivos tempos de reação 

 

 

 
A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a 

a) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. 

b) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. 

c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. 

d) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. 

e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo. 
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5. Do terraço de um edifício, você solta, sucessivamente, com velocidade inicial nula, três bolinhas de aço, 
a 0,50s de intervalo. No instante em que você solta a terceira, as duas primeiras se encontram nas 
posições s indicadas na opção: 

a)  c)  e)  

b)  d)  

 

 
 
 

6. Um corpo é lançado de baixo para cima com velocidade inicial de 100m/s. Qual a altura em que ele 

para e o tempo que demora depois para cair? Dado g=10m/s². 

a) 1000m; 100s 

b) 750m; 50s 

c) 500m; 25s 

d) 500m; 10s 

e) 350m; 5s 

 
 

7. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonada uma pedra, quando o mesmo se encontra a 

100m do solo. Sabendo que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo e supondo g=10m/s², a 

velocidade de descida do helicóptero, no momento em que a pedra é abandonada, tem valor: 

a) 25m/s 

b) 20m/s 

c) 15m/s 

d) 10m/s 

e) 5m/s 
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8. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 

1,25 m. A aceleração da gravidade no local tem o valor de g = 10 m/s2. O tempo que o jogador fica no 

ar, aproximadamente, é: 

a) 1 s. 

b) 2 s. 

c) 3 s. 

d) 4 s. 

e) 5 s. 

 
 

9. Um objeto é lançado do solo verticalmente para cima. Quando sua altura é 2 m, o objeto está com uma 

velocidade de 3 m/s. Admitindo-se que a aceleração gravitacional vale g=10m/s², pode-se afirmar que 

a velocidade com que esse objeto foi lançado, em m/s, é de: 

a) 4,7. 

b) 7. 

c) 8,5. 

d) 9. 

e) 9,5. 

 
 

10. A altura alcançada por um corpo lançado verticalmente para cima, no vácuo, com velocidade inicial V0, 

até sua velocidade se reduzir à metade é dada, em função da altura máxima H, pela expressão: 

a) H/2. 

b) H/4. 

c) H/8. 

d) 3H/4. 
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Gabarito 

 

1. B 
Como o tempo de subida é igual ao de descida e ambos valem 1 segundos, podemos calcular a altura 
através da equação de queda livre: 

H=a.t²/2 
 
H=10.1²/2 
 
H = 5 metros 
 

2. D 
S= gt²/2 
S=10*2,2²/2 
S=10*4,84/2 
S=48,2/2 
S = 24,1metros. 
 

3. B 
S = So+Vot + at 
S=10 . 2 + 10 . 2 = 20. 2 = 40m 
 

4. D 

 
 

5. B 

As 2 bolas que foram abandonadas percorrem um MUV no caso especial de queda livre. Para a primeira 

bola, que tem um movimento que dura 1 segundo. 

𝑆 = 𝑆𝑜 + 𝑣𝑜𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

𝑆 = 0 + 0.1 +
10(1)²

2
= 5 𝑚 

O movimento da segunda bola dure apenas 0,5 segundos. Logo: 

𝑆 = 0 + 0.0,5 +
10(0,5)²

2
= 1,25 𝑚 

Essa analise mostra que a primeira bola esta bem afastada da segunda e da terceira bola e a segunda 

bola esta mais proxima da terceira. Essa conclusão nos leva ao desenho da letra [B]. 

 

6. D 

Nesse tipo de  movimento, adotando o referencial para cima, a velocidade é positiva e a aceleração é 

negativa,pois é contrária ao movimento,sabendo da presença da gravidade podemos admitir que se trata 

de um M.U.V. vamos aplicar essa situação em uma das fórmulas: 

Lembrando que o instante que o instante que o móvel para num lançamento vertical é na mudança de 

sentido, ou seja, v = 0 m/s 
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V=vo+a.t 

0=100+(-10).t 

10t=100 

t=10s 

 

Ou seja depois de 10 segundos o corpo para lá em cima e muda de sentido(começa a cair). 

Pra achar o espaço(altura) vamos recorrer a fórmula de Torricelli. 

V²=V0²+2AΔS 

0=10000+2.(-10).Δs 

Δs=10000/20 

Δs = 500m (altura máxima) 

 

7. E 

S=So+Vo.t+(1/2)a.t² 

0=100+vo.4+1/2.(-10).4² 

0=100+4vo-5.16  

4vo=100-80 

4vo=20 

vo=20/4 

vo = 5 m/s 

 

8. A 

V²=Vo²-2.g.h 

0=Vo²-2.10.1,25 

0=Vo²-20.1,25 

Vo²=25 

V=5m/s 

 

V=v0 + at 

5 = 0 – 10t 

T = 1/2s 

 

Tempo de subida = tempo de descida 

Tempo total igual a soma dos tempos de subida e descida 

Portanto, tempo total igual a 1 s. 

 

9. B 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑔ℎ 

32 = 𝑣0
2 − 40 

𝑣0 = 7 𝑚/𝑠 

 

10. D 

0 = 𝑣0
2 − 2𝑔𝐻 

𝐻 =
𝑣0

2

2𝑔
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𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣 =
𝑣0

2
→

𝑣0
2

4
= 𝑣0

2 − 2𝑔𝐻 → ℎ =
3

4
.

𝑣0
2

2𝑔
→ ℎ =

3𝐻

4
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Como estudar Matemática 

 

Resumo 

 

A prova de Matemática é realizada no segundo dia do Enem, que, atualmente, corresponde ao segundo 

domingo de provas. São 45 questões de uma única disciplina. Pensando dessa forma, é a disciplina mais 

cobrada no Enem, uma vez que Linguagens subdivide-se em Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira. 

Dominar Matemática significa aumentar exponencialmente suas chances de uma nota alta no vestibular. 

Porém, quando estudamos essa disciplina, enfrentamos diversos problemas como: 

• Dificuldade de entender a teoria. 

• Não chegar no resultado correto. 

• Não aplicar a fórmula correta. 

• Não interpretar o comando da questão. 

 

Essa situação não é apenas exclusividade sua. Nesse sentido, existem alguns segredos para você 

mandar bem na hora de estudar Matemática. Para isso, se liga nas dicas abaixo!!! 

 

Faça muitos exercícios 

 

A prática é a melhor companheira de um vestibulando, seja você aquela pessoa que gosta muito de 

Humanas e Linguagens ou de Matemática e Natureza. Sempre busque resolver o máximo de exercícios, não se 

limitando apenas à teoria. Com Matemática, isso é mais verdade ainda. Por isso, busque a maior quantidade de 

questões possível. Caso sua rotina permita, faça questões discursivas e de outros vestibulares também. 

 

 

Não use calculadora 

 

Você precisa ganhar agilidade, pois, na prova do Enem, o tempo também é um importante componente. 

Treine a habilidade manual de fazer contas, além de conhecer os principais atalhos matemáticos. Assim, na 

hora da prova, você não ficará empacado resolvendo uma divisão, multiplicação, etc. 

Dicas para 

dominar 

Matemática 

• Domine o básico e estude as principais funções. 

• Não decore as fórmulas, busque entendê-las. 

• Descubra outras resoluções para aquele problema. 

• Não se atrapalhe com o texto, treine a interpretação. 

• Resolva muitos exercícios. 

• Simplifique o cálculo e ganhe agilidade. 

• Mantenha seu raciocínio e cálculo organizado. 

• Tenha atenção nas imagens, gráficos, tabelas e figuras. 
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Quer mais dicas de como estudar Matemática? Confira o vídeo abaixo, com a professora Luana e o 

professor Valladares. 

 

 

 

No grupo do Descomplica-Vestibulares, no Facebook, você encontra uma entrevista com a Luanna 

Ramos, na qual ela conta como você pode estudar melhor Matemática. 

 

 

 

Estude o que mais cai 

 

Não tenha dúvida naqueles conteúdos que sempre caem no Enem. Essa estratégia é melhor ainda para 

aqueles que possuem um período de tempo restrito. É necessário ter foco e concentração e não deixar restar 

dúvida nos temas mais comuns. Para isso, se liga nos top cinco temas de Matemática que mais caem na prova 

do Enem. Além disso, clicando na imagem abaixo, você terá acesso ao Kit volta às aulas Descomplica, com 

muito conteúdo preparado exclusivamente para você. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7lgIBLSua5w
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/584763695219232/
https://no.descomplica.com.br/volta-as-aulas/vestibulares
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Exercício 

 

Dos temas de Matemática que mais caem no Enem, qual você ainda não domina? 

1. Identifique, entre os temas que mais caem, aqueles que você já estudou, mas ainda não entendeu bem. 

2. Busque resolver 50 exercícios ou quantos você conseguir encontrar de cada um desses temas. 

3. Monitore e registre as questões que você acertou e errou, usando as tabelas abaixo. 
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Resolução dos exercícios dos temas que 

mais caem em Matemática 
 

Geometria 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Aritmética 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Escala, Razão e Proporção 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Funções 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porcentagem 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Gráfico e Tabelas 
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46 47 48 49 50 

 

Estatística 

1 2 3 4 5 
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31 32 33 34 35 
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46 47 48 49 50 

 

Probabilidade 
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6 7 8 9 10 
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16 17 18 19 20 
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As fontes de energia do Brasil 

 

Resumo 

 

As fontes de energia estão profundamente relacionadas à ampliação da cidade e criação de indústrias. Para 

todo trabalho realizado é necessário o uso de energia. A comunicação e o transporte só funcionam com ela. 

Neste sentido, as fontes de energia estão relacionadas à produção de combustível e de eletricidade.  

É importante destacar que os combustíveis fósseis são as principais fontes de energia voltadas para os 

transportes, ou seja, relaciona-se com a energia no sentido de produção de combustíveis e é a principal fonte 

utilizada pelos países, representando assim uma grande parcela de suas matrizes energéticas. Por outro lado, 

quando se fala em alternativas ao uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções energéticas para a 

produção de eletricidade, como hidrelétricas. Ou seja, a grande maioria das fontes alternativas de energia 

não substituem o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. Para esse caso existem 

algumas poucas alternativas já em desenvolvimento como, por exemplo, a produção de biocombustíveis a 

partir de cana de açúcar e de beterraba. 

Caba ressaltar que nem todas as fontes alternativas são consideradas renováveis, isso porque são definições 

distintas. Quando se fala em fontes alternativas de energia, está sendo feita referência às fontes que não são 

combustíveis fósseis. Já quando se fala em fontes renováveis (energia limpa) refere-se àquelas cujo recuso 

utilizado não se esgotará, pois, após ser utilizado para a geração de energia ele permanece na natureza, como 

a energia eólica e solar. Um outro exemplo para distinguir os termos é a energia nuclear, ela é considerada 

alternativa, mas não considerada renovável. 

Sobre a vantagem e a desvantagem da utilização das fontes de energia alternativas é, respectivamente, o 

baixo impacto ambiental que geram e os altos custos para implementação e manutenção de tais sistemas. 

 

As fontes de energia que existem no Brasil são: 

Hidrelétricas 

A energia hidrelétrica, ou hidráulica, permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios 

de planalto, nas hidrelétricas. Podem ser construídas tanto em quedas d’água quanto pelo curso do rio. Não 

polui tanto a atmosfera mas necessita de um grande espaço para alagamento para se tornar efetiva, além de 

muitos problemas sociais na sua construção. Além de depender diretamente da vazão do rio e, 

consequentemente, do regime de chuvas da região. 

 

Energia eólica 

A energia eólica é uma fonte de energia que depende do vento. A diferença de temperatura e pressão na 

atmosfera terrestre cria zonas de baixa e alta pressão. Dessa diferença de zonas de pressão, originam-se os 
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ventos, movimentos do ar. Essa energia é gerada a partir da movimentação das turbinas eólicas, turbinas 

estas que causam poluição sonora além de afetarem, às vezes, a fauna (pássaros). Mas é uma das energias 

mais limpas do mundo, e o Brasil possui grande potencial para produzir tal energia. 

 

Energia solar 

A energia solar é uma fonte de energia que depende diretamente do sol. Essa energia é captada em painéis 

fotovoltaicos, ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco produtiva, sendo 

recomendada para moradias, mas não para indústrias, por exemplo. Grandes avanços estão ocorrendo no 

uso dessa energia e o Brasil, que possui regiões que ficam até mais de 300 dias sob altíssima incidência solar, 

é um forte candidato à produção dessa energia. 

 

Biomassa 

A energia vinda da biomassa é uma fonte de energia que depende do ciclo de matéria orgânica animal e 

vegetal. Essa energia permite gerar eletricidade graças ao calor liberado pela combustão desses materiais 

(lenha, biodisel, lixo etc.) mas também pode vir do lixo queimado ou do biogás (usualmente o metano), gás 

advindo da fermentação de matéria orgânica. O Brasil é o líder de produção desse tipo de energia, com o 

etanol. 

 

Energia nuclear 

A energia nuclear depende de um elemento passível a fissão, o urânio, um mineral radioativo que pode ser 

“enriquecido” para aumentar sua capacidade de liberação de energia. A energia nuclear permite produzir 

energia nas centrais nucleares, graças ao calor liberado quando há fissão atômica. A energia nuclear possui 

problemas no que diz respeito aos possíveis impactos ambientais e sociais se houver acidentes na usina, 

assim como a destinação do material radioativo já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. 

 

Carvão Mineral 

O carvão mineral é um combustível fóssil originado do soterramento de antigas florestas, em ambiente com 

pouco oxigênio, particularmente no período Paleozóico (permocarbonífero). As reservas brasileiras são 

relativamente pequenas e de baixa qualidade, pois apresentam, como regra, baixo poder calorífero e alto teor 

de cinzas, o que dificulta seu aproveitamento como fonte energética ou como matéria-prima no setor 

siderúrgico. Em razão dessas deficiências, o Brasil importa 50% do carvão que consome. 

No Rio Grande do Sul, onde se concentram as reservas mais expressivas, nas áreas produtoras de destaque 

situam-se no vale do rio Jacuí, sendo a maior parte da produção utilizada pelas usinas termoelétricas do 

próprio estado. A maior produção, entretanto, encontra-se em Santa Catarina, particularmente no vale do rio 

Tubarão (em Cricíuma e Siderópolis), pois nesse estado localizam-se as únicas reservas do país aproveitáveis 

na siderurgia, principalmente, no sudeste do país.  
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Gás Natural  

As reservas de gás natural do Brasil, em 2005, relativamente pequenas, cerca de 40% das reservas de 

hidrocarbonetos no país. O consumo também era relativamente pequeno: a participação do gás natural na 

matriz energética brasileira era próxima de 4,8, apenas, porque ele foi historicamente tratado no país como 

fonte de energia secundária. Nos últimos anos, graças ao avanço tecnológico dos equipamentos que 

possibilitam o uso do gás natural, o Brasil, acompanhado uma tendência mundial, tem procurado estimular o 

aumento da produção e do consumo interno desse produto, o que é menos poluente dos combustíveis fósseis.  

 

Energia Elétrica 

A produção de energia elétrica é feita basicamente a partir de usinas hidrelétricas produzem energia através 

de geradores movidos a força hidráulica. Sua implantação tem custos elevados e nem sempre é possível em 

áreas próximas aos consumidores, o que interfere no custo do transporte da energia.  

Nas termelétricas, os geradores são acionados por aquecimentos obtido da utilização de combustíveis 

fósseis, como o petróleo e o carvão.  

Nas usinas nucleares, por sua vez, os geradores são movidos por aquecimento obtido de minerais atômicos, 

por exemplo, urânio.  

 No Brasil as hidrelétricas são a fonte mais vantajosa de energia elétrica, pois o pais conta com uma ampla 

rede hidrográfica em que prevalece rios planálticos, cujo acentuados desníveis ou quedas garantem um 

expressivo potencial hidráulico.    
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Exercícios 

 

1. Considerando os mapas, assinale a alternativa correta. 

 

 

O potencial hidrelétrico brasileiro  

a) está esgotado na Bacia do Paraná, localizada numa área de média densidade demográfica.  

b) está esgotado na Bacia do São Francisco, localizada numa área de baixa densidade demográfica.  

c) é pouco explorado na Bacia Leste, localizada numa área de baixa densidade demográfica.  

d) está esgotado na Bacia do Uruguai, localizada numa área de alta densidade demográfica.  

e) é pouco explorado na Bacia do Tocantins, localizada numa área de baixa densidade demográfica. 

 

 

2. O uso do álcool combustível é antigo no Brasil. Desde o início do século XX, o país já usava o produto 

extraído da cana-de-açúcar para fins energéticos. Com o pré-sal em alta, o açúcar caro lá fora e os 

canaviais em crise, o biocombustível brasileiro derrapa quando o mundo mais precisa de energia 

verde.  
Martha San Juan França. O etanol na encruzilhada. Unesp Ciência, maio de 2012. Adaptado. 

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que, no Brasil, 

a) Em 1900, iniciaram-se experiências com motores a combustão, em alguns casos movidos a etanol, 

provocando o aumento da exportação brasileira desse biocombustível. 

b) Dos séculos XVI a XVIII, os engenhos de açúcar se expandiram pela região Nordeste, constituindo 

a principal atividade econômica. 

c) Com a desativação do Proálcool em 2001, descartou-se a perspectiva do etanol se consolidar no 

mercado brasileiro como fonte renovável de energia. 

d) Em 1960, a primeira crise do petróleo elevou o preço do barril e a importação consumiu quase 

metade das divisas obtidas com a exportação nacional. 

e) A chegada ao mercado dos carros com motor flex provocou aumento significativo da produção de 

etanol, tornando o país autossuficiente. 
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3. O Brasil desenvolveu tecnologia capaz de transformar a cana-de-açúcar em álcool combustível. Os 

veículos que utilizam esse combustível poluem menos do que aqueles que usam derivados de petróleo. 

Entretanto, a produção do álcool como combustível gera problemas, dentre os quais se destacam:  

a) a diminuição das pesquisas e da extração de gás natural e de petróleo.  

b) o aumento da população que vive no campo, por causa da expansão da produção de cana.  

c) o crescimento dos gastos, em dólares, com importação de maquinário agrícola.  

d) a diversidade agrícola, já que o cultivo de cana vem associado ao de outros produtos.  

e) um desajuste no preço dos alimentos, uma vez que um produto amplamente cultivado para a 

produção de açúcar, passaria a valer mais e seria mais cultivado para combustível. 

 

 

4. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que 

renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos 

econômicos e sociais em curso. 
SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

 

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, 

ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior 

intensidade, na Amazônia Legal, com a  

a) Reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados.  

b) Ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos.  

c) Construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira.  

d) Instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação.  

e) Formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região.  
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5. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, responsável pela administração das reservas brasileiras de 

petróleo e gás em regime de monopólio estatal, informa que as jazidas brasileiras estão assim 

distribuídas: 

 

Sabendo-se que as reservas foram distribuídas em um mapa de formações geológicas, é correto 

afirmar:  

a) As reservas concentram-se em formações cristalinas típicas da faixa litorânea brasileira, onde se 

depositaram enormes quantidades de plâncton na era Cenozoica.  

b) O petróleo e o gás são compostos obtidos pela decomposição de material orgânico depositado 

em antigos fundos de mar, principalmente na era Mesozoica, encontráveis em depósitos tanto do 

litoral quanto do interior.  

c) As reservas de gás e petróleo só podem ser encontradas na porção interior do território que já foi 

fundo de mar, como é o caso da bacia sedimentar amazônica.  

d) Os depósitos sedimentares que deram origem ao petróleo só aparecem em formações 

sedimentares arqueozoicas de fundo de mar, o que explica sua abundância na extensa costa 

brasileira.  

e) Depósitos de petróleo são exclusivos e não compartilham o espaço com o gás; por esse motivo, é 

impossível estabelecer uma exploração conjunta desses energéticos. 
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6. A ideia de que estamos vivendo uma nova fase da história geológica da Terra, marcada pelos impactos 

avassaladores da ação de uma única espécie – a nossa – sobre a estrutura do planeta, acaba de dar 

um passo importante rumo à aprovação oficial. Um time com mais de 30 cientistas apresentou suas 

conclusões após anos de debates e afirmou que sim, este é o Antropoceno, a Era do Homem. 
Reinaldo J. Lopes. www.folha.com.br, 07.01.2016. Adaptado 

Pode-se afirmar, corretamente, que a relação homem-meio indicada no excerto é reforçada  

a) Pela prática da reciclagem e da compostagem em ambientes urbanos.  

b) Pela agricultura e pelas formas de manejo familiares no campo.  

c) Pelo sedentarismo e pela domesticação de animais.  

d) Pela perenidade e pelo represamento de corpos hídricos. 

e) Pelo uso do carvão mineral e do petróleo como fontes de energia. 

 

 

7. A energia eólica passou a ser utilizada de forma sistemática para produção de eletricidade a partir da 

década de 1970, na Europa e depois nos Estados Unidos. No Brasil, essa energia 

a) apresenta um forte potencial no litoral nordestino. 

b) é largamente concentrada na Amazônia. 

c) representa cerca de 10% da matriz energética. 

d) tem maior produção concentrada no Sudeste. 

e) concorre diretamente com fontes tradicionais como o carvão. 
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8.  

 

A manchete publicada em jornal de grande circulação nacional nos leva a reflexão de que: 

I. Segundo o representante da ONU para Direito à Alimentação, o uso de terras férteis para cultivos 

destinados a fabricar biocombustíveis reduz as superfícies destinadas à produção de alimentos. 

II. No Brasil, o ministro da Agricultura afirmou que a produção de álcool não prejudica a produção de 

alimentos. Existe uma perfeita compatibilidade entre a produção de álcool e de alimentos. A 

plantação da cana-de-açúcar representa menos de 1% da produção total agrícola brasileira e as 

novas áreas para produção de álcool avançam para as pastagens. 

III. Segundo o representante da ONU para o Setor da Agricultura e Alimentação (FAO) o etanol e o 

biodiesel têm condições de serem transformados em aliados no combate à fome, desde que 

acompanhados de políticas públicas que estimulem a agricultura familiar, a oferta de créditos, e 

uma estrutura de mercado que favoreça o comércio de alimentos sem amarras protecionistas. 

IV. Atualmente o etanol é a maior fonte de energia do país. 

 

Estão corretas: 

a) Apenas as proposições II e III 

b) Apenas as proposições I e II 

c) Apenas as proposições I, II e III 

d) Apenas as proposições I e IV 

e) Todas as proposições 
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9. O potencial brasileiro para gerar energia a partir da biomassa não se limita a uma ampliação do Pró-

álcool. O país pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande variedade de óleos vegetais e explorar 

a alta produtividade das florestas tropicais plantadas. Além da produção de celulose, a utilização da 

biomassa permite a geração de energia elétrica por meio de termelétricas a lenha, carvão vegetal ou 

gás de madeira, com elevado rendimento e baixo custo. Cerca de 30% do território brasileiro é 

constituído por terras impróprias para a agricultura, mas aptas à exploração florestal. A utilização de 

metade dessa área, ou seja, de 120 milhões de hectares, para a formação de florestas energéticas, 

permitiria produção sustentada do equivalente a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais 

que o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente.  
José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o século XXI. Seminário da Comissão de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ago./2002 (com adaptações). 

 
Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da biomassa incluem 

a) implantação de florestas energéticas em todas as regiões brasileiras com igual custo ambiental e 

econômico. 

b) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis fósseis derivados do petróleo. 

c) formação de florestas energéticas em terras impróprias para a agricultura. 

d) importação de biodiesel de países tropicais, em que a produtividade das florestas seja mais alta. 

e) regeneração das florestas nativas em biomas modificados pelo homem, como o Cerrado e a Mata 

Atlântica. 
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10. SÃO PAULO, 19 Set 2013 (Reuters) - As hidrelétricas responderam por 77,43 por cento do total de 

energia produzida no país em julho, mês em que o governo decidiu desligar 34 térmicas, representando 

um aumento de 4,7 por cento em relação a junho. Já a geração termelétrica em julho foi de 12.641 

megawatts (MW) médios, uma queda de 12,1 por cento em relação a junho, quando essas usinas 

geraram 14.381 MW médios, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no 

informativo Infomercado de setembro. O governo decidiu desligar 34 usinas a óleo e diesel em julho, 

alegando que as chuvas ajudaram a encher os reservatórios das hidrelétricas – com exceção do 

Nordeste – e que o desligamento das usinas faria o sistema elétrico economizar cerca de 1,4 bilhão de 

reais mensais. Em agosto, após blecaute que atingiu o Nordeste, o governo religou cerca de 1.000 

megawatts de térmicas. O país passa agora pelo período seco, quando costuma ocorrer redução dos 

reservatórios das hidrelétricas – que deve ser recomposto com o começo do período chuvoso a partir 

de novembro. O nível dos reservatórios do Nordeste está em 33,28 por cento, segundo dados do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), atualizados na véspera, ante o nível de 46,52 por cento 

em junho – antes do desligamento da maior parte de térmicas. 

No Sudeste/Centro-Oeste, o nível passou de 63,75 por cento em junho para 50,9 por cento atualmente. 

No Sul, subiu de 80,83 por cento para 82,6 por cento. Já no Norte, o nível das represas caiu de 93,55 

por cento em junho para 60,7 por cento. Em julho, após a decisão de desligar as 34 térmicas e antes da 

notícia de religamento de 1.000 MW no Nordeste, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, estimou que 

durante o período seco o uso dos reservatórios das hidrelétricas resultaria em uma depreciação de 8 

por cento até novembro. 
Agência Reuters 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) O aumento da participação da energia hidráulica na matriz energética brasileira foi possível com 

a entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Amazonas. 

b) O “período seco” mencionado no texto refere-se à confirmação da hipótese de aquecimento global, 

ao contrário de uma variação normal dos índices pluviométricos para essa época do ano. 

c) As usinas hidrelétricas continuam a ser uma opção energética viável economicamente. A opção 

por essa fonte de energia foi acentuada no país a partir do governo Geisel, em um contexto de uma 

crise energética mundial. 

d) A opção brasileira pela hidreletricidade contraria o que se verifica nas maiores economias do 

mundo. Em razão de preocupações ambientais, inexistentes na legislação brasileira, países como 

EUA, Canadá, Rússia e China não utilizam esse método ultrapassado de geração de energia. 

e) Entre as fontes térmicas utilizadas como complemento na geração de eletricidade no Brasil, as 

usinas nucleares de Angra I, II e III ocupam maior participação do que as usinas movidas a gás 

natural, petróleo e carvão mineral. 
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Questão contexto 

 

Sabe-se que a energia eólica e solar são fontes seguras e limpas para se investir. Neste sentido, de 

acordo com seus conhecimentos sobre a geografia física do Brasil e ao observar as imagens abaixo, 

aponte as regiões do Brasil onde esse investimento poderia ser feito. Depois disso discorra sobre os 

motivos pelos quais esse investimento não acontece. 
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Gabarito 

 

1. E 

O primeiro contraste que pode ser observado na comparação entre os dois mapas é a grande 

representação de um potencial hidrelétrico numa área de baixa densidade demográfica. Além disso, 

menos da metade do potencial está de fato em operação. 

 

2. B 

Assim como o café, a cana de açúcar é amplamente cultivada no Brasil tradicionalmente. 

 

3. E 

O investimento do Brasil em cana para etanol poderia provocar uma possível crise alimentar. A cana de 

açúcar é muito plantada no Brasil, sendo um produto primário barato que se destina para as indústrias 

alimentícias. Se ele fosse muito valorizado e destinado para a produção de combustível, muitos alimentos 

iriam subir de preço por dependerem do açúcar que iria encarecer nos mercados. 

 

4. C 

A Amazônia Legal passou por vários investimentos que incentivam a exploração mineral e de energia. As 

obras de maior impacto são as hidrelétricas que afetam negativamente muitíssimas comunidades além 

de causaram imenso dano ambiental. 

 

5. B 

Para acertar a questão, é preciso associar as áreas de maior extração de petróleo localizadas nos litorais, 

próximo a origem da matéria prima. 

 

6. E 

A existência da delimitação histórica antropocênica não é consenso entre os acadêmicos. Porém, é 

inegável o tamanho do impacto e escala de alteração a humanidade é atualmente capaz de produzir.  

 

7. A 

O Nordeste brasileiro se destaca por ser a região que mais produz energia elétrica a partir das usinas 

eólicas, estas sendo capaz de suprir cerca de 50% da demanda energética da região e é responsável por 

aproximadamente 85% da energia eólica fornecida no país. O Nordeste possui este destaque pois está 

localizado em uma área de ocorrência de ventos unidirecionais e constantes. 

 

8. C 

A única afirmativa incorreta é IV pois o etanol não é a maior fonte energética brasileira. No sentido de 

produção de combustíveis, são os combustíveis fósseis, e no sentido de produção de eletricidade são as 

hidrelétricas. 

 

9. C 

As florestas energéticas são um exemplo de silvicultura pois são criadas com o objetivo de evitar o 

desmatamento sobre as florestas naturais. Elas contribuem para o fornecimento de biomassa florestal 

para, por exemplo, produção de biocombustíveis. Além disso, o reflorestamento para uso energético 

exerce um importante papel na utilização de terras degradadas. 
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10. C 

No período das chamadas crises do petróleo, se intensificou no Brasil o incentivo governamental à 

produção de energia a partir das hidrelétricas, fonte essa até hoje a mais utilizada no país para a produção 

de eletricidade. 

 

 

Questão Contexto  

 
A energia eólica poderia receber mais investimento no Nordeste e nas áreas de litoral onde tem mais 

vento. A energia solar é feita em algumas casas do Brasil mas poderia ser feita em larga escala na região 

Amazônica que recebe forte incidência solar e também no Sudeste onde a variação dessa radiação não 

é tão abrupta de acordo com as estações, como é no Norte do país, por exemplo. Essas fontes de energia 

não recebem investimento pleno porque o Brasil tem a questão do potencial hídrico que consegue abarcar 

a imensa necessidade por energia da população. Também porque existem grupos que controlam a 

situação energética e investem amplamente nas hidrelétricas por ser um investimento mais lucrativo. As 

tecnologias para desenvolver tais fontes mais sustentáveis também são mais caras e menos comuns em 

larga escala. 
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A era Napoleônica 

 

Resumo 

 

O governo de Napoleão Bonaparte foi responsável por consolidar os ideais burgueses implementados 

durante a Revolução Francesa. Podemos dividir o governo napoleônico em três períodos: Consulado, Império 

e Governo dos cem dias. Napoleão além de consolidar os ideais burgueses na França, foi responsável por sua 

expansão pela Europa, permitindo o surgimento de movimentos burgueses que desencadeariam os 

movimentos de 1820, 1830 e1848.  

Na fase do Consulado, Napoleão dividia  o poder com mais dois cônsules. Nesse contexto, foi aprovada 

a Constituição do Ano X, assim como buscou-se a reestruturação da economia e das instituições burguesas.  

Para isso ele criou o franco (moeda francesa), o Banco da França e  concedeu empréstimos e incentivos a 

agricultores e industriais. O  general também reformou a educação, criando os liceus. Além disso, reatou as 

relações entre estado e igreja e estabeleceu a igualdade entree os cidadãos perante a lei com o Código Civil 

Napoleônico, no ano de 1804. 

No Império, Napoleônico prosseguiu  busando consolidar as instituições burgueses.  Como sua 

popularidade havia crescido imensamente, principalmente por conseguir dominar a crise que assolava a 

França após a Revolução. Como a França parecia abandonar as diversas dificuldades que ameaçavam a 

efetivação do processo revolucionário burguês, Napoleão, que já havia sido proclamado como cônsul-vitalício, 

realizou um novo plebiscito junto à população. Dessa vez, a votação iria decidir se o antigo general poderia 

alçar à posição de imperador. Prestigiado pela decisão de seus governados, Napoleão se auto-coroa 

imperador na catedral de Notre-Dame, com as devidas bênçãos do papa. 

Nesse contexto se inicia  a expansão Francesa, Napoleão e a burguesia francesa desejavam levar os 

ideais e instituições da revolução a outros países, assim como almejavam conquistar a hegemonia comercial 

e industrial europeia. Devido a isso, Napoleão decretou o Bloqueio Continental, proibindo os países europeus 

de comercializarem com a Inglaterra. Os países que o desobedeceram foram invadidos, entre eles podemos 

citar Portugal  e Espanha. Vale lembrar que as invasões napoleônicas são fundamentais para a compreensão 

do processo de independência nas Américas. Apesar disso, o Bloqueio Continental foi fracasso, já que a 

indústria francesa não era capaz de suprir a demanda dos demais países  da Europa.  

Após diversas vitórias, Napoleão foi derrotado na Rússia em 1812. Outra derrota ocorreu em 1813, com 

a Batalha nas nações. Com a entrada da coligação (Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra) em Paris em 1814, 

Napoleão assinou o Tratado de Fontainebleau, onde abdicou do trono e foi exilado na Ilha de Elba no 

Mediterrâneo. 

A última fase do período napoleônico foi o governo dos 100 dias, iniciado 1815. Ainda no exílio, 

Napoleão foi resgatado da ilha e desembacou na França acompanhado de mil soldados fiéis, e retirou o rei 

Luís XVIII do pode. Bonaparte remotou os planos de expansão mas foi novamenta derrotado na famosa 

batalha de Waterloo . Dessa vez, foi exilado em Santa Helena onde morreu em 1821. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/enem-extensivo-a-era-napoleonica/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=europa-no-seculo-xix
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Exercícios 

 

1. Sobre o Período Napoleônico é correto afirmar que:   

a) as campanhas napoleônicas apoiaram o movimento denominado Conjura dos Iguais e 

disseminaram os ideais do proletariado revolucionário francês.  

b) de uma maneira geral, pode ser apontado como o momento em que se consolidaram as 

instituições burguesas na França.  

c) Portugal, tradicional aliado da França, foi um dos primeiros países a aderir ao Bloqueio Continental 

em troca da ajuda na transferência da família real para a colônia Brasil.  

d) o império foi marcado pelos acordos de paz com a Inglaterra, que via na França uma aliada na 

propaganda da mentalidade capitalista burguesa.  

e) a ascensão do império de Bonaparte foi concretizada a partir dos acordos políticos na Península 

Ibérica, evitando as lutas nacionalistas e oposicionistas. 

 
 

2. O Código Civil Napoleônico, promulgado em 1804 e inspirado no Direito Romano, foi fonte de diretrizes 

legais para os países ocidentais capitalistas porque:  

a) assegurava a igualdade civil entre os indivíduos.  

b) extinguia a escravidão nas colônias.  

c) instituía o direito de greve.  

d) limitava o direito à propriedade. 

 
 

3. “Milhares de séculos decorrerão antes que as circunstâncias acumuladas sobre a minha cabeça vão 

encontrar um outro na multidão para reproduzir o mesmo espetáculo.”  
Napoleão Bonaparte. 

 
Sobre o período napoleônico (1799-1815), podemos afirmar que:  

a) consolidou a revolução burguesa na França através da contenção dos monarquistas e jacobinos.  

b) manteve as perseguições religiosas e o confisco das propriedades eclesiásticas iniciadas durante 

a Revolução Francesa.  

c) enfrentou a oposição do exército e dos camponeses ao se fazer coroar imperador dos franceses.  

d) favoreceu a aliança militar e econômica com a Inglaterra, visando à expansão de mercados.  

e) anulou diversas conquistas do período revolucionário, tais como a igualdade entre os indivíduos e 

o direito de propriedade. 
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4. "Senhor do continente, Napoleão disseminou pelos países conquistados os princípios liberais 

franceses (...) e derrubou as velhas estruturas aristocráticas. Assim, os sucessos militares desde a 

Revolução deviam-se, em grande parte, aos princípios ideológicos franceses contra as tiranias do 

Antigo Regime. Entretanto, quando, no período imperial, a invasão foi acompanhada da exploração das 

populações locais e da submissão à França, os sucessos militares foram substituídos pela resistência 

dessas populações e pelo fracasso das conquistas napoleônicas."  

Ao fenômeno descrito no texto pode-se associar que:  

a) a imposição do domínio napoleônico na península Ibérica e na Rússia desembocou na luta 

nacionalista dessas regiões e no início da lenta decadência de Bonaparte.  

b) as guerras de conquista napoleônicas objetivavam eliminar as manifestações nacionalistas e 

liberais decorrentes das idéias implantadas pela Revolução.  

c) o domínio francês sobre as nações européias incentivou e promoveu as revoltas liberais no século 

XIX e retardou os movimentos de independência das colônias da América.  

d) o embargo econômico imposto à Inglaterra favoreceu o desenvolvimento de países emergentes e 

enfraqueceu a economia britânica e o poder militar de Bonaparte.  

e) a hegemonia francesa sobre o continente resultou da neutralização de países poderosos, como a 

Inglaterra, a maior potência econômica do período. 

 

 

5. Pode-se afirmar que embora a consolidação das conquistas burguesas da Revolução de 1789 é devida 

a Napoleão Bonaparte, durante o Império ele também:  

a) tratou a população civil e os governos dos países ocupados conforme os princípios da Revolução 

Francesa.  

b) abalou o maior dos legados revolucionários: os princípios da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade.  

c) promoveu a edificação dos ideais do Estado Liberal: o regime republicano e a democracia 

representativa.  

d) estimulou as lutas anticoloniais através da difusão da ideia do militarismo como forma de controle 

do poder. 

e) implantou uma das mais radicais ditaduras populares que culminou no estabelecimento da Era do 

Terror.  
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6. As campanhas militares napoleônicas impuseram o domínio do Estado francês sobre diversas nações 

europeias. Um dos efeitos dessas campanhas foi:  

a) a disseminação dos princípios liberais franceses, especialmente o Código Civil, que abalou as 

velhas estruturas aristocráticas.  

b) o fortalecimento dos fundamentos do Estado oligárquico, com a retomada dos privilégios dos 

antigos senhores feudais.  

c) a ampliação do poder eclesiástico sobre a estrutura do Estado, a partir de uma bula assinada pelo 

papa Pio VII e Napoleão.  

d) a destruição do poderio naval dos ingleses, com graves consequências para o comércio de suas 

manufaturas.  

e) a proliferação dos ideais jacobinos, difundidos intensamente pelos soldados franceses nas 

regiões conquistadas.  

 
 

7. O mapa a seguir mostra a Europa Ocidental nos anos iniciais do século XIX. A situação assinalada 

resultou na vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 1808.  

 

 
 

Portanto, o mapa retrata:  

a) O Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre D. João e Lord Strangford, que garantia 

liberdade comercial para ingleses e portugueses.  

b) O Tratado de Fontainebleau, assinado por França e Espanha, que supunha a invasão de Portugal e 

divisão de suas colônias.  

c) A Convenção Secreta, acordo entre Inglaterra e Portugal, que determinava a defesa marítima dos 

lusitanos pelos ingleses.  

d) o Bloqueio Continental determinado por Napoleão Bonaparte, que proibia os países europeus de 

comercializarem com os ingleses. 
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8. Durante o império de Napoleão Bonaparte (1804-1814), foi instituído um Catecismo, que orientava a 

relação dos indivíduos com o Estado.  

O cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão 1o, nosso 

imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a 

conservação e defesa do império e de seu trono; nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua 

salvação, e pela prosperidade espiritual e material do Estado.  
Catecismo Imperial de 1806. 

 
O conteúdo do Catecismo contradiz o princípio político da cidadania estabelecido pela Revolução de 

1789, porque: 

a) o cidadão participa diretamente das decisões, sem representantes políticos e comandantes 

militares.  

b) a cobrança de impostos pelo Estado impede que o cidadão tenha consciência de seus direitos.  

c) a cidadania e a democracia são incompatíveis com as formas políticas da monarquia e do império.  

d) o cidadão foi forçado, sob o bonapartismo, a romper com o cristianismo e o papado.  

e) o cidadão reconhece os poderes estabelecidos por ele e obedientes a leis. 

 
 

9. Napoleão Bonaparte, para os franceses, foi  
"... o mais bem-sucedido governante de sua longa história. Triunfou gloriosamente no exterior, mas, em 

termos nacionais, também estabeleceu ou restabeleceu o mecanismo das instituições francesas como 

existem até hoje."   
HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. 1789-1848. p. 94. 

 
"Foi preciso esperar a consolidação napoleônica para haver um novo interesse pela indústria."  

FALCON, Francisco e MOURA, Gerson. A formação do mundo contemporâneo. p 35. 

  
Levando em consideração as medidas e as transformações do período napoleônico, assinale a 

alternativa correta: 

a) As principais reformas napoleônicas durante o Consulado foram: a institucionalização do Código 

Civil em 1804, garantindo a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade 

privada, a proibição de organização sindical operária e a criação da Sociedade de Fomento à 

Indústria, para incentivar o desenvolvimento da indústria francesa.   

b) A França, no início do século XVIII, já era um país que apresentava embriões de uma sociedade 

capitalista, cujas forças dinâmicas apontavam para um desenvolvimento industrial autêntico, o 

que foi interrompido com a agitação revolucionária e só retomado com a Era Napoleônica.   

c) As Guerras Napoleônicas na Europa desorganizaram a economia do continente e retardaram a 

difusão das instituições impulsionadoras do capitalismo.   

d) A Era Napoleônica fortaleceu os ideais aristocráticos do Antigo Regime colocando a França 

como uma nação-moderna.   
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10. Leia este texto:  
Antes, Napoleão havia levado o Grande Exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do império 

continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o Antigo Regime, por toda parte onde encontrou 

tempo para fazê-lo; por isso também, seu reinado prolongou a Revolução, e ele foi o soldado desta, 

como seus inimigos jamais cessaram de proclamar.  
 LEFEBVRE, Georges. A Revolução Francesa. São Paulo: IBRASA, 1966. p. 573. 

Tendo-se em vista a expansão dos ideais revolucionários proporcionada pelas guerras conduzidas por 

Bonaparte, é CORRETO afirmar que:  

a) os governos sob influência de Napoleão investiram no fortalecimento das corporações de ofício e 

dos monopólios. 

b) as transformações provocadas pelas conquistas napoleônicas implicaram o fortalecimento das 

formas de trabalho compulsório.  

c) Napoleão, em todas as regiões conquistadas, derrubou o sistema monárquico e implantou 

repúblicas.  

d) o domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa europeu, pois fundiu pequenos territórios, 

antes autônomos, e criou, assim, Estados maiores. 

e) os países da Península Ibérica, como Portugal e Espanha, foram os únicos do continente Europeu 

a não serem afetados pelas guerras napoleônicas. 
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Gabarito 

 

1. B  

Napoleão terminou de consolidar as instituições da revolução francesa, fundamentada em ideais 

burgueses. 

 

2. A 

A igualdade civil é um dos principais ganhos da Revolução, pondo fim aos privilégios feudais. 

 

3. A 

Bonaparte consolidou os ideais da burguesia em ascensão naquele contexto. 

 

4. A 

Napoleão foi derrotado especificamente na Rússia, levando a derrocada de seu império. 

 

5. B 

Napoleão expandiu os ideais revolucionários pela Europa, no entanto, sua autoritária também  abalou uma 

das grandes bandeiras de revolução: os ideais de liberdade e igualdade. 

 

6. A 

O código civil foi a ponta da espada dos princípios liberais defendidos por napoleão já que sinterizava os 

ideais burgueses. 

 

7. D 

O bloqueio continental foi o principal traço da política externa de Napoleão. 

 

8. E 

A instituição de catecismo ofende diversos princípios da revolução francesa. 

 

9. A 

A missão do consulado era recuperar a França da profunda crise desencadeada pelos anos de processo 

revolucionário. 

 

10. D 

Napoleão expandiu a revolução e redefiniu os mapas europeus criando estado novos como a 

Confederação do Reno. 
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O congresso de Viena e as Revoluções de 1820, 1830 e 1848 

 

Resumo 

 

O Congresso de Viena foi uma reunião dos chefes de estados absolutistas para restaurar a situação 

geopolítica e ideológica da Europa. As Guerras Napoleônicas haviam transformado a organização territorial e 

política dos países europeus. As tropas napoleônicas levavam consigo as teorias liberais e as diretrizes 

econômicas, políticas e ideológicas burguesas construídas na França durante o período revolucionário, o que 

era visto como uma ameaça pelos monarcas absolutistas. 

 

 
O mapa representa a expansão napoleônica. 

 

O Congresso aconteceu na cidade de Viena na Áustria em 1814, contou com a presença do Czar Alexandre I 

da Rússia, Klemens Metternich príncipe da Áustria, Charles Talleyrand diplomata francês, Visconde de 

Castlereagh primeiro ministro inglês e Frederico Guilherme III da Prússia.  Estes soberanos foram á Viena 

para reestabelecer o seu controle sobre a Europa, e tomar atitudes para impedir o avanço das ideais liberais. 
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Napoleão observa o mar na Ilha de Santa Helena. 

 

 

A reunião tinha como princípios a legitimidade, permitindo que os governos anteriores ao período 

revolucionário, retornassem aos seus respecticos postos. O princípio do equilíbrio europeu, por sua vez, 

estabeleceu o reordenamento dos territórios europeus para que cada país tivesse poder equivalente. 

Estas diretrizes levaram a Rússia, Áustria e a Prússia a formarem  a Santa Aliança em 1815. Aliança foi projeto 

idealizado pelo czar Alexandre I da Rússia, dentro do contexto do Congresso de Viena, com a finalidade de 

combater os movimentos revolucionários europeus que pretendiam derrubar as monarquias absolutistas. 

Após a Revolução Francesa, os ideais de liberdade e democracia se espalharam pelas nações europeias. 

Neste contexto, a Santa Aliança buscaria uma união das nações absolutistas, através de ações conjuntas, 

para garantir a permanência das monarquias e também o domínio sobre as colônias americanas, reprimindo 

os movimentos de independência. Os lucros obtidos pela Grã-Bretanha com o comércio com as Américas foi 

o principal entrave à Santa Aliança. As ações intervencionistas nas Américas iriam ferir os acordos já firmados 

com a Inglaterra, que se retirou da aliança. O fortalecimento dos Estados Unidos também desmotivou a 

continuidade da ação intervencionista militar na América. 

 

Revoluções 1820, 1830, 1848 

Viena não conseguiu pôr fim no desejo de libertação dos povos europeus e a europa passou por movimentos 

liberais ao longo do século XIX. O período napoleônico e o iluminismo lançaram as bases para as rebeliões, 

elas se dividiam entre as reformistas e republicanas, mas em todas estavam presentes a reclamação pelo 

direito de manifestação, liberdade de imprensa e o direito ao voto. Havia, além disso,  muitas discordâncias: 

muitos pediam o sufrágio universal e eram chamados de radicais ou democratas, já os mais conservadores 

defendiam o voto censitário (por renda), o que geralmente vinha por parte da alta burguesia. 
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Revolução Liberal do Porto (1820) 

A Revolução Liberal do Porto foi um movimento ocorrido em Portugal no ano de 1820, de caráter liberal e anti- 

absolutista. Ele foi importante, pois teve consequências tanto em Portugal, quanto no Brasil.  Entre as 

principais motivações, temos: a queda nos lucros dos comerciantes portugueses, que viram seus negócios 

declinarem no Brasil, após Dom João VI decretar a Abertura dos Portos as Nações Amigas (1808), que 

beneficiou os comerciantes britânicos; bem como a ausência da corte em Portugal, que ficou na condição de 

protetorado do Reino Unido, desde a transferência da Família Real em 1808. Entre os seus principais objetivos, 

podemos citar: o retorno da corte, que estava no Brasil desde 1808, para Portugal; a submissão de D. João VI 

a uma Constituição e a adoção de medidas recolonizadores, com o restabelecimento do Pacto Colonial em 

relação a América Portuguesa. Após o movimento, D. João retorna à Portugal, levando a independência do 

Brasil 

  

1830 

Com o fim da Era Napoleônica, o absolutismo foi restabelecido na França com  a dinastia Bourbon, sob a 

tutela do rei Luís XVIII (1814 - 1824). A partir de então, uma nova Constituição determinava que o rei fosse o 

representante máximo do Poder Executivo, enquanto os demais poderia sofriam com sérias restrições. Com 

isso, os ideais impulsionados pela experiência revolucionária francesa seriam sepultados. Sob a perspectiva 

política, a França se mostrava dividida entre três grupos políticos: os ultras, defensores irrestritos da 

perspectiva absolutista; os bonapartistas, partidários do retorno de Napoleão Bonaparte ao governo; e os 

radicais, que buscavam a imediata retomada dos princípios transformadores de 1789. 

Em 1824, a morte de Luís XVIII acabou agravando as rivalidades políticas. Naquele ano, com o expresso apoio 

das alas políticas mais conservadoras de todo o país, o rei Carlos X passou a fomentar medidas que 

restaurassem o absolutismo do Antigo Regime. No ano de 1830, os liberais venceram as eleições, no entando, 

Carlos X não recuou e, por meio das chamadas Ordenações de Julho, impôs um decreto que retirou o cargo 

de todos os deputados eleitos. Sob a liderança do duque Luís Felipe, jornais, estudantes, burgueses e 

trabalhadores iniciaram manifestações e levantes que conduziriam a Revolução de 1830. Dianta da pressão, 

rei Carlos X abdicou exiliando-se na Inglaterra. duque Luís Felipe assumiu o trono com apoio da burguesia 

francesa. O novo monarca pôs fim a várias ações e leis de natureza absolutista, mas fez questão de preservar 

a excludente barreira política do voto censitário. A Revolução de 1830 sepultou definitivamente a reação 

restauradora do Congresso de Viena. Esses ideais se espalharam por várias partes da europa. 
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Exemplo de barricada muito comum durante as revoluções. 

 

 

1848 

Como Luís Felipe atendeu aos interesses da burguesia, ignorando as demandas populares, causou 

progressiva insatisfação social. Seus opositores o apelidaram de “o rei burguês”. Os adversários uniram-se 

contra Luís Felipe, exigindo uma reforma eleitoral e parlamentar, com o fim do voto censitário. As 

manifestações populares e os confrontos levaram à fuga de Luís Felipe para a Inglaterra. Era a Revolução de 

fevereiro de 1848 na França, o epicentro de explosões por todo o mundo, refletindo o ânimo apaixonado das 

massas por mudanças profundas. Com a derrubada de Luís Felipe, foi proclamada a Segunda República na 

França (a primeira foi a de 1792 a 1804), e as massas populares, com suas várias correntes políticas, 

organizaram um governo provisório, com a função de convocar uma Assembleia Constituinte que elaboraria 

uma nova constituição para o país. Dentre as primeiras medidas do novo governo, destacaram-se o fim da 

pena de morte e o estabelecimento do sufrágio universal nas eleições. 

Os socialistas pressionavam por medidas governamentais que garantissem trabalho, direito de greve e 

limitação das horas de trabalho. Houve a criação das “Oficinas Nacionais“, garantindo trabalho para os 

desempregados. Ao contrário deste, os liberais-moderados, representantes dos grandes proprietários e 

burgueses da França, buscavam barrar as medidas de cunho popular, temendo que desembocassem num 

governo radical como o montanhês de 1793. Em 1848, nas eleições da Assembleia Constituinte, os 

moderados saíram-se vitoriosos. As manifestações se ampliaram e os revoltosos foram massacrados. Ao 

final deste processo, os franceses elegeram Luís Bonaparte como presidente. 
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1848 Fora da França: A Primavera dos Povos 

A Primavera dos Povos foi nome dado às revoltas de cunho liberal e nacionalista pela Europa, a maioria das 

revoltas teve como semente os acontecimentos na Franca até 1848. Elas tinham em comum a inspiração 

socialista, a maioria delas baseadas nos livros e outros escritos dos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, 

como o Manifesto Comunista de 1848. Elas buscavam a emancipação dos operários por meio da socialização 

dos meios de produção (fábricas, serviços e comércio) e a formação de um governo proletário. 

 

 
Representação das revoltas na Hungria 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/enem-extensivo-o-congresso-de-viena-e-as-revolucoes-de-1820-1830-e-1848/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=europa-no-seculo-xix
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Exercícios 

 

1. "O século dezenove produziu um fenômeno sem precedentes nos anais da civilização ocidental, a 

saber, uma paz que durou cem anos (...) sob formas variadas e ideologias mutáveis (...) o resultado 

conseguido era sempre o mesmo, e a paz foi preservada"   
POLANYI, K. A grande transformação. 

Numa das tentativas mais conhecidas de preservar a paz no século XIX e promover a chamada 

"Restauração" após as guerras napoleônicas, realizou-se o Congresso de Viena e criou-se a Santa 

Aliança, em relação aos quais é CORRETO afirmar:  

a) com o firme propósito de evitar grandes conflitos, a Santa Aliança sempre orientou os governos 

restauradores no sentido de buscarem, através de negociações pacíficas, um acordo com os 

insurgentes da década de 20;  

b) os congressistas de Viena consideravam o maior desafio do período da Restauração a supressão 

das revoluções, que ameaçavam a realização dos ideais liberais;  

c) apesar dos objetivos pacifistas, "restauradores" e de manutenção da ordem por parte do 

"Congresso", ocorreram várias alterações nas condições internas e externas de potências e 

Impérios no decorrer do século XIX;  

d) o Congresso de Viena marca o início de um período de cem anos de ausência total de conflitos 

envolvendo nações ocidentais;  

e) ao lado do objetivo maior de preservar a paz, a emancipação das pequenas nacionalidades 

reunidas no Império austro-húngaro estava entre as principais metas do Congresso de Viena 

 

 

2. Tão logo pisei na rua, pela primeira vez respirei o ar das revoluções: o meio da via pública estava 

deserto, as lojas não estavam abertas [...]. As barricadas estavam sendo construídas com arte e por 

um número pequeno de homens, que trabalhavam com muito cuidado. Não agiam como culpados, 

perseguidos pelo medo de serem flagrados em delito, mas com o aspecto de bons operários que 

querem completar o trabalho rapidamente e da melhor forma [...]. Somente o povo portava armas, 

guardava os locais públicos, vigiava, comandava, punia. Era uma coisa extraordinária e terrível ver, nas 

mãos unicamente dos que nada tinham, toda aquela imensa cidade, cheia de tantas riquezas, ou 

melhor, aquela grande nação, porque, graças à centralização, quem reina em Paris comanda a França. 

E assim, foi imenso o terror de todas as demais classes.  

O texto refere-se aos movimentos democráticos de 1848 na Europa, a respeito dos quais podemos 

afirmar CORRETAMENTE que: 

a) constituíram-se numa série de revoltas às quais se juntavam trabalhadores e burgueses contra o 

Antigo Regime.  

b) tiveram pouco significado histórico porque, além de sua curta duração, ficaram restritos à França.  

c) foram um conjunto de revoltas de iniciativa exclusivamente popular, contra o Golpe do 18 Brumário 

de Napoleão Bonaparte.  

d) compuseram uma série de movimentos que eclodiram em toda a Europa, cuja reivindicação 

principal era mudar a forma de governo de autocrática para democrática.  

e) significaram revoluções autênticas, de inspiração socialista, com ampla mobilização popular, 

visando à mudança da ordem social  
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3. A expressão "Revoluções Burguesas" refere-se à múltiplas transformações ocorridas na Europa. A 

alternativa que condiz com a citada expressão é:  

a) domínio da atividade comercial e crescente urbanização da sociedade europeia ao final da Idade 

Média;  

b) processo de expansão comercial comandado pela burguesia e pelos Estados Nacionais europeus 

ao longo da Época Moderna;  

c) movimentos diversos que determinaram mudanças de natureza social, econômica e jurídico-

política, encontrando sua expressão clássica na Inglaterra do século XVII e na Revolução Francesa;  

d) revoluções responsáveis pela implantação do Parlamentarismo na França e pela condução de Luís 

XVI ao poder da Inglaterra;  

e) revoluções comandadas por Kerensky e Lênin respectivamente em março e outubro de 1917 na 

Rússia Czarista. 

 

 

4. Leia o texto abaixo.  

"As revoluções de 1848(...) tiveram muito em comum, não apenas pelo fato de terem ocorrido quase 

simultaneamente, mas também porque seus destinos estavam cruzados, todas possuíam um estilo e 

sentimento comuns, uma atmosfera curiosamente romântico-utópica e uma retórica similar, (...) Era a 

'primavera dos povos' - e, como primavera, não durou."  
HOBSBAWM, Eric J. "A Era do capital". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 33. 

 

 A chamada "Primavera dos Povos", por sua amplitude e radicalidade, apresentou-se como uma enorme 

esperança de mudanças políticas e sociais no continente europeu e até fora dele (influência na 

Revolução Praieira em Pernambuco).  

A opção que caracteriza corretamente um dos movimentos revolucionários daquele período, é:  

a) Em 1848, a rebelião popular em Viena não conseguiu depor o ministro Metternich, dado o apoio do 

Império Russo ao governo conservador.  

b) Na França, a partir da Revolução de Fevereiro, formou-se um governo com a participação de 

socialistas, responsável pela criação das Oficinas Nacionais.  

c) Influenciada pela rebelião ocorrida em Viena, a Lombardia-Veneza rebelou-se contra os austríacos, 

com sucesso, tornando-se o centro do processo de unificação italiana. 

d) d) Como resistência à invasão prussiana, operários franceses tomaram as ruas e ocuparam as 

prefeituras das cidades, gerando o movimento da Comuna da Paris, primeiro governo socialista 

vitorioso da história da humanidade.  

e) Na França, a classe média com o apoio dos camponeses pequenos-proprietários se rebelou contra 

Luís Bonaparte, que, apoiado pela burguesia, deu golpe de Estado e implantou uma ditadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 

História 
 

5. "A nova onda se propagou rapidamente por toda a Europa. Uma semana depois da queda de Luís Filipe 

I, o movimento revolucionário tomou conta de uma parte da Alemanha e, em menos de um mês, já 

estava na Hungria, passando pela Itália e pela Áustria. Em poucas semanas, os governos dessa vasta 

região foram derrubados, e supostamente se inaugurava uma nova etapa da História europeia, a 

Primavera dos Povos". 
Luiz Koshiba, "História - origens, estruturas e processos" 

O texto faz referência: 

a) à Belle Epoque. 

b) às Revoluções de 1848. 

c) à Restauração de 1815. 

d) à Guerra Franco-Prussiana. 

e) às Revoluções liberais de 1820. 

  

 

6. Assinale a alternativa CORRETA, em relação à chamada "Primavera dos Povos".  

a) A "Primavera dos Povos" não influenciou a formação dos movimentos sociais do Século XIX.  

b) Foi uma revolução brasileira, mas que atingiu também outros países do Cone Sul.  

c) Houve influência da "Primavera dos Povos" no Brasil através do movimento dos "Seringueiros".  

d) Atribuição colocada ao movimento revolucionário francês em 1848, que derrubou a monarquia 

de Luis Felipe e trouxe à discussão a exploração burguesa e a dominação política.  

e) A influência da "Primavera dos Povos" se restringiu às preocupações francesas do período. 

 

 

7. O Congresso de Viena, concluído em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte, baseou-se em três 

princípios políticos fundamentais. Assinale a opção que apresenta corretamente esses princípios: 

a) Liberalismo, democracia e industrialismo. 

b) Socialismo, totalitarismo e controle estatal. 

c) Restauração, legitimidade e equilíbrio europeu. 

d) Conservadorismo, tradicionalismo e positivismo. 

e) Constitucionalismo, federalismo e republicanismo. 
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8. Leio o texto e, em seguida, responda: 

“Com a derrota final de Waterloo e a segunda abdicação de Napoleão depois do Governo dos Cem 

Dias, em 22 de julho, a experiência do expansionismo imperial francês chega ao fim com uma 

situação de desastre nacional. Porém, por mais catastrófica que tenha sido a derrota, ela não 

conseguiu anular aquela que talvez tenha sido a principal obra do Império Napoleônico, apesar das 

graves contradições presentes no seu projeto.”  
MONDAINI, Marco. Guerras Napoleônicas. In: MAGNOLI, Demétrio. (org). História das Guerras. São Paulo: Contexto, 2013. 

p. 189-287. p. 212. 

 

O autor do trecho acima, Marco Mondaini, indica que, apesar da derrota em Waterloo, o legado da Era 

Napoleônica permanecia na Europa. Entre os aspectos desse legado, é possível citar: 

a) a legislação sobre o poder divino dos reis, derivada do Código Civil Napoleônico. 

b) o respeito ao ritual da coroação pelo papa e ao Sacro Império Romano-Germânico. 

c) as guerras aristocráticas, sem presença dos cidadãos comuns. 

d) o nacionalismo e o imperialismo, que contaminariam toda a Europa no século XIX. 

e) a visão econômica estratégica que privilegiava a aristocracia em vez da burguesia. 

 

 

9. Tem havido um bom número de grandes revoluções na história do mundo moderno, e certamente a 

maioria bem-sucedida. Mas nunca houve uma que tivesse se espalhado tão rápida e amplamente, se 

alastrando como fogo na palha por sobre fronteiras, países e mesmo oceanos. 1848 foi a primeira 

revolução potencialmente global, cuja influência direta pode ser detectada na insurreição de 1848 em 

Pernambuco (Brasil) e poucos anos depois na remota Colômbia.  
HOBSBAWM, Eric. A era do capital: 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 30. (Adaptado) 

   

A onda revolucionária de 1848 estava ligada, inicialmente, à delicada conjuntura sociopolítica da França 

que, entre outros aspectos, caracterizava-se 

a) pela consolidação, durante o reinado de Luís Felipe, das conquistas burguesas, o que gerou a 

revolta do proletariado.    

b) pela instabilidade institucional, resultante das promessas não cumpridas do republicanismo 

francês e da ascensão das camadas populares.    

c) pelo protagonismo político do movimento operário que, apesar de sua importância, ainda se 

mostrava desorganizado e sem lideranças expressivas.    

d) pela aliança política entre os setores conservadores e a Igreja Protestante, principal força religiosa 

da França, para conter o crescimento do proletariado.    
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10. Signos infalíveis anunciam que, dentro de poucos anos, as questões das nacionalidades, combinadas 

com as questões sociais, dominarão sobre todas as demais no continente europeu.  
Henri Martin, 1847. 

 

Tendo em vista o que ocorreu século e meio depois dessa declaração, pode-se afirmar que o autor  

a) estava desinformado, pois naquele momento tais questões já apareciam como parcialmente 

resolvidas em grande parte da Europa.  

b) soube identificar, nas linhas de força da história europeia, a articulação entre intelectuais e 

nacionalismo.  

c) foi incapaz de perceber que as forças do antigo regime eram suficientemente flexíveis para 

incorporar e anular tais questões.  

d) demonstrou sensibilidade ao perceber que aquelas duas questões estavam na ordem do dia e 

como tal iriam por muito tempo ficar.  

e) exemplificou a impossibilidade de se preverem as tendências da história, tendo em vista que uma 

das questões foi logo resolvida.  
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Gabarito 

 

1. C 

A Congresso não pôde conter o avanço das ideias liberais na Europa. 

 

2. E 

Os movimentos de 1848 tentaram uma ruptura com a ordem vigente, já que estes tinham inspiração 

socialista. 

 

3. C 

Os movimentos do século XIX foram inspirados em ideais liberais propagados, por exemplo, pela Rev. 

Francesa. 

 

4. B 

Os movimentos de 1848, diferentemente dos anos anteriores, teve forte influência socialistas, devido a 

isso é denominado como “primavera dos povos”. 

 

5. B 

A Primavera dos Povos simboliza a mobilização de classes populares, marco do século XIX. 

 

6. D 

1848 foi um ano de ruptura, pois mesmo que fracassadas as revoluções socialistas que colocaram o 

operário como dono de seu destino surgiram naquele momento histórico. 

 

7. C  

Tendo caráter antiliberal, o Congresso de Viena defendeu fundamentalmente a restauração do cenário 

político, econômico e social que vigorava na Europa antes da Revolução Francesa. De tal modo, os 

integrantes dessa importante reunião deram apoio à reintegração das monarquias nacionais, à 

recuperação dos antigos limites territoriais e à autoridade das nações metropolitanas sobre as suas 

colônias. 

 

8. D 

Napoleão Bonaparte mudou efetivamente a configuração geopolítica da Europa. A formação de um 

exército de cidadãos incitou as massas de outros países ao nacionalismo e ao desenvolvimento de 

impérios com grande potência econômica e militar, cuja rivalidade conduziria à Primeira Guerra Mundial, 

em 1914. 

 

9. B 

Somado a isso, é importante ressaltar a influências dos ideais do socialismo científico. 

 

10. D 

O nacionalismo exacerbado foi uma das principais causas das duas Grandes Guerras Mundiais. 
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Aprofundamento em História Colonial Brasileira 

 

Resumo 

 

Neste resumo iremos abordar aspectos relavantes acerca da sociedade, da economia e da política  no 

período colonial. 

 

Aspectos econômicos 

A economia colonial seguia os interesses do mercado e do Império Português O produto escolhido para 

dar início a colonização foi o açucar, extremamente lucrativo nos mercados europeus, mas também pelo clima 

e solo propícios,  e que seguiu o modelo de plantion.  Até a invasão holandesa no Nordeste,  o açúcar se expandiu 

pelo litoral, da Vila de São Vicente até o Nordeste nas cidades de Olinda e Recife. Após o fim da União Iberica e 

a  expulsão dos holandeses do nordeste, chegou ao fim a exclusividade portuguesa e se iniciou uma fase de 

declínio da produção açucarerai, que vai perder protagonismo no sistema colonial. Se o açúcar ocupou a faixa 

litorânea, a principal ocupação do interior pode ser creditada a pecuária, voltada para o mercado interno. O gado 

era criado principalmente no sertão Nordestino e no Sul do Brasil 

 Para a recuperação dos cofres portugueses depois da Restauração (1640), D. Pedro II de Portugal 

incentivou a produção de Tabaco no Nordeste e no Sul, especialmente na região do Rio de Janeiro. Este era 

vendido nos mercados europeus, mas também utilizado como moeda de troca por escravos na Costa da Mina 

e em Angola.   No norte, a principal atividade  era exploração extrativista das Drogas do Sertão, que se resumia 

em especiarias típicas da Amazônia e a pesca e caça de animais na região. 

No século XVIII, o ouro achado pelos bandeirantes em Minas Gerais marcou a história não pelos seus 

recordes de produção, mas pela integração dos mercados coloniais. O ouro foi capaz de integrar a produção de 

alimentos e abrir novos caminhos que integravam as regiões do país. 

 

Política Colonial 

Os primeiros colonos europeus iniciaram o contato com os nativos no que chamamos de período pré-

colonial (1500-32). Em um primeiro momento, a relação se deu através do escambo e da retirada de pau-brasil 

através do trabalho dos nativos. Em um primeiro momento, não ocorreu a efetiva ocupação do território, já que 

havia maior interesse por parte do lucrativo comércio de especiais indianas. 

A partir de 1532, o comércio de especiais já não dava mais tanto lucro e, devido a isso, se iniciou a efetiva 

ocupação do território. As terras coloniais foram divididas em capitanias hereditárias, faixas de terra ao longo 

do litoral que, ao menos em um primeiro momento, respeitaram os limites de Tordesilhas.  

Os sistema de capitais foi um fracasso administrativo, o que pode ser atribuído a falta de recursos dos 

donatários, a dificuldade causada pelos ataques de nativos e estrangeiros, assim como a dificuldade de 

admnistração dos extensos territórios. Para auxiliar as capitanias, o Governo Geral foi instalado em Salvador, o 
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que centralizava o poder nas mãos do Governador Geral e era responsável pela administração política. Outros 

dois cargos auxiliavam o governador, o Capitão Mor cuidava da defesa do território e o Tesoureiro Mor cuidava 

das finanças da colônia. 

Além do Governo Geral, foi criadas as Câmaras Municipais. Elas  representavam o poder local das vilas 

no período colonial. Instaladas nas sedes das vilas e compostas por 3 ou 4 vereadores – que eram conhecidos 

popularmente como “homens bons”,  estes eram integrantes da elite colonial.  

 

Sociedade Colonial 

A sociedade colonial era um reflexo da própria estrutura econômica, acompanhando suas tendências e 

mudanças.  Deste modo, o Nordeste açucareiro do século XVI era essencialmente ruralizado, patriarcal, elitista, 

escravista e marcado pela imobilidade social, tendência que se mantém ao longo do período colonial. 

No século XVIII, com a mineração, a sociedade passou por notórias transformações. O crescimento 

populacional, a intensificação da vida urbana e o desenvolvimento de outras atividades econômicas para 

atender a essa nova realidade. Embora ainda conservasse o seu caráter elitista, a sociedade do século XVIII 

pode ser considerada mais heterogênea e marcada por uma relativa mobilidade social, embora conservasse 

seu caráter escravista. 

Se construíssemos uma pirâmide social, os senhores de engenho ocupariam o topo da hierarquia, 

exercendo o poder sobre sua família e sobre outras pessoas que viviam em seus domínios, sob sua proteção; 

Era a chamada família patriarcal. Estes possuíam escravos e tinham alto poder econômico. Abaixo deles 

encontraríamos uma camada intermediária, composta de pessoas livres, como religiosos, feitores, capatazes, 

militares, comerciantes, artesãos e funcionários públicos. 

A maior parte da população era composta por africanos escravizados – dos mais variados grupos 

étnicos e troncos linguísticos - que formavam a base da estrutura social.  As mulheres não participavam da vida 

política – eram consideradas submissas - e tinham poucos direitos. Sua função limitava-se a cuidar da casa e 

dos filhos. Os indígenas – de forma geral - viviam à margem da estrutura social, apesar das tentativas dos 

missionários de integrá-los à sociedade, por meio da catequese. Quando integrados, geralmente compunham 

a base social como escravos. 
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Exercícios 

 

1. Desdobramento da expansão comercial europeia, a ocupação de terras na América Portuguesa 

consolidou o sistema colonial, fazendo do povoamento um meio de  
a) absorver o excedente demográfico europeu, impulsionado pelo crescimento das atividades 

econômicas mercantis.  

b) assegurar a rentabilidade das atividades extrativistas em patamar superior ao comércio de 

especiarias no Oriente.  

c) garantir aos colonos a propriedade privada da terra, bem como o acesso ao lucro decorrente do 

comércio com os países europeus.  

d) efetivar a posse do extenso território pelos portugueses, permitindo a exploração agrícola com base 

na grande propriedade.  

e) permitir ao colono desenvolver a produção de artigos manufaturados, impulsionando a formação 

de um mercado interno. 

 

 

2. Os portugueses chamaram de tapuias os grupos indígenas que julgavam bárbaros, por seus hábitos 

culturais distintos dos que habitavam o litoral e por seu poder de resistência aos portugueses.  
a) Contextualize historicamente os significados de Guerra Justa para os portugueses a partir do fim 

da Idade Média.  

b) Indique duas práticas dos indígenas que os portugueses consideravam bárbaras. 

 

 

3. A forte e atual presença de usos e costumes dos iorubás na Bahia deve-se  

a) à sua chegada no último ciclo do tráfico dos escravos na região, no fim do século XVI e início do 

XVII.  

b) à vitória dos portugueses sobre os holandeses no Golfo da Guiné, de onde vieram para o Brasil 

numerosos escravos embarcados no forte São Jorge da Mina.  

c) ao controle pelos portugueses da costa do Congo, onde obtinham um grande número de escravos, 

trocados por barras de ferro.  

d) à presença numerosa desse povo em Angola, onde era realizado o comércio entre a África e a Bahia, 

envolvendo escravos e o tabaco.  

e) à resistência cultural desses descendentes de escravos oriundos dirmemente ligados aos preceitos 

religiosos africanos. 
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4. "O que o canavial sim aprende do mar:  

o avançar em linha rasteira da onda;  

o espraiar-se minucioso, de liquido.  

alagando cova a cova onde se alonga.  

O que o canavial não aprende do mar:  

o desmedido do derramar-se da cana;  

o comedimento do latifúndio do mar,  

que menos lastradamente se derrama. "  

João Cabral de Melo Neto, “O mar e o canavial", in A educação pela pedra. Antologia poética. Rio de Janeiro, José Olympio 

Editora, t999  

João Cabral, recifense, relacionou, no fragmento do poema acima, mar e canavial. A associação 

considera; semelhanças e diferenças entre eles e pode ser compreendida se considerarmos que:  

a) "o avançar em linha rasteira" do canavial é uma menção á expansão da produção açucareira m 

região Nordeste e especialmente no Estado de Pernambuco iniciada no período colonial e encerrada; 

no Império.  

b) o mar e as praias de Pernambuco sempre foram, a( lado da cana, as únicas fontes de riqueza da 

região Nordeste, desde o período colonial até os dias de hoje.  

c) "o desmedido do derramar-se da cana" é uma referência crítica á organização da produção 

açucareira em latifúndios, unidades produtoras de grande porte.  

d) as lavouras de cana sempre estiveram localizadas no interior de Pernambuco, distantes do litoral, e 

a relação com o mar é para mostrar a totalidade geográfica do Estado.  

e) "alagando cova a cova onde se alonga" é uma sugestão de que o plantio da cana, assim como o mar, 

provocou, ao longo de sua história, muitas mortes. 

 

 

5. A criação, em território brasileiro, de gado e de muares (mulas e burros), na época da colonização 

portuguesa, caracterizou-se por  

a) ser independente das demais atividades econômicas voltadas para a exportação.  

b) ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de proprietários que se opunham à escravidão.  

c) ter estimulado a exportação de carne para a metrópole e a importação de escravos africanos.  

d) ter-se desenvolvido, em função do mercado interno, em diferentes áreas no interior da colônia.  

e) ter realizado os projetos da Coroa portuguesa para intensificar o povoamento do interior da colônia. 
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6. Leia o texto a seguir, escrito pelo Padre Antonil em 1711.  

Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, 

conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. E do modo como se há com eles, depende 

tê-los bons ou maus para o serviço. Por isso, é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-

las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. E porque comumente são de nações diversas, e uns mais 

boçais que outros e de forças muito diferentes, se há de fazer a repartição com reparo e escolha, e não 

às cegas. No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários PPP, a saber, pau, pão e pano. 

E, posto que comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão 

abundante fosse o comer e o vestir como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco 

provada, ou levantada; e com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são certos, de que se 

não usa nem com os brutos animais...  
Adaptado de: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982. 

p.89. Coleção Reconquista do Brasil. Disponível em: . Acesso em: 1 ago. 2012. 

 

a) Considerando o Período Colonial brasileiro, explique a afirmativa “Os escravos são as mãos e os pés 

do senhor de engenho”.  

b) Qual a posição assumida pelo Padre Antonil frente ao tratamento dispensado aos escravos? 

 

 

7. A economia das possessões coloniais portuguesas na América foi marcada por mercadorias que, uma 

vez exportadas para outras regiões do mundo, podiam alcançar alto valor e garantir, aos envolvidos em 

seu comércio, grandes lucros. Além do açúcar, explorado desde meados do século XVI, e do ouro, 

extraído regularmente desde fins do XVII, merecem destaque, como elementos de exportação presentes 

nessa economia:  
a) tabaco, algodão e derivados da pecuária.  

b) ferro, sal e tecidos.  

c) escravos indígenas, arroz e diamantes.  

d) animais exóticos, cacau e embarcações.  

e) drogas do sertão, frutos do mar e cordoaria. 

 

 

8. No século XVII, a intensificação das expedições que o mapa identifica foi consequência da interrupção 

do comércio de escravos na região, devido  

a) à invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses, que também controlavam o mercado de 

escravos africanos.  

b) à ambição da burguesia portuguesa em explorar as riquezas naturais, por meio da mão-de-obra 

indígena.  

c) ao domínio dos postos de comércio internacional de escravos africanos pela burguesia mercantil 

Inglesa.  

d) à desvalorização da mão-de-obra do negro africano nos mercados de escravo da América 

portuguesa.  

e) à ação das missões jesuíticas na defesa da extinção do tráfico negreiro na região do Atlântico sul. 
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9. “(…) as Visitações Inquisitórias e as Devassas constituíram momentos terríveis em que a fissura se fazia 

funda e expunha os desníveis entre dois mundos inconciliáveis: o da Inquisição e o da religiosidade 

popular”.  
Lauro Mello e Souza, O Diabo na Terra de Santa Cruz, p 374 

Cite as características da religiosidade popular do período e diga o que significou a Inquisição no Brasil- 

Colônia. 

 

10. Em relação à política de abastecimento das autoridades metropolitanas para a Capitania de Minas Gerais, 

os fatores econômicos foram menos determinantes que os políticos. Essa afirmação justifica-se porque 

tais autoridades  

a) se encarregavam de estocar os alimentos e de reparti-los entre todos os moradores da região, 

evitando a ação dos atravessadores. 

b) adotavam medidas para evitar a escassez de produtos, especialmente a carne, buscando impedir 

motins e tumultos na região.  

c) concentravam as sesmarias nas mãos de indivíduos com grandes plantéis de escravos, tendo em 

vista a expansão da monocultura.  

d) distribuíam as datas visando ao aumento da safra anual de grãos, que atenderia às demandas da 

população. 
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Gabarito 

 

1. D 
A posse dos territórios coloniais se inseria na lógica mercantilista, de manter a balança comercial da 

metrópole favorável e acumular metais preciosos. 

 

2.  

a) Guerra Justa era um conceito medieval e cristão utilizado pelos portugueses em suas ações 

expansionista contra os que consideravam inimigos da fé cristã, como muçulmanos e indígenas em 

diferentes contextos. Por meio das guerras justas, os portugueses encontravam os meios para 

escravizar as populações indígenas sem as proibições impostas pela coroa. 

b) Entre as práticas indígenas consideradas bárbaras pelos portugueses poderiam ser citadas: 

antropofagia, poligamia, idolatria, feitiçaria, politeísmo, nudez, violência endêmica etc. 

 

3. E 

Os iorubas mantiveram sua cultura e religião mesmo nas senzalas como forma de preservação e 

resistência da cultura de sua terra. 

 

4. C 

A coroa adotou o  latifúndio como forma de ocupação da terra, gerando um cenário de enorme 

concentração fundiária que existe até os dias atuais. 

 

5. D 

A pecuária  era extremamente importante, tanto para fornecer  alimentos quanto para o transporte no 

interior da colônia. 

 

6.  

a) O candidato deve relacionar a noção de que os escravos são as mãos e os pés dos senhores de 

engenho com os trabalhos na propriedade rural, do plantio ao fabrico do açúcar. Isto é, constituem as 

bases fundamentais da economia colonial.  

b) Em relação ao tratamento dispensado aos escravos, Antonil observa que, embora seja recomendado 

que se empreguem os PPP, muitas vezes os castigos são mais abundantes que a vestimenta e a 

alimentação, ou seja, Antonil indica o desequilíbrio no tratamento dado aos escravos. Em outras 

palavras, recomenda aos senhores que castiguem os escravos na “medida correta”, sem exageros.   

 

7. A 

O tabaco era uma moeda de troca importante por escravos na costa africana, o algodão atendia às 

demandas da indústria têxtil e o gado, além de alimentar a colônia, alimentava a metrópole. 

 

8. A 

No período da União Ibérica (1580-1640) ocorreu a invasão do território brasileiro pelos holandeses, que 

além desse feito, também controlaram importantes entrepostos no continente africano, fornecedores de 

mão de obra escrava negra. Com isso, ganhou destaque as expedições que adentravam os sertões para 

capturar silvícolas destinados à escravidão no planalto vicentino.  
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9. A religiosidade popular no Brasil-Colônia caracterizou-se por um profundo desconhecimento do 

catolicismo oficial: seus dogmas, sacramentos e a própria missa. A religiosidade popular era híbrida. Era a 

fusão de mitos e tradições europeias seculares – um universo cultural cheio de monstros, seres 

sobrenaturais, – a espiritualidade dos orixás e a magia indígena! Tudo oculto sob um cristianismo de 

fachada.  

Na verdade, foi imposta a religião católica do colonizador como um meio de controle social aos dominados. 

Como outras religiões não eram permitidas, os nativos e a africanos criaram essa fusão de divindades e 

cultos.  

A Inquisição – tribunal religioso que condenava a heresia contra a Igreja – esteve também no Brasil para 

controlar qualquer espécie de prática não oficial. Eram condenados, nos dois primeiros séculos, judeus e 

cristãos novos que desrespeitavam o crucifixo, levando-os à casa de jogos. Desacatos a santos, a 

poligamia e a nudez também eram condenados e mostrava a irritação da religião oficial contra toda 

manifestação que pudesse partir das crenças populares.  

Havia como quê uma fissura entre a Inquisição e a religiosidade popular, que criava um descrédito em 

relação aos eclesiásticos. 

O esforço da contrarreforma em padronizar a fé católica encontrou inúmeras barreiras no Brasil onde a 

maioria dos cultos católicos e não católicos não era padronizada e tinha interferências e sincretismos 

nativos e africanos. 

 

10. B 

A principal preocupação das autoridades metropolitanas era manter a ordem pública na Capitania de 

Minas Gerais, evitando assim possíveis motins ou revoltas generalizadas, para isso procurou garantir o 

abastecimento de víveres para a região. 
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Romantismo: poesia da 2ª e 3ª geração 

 

Resumo 

 

Entender o contexto do Romantismo a cada geração é fundamental, a fim de observar como ocorreu uma 

transformação de ideias e sentimentos por parte do eu lírico. A linguagem subjetiva e o sentimentalismo 

prevalecem. Entretanto, a geração Ultrarromântica desvincula-se dos acontecimentos de mundo e focaliza 

em suas emoções, enquanto que posteriormente, na geração Condoreira, a poesia carrega um valor mais 

social. 

 

2ª Geração Romântica 

Com inspiração nas obras dos poetas Lord Byron e Goethe, a Segunda Fase do Romantismo, conhecida 

também como “mal do século” é caracterizada pelo alto sentimentalismo. Algumas décadas depois da 

independência do Brasil, os poetas começaram a se desvincular do compromisso com a nacionalidade, 

exaltado na geração anterior e, com isso, há uma expressão maior de seus sentimentos, numa posição 

egocêntrica de desinteresse ao contexto histórico. 

Os ideais da Revolução Francesa - grande marco para o início do Romantismo na Europa -, “liberdade, 

igualdade e fraternidade” já não eram mais propagados com a mesma força e, nesse período, o homem passa 

a desacreditar nesses valores. Há um enorme sentimento de insatisfação com o mundo, um “desencaixe” do 

ser humano com a vida, uma sensação de falta de conexão com a realidade. Tudo isso provoca um 

pessimismo no eu-lírico, causando uma aproximação com a morte e atração pelo elemento noturno/obscuro.  

 

Características principais: 

● pessimismo 

● atração pela noite/noturno 

● sentimentalismo 

● fuga à realidade 

● idealização amorosa 

● a amada/musa inatingível 

● figura feminina representando a pureza - anjo, criança, virgem 

● idealização do amor x medo de amar 

 

Dentre os principais autores da época, podemos citar: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes 

Varela e Junqueira Freire. 
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Meus oito anos 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 

Como são belos os dias 
De despontar da existência! 
– Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é – lago sereno, 
O céu – um manto azulado, 
O mundo – um sonho dourado, 
A vida – um hino d’amor! 

Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar! 
O céu bordado d´estrelas, 
A terra de aromas cheia, 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar! 

Oh! dias de minha infância! 
Oh! meu céu de primavera! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã! 
Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã! 

Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto o peito, 
– Pés descalços, braços nus – 
Correndo pelas campinas 
À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 

Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
Achava o céu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo 
E despertava a cantar! 

[…] 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
– Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 

  Casimiro de Abreu 
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Morte (hora de delírio) 

Pensamento gentil de paz eterna, 

Amiga morte, vem. Tu és o termo 

De dois fantasmas que a existência formam, 

— Dessa alma vã e desse corpo enfermo. 

 

Pensamento gentil de paz eterna, 

Amiga morte, vem. Tu és o nada, 

Tu és a ausência das moções da vida, 

Do prazer que nos custa a dor passada. 

(...) 

Amei-te sempre: — e pertencer-te quero 

Para sempre também, amiga morte. 

Quero o chão, quero a terra — esse elemento; 

Que não se sente dos vaivéns da sorte. 

(...) 

Também desta vida à campa 

Não transporto uma saudade. 

Cerro meus olhos contente 

Sem um ai de ansiedade. 

 

E como um autômato infante 

Que ainda não sabe mentir, 

o pé da morte querida 

ei de insensato sorrir. 

 

Por minha face sinistra 

Meu pranto não correrá. 

Em meus olhos moribundos 

Terrores ninguém lerá. 

 

Não achei na terra amores 

Que merecessem os meus. 

Não tenho um ente no mundo 

A quem diga o meu - adeus. 

 

GRANDES poetas românticos do Brasil. Pref. e notas biogr. Antônio Soares Amora. Introd. Frederico José da Silva Ramos. 

São Paulo. LEP, 1959. v.2, p.62-6 

 

3ª Geração Romântica 

Enquanto a Primeira Fase Romântica apresentava uma preocupação com a construção da identidade 

nacional, e a Segunda Fase se voltava para o egocentrismo e pessimismo do indivíduo, a Terceira Fase do 

Romantismo - conhecida como Geração Condoreira - exibia  um desejo de renovação da sociedade brasileira. 

Questionadora dos ideais da primeira geração, o condoreirismo teve muito engajamento político-social, 

denunciando as condições dos escravos. Os poetas dessa geração reivindicavam uma poesia social com 

valores de igualdade, justiça e liberdade. 

Principais características: 

• poesia social e libertária 

• geração “hugoana/hugoniana” 

• identidade nacional 

• abolicionismo 

• identidade africana como parte da identidade brasileira 

• negação ao amor platônico 

• erotismo e pecado 
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Dentre os principais autores da época, podemos citar: Castro Alves (o poeta dos escravos) e Sousândrade. 

 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Navio_negreiro_-_Rugendas_1830.jpg 

 

Canto IV 

Era um sonho dantesco... O tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho, 

Em sangue a se banhar. 

Tinir de ferros... estalar do açoite... 

Legiões de homens negros como a noite, 

Horrendos a dançar... 

 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 

Magras crianças, cujas bocas pretas 

Rega o sangue das mães: 

Outras, moças... mas nuas, espantadas, 

No turbilhão de espectros arrastadas, 

Em ânsia e mágoa vãs. 

 

E ri-se a orquestra, irônica, estridente... 

E da ronda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais... 

Se o velho arqueja... se no chão resvala, 

Ouvem-se gritos... o chicote estala. 

E voam mais e mais... 

 

Presa nos elos de uma só cadeia, 

A multidão faminta cambaleia, 

E chora e dança ali! 

Um de raiva delira, outro enlouquece... 

Outro, que de martírios embrutece, 

Cantando, geme e ri! 

 

No entanto o capitão manda a manobra 

E após, fitando o céu que se desdobra 

Tão puro sobre o mar, 

Diz do fumo entre os densos nevoeiros: 

"Vibrai rijo o chicote, marinheiros! 

Fazei-os mais dançar!..." 

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente... 

E da roda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais! 

Qual num sonho dantesco as sombras voam... 

Gritos, ais, maldições, preces ressoam! 

E ri-se Satanás!... 

Castro Alves 
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O adeus de Teresa 

A vez primeira que eu fitei Teresa, 
Como as plantas que arrasta a correnteza, 
A valsa nos levou nos giros seus... 
E amamos juntos... E depois na sala 
"Adeus" eu disse-lhe a tremer co'a fala... 

E ela, corando, murmurou-me: "adeus." 

Uma noite... entreabriu-se um reposteiro... 
E da alcova saía um cavaleiro 
Inda beijando uma mulher sem véus... 
Era eu... Era a pálida Teresa! 
"Adeus" lhe disse conservando-a presa... 

E ela entre beijos murmurou-me: "adeus!" 

Passaram tempos... sec'los de delírio 
Prazeres divinais... gozos do Empíreo... 
... Mas um dia volvi aos lares meus. 
Partindo eu disse — "Voltarei! ... descansa! ..." 
Ela, chorando mais que uma criança, 

Ela em soluços murmurou-me: "adeus!" 

Quando voltei... era o palácio em festa! ... 
E a voz d'Ela e de um homem lá na orquestra 
Preenchiam de amor o azul dos céus. 
Entrei! ... Ela me olhou branca... surpresa! 
Foi a última vez que eu vi Teresa! ... 

E ela arquejando murmurou-me: "adeus!" 

Castro Alves 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-romantismo-poesia-2-e-3-geracao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=romantismo
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Exercícios 

 

1. Leia atentamente os versos seguintes: 

Eu deixo a vida com deixa o tédio 

Do deserto o poeta caminheiro 

- Como as horas de um longo pesadelo 

Que se desfaz ao dobre de um mineiro.  

Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 

a) revolta diante da morte. 

b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 

c) aceitação da morte como a solução. 

d) tristeza pelas condições de vida. 

e) alegria pela vida longa que teve. 

 

 

2. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 

É pela virgem que sonhei... que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda!  

Álvares de Azevedo 

A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 

a) o espiritualismo 

b) o pessimismo 

c) a idealização da mulher 

d) o confessionalismo 

e) a presença do sonho 

 

 

3. Minh’alma é triste como a rola aflita 
Que o bosque acorda desde o albor da aurora, 

E em doce arrulo que o soluço imita 

O morto esposo gemedora chora. 

A estrofe apresentada revela uma situação caracteristicamente romântica. Aponte-a. 

a) A natureza agride o poeta: neste mundo, não há amparo para os desenganos morosos. 

b) A beleza do mundo não é suficiente para migrar a solidão do poeta. 

c) O poeta atribui ao mundo exterior estados de espírito que o envolvem. 

d) A morte, impregnando todos os seres e coisas, tira do poeta a alegria de viver. 

e) O poeta recusa valer-se da natureza, que só lhe traz a sensação da morte. 
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4. Leia o fragmento e observe a imagem para responder à questão  

É ela! é ela! — murmurei tremendo,  

e o eco ao longe murmurou — é ela!  

Eu a vi... minha fada aérea e pura  

— a minha lavadeira na janela.  

 

Dessas águas furtadas onde eu moro  

eu a vejo estendendo no telhado  

os vestidos de chita, as saias brancas;  

eu a vejo e suspiro enamorado!  

 

Esta noite eu ousei mais atrevido, n 

as telhas que estalavam nos meus passos,  

ir espiar seu venturoso sono,  

vê-la mais bela de Morfeu nos braços!  

 

Como dormia! que profundo sono!...  

Tinha na mão o ferro do engomado...  

Como roncava maviosa e pura!...  

Quase caí na rua desmaiado!  

AZEVEDO, Álvares de. É ela! É ela! É ela! É ela. In: Álvares de Azevedo. São Paulo:  

Abril Educação, 1982. p. 44. MARTIN-KAVEL, François. Sem título. Disponível em: . Acesso em: 14. mar. 2016.  

 
Tanto a pintura quanto o excerto apresentados pertencem ao Romantismo. A diferença entre ambos, 

porém, diz respeito ao fato de que  

a) no fragmento verifica-se o retrato de um ser idealizado, ao passo que no quadro tem-se uma figura 

retratada de modo pejorativo.  

b) na pintura tem-se o retrato de uma mulher de feições austeras, ao passo que no poema nota-se a 

descrição de uma mulher sofisticada.  

c) no excerto tem-se a descrição realista e não idealizada de uma mulher, ao passo que na pintura 

retratase uma mulher pertencente à burguesia.  

d) na imagem tem-se uma moça cuja caracterização é abstrata, ao passo que no poema tem-se uma 

mulher cujo aspecto é burguês e requintado.  

e) no quadro constata-se a imagem de uma moça simplória, ao passo que no poema nota-se a 

caracterização de uma donzela de vida airada. 
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5. Soneto  

 

Oh! Páginas da vida que eu amava, 

Rompei-vos! nunca mais! tão desgraçado!...  

Ardei, lembranças doces do passado!  

Quero rir-me de tudo que eu amava! 

 

E que doido que eu fui!como eu pensava  

Em mãe, amor de irmã! em sossegado 

Adormecer na vida acalentado  

Pelos lábios que eu tímido beijava! 

 

Embora — é meu destino. Em treva densa  

Dentro do peito a existência finda 

Pressinto a morte na fatal doença! 

 

A mim a solidão da noite infinda 

Possa dormir o trovador sem crença.  

Perdoa minha mãe — eu te amo ainda!  
AZEVEDO, A. Lira dos vinte anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

 

A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido na literatura 

brasileira como Ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica 

identifica-se com a(o) 

a) amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico. 

b) saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã.  

c) construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica.  

d) presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir.  

e) fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento constante.  
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6. O trecho a seguir é parte do poema “Mocidade e morte”, do poeta romântico Castro Alves: 

Oh! eu quero viver, beber perfumes 

Na flor silvestre, que embalsama os ares; 

Ver minh'alma adejar pelo infinito, 

Qual branca vela n'amplidão dos mares. 

No seio da mulher há tanto aroma... 

Nos seus beijos de fogo há tanta vida... 

– Árabe errante, vou dormir à tarde 

À sombra fresca da palmeira erguida. 

Mas uma voz responde-me sombria: 

Terás o sono sob a lájea fria. 

ALVES, Castro. Os melhores poemas de Castro Alves. Seleção de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1983. 

Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte 

prematura, ainda na juventude. 

A imagem da morte aparece na palavra 

a) embalsama. 

b) infinito. 

c) amplidão. 

d) dormir. 

e) sono. 

 

7. A São Paulo 

Terra da liberdade! 
Pátria de heróis, berço de guerreiros, 
Tu és o louro mais brilhante e puro, 
O mais belo florão dos Brasileiros! 
 
Foi no teu solo, em borbotões de sangue 
Que a fronte ergueram destemidos bravos, 
Gritando altivos ao quebrar dos ferros: 
Antes a morte que um viver de escravos! 
 
Foi nos teus campos de mimosas flores, 
À voz das aves, ao soprar do norte, 
Que um rei potente às multidões curvadas 
Bradou soberbo – Independência ou morte! 
 
Foi de teu seio que surgiu, sublime, 
Trindade eterna de heroísmo e glória, 

Cujas estátuas, – cada vez mais belas, 
Dormem nos templos da Brasília história! 
 
Eu te saúdo, ó majestosa plaga. 
Fila dileta, – estrela da nação, 
Que em brios santos carregastes os círios 
À voz cruenta de feroz Bretão! 
 
Pejaste os ares de sagrados cantos, 
Ergueste os braços e sorriste à guerra, 
Mostrando ousada ao murmurar das turbas 
Bandeira imensa da Cabrália terra! 
 
Eia! – Caminha o Partenon da glória 
Te guarda o louro que premia os bravos! 
Voa ao combate repetindo a lenda: 
– Morrer mil vezes que viver escravos! 

Fagundes Varela, O estandarte auriverde 

 
A escolha do tema e o gosto da eloquência e da oratória aproximam esse texto da poesia romântica 
de: 
a) Gonçalves Dias 

b) Castro Alves 

c) Álvares de Azevedo 

d) Casimiro de Abreu 
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e) Sousândrade. 

8. Sobre a literatura produzida por Castro Alves, assinale as alternativas corretas: 

I. Representa, na evolução da poesia romântica brasileira, um momento de maturidade e transição, 

substituindo temáticas ufanistas e de idealização do amor por temáticas mais críticas e realistas; 

II. Sua produção literária estava voltada ao projeto de construção da cultura brasileira, dando 

destaque ao romance indianista; 

III. Desprezou o rigor das regras gramaticais, aproximando a linguagem literária da linguagem falada 

pelo povo brasileiro; 

IV. A ironia era um traço constante em sua obra, representando uma forma não passiva de ver a 

realidade, tecendo uma fina crítica à noção de ordem e às convenções do mundo burguês; 

V. Apresenta uma linguagem voltada para a defesa de seus ideais liberais e, por isso, é grandiosa e 

hiperbólica, prenunciando a perspectiva crítica e objetiva do Realismo. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas III e V estão corretas. 

d) Apenas I e V estão corretas.  

e) Apenas V está correta. 
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9. Navio negreiro-framentos  

Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se é loucura... se é verdade 

Tanto horror perante os céus?!  

Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?...  

Astros! noites! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!  

 

Quem são estes desgraçados  

Que não encontram em vós  

Mais que o rir calmo da turba  

Que excita a fúria do algoz?  

Quem são? Se a estrela se cala,  

Se a vaga à pressa resvala  

Como um cúmplice fugaz,  

Perante a noite confusa...  

Dize-o tu, severa Musa,  

Musa libérrima, audaz!...  

São os filhos do deserto,  

Onde a terra esposa a luz.  

Onde vive em campo aberto  

A tribo dos homens nus...  

São os guerreiros ousados  

Que com os tigres mosqueados  

Combatem na solidão.  

Ontem simples, fortes, bravos.  

Hoje míseros escravos,  

Sem luz, sem ar, sem razão. . .  

(...)  

VI 

 Existe um povo que a bandeira empresta  

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...  

E deixa-a transformar-se nessa festa  

Em manto impuro de bacante fria!...  

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?  

Silêncio. Musa... chora, e chora tanto  
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Que o pavilhão se lave no teu pranto! ...  

 

Auriverde pendão de minha terra,  

Que a brisa do Brasil beija e balança,  

Estandarte que a luz do sol encerra  

E as promessas divinas da esperança...  

Tu que, da liberdade após a guerra,  

Foste hasteado dos heróis na lança  

Antes te houvessem roto na batalha,  

Que servires a um povo de mortalha!...  

ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1960. pp. 281-283 

 

O texto I é um fragmento do poema “Navio negreiro”, de 1868, sobre o tráfico de escravos no Brasil. Por 

meio desse poema, o autor faz uma crítica à sociedade brasileira e à política do Império, responsáveis 

pela manutenção de um regime escravista. A figura que sustenta metaforicamente essa crítica é:  

a) a bandeira nacional.  

b) a providência divina.  

c) a força da natureza.  

d) a inspiração da musa.  

e) a nobreza dos selvagens. 
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10. Poeticamente, o sal metaforiza o mar, as lágrimas, a força de viver. Castro Alves, em sua obra poética, 

lança mão desse recurso para unir arte e crítica social. Observe os fragmentos:  

 

Fragmento 1 – “A Canção do Africano”  

Lá, na úmida senzala,  

Sentado na estreita sala,  

Junto ao braseiro, no chão,  

Entoa o escravo o seu canto,  

E ao cantar correm-lhe em pranto  

Saudades do seu torrão...  

CASTRO ALVES, 1995, p. 100.  

 

Fragmento 2 - “O Navio Negreiro”  

Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se eu deliro... ou se e verdade  

Tanto horror perante os céus...  

O mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?...  

Astros! noite! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!...  

 CASTRO ALVES, 1995, p. 137.  

 

Em relação a esses versos, é possível AFIRMAR:  

I. O canto, as saudades e o pranto do escravo, no primeiro fragmento, são decorrentes do cativeiro 

resultante da escravidão, situação aviltante ao ser humano.  

II. O “horror perante os céus” a que se refere o eu lírico, no segundo fragmento, corresponde ao tráfico 

de escravos, mácula sociomoral que envergonha o Brasil.  

III. Em ambos os fragmentos, a crueldade da escravidão se faz presente.  

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)  

a) I apenas.  

b) II apenas.  

c) I e II apenas.  

d) I, II e III. 
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Gabarito 

 

1. C 
A morte é tema recorrente na segunda geração romântica, vista muitas vezes como a única saída para as 
desilusões e limitações da vida. 
 

2. C  
No poema, podemos ver que a mulher amada pelo eu lírico é caracterizada como virgem e de face lida. 
Isso demonstra uma idealização feminina, característica marcante dessa época. 
 

3. C  
A exteriorização dos sentimentos do eu lírico se materializa em elementos da natureza que atuam como 
representações, complementos e/ou extensões destes. 

 
4. C  

As demais alternativas estão incorretas porque: 

a) não há tom pejorativo na descrição da mulher, ela é idealizada;  

b) na pintura, a mulher é delicada e de feições leves, no poema, ela é descrita como uma lavadeira na 

lida;  

d)    a pintura, apesar de idealizada, não é abstrata, contém um certo realismo por ser um retrato;  

e)     o retrato parece ser de alguém que não faz trabalhos manuais ou braçais, já a lavadeira tem um 

ofício árduo. 

 

5. E  
Entre as principais características Românticas da Segunda Geração, encontram-se destacados o culto à 

noite e a valorização da morte no poema de Álvares de Azevedo. Na última estrofe, percebemos que o 

eu lírico se despede da mãe, como se a morte o fosse certeira e próxima. 

 

6. E  
“lájea fria” representa a sepultura, por isso o sono é igual a morte. 

 

7. B 

Lembra Castro Alves porque ele foi um autor da 3ªGeração romântica que, em seus textos, apresentava 

forte engajamento político, temática da escravidão e possuía recursos estilísticos de oratória bem 

aprimorados. 

 

8. D  
A literatura de Castro Alves representou uma ruptura com o ultrarromantismo e denunciou mazelas 
sociais como, principalmente, a escravidão. 
 

9. A 

A bandeira nacional é evocada por representar a nação e o povo brasileiro responsável pela manutenção 

da escravidão. 

 

10. E 

No primeiro fragmento, a condição do escravo é humilhante ao ser retratado chorando com saudade de 

suas terras.  
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Função composta 

 

Resumo 

 

Função composta 

Função composta é aquela que tem como abscissa a imagem de outra função.    

( ) [ ( )]h x g f x g f= =  

Ou seja, a abscissa de g(x) é a imagem de f(x). 

Observe como isso funciona: 

 

 

Condição de existência 

Para que haja a função composta da função g com a função f, o domínio de g deve ser igual ao contradomínio 

de f. 

Repare que no esquema anterior, f tem como domínio o conjunto A e contradomínio o conjunto B. Já a função 

g tem como domínio o conjunto B e contradomínio o conjunto C. Ou seja, o domínio de g é igual ao 

contradomínio de f. 

 

Determinação da função composta 

Partimos do exemplo de duas funções f(x) = x + 1 e g(x) = 2x  

Calcular f[g(x)] significa encontrar a lei de formação da função composta de g com f. Tendo como base as 

funções do exemplo, usamos o passo a passo abaixo: 

 

- Partimos de f(x) = x + 1 

- Em seguida, substituímos x por g(x): 

f[g (x)] = g(x) + 1 

- Enfim, como g(x) = 2x, temos: 

g[f(x)] = 2x + 1. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-composta/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes


 
 

 

 

2 

Matemática 
 

Exercícios 

 

1. A função f tem lei de formação f(x) = 3 – x e a função g tem lei de formação g(x) = 3x². Um esboço do 

gráfico da função f(g(x)) é dado por: 

a)  
c)  

 

b)  d)  

 

 

 

2. Em uma disciplina o número de alunos reprovados por ano é descrito pela função g(t), em que t é dado 

em anos. Considerando ( ( )) 2 1f g t t= +   e ( ) 2f t t= −  é possível afirmar que a função g(t) é: 

a) 
( ) 2 3g t t= +

  

b) 
( ) 2 3g t t= +

 

c) 
( ) 2 3g t t= −

  

d) 
( ) 2 3g t t= −

  

 

 

3. Considere as funções 
²

( )
2

x
f x b= +  e ( )g x x k= +  com b e k, números reais. Sabendo que 

( )( 5) ( 2)f g g− = − e que ( )( 2) 12g f − = ,  o valor de f(-4) é igual a: 

a) 14 

b) 11 

c) 10 

d) 7 

e) 3 
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4. Sabe-se que 
2

3 1
3

x
f x
 

− = + 
 

. Desta forma, pode-se afirmar que f(-1) vale: 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d) 1 

e) 0 

 

 

5. Seja a função h(x)  definida para todo número real x  por  

 
x 12 se x 1,

h(x)
x 1 se x 1.

+ 
= 

−   
 

Então, h(h(h(0)))  é igual a:  

a) 0 

b) 2    

c) 4    

d) 6    

e) 8 

 

 

6. Considere a função afim f(x) = ax + b definida para todo número real x, onde a e b são números reais. 

Sabendo que f(4) = 2, podemos afirmar que ( )(3) (5)f f f+ é igual a: 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

 

 

7. Dadas as funções f(x) = 2x – 1 e g(x) = x² + 3x + c, o maior valor inteiro de c tal que a equação 

( )( ) 0g f x =  apresente raízes reais é: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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8. Na figura estão representados os gráficos de uma função polinomial g, e da função f(x) = x. A partir da 

figura pode-se determinar que g(f(-1)) vale aproximadamente: 

 

a) -2 

b) 4 

c) 0 

d) -1 

e) 1 

 

9. Sejam as funções f e g de R em R tais que f(x) = 2 x + 1 e f(g(x)) = 2 x2 - 9, o valor de g(- 2) é igual a:  

a) 0    

b) - 1     

c) 1    

d) - 2    

e) 3    
 

 

10. Considere a função real g, cuja representação gráfica está parcialmente ilustrada na figura a seguir. 

Sendo g g  a função composta de g com g, então o valor de ( )( 2)g g − é 

 

a) 0 

b) 4 

c) 2 

d) -2 

e) -5 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. A 

 

 

3. B 

 

 

4. A 
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5. C 

Desde que 
1h(0) 2 2= =

 temos, = − =h(2) 2 1 1 e, portanto, vem 
1 1h(1) 2 4.+= =

 
 
Portanto, a resposta é 

= = =h(h(h(0))) h(h(2)) h(1) 4.    
 

 

6. D 

 

 

7. B 

 

 

8. E 

Como, na questão, é pedido para calcularmos g(f(-1)), precisamos ir por partes. Primeiro, temos que 

calcular f(-1). Olhando o gráfico da função f, vemos que f(-1) = -1. Agora, temos que calcular g(-1). Mais 

uma vez, pelo gráfico, vemos que g(-1) = 1. Ou seja, g(f(-1)) = 1. 

 

9. B 

2g(x) + 1 = 2x2 – 9 

g(x) = x2 – 5 

g(-2) = (-2)2 – 5 = 4 – 5 = -1 

 

10. B 
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Função inversa 

 

Resumo 

 

Função inversa 

Definimos função inversa 
1( )f −

 de uma função f do seguinte modo: 

1( , )  ( , )a b f b a f −     

 

Ou seja, para todo par ordenado (a, b) pertencente à função f, existe um par ordenado (b, a) correspondente 

na função inversa f-1. 

 

 

Condição de existência 

A relação inversa de f: A → B é uma função f-1: B → A, se e somente se, f é uma função bijetora. 

 

Lei de formação 

Para encontrarmos a lei de formação de uma função inversa, devemos seguir os seguintes passos: 

 

I. Na lei de formação de f, devemos trocar o y por x e o x por y. 

II. Depois, devemos isolar o novo y. 

 

Ex: Vamos achar a inversa de f(x) = x + 1. 

y = x + 1 

x = y + 1 (trocando x por y e y por x) 

y = x – 1 = f-1(x) 
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Gráfico 

O gráfico de uma f-1 é simétrico ao gráfico de f em relação à reta y = x, chamada de função identidade. 

 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-inversa/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Sabe-se que a função 
3

( )
5

x
f x

+
= é inversível. Assim, 

1(3)f −
 é 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 12 

 
 

2. Seja f(x) uma função do primeiro grau que intercepta os eixos cartesianos nos pontos (0, 4) e (2, 0). O 

produto dos coeficientes da função inversa de f(x) é  

a) 2.  

b) – 1.  

c) 4.  

d) – 2. 

 
 

3. O conjunto imagem de uma função inversível é igual ao domínio de sua inversa. Sendo :  f A B→  tal 

que  
2 1

( )
1

x
f x

x

−
=

+
uma função real inversível, seu conjunto imagem é: 

a) ℝ − {1} 

b) ℝ − {−1} 

c) ℝ − {−2} 

d) ℝ − {0} 

e) ℝ − {2} 
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4. Se a função   *:  2f − →  é definida por 
5

( )
2

f x
x

=
−

 e 
1f −

 sua inversa, então 
1( 2)f − −  é 

igual a: 

a) 

1

2
−

  

b) 

9

2   

c) 

9

2
−

  

d) 

1

2   

e) 

5

4  

 
 

5. A função real de variável real definida por 
2 3

( )
4 1

x
f x

x

+
=

+
 para 

1

4
x  −  é inversível. Sua inversa g pode 

ser expressa na forma ( )
ax b

g x
cx d

+
=

+
, em que a, b,c e d são inteiros. 

 

Nessas condições a soma a + b + c + d é um número inteiro múltiplo de: 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

d) 3 
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6. Considere o gráfico da função y = f(x) exibido na figura a seguir.  

 

O gráfico da função inversa 
1( )y f x−= é dado por 

a)  
c)  

b)  
d)  

 

 

7. A função real de variável real definida por 
2

( )
2

x
f x

x

+
=

−
 é inversível. Se 

1f −
 é sua inversa, então, o 

valor de 
2

1 1(0) (0) ( 1)f f f− − + + −   é  

a) 1 

b) 4 

c) 9 

d) 16 
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8. Seja f : A → B uma função dada por f(x) = 2 – 2x, em que A = [-2, 4] e B = [-6, 6]. É verdade afirmar que 

a) a função f(x) não possui inversa. 

b) o domínio de f(x) é B. 

c) f(x) é bijetora. 

d) f(-2) = -6. 

e) a função inversa de f(x) é 
1( ) 2 2f x x− = −  

 

 

9. Dada a função bijetora 
3 2

( )
1

x
f x

x

+
=

−
,  ( ) 1D f = − , o domínio de 

1( )f x−

é 

a) 
 3−

 

b)  

c) 
 1−

 

d) 
 1− −

 

e) 

2

3

 
− − 
   

 

 

10. Considere a função 
3

( )
2 1

x
g x

x

−
=

+
. O domínio de g(x) e a função inversa de g(x) são, respectivamente: 

a) 

1
/

2
x x

 
  − 

   e 
1 3
( )

2 1

x
g x

x

− +
=

−
 

b) 

1
/  e 3

2
x x x

 
  −  

   e 
1 3
( )

2 1

x
g x

x

− − −
=

−
 

c) 

1
/

2
x x

 
  − 

   e 
1 3
( )

2 1

x
g x

x

− − −
=

−
 

d) 

1
/  e 3

2
x x x

 
  −  − 

   e 
1 3
( )

2 1

x
g x

x

− +
=
− +
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B

 
 

3. E 

 

 

4. B 
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5. C 

 

 

6. C 

 

 

7. C 

 

 

8. C 
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9. A 

 

 

10. C 
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Operações com arcos 

 

Resumo 

 

Temos como objetivo nessa aula encontrar formas de calcular o valor de arcos desconhecidos, a partir da 

soma, diferença ou, ainda, do dobro de dois arcos conhecidos. 

Exemplo: sen 75º = sen (30º + 45º) 

                 cos 15º = cos (45º - 30º) 

                 tg 105º = tg ( 45º + 60º) 

 

Cosseno da soma de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o cos (a+b) será: 

 

( )cos cos cosa b a b sena senb+ =  −   

 

Exemplo: Calule o cos 75º. 

3 2 1 2 6 2
cos75º cos(30º 45º )

2 2 2 2 4

−
= + =  −  =  

 

Seno da soma de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o sen (a+b) será: 

( ) cos cossen a b sena b senb a+ =  +   

 

Exemplo: Calcule o sen 75º 

( )
2 3 1 2 6 2

75º 45 30 45 cos30 30 cos 45
2 2 2 2 4

sen sen sen sen
+

= + =  +  =  +  =  

 

Cosseno da diferença de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o cos (a-b) será: 

( )cos cos cosa b a b sena senb− =  +   

 

Exemplo: Calcule o cos 15º 

( )
2 3 2 1 6 2

cos15º cos 45 30 cos 45 cos30 45 30
2 2 2 2 4

sen sen
+

= − =  +  =  +  =  
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Seno da diferença de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o sen (a-b) será: 

( ) cos cossen a b sena b senb a− =  −   

 

Exemplo: Calcule o sen 15º 

( )
2 3 1 2 6 2

15º 45º 30º 45 cos30 30 cos 45
2 2 2 2 4

sen sen sen sen
−

= − =  −  =  −   =  

 

Tangente da soma de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o tg (a+b) será: 

 

( )
1

tga tgb
tg a b

tga tgb

+
+ =

− 
 

 

Exemplo: Calcule o tg 75º 

3 3 3
1

45 30 3 3 3 3 33 375º (45 30)
1 45 30 33 3 3 3 3 3 3

1 1
3 3

tg tg
tg tg

tg tg

+
+

+ + +
= + = = = =  =

−  − − −
− 

 

 

Tangente da diferença de dois arcos 

Considerando dois arcos, a e b, o tg (a-b) será: 

 

( )
1

tga tgb
tg a b

tga tgb

−
− =

+ 
 

Exemplo: Calcule o tg 15º 

3 3 3
1

45 30 3 3 3 3 33 315º (45 30)
1 45 30 33 3 3 3 3 3 3

1 1
3 3

tg tg
tg tg

tg tg

−
−

− − −
= − = = = =  =

+  + + +
+ 

 

Arcos duplos 
 Considerando o arco a, quando duplicado teremos: 

Cosseno:          

cos2 cos ² ²

cos2 1 2 ²

cos2 2cos ² 1

a a sen a

a sen a

a a

= −

= −

= −

  

Seno: 2 2 cossen a sena a=      

Tangente: 2
(2 )

1 ²

tga
tg a

tg a
=

−
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-operacoes-com-arcos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=trigonometria-algebrica
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Exercícios 

 

1. O valor de cos(105º) é: 

a) 

3

2  

b) 

2 6

4

+

 

c) 

2 6

2

−

 

d) 

2 6

2

+

 

e) 

2 6

4

−

 

 

 

2. Sabendo que 
3

2
x


    e 

1
( )

3
sen x = − , é correto afirmar que sen(2x) é: 

a) 

2

3
−

 

b) 

1

6
−

 

c) 

3

8  

d) 

1

27  

e) 

4 2

9  
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3. Um caminhão sobe uma ladeira com inclinação de 15°. A diferença entre a altura final e a altura inicial 

de um ponto determinado do caminhão, depois de percorridos 100 m da ladeira, será de, 

aproximadamente: 

Dados: 3 1,73 ,
1 cos

2 2
sen

 −
=  

a) 7 m. 

b) 26 m. 

c) 40 m. 

d) 52 m. 

e) 67 m. 

 

 

4. No esquema abaixo, estão representados um quadrado ABCD e um círculo de centro P e raio r, tangente 

às retas AB e BC. O lado do quadrado mede 3r. 

 

 

A medida θ do ângulo CÂP pode ser determinada a partir da seguinte identidade trigonométrica: 

( ) ( )
( )

1 ( ) ( )

tg tg
tg

tg tg

 
 

 

−
− =

+ 
 

 

O valor da tangente de θ é igual a: 

a) 0,65. 

b) 0,60. 

c) 0,55. 

d) 0,50 
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5. No quadrilátero ABCD onde os ângulos A e C são retos e os lados têm as medidas indicadas, o valor de 

sen B é: 

 

a) 
5

5
                            

b) 
2 5

5
                         

c) 
4

5
                           

d) 
2

5
                                 

e) 
1

2
 

 

 

6. Se tg (x + y) = 33 e tg x = 3, então tg y é igual a: 

a) 0,2 

b) 0,3 

c) 0,4 

d) 0,5 

e) 0,6 
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7. Se 
2

( )
3

sen x = − , cos(2x).sen(-x) é: 

a) 
2

9
 

b) 
2

27
 

c) 
2

9
−  

d) 
2

27
−  

e) 
9

27
−  

 

 

8. Considere o ângulo segundo o qual um observador vê uma torre. Esse ângulo duplica quando ele se 

aproxima 160 m e quadruplica quando ele se aproxima mais 100 m, como mostra o esquema a seguir. 

 

 

A altura da torre, em metros, equivale a: 

a) 96. 

b) 98. 

c) 100. 

d) 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Matemática 
 

9. Um skatista treina em três rampas planas de mesmo comprimento a, mas com inclinações diferentes. 

As figuras abaixo representam as trajetórias retilíneas AB = CD = EF, contidas nas retas de maior declive 

de cada rampa. Sabendo que as alturas, em metros, dos pontos de partida A, C e E são, 

respectivamente, h1, h2 e h3, conclui-se que h1 + h2 é igual a: 

 

 

 

a) 3h3                                           

b) 2h3                                   

c) 3h2                           

d) 3h  

 

 

10. Observe a figura a seguir. 

 

 
A figura acima representa o trapézio escaleno de altura 6cm, com base menor medindo 13cm, um 

dos ângulos internos da base maior medindo 75° e lado transversal oposto a esse ângulo igual a 

12cm. Qual é a área, em cm2, desse trapézio? 

a) 120 

b) 118 

c) 116 

d) 114 

e) 112 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. E 

 

 

3. B 

 

√2 4⁄   

𝑠𝑒𝑛215° =
2 − √3

4
=  

0,27

4
=

27

400
 

 

𝑠𝑒𝑛15° =  √
27

400
=

3√3

20
=

3 . 1,73

20
≅ 0,26 
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4. B 

 

 

5. C 

 

 

6. B 

 

 

 

 

 

BD BD BD 

B 
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7. B 

Pela relação fundamental temos que: 

 

Utilizando a fórmula de arcos duplos temos que: 

 

E finalmente : 

 

 

8. A 

I. O ângulo (2x) é externo e vale a soma de (x + y). 

Logo, 2x = x + y => x = y. 

  

Esse triângulo é isósceles. 

II. O ângulo (4x) é externo e vale a soma de (2x + t). 

  

Logo, 4x = 2x + t => 2x = t. Esse triângulo também é isósceles. 

III. Utilizando os senos de (2x) e (4x),temos: 

 

 

 

 

 

 

 

± 
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9. D 

 

 

 

10. D 
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ÁREA = 
(25+13).6

2
 

 

ÁREA = 114 cm2 
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Redução de quadrantes 

 

Resumo 

 

Relembrando: Círculo trigonométrico é um círculo de raio 1 e centro na origem  que possui  quatro quadrantes. 

Em cada um dos quadrantes temos intervalos iguais cada um com 90° ou 
2


radianos (ou rad). 

 

 

Ou seja, no primeiro quadrante estão os ângulos entre 0° e 90°( 
2


rad); no segundo entre 90°( 

2


rad) e 180° 

( rad); no terceiro entre 180° ( rad) e 270° ( 
3

2


rad) e no quarto quadrante entre 270°( 

3

2


rad) e 

360°( 2 rad) 

 

Já vimos que no círculo trigonométrico os valores de senos e cossenos conhecidos estão no 1° quadrante 

(como 30°,45° e 90°). Por isso, caso o ângulo seja maior que 90°, precisamos reduzir ao primeiro quadrante 

para estudá-los. 

Para reduzir do 2° quadrante para o primeiro, basta encontrar, no primeiro quadrante, o ângulo que somado 

ao ângulo em questão resulte em 180°. Do 3° para o primeiro, diminui-se o ângulo menos 180° e do 4°,360° 

menos o ângulo. 

 

Por exemplo: 

O ângulo de 150° reduzido ao primeiro quadrante é igual ao de 30° assim como o de 210° (210° - 180° = 30°) 

e o de 330° (360° - 330° = 30°). 

 

Vale lembrar que para estudar seno, cosseno e tangente desses ângulos precisamos lembrar dos seus 

sinais no quadrante em que o ângulo se encontra. 

 

y 

x 
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Por exemplo: Se fossemos estudar o seno de 30 graus: Nos 1° e 2° quadrantes eles são positivos e nos 3° e 

4° negativos, assim seno de 150° = seno 30° e seno de 210°=seno de 330° = - seno 30° 

 

Os sinais de seno, cosseno e tangente são:  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-reducao-de-quadrantes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=introducao-a-trigonometria
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Exercícios 

 

1. O número N =  pertence ao intervalo: 

a) ] –4, –3 [. 

b) [ –3, –2 [. 

c) [ –2, –1 ]. 

d) ] –1, 0 ]. 

 

 

2. O valor da expressão 


2

 é: 

a) 1. 

b) 

1

2  

c) 3−  

d) 3  

e) 

1

2
−

 

 

 

3. Considere as afirmativas abaixo: 

I. tg 92° = –tg 88°. 

II. tg 178° = tg 88°. 

III. tg 268° = tg 88°. 

IV. tg 272° = –tg 88°. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e III. 

b) Apenas III e IV. 

c) Apenas I, II e IV. 

d) Apenas I, III e IV. 

e) Apenas II, III e IV. 
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4. No círculo trigonométrico de raio unitário indicado na figura, o arco AB mede  . 

 

 

Assim, PM e igual a: 

a) –1 – tg  . 

b) 1 – cos  . 

c) 1 + cos  . 

d) 1 + sen  . 

e) –1 + cotg  . 

 

 

5. Assinale a alternativa correta: 

 
a) 6 

b) 5 

c) 9/2 

d) 3 

e) 23/4 
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6. O valor da expressão 
2 3 5

cos
3 2 4

sen tg
  
+ +  é: 

a)  

2 3

2

−

. 

b) 

1

2
−

. 

c) 0. 

d) 

1

2 . 

e) 

3

2 . 

 

 

7. O valor de (cos165° + sen155° + cos145° – sen25° + cos 35° + cos 15°) é: 

a) 2 . 

b) –1. 

c) 0. 

d) 1. 

e) 

1

2 . 

 

 

8. O valor da expressão 

8
cos5

3
13

6

sen

tg






−
 é: 

a) 

3 2 3

2

+

 

b) 

3 2 2 3

2

+

 

c) 3 2 3+  

d) 3 2 2 3+  

e) 3( 2 3)+  
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9. Na figura, P e Q são pontos da circunferência trigonométrica de centro O e raio unitário. 

 

sen α: ordenada do ponto P 

cos α: abscissa do ponto P 

sen β: ordenada do ponto Q 

cos β: abscissa do ponto Q 

 

O valor de α + β em radianos, e: 

a) 2  

b) 

11

6



 

c) 

13

6



 

d) 

25

12



 

 

 

10.  
I. cos225° < cos215°. 

II. tg(5π/12) > sen(5π/12). 

III. sen160° > sen172°. 

 

Das afirmações acima: 

a) todas são verdadeiras. 

b) todas são falsas. 

c) somente II e III são verdadeiras. 

d) somente II e verdadeira. 

e) somente I e II são verdadeiras. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. D 

 

 

3. D 

I. tan 92° = –tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 92° ao primeiro quadrante, temos: 

180° – 92° = 88° 

Os ângulos de 92° e 88° são correspondentes e possuem tangente de mesmo módulo. De acordo 

com a figura, podemos constatar que o sinal das duas tangentes é diferente. Logo, a 

afirmação I é verdadeira. 

II. tan 178° = tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 178° ao primeiro quadrante, temos: 

180° – 178° = 2° 

Os ângulos de 178° e 88° não são correspondentes, logo suas tangentes são diferentes. Assim 

sendo, a afirmação II é falsa. 

III. tan 268° = tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 268° ao primeiro quadrante, temos: 

268° – 180° = 88° 

Os ângulos de 268° e 88° são correspondentes e possuem tangente de mesmo módulo. Através da 

figura, vemos que é igual o sinal de suas tangentes. Logo, a afirmação III é verdadeira. 

IV. tan 272° = –tan 88° 

Reduzindo o ângulo de 272° ao primeiro quadrante, temos: 

360° – 272° = 88° 

Os ângulos de 272° e 88° são correspondentes e suas tangentes possuem o mesmo módulo. Através 

da figura, vemos que é diferente o sinal de suas tangentes. Logo, a afirmação III é verdadeira. 

São verdadeiras as afirmações I, III e IV. A alternativa correta é a letra d. 
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4. C 

 

Sendo α um arco do 2° quadrante, a abscissa do ponto M é igual ao cosα < 0 e OC =1, logo, CM = 1 |cosα| 

 CM = 1 ( cosα) = 1 + cosα. O triângulo retângulo PMC é isósceles (semelhante ao triângulo COD), logo 

PM = CM =1+ cosα. 

 

5. A 

 

 

6. B 

Substituindo os respectivos valores das razões trigonométricas temos que: 

 

 

7. C 

 

 

8. A 

 

 

9. A 
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10. C 

Analisando o ciclo trigonométrico temos que: 

I. cos225° < cos215° (F)  

II. tg(5π/12) > sen(5π/12) (V)  

III. sen 160° > sen 172° (V)  

Neste caso basta analisar os sinais dentro do ciclo de cada razão trigonométrica e a posição em que cada 

ângulo se encontra. 
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Funções sintáticas: sujeito (conceito, deslocamento, preposição 

antes do sujeito) 

 

Resumo 

 

O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Termo essencial da oração, é responsável por realizar 

ou sofrer as ações/os estados indicados pelo verbo. Rege, também, as desinências verbais de número e 

pessoa. Podem ser substantivos, numerais, pronomes, palavras ou expressões substantivadas e até mesmo 

orações.  

 

Deslocamento ou inversão do sujeito 

Alguns fatores podem influenciar no deslocamento dos termos da oração. Sob uma perspectiva estilística, 

podemos realçar o sujeito, para enfatizar o que se quer dizer, colocando-o posposto ao verbo, como acontece 

em: “Não vês que te dou eu?” (V. de Moraes).  

Outro caso seria a inversão entre sujeito e verbo, que pode ocorrer nas seguintes situações:  

I. Em orações interrogativas, “Que fazes tu de grande e bom, contudo?” e “Onde está a estrela da manhã?”.  

II. Em orações que apresentem a forma verbal imperativa, “Ouve tu meu cansado coração”. 

III. Em orações com voz passiva pronominal, “Servia-se o almoço às 13h”. 

IV. Em exemplos de discurso direto, “ – Isso não se faz, moço, protestou Fabiano.”. 

V. Com alguns verbos unipessoais, “Aconteceu no Rio, como acontecem tantas coisas”. 

VI. Orações subordinadas substantivas subjetivas normalmente aparecem após o verbo principal, “É 

provável que te sintas logo muito melhor”. 

VII. Verbos intransitivos podem aparecer antepostos aos seus sujeitos, “Desponta a lua. Adormeceu o vento.” 

 

Preposição antes do sujeito 

O sujeito não pode ser regido por preposição.  Quando uma preposição aparecer junto a um termo 

determinante de uma palavra com função de sujeito ou ao próprio sujeito, não se deve fazer a fusão de 

preposição + termo determinante / preposição + sujeito. 

Exemplo: A maneira dele estudar está correta. (errado) 

     A maneira de ele estudar está correta. (correto) 

     Está na hora de o povo abrir os olhos. (correto) 

     Está na hora do povo abrir os olhos.  (errado) 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/enem-extensivo-funcoes-sintaticas-sujeito-conceito-deslocamento-preposicao-antes-do-sujeito-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=funcoes-sintaticas
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Exercícios 

 

1. Em relação ao trecho: "Pregada em larga tábua de pita, via-se formosa e grande borboleta, com asas 

meio abertas, como que disposta a tomar voo", podemos afirmar que o sujeito principal da oração é: 

a) simples, tendo por núcleo implícito “alguém”.  

b) composto, tendo por núcleos “formosa” e “grande”. 

c) simples, tendo por núcleo “asas”. 

d) indeterminado, tendo por índice de indeterminação do sujeito a partícula “se”. 

e) simples, tendo por núcleo “borboleta”. 

 

2. No período: "Ser amável e ser egoísta são coisas distintas", o sujeito é: 

a) indeterminável 

b) "ser amável" 

c) "coisas distintas" 

d) "ser amável e ser egoísta" 

 

3. Na oração: "Reprovaram alguns autores esta história", qual é o núcleo do sujeito? 

a) história 

b) alguns autores 

c) reprovaram 

d) autores 

 

4. Aponte a alternativa em que ocorre sujeito indeterminado: 

a) Na prova, havia, pelo menos, quatro questões difíceis. 

b) Revelou-se a necessidade de auxílio aos desabrigados. 

c) Aconteceram, naquela casa, fenômenos inexplicáveis. 

d) Come-se bem naquele restaurante. 

e) Resolvemos não apoiar o candidato. 

 

5. Qual a alternativa em que há sujeito indeterminado? 

a) Comecei a estudar muito tarde para o exame. 

b) Em rico estojo de veludo, jazia uma flauta de prata. 

c) Soubesse que o proprietário estava doente. 

d) Houve muitos feridos no desastre. 

e) Julgaram-no incapaz de exercer o cargo. 
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6. Nas orações: "Considera-se a pesquisa reveladora" e "Fala-se muito na pesquisa sobre os jovens", 

temos, respectivamente: 

a) sujeito paciente e sujeito agente. 

b) sujeito paciente e sujeito indeterminado. 

c) sujeito agente e sujeito agente. 

d) sujeito indeterminado e sujeito indeterminado. 

e) sujeito indeterminado e sujeito paciente. 

 

 

7. Qual a oração sem sujeito? 

a) Falaram mal de você. 

b) Ninguém se apresentou. 

c) Precisa-se de professores. 

d) A noite estava agradável. 

e) Há um campeonato. 

 

 

8. Em todas as alternativas, o termo sublinhado exerce a função de sujeito, exceto em: 

a) Quem sabe de que será capaz a mulher de teu sobrinho? 

b) Raramente se entrevê o céu nesse aglomerado de edifícios. 

c) Amanheceu um dia lindo, e por isso todos correram à piscina. 

d) Era somente uma velha, jogada num catre preto de solteiro. 

e) É preciso que haja muita compreensão para com os amigos. 

 

 

9. Há crianças sem carinho. 

Disseram-me a verdade. 

Construíram-se represas. 

 

Os sujeitos das orações acima são, respectivamente: 

a) inexistente, indeterminado, simples 

b) indeterminado, implícito, indeterminado 

c) simples, indeterminado, indeterminado 

d) inexistente, inexistente, simples 

e) indeterminado, simples, inexistente 
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10. Em: “Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido”, temos oração: 

a) sem sujeito; 

b) com sujeito simples e claro; 

c) com sujeito oculto; 

d) com sujeito composto; 

e) com sujeito indeterminado. 
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Gabarito 

 

1. E 

O substantivo “borboleta” é sujeito dos verbos da oração. 

 

2. D 

O sujeito, nessa questão, é formado por expressões substantivadas. 

 

3. D 

O sujeito é “alguns autores” e o núcleo do sujeito é a palavra “autores”.  

 

4. D 

A oração não possui sujeito determinado, a partícula “se” é indeterminadora de sujeito, “bem” é advérbio 

de modo e “no restaurante” é advérbio de lugar. 

 

5. E 

O verbo “julgar” está conjugado na terceira pessoa do plural e é transitivo direto, apresentando a partícula 

indeterminadora de sujeito “se”. 

 

6. B 

Na primeira oração, “A pesquisa é considerada”, logo o sujeito é paciente. Na segunda oração, o verbo” 

falar” não apresenta o ser que pratica a ação. 

 

7. E 

Verbo “haver” no sentido de “existir” não tem sujeito, é impessoal. 

 

8. D 

A expressão “uma velha” é predicativo do sujeito. 

 

9. A 

Verbo “haver” é impessoal; “disseram-me” está conjugado em terceira pessoa do plural e é bitransitivo; 

voz passiva com sujeito paciente “represas”. 

 

10. B 

O sujeito da oração é “muitas coisas”. 
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Funções sintáticas: sujeito (tipos) 

 

Resumo 

 

O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Termo essencial da oração, é responsável por realizar 

ou sofrer as ações/os estados indicados pelo verbo. Rege, também, as desinências verbais de número e 

pessoa. Podem ser substantivos, numerais, pronomes, palavras ou expressões substantivadas e até mesmo 

orações.  

 

Tipos de sujeito: 

Simples: quando apresenta apenas um núcleo. 

Exemplo: O processo foi arquivado com sucesso.  

 

Composto: quando possui mais de um núcleo.  

• mais de um substantivo: As vozes e os passos aproximam-se. 

• mais de um pronome: Você e eu sabemos a matéria da prova. 

• mais de uma palavra ou expressão substantivada: Quantos mortos e feridos não me precederam ali. 

• mais de uma oração substantiva: Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual à de seu Tomás 

da bolandeira. 

 

Oculto/elíptico/desinencial: quando não está escrito na oração, mas pode ser descoberto: 

• Pela desinência verbal - Ficamos abalados com o acidente. (sujeito “nós”, desinência “-mos”). 

• Sujeito mencionado anteriormente em outra oração.  

 

Sujeito indeterminado: algumas vezes, o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se 

desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento.  

Exemplo: “–Contaram--me, quando eu era pequenina, a história duns náufragos, como nós.” 

                 “Ainda se vivia num mundo de certezas” (uso da partícula “se” como indeterminadora do sujeito) 

 

Oração sem sujeito: Chove. Anoitece. Faz frio. Nas orações mencionadas, somente o processo verbal é 

significativo e a ele não é atribuído nenhum ser. Nesse caso, temos orações com verbos impessoais, onde o 

sujeito é inexistente.  

Exemplo: Anoitecia e tinham acabado de jantar. (Verbo que indica ação da natureza) 

                 Ainda há jasmins, ainda há rosas. (Verbo “haver” com sentido de existir) 

                 Faz hoje 8 dias que comecei a dieta. (Verbos haver, fazer e ir indicando tempo decorrido) 

                 Era inverno na certa no alto sertão. (Verbo “ser” na indicação de tempo em geral) 
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Exercícios 

 

1. Assinale o sujeito do verbo “forjar” no período abaixo. 

Chama atenção das pessoas atentas, cada vez mais, o quanto se forjam nos meios de comunicação 

modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento. 

a) meios de comunicação 

b) modelos de comportamento 

c) modismos 

d) celebridades do momento 

e) pessoas atentas 

 

 

2. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. 

a) Existe um povo que a bandeira empresta. 

b) Embora com atraso, haviam chegado. 

c) Existem flores que devoram insetos. 

d) Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo. 

e) Há de haver recurso desta sentença. 

 

 

3. “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico o brado retumbante...” 

 

O sujeito desta afirmação com que se inicia o Hino Nacional é: 

a) indeterminado 

b) “um povo heroico” 

c) “as margens plácidas” 

d) “do Ipiranga” 

e) “o brado retumbamte” 
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4. Nas seguintes orações: 

“Pede-se silêncio.” 

“A caverna anoitecia aos poucos.” 

“Fazia um calor tremendo naquela tarde.” 

 

O sujeito se classifica respectivamente como: 

a) indeterminado, inexistente, simples 

b) oculto, simples, inexistente 

c) inexistente, inexistente, inexistente 

d) oculto, inexistente, simples 

e) simples, simples, inexistente 

 

 

5. “O que há entre a vida e a morte?” 

a) O sujeito do verbo haver é o pronome interrogativo QUE. 

b) Tem-se uma oração sem sujeito. 

c) O sujeito está oculto. 

d) O sujeito é indeterminado. 

e) O sujeito é “uma curta ponte.” 

 

 

6. Só num caso a oração é sem sujeito. Assinale-a. 

a) Faltavam três dias para o batismo. 

b) Houve por improcedente a reclamação do aluno. 

c) Só me resta uma esperança. 

d) Havia tempo suficiente para as comemorações. 

 

 

7. Duas orações abaixo têm sujeito indeterminado. Assinale-as: 

I. Projetavam-se avenidas largas. 

II. Há alguém esperando você. 

III. No meio das exclamações, ouviu-se um risinho de mofa. 

IV. Falava-se muito sobre a possibilidade de escalar a montanha. 

V. Até isso chegaram a dizer. 

a) I e II 

b) III e IV 

c) IV e V 

d) III e V 

e) I e V 
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8. Assinale a alternativa em que “nada” funciona como sujeito. 

a) Nada vi. 

b) Nada quer. 

c) Nada somos. 

d) Nada me perturba. 

 

 

9. “Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil.” 

O sujeito de “procurar” é: 

a) indeterminado 

b) eu (elíptico) 

c) o desencanto 

d) me 

e) inexistente 

 

 

10. Em relação a frase: “Precisa-se de trabalhadores”, indique a alternativa incorreta. 

a) sujeito indeterminado. 

b) “de trabalhadores” é objeto indireto. 

c) “se” é índice de indeterminação do sujeito. 

d) A frase é ativa de sujeito indeterminado. 

e) A frase é passiva. 
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Gabarito 

 

1. B 

A expressão “modelos de comportamento” é sujeito de “se forjam”. 

 

2. E 

Verbo “haver” com sentido de existir não possui sujeito. 

 

3. C 

A ordem direta seria “as margens plácidas ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heroico”.  

 

4. E 

Na primeira, temos sujeito paciente “silêncio”; na segunda, sujeito “simples caverna”; na terceira, temos 

sujeito inexistente porque o verbo “fazer” está indicando fenômeno da natureza. 

 

5. B 

Verbo “haver” com sentido de existir não possui sujeito. 

 

6. D 

Verbo “haver” com sentido de existir não possui sujeito. 

 

7. C 

Verbos conjugados na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. 

 

8. D 

A palavra “nada” é sujeito da ação “perturbar”. 

 

9. C 

A ordem direta seria “Quando o desencanto me procurar”. 

 

10. E 

A frase parece voz passiva, entretanto o sujeito é apenas indeterminado e não paciente. 
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Vozes Verbais 

 

Resumo 

 

Voz: demonstra como o sujeito da oração se relaciona com a ação indicada pelo verbo. Dessa forma, verbos 

que expressam estado ou fenômeno da natureza não flexionam quanto à voz. 

 
Voz ativa: o sujeito é agente da ação. 
Exemplo: Os caminhões despejam toneladas de lixo. 

 

Voz passiva: o sujeito é paciente da ação. Pode ser analítica ou sintética.  
Analítica: Formada pelo verbo auxiliar SER, conjugado no tempo e na pessoa desejados, seguido do particípio 
do verbo principal.  
Exemplo: As toneladas de lixo foram despejadas pelos caminhões. 

 

Sintética: Formada com o verbo principal transitivo direto na voz ativa, na terceira pessoa do singular ou do 
plural, acompanhado da partícula apassivadora “se”. Exemplo: Despejam-se toneladas de lixo. 
 

 

Voz reflexiva: Formada pelos verbos pronominais - acompanhados de me, te, se, nos, vos - cuja função 
designada parte do sujeito e volta-se para ele mesmo. 
Exemplo: Eu me feri; Tu te feriste; Ele se feriu; Nós nos ferimos; Eles se feriram.  

 

Agente da passiva  

O agente da passiva é o termo da oração que exerce a ação verbal na voz passiva. 

Exemplo: Ela está sendo conquistada por mim. 
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Exercícios 

 

1. Me sinto com a cara no chão, mas a verdade precisa ser dita ao  
menos uma vez: aos 52 anos eu ignorava a admirável forma lírica da  

canção paralelística (...).  

O “Cantar de amor” foi fruto de meses de leitura dos cancioneiros.  

Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas, que fiquei  

com a cabeça cheia de “velidas” e “mha senhor” e “nula ren”;  

sonhava com as ondas do mar de Vigo e com romarias a San Servando.  

O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga.  

Manuel Bandeira  

Respeitando os preceitos gramaticais, a forma passiva analítica de “Li tanto e tão seguidamente 

aquelas deliciosas cantigas” (linha 05) é:  

a) Aquelas deliciosas cantigas foram lidas seguidamente.  

b) Aquelas deliciosas cantigas eram lidas seguidamente.  

c) Havia lido seguidamente aquelas deliciosas cantigas.  

d) Tinham sido lidas seguidamente aquelas deliciosas cantigas.  

e) Aquelas deliciosas cantigas seguidamente estavam sendo lidas. 

 

 

2. A partir dos seguintes trechos: … e nunca mais se soube o que era blasfêmia…/dentro dos sons movem-
se cores…, assinale a alternativa CORRETA.  
a) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva analítica.  

b) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz passiva pronominal.  

c) o pronome átono se exerce a função de partícula apassivadora na voz ativa.  

d) o pronome átono se é parte integrante do verbo.  

e) o pronome átono se exerce a função de pronome reflexivo. 
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3. A pesquisa em ciências humanas apresenta condições muita peculiares. Dentre os múltiplos 

fenômenos por que se interessa, raros são aqueles que podem ser submetidos à verificação direta, à 

experimentação, ao tratamento em laboratório. A construção e a validação dos modelos assume, desse 

modo, considerável importância e ocupa significativa proporção no processo de investigação, 

caracterizando-o nitidamente. Como todo discurso científico se fundamenta nos discursos anteriores, 

de que depende seu pleno desenvolvimento, impõe-se ao pesquisador informar-se continuamente - 

tarefa, na realidade, interminável - a respeito de uma produção científica que não cessa de crescer. A 

bibliografia alentada e sempre renovada desempenha nas "humanidades" um papel que seria 

impensável nas chamadas ciências naturais. Largo tempo exige a preparação do pesquisador e 

trabalhosa é a iniciação à pesquisa.  
Transpondo para a voz passiva a frase "Largo tempo exige a preparação do pesquisador", obtém-se a 

forma verbal.  

a) é exigida.  

b) é exigido.  

c) exigem-se.  

d) exigir-se-á.  

e) tinha sido exigido. 

 
 

4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Transpondo da voz 

ativa para a passiva a frase "Os alunos haveriam de ouvir os conselhos do mestre", obtém-se a forma 

verbal _______________.  
a) teriam sido ouvidos.  

b) haveriam de ser ouvidos.  

c) haveria de ser ouvido.  

d) seriam ouvidos.  

e) ouvir-se-iam. 

 

 

5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Transpondo da voz 
passiva para a voz ativa a frase "Os avisos terão sido dados pelo coordenador", obtém-se a forma verbal 
_______________.  
a) deu.  

b) dará.  

c) terá dado.  

d) terão dado.  

e) foram dados. 
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6. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 

apresentada. Transpondo para a voz ativa a frase "As datas das provas estavam sendo fixadas pela 

comissão de exames", obtém-se a forma verbal ________________.  
a) estava fixando. 

b) fixavam-se. 

c) eram fixadas.  

d) fixava.  

e) estavam fixando. 

 

 

7. Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 
apresentada. Transpondo para a voz passiva a frase "Não os enganaríamos por muito tempo", obtém-
se a forma verbal ____________________.  
a) teriam sido enganados.  

b) enganar-se-iam.  

c) teríamos enganado.  

d) seriam enganados.  

e) serão enganados. 

 

 

8. Qualquer discussão sobre o tempo deve começar com uma análise de sua estrutura, que, por falta de 

melhor expressão, devemos chamar de “temporal”. É comum dividirmos o tempo em passado, presente 

e futuro. O passado é o que vem antes do presente e o futuro é o que vem depois. Já o presente é o 

“agora”, o instante atual. 

As descobertas de Einstein mudaram profundamente nossa concepção do tempo. Em sua teoria da 

relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa (ou de energia) também influencia a passagem 

do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia. O tempo relativístico adquire uma 

plasticidade definida pela realidade física à sua volta. A coisa se complica quando usamos a 

relatividade geral para descrever a origem do Universo. 
Folha de S.Paulo, 07.06.1998. 

 

“Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa (ou de energia) também 

influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia.” (2º parágrafo) 

 

Ao se converter o trecho destacado para a voz passiva, o verbo “influencia” assume a seguinte forma: 

a) é influenciada.    

b) foi influenciada.    

c) era influenciada.    

d) seria influenciada.    

e) será influenciada.    
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9. Leia atentamente o texto e responda à questão que a ele se refere. Pode-se abordar o estudo das 

organizações asseverando a unicidade de toda estrutura social e evitando qualquer generalização, até 

que se tenha à mão prova empírica de similaridade bem aproximada. Foi esse o ponto de vista 

aconselhado à equipe de pesquisa da Universidade de Michigan pelos líderes de quase todas as 

organizações estudadas.- Nossa organização é única; de fato, não podemos ser comparados a 

qualquer outro grupo, declarou um líder ferroviário. Os ferroviários viam seus problemas 

organizacionais como diferentes de todas as demais classes; o mesmo acontecia com os altos 

funcionários do governo. Os dirigentes das companhias de seguros reagiam da mesma forma, o que 

também era feito pelos diretores de empresas manufatureiras, grandes e pequenas. Entretanto, no 

momento em que começavam a falar de seus problemas, as reivindicações que faziam de sua 

unicidade tornavam-se invalidadas. Através de uma análise de seus problemas teria sido difícil 

estabelecer diferença entre o diretor de uma estrada de ferro e um alto funcionário público, entre o vice-

presidente de uma companhia seguradora e seu igual de uma fábrica de automóveis. Conquanto haja 

aspectos únicos em qualquer situação social, também existem padrões comuns e, quanto mais nos 

aprofundamos, maiores se tornam as similaridades genotípicas. Por outro lado, o teorista social global 

pode ficar tão envolvido em certas dimensões abstratas de todas as situações sociais que ele será 

incapaz de explicar as principais origens de variação em qualquer dada situação. O bom senso indica 

para esse problema a criação de uma tipologia. Nesse caso, são atribuídos às organizações certos 

tipos a respeito dos quais podem ser feitas generalizações. Assim, existem organizações voluntárias e 

involuntárias, estruturas democráticas e autocráticas, hierarquias centralizadas e descentralizadas, 

associações de expressão e aquelas que agem como instrumentos. As organizações são classificadas 

de maneira ainda mais comum, de acordo com suas finalidades oficialmente declaradas, tais como 

educar, obter lucros, promover saúde, religião, bem-estar, proteger os interesses dos trabalhadores e 

recreação.  
Adaptado de KATZ, Daniel e KAHN, Robert L., p. 134-135. Psicologia Social das Organizações. São Paulo: Atlas, 1970. Obs.: 

Asseverando significa afirmando com certeza, assegurando. 

Observe o seguinte período: “Nesse caso, são atribuídos às organizações certos tipos a respeito dos 

quais podem ser feitas generalizações”. Nele, ocorre voz passiva analítica; a voz ativa correspondente 

está indicada em:  

a) Nesse caso, são atribuídos (por alguém) certos tipos a respeito dos quais podem fazer-se certas 

generalizações.  

b) Nesse caso, (alguém) pode atribuir às organizações certos tipos a respeito dos quais podem ser 

feitas generalizações.  

c) De fato, (alguém) não pode nos comparar a qualquer outro grupo.  

d) Nesse caso, (alguém) atribui às organizações certos tipos a respeito dos quais (alguém) pode 

fazer generalizações.  

e) Nesse caso, atribuem-se às organizações certos tipos a respeito dos quais se podem fazer 

generalizações. 
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10. Durante mais de trinta anos, o bondezinho das dez e quinze, que descia do Silvestre, parava como burro 

ensinado em frente à casinha de José Maria, e ali encontrava, almoçado e pontual, o velho funcionário. 

Um dia, porém, José Maria faltou. O motorneiro batia a sirene. Os passageiros se impacientavam. 

Floripes correu aflita a avisar o patrão. Achou-o de pijama, estirado na poltrona, querendo rir. 

Floripes serviu-lhe o jantar, deixou tudo arrumado, e retirou-se para dormir no barraco da filha. 

ANÍBAL MACHADO. A morte da porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. 

 

No trecho transcrito a seguir há quatro orações, cujos limites estão assinalados por uma barra: 

Floripes serviu-lhe o jantar, / deixou tudo arrumado, / e retirou-se / para dormir no barraco da filha. 

 

Reescreva esse trecho, passando a primeira oração para a voz passiva. 
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Gabarito 

 

1. A 
Na transposição da voz ativa para a passiva, o tempo verbal deve ser respeitado. Dessa forma, “li”( 

pretérito perfeito) deve passar para a forma nominal, mas o verbo auxiliar deve estar conjugado no 

mesmo tempo e , ao mesmo tempo, concordar com o sujeito. Portanto, na voz passiva, a oração fica: 

“aquelas deliciosas cantigas FORAM LIDAS seguidamente”. 

 

2. B 
A voz passiva sintética se caracteriza pela presença de verbos transitivos diretos aliados à partícula 

apassivadora “se”, como acontece em “soube-se” e “movem-se”. 

 

3. B 
A oração em análise pode confundir o aluno, pois está na ordem indireta. Em “largo tempo exige a 

preparação do pesquisador”, o termo sublinhado é sujeito. Portanto, na voz passiva ele passa a objeto e 

a oração passa a a” Largo tempo É EXIGIDO [...]”. 

 

4. B 
“Os conselhos do mestre haveriam de ser ouvidos pelos alunos” é a forma correta da voz passiva da 

frase em análise, pois há a necessidade da construção do auxiliar “ser” + verbo principal no particípio. 

 

5. C 
Transpondo-se a frase em análise para a voz ativa, há que se desfazer a construção verbal característica 

da voz passiva, respeitando o tempo verbal; logo, tem-se “O coordenador terá dado os avisos”. 

 
6. A 

“A comissão de exames estava fixando as datas das provas”. A utilização da locução verbal “estava 

fixando” revela a ideia de duração da ação presente, mas não configura voz passiva. 

 

7. D 
“Eles não seriam enganados por muito tempo” é a forma correta da transposição da frase em análise 

para a voz passiva. Impende ressaltar que, na mudança da voz ativa para a passiva, o que é objeto passa 

a sujeito e vice-versa, logo, não se pode esquecer que a forma “os” no período em análise é objeto direto 

e, ao assumir a posição de sujeito, deve abdicar sua condição oblíqua e se apossar da forma 

reta  correspondente “Eles”. 

 

8. A 
O verbo “influencia”, por estar flexionado no presente do indicativo, ao passá-lo para a voz passiva, deve-

se manter o tempo presente por meio do verbo auxiliar. Desse modo, a forma correta de apresentar o 

termo é:  “é influenciada”.   

 

9. D 
“Nesse caso, atribui às organizações certos tipos a respeito dos quais pode fazer generalizações” é a 

única alternativa possível, mas o sujeito não está expresso, o que pode gerar confusão. 
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10.  Ao passar a oração principal para a voz passiva, o trecho receberia a seguinte formatação “o jantar foi-

lhe servido por Floripes”, sendo alterado o verbo para uma locução adverbial.  
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Exercícios sobre relações numéricas 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Ateliê de um ourives, as joias são feitas de ouro 18 quilates, que consiste em uma liga contendo 75 %  

de ouro + 25 %  de outros metais. Assim, uma aliança com 3,0 g  dessa liga contém uma quantidade 

de ouro, em mol, de, aproximadamente, 

 

Dado: Massa molar (g mol)  

Au 197=   

a) 0,01.     

b) 0,02.     

c) 0,03.     

d) 0,04.     

e) 0,05.     
   
 

2. O consumo excessivo de sal pode acarretar o aumento da pressão das artérias, também chamada de 

hipertensão. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo 

de 5 g  de sal (1,7 g  de sódio). Uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada 

está ingerindo um número de íons sódio igual a 

 

Dados: Massa molar do Na 23,0 g mol.=  

Constante de Avogadro: 23 16,0 10 mol .−   

a) 
211,0 10     

b) 
212,4 10     

c) 
223,8 10     

d) 
224,4 10     

e) 
236,0 10     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-exercicios-sobre-relacoes-numericas/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=relacoes-numericas
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3. Assinale a alternativa que apresenta a massa, em gramas, de um átomo de Vanádio. Considere: 

vMA 51u=  e o nº de Avogadro: 236,02 10 .   

a) 
238,47 10 g−

    

b) 
238,47 10 g

    

c) 
23307 10 g−

    

d) 
23307 10 g

    

e) 
213,07 10 g

    
   
 

4. A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números fracionários, 

como, por exemplo, o elemento estrôncio cuja massa atômica é de 87,621,  o que se deve  

a) à massa dos elétrons.    

b) ao tamanho irregular dos nêutrons.    

c) à presença de isótopos com diferentes números de nêutrons.    

d) à presença de isóbaros com diferentes números de prótons.    

e) à grande quantidade de isótonos do estrôncio.    

   
 

5. As essências usadas nos perfumes podem ser naturais ou sintéticas. Uma delas, a muscona, é o 

principal componente do odor de almíscar, que, na natureza, é encontrado em glândulas presentes nas 

quatro espécies de veado almiscareiro (Moschus ssp.). Por ser necessário sacrificar o animal para a 

remoção dessa glândula, tais espécies encontram-se ameaçadas de extinção, o que tem promovido o 

uso de substâncias sintéticas com propriedades olfativas semelhantes à muscona, como o composto 

mostrado a seguir. 

 Fórmula molecular: C11H13N3O6 
 

A massa de uma única molécula do composto acima é  

a) 
224,7 10 g−

    

b) 
283,27 g

    

c) 
261,7 10 g

    

d) 
212,13 10 g

    

e) 
261,7 10 g−
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6. Um procedimento depende de 0,9 g  de sulfato cúprico anidro, 4CuSO ,  porém tem-se disponível o 

sulfato cúprico penta-hidratado, 4 2CuSO 5H O.  Para a realização do procedimento, deve-se pesar uma 

quantidade de 4 2CuSO 5H O,  aproximadamente, igual a  

a) 0,58 g.    

b) 1,56 g.    

c) 1,41 g.    

d) 0,90 g.    

   
 

7. O sal rosa do Himalaia é um sal rochoso muito apreciado em gastronomia, sendo obtido diretamente 

de uma reserva natural aos pés da cordilheira. Apresenta baixo teor de sódio e é muito rico em sais 

minerais, alguns dos quais lhe conferem a cor característica. 

 

Considere uma amostra de 100g  de sal rosa que contenha em sua composição, além de sódio e outros 

minerais, os seguintes elementos nas quantidades especificadas: 

Magnésio = 36mg  

Potássio = 39mg  

Cálcio = 48mg  

 
Os elementos, colocados na ordem crescente de número de mols presentes na amostra, são  

a) K, Ca, Mg.     

b) K, Mg, Ca.     

c) Mg, K, Ca.     

d) Ca, Mg, K.     

e) 
Ca, K, Mg.

    
   
 

8. Em um experimento no qual foi envolvido um determinado gás ideal X, uma amostra de 2,0 g  desse 

gás ocupou o volume de 623 mL  de um balão de vidro, sob temperatura de 127 C  e pressão de 

1.000 mmHg.  Considerando-se que esse gás X  seja obrigatoriamente um dos gases presentes nas 

alternativas a seguir, identifique-o. 

 

Dados: massas molares 
1

(g mol )
−

  H 1, N 14, O 16= = =  e S 32=  

constante universal dos gases ideais 1 1(R) 62,3 mmHg L mol K− −=      

a) 2H
    

b) 2O
    

c) 2NO
    

d) 2SO
    

e) 3SO
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9. Por questões econômicas, a medalha de ouro não é 100%  de ouro desde os jogos de 1912 em 

Estocolmo, e sua composição varia nas diferentes edições dos jogos olímpicos. Para os jogos 

olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a composição das medalhas foi distribuída como apresenta o 

quadro abaixo. 

 

Medalha Composição em massa 

Ouro prata (98,8%)  e ouro (1,2%)  

Prata prata (100%)  

Bronze cobre (95%)  e zinco (5%)  

 
Considerando que as três medalhas tenham a mesma massa, assinale a alternativa que apresenta as 

medalhas em ordem crescente de número de átomos metálicos na sua composição. 

 

Dados: Ag 108; Au 197; Cu 63,5; Zn 65,4.= = = =   

a) Medalha de bronze < medalha de ouro < medalha de prata.    

b) Medalha de bronze < medalha de prata < medalha de ouro.    

c) Medalha de prata < medalha de ouro < medalha de bronze.    

d) Medalha de prata < medalha de bronze < medalha de ouro.    

e) Medalha de ouro < medalha de prata < medalha de bronze.    

   
 
 

10. Fertilizantes do tipo NPK possuem proporções diferentes dos elementos nitrogênio (N),  fósforo (P)  e 

potássio (K).  Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é a NPK 4-30-16,  que 

significa 4%  de nitrogênio total, 30%  de 2 5P O  e 16%  de 2K O,  em massa. Assim, a quantidade, em 

mol, de P  contida em 100 g  desse fertilizante é de, aproximadamente, 

 

Dados: massas molares 1(g mol )−  

O 16

P 31,0

=

=
  

a) 0,25.     

b) 0,33.     

c) 0,42.     

d) 0,51.     

e) 0,68.     
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Gabarito 

 

1. A 
75% 2,25 g

1 mo

Au 3

l

,0

Au

g

 de 

= =

197 g

          x mol 2,25 g

x 0,01 mol=

   

 
2. D 

O Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo de 5 g  de sal (1,7 g  de sódio). 

236,0 10 íons Na+ 23 g

x

23

22

1,7 g

x 0,443478 10 íons Na

x 4,4 10 íons Na

+

+

= 

 

   

 
3. A 

51g 236,02 10 átomos

   x



23

1 átomo

x 8,47 10 g−= 

   

 
4. C 

Para o cálculo da massa atômica leva-se em consideração a massa média atômica ponderada dos 

isótopos existentes do elemento químico.   

 
5. A 

Massa molar do composto 11 13 3 6C H N O :  283g / mol   

283g 236,02 10 moléculas

     x



22

1 molécula

x 4,7 10 g−= 

   

 
6. C 

4 2

4 2

CuSO 5H O  

MM 159,5 de CuSO 90g de H O g/mol 249,5 g/mol

249,5g de composto



= + =

4 159,5g de CuSO

                               x  0,9g

x 1,41g=

   

 
7. A 

Cálculo do número de mols de elementos presentes na amostra: 
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8. E 

2

1

P V n R T

1000 0,623 n 62,3 (273 127)

n 2,5 10 mol

m
n

MM

2
MM 80 g mol

0,025

−

−

 =  

 =   +

= 

=

= = 

 

 
Comparando com as massas molares dos compostos: 

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

H 2 g mol

O 32 g mol

NO 46 g mol

SO 64 g.mol

SO 80 g mol

−

−

−

−

−

= 

= 

= 

=

= 

   

 
9. E 

prata

23

Medalha de ouro :

1,2
m m g

100

6 10 átomos de prata

= 



Ag

108 g

n

19
Ag

ouro

23

1,2
m g

100

n 6,66 10 m átomos

98,8
m m g

100

6 10 átomos de ouro



=  

= 



Au

197 g

n

19
Au

19
total

98,8
m g

100

n 300 10 m átomos

n 306,66 10 m átomos



=  

=  

 

 

prata

23

Medalha de prata :

100
m m g

100

6 10 átomos de prata

= 



Ag

108 g

n

19
Ag

100
m g

100

n 555 10 m átomos



=  
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cobre

23

Medalha de bronze :

95
m m g

100

6 10 átomos de cobre

= 



Cu

63,5 g

n

19
Cu

zinco

23

95
m g

100

n 897,6 10 m átomos

5
m m g

100

6 10 átomos de zinco



=  

= 



Zn

65,4 g

n

19
Zn

19
total

5
m g

100

n 45,87 10 m átomos

n 943,47 10 m átomos



=  

=  

 

 
19 19 19

Ouro Pr ata Bronze

306,66 10 m átomos 555 10 m átomos 943,47 10 m átomos           

 
10. C 

2 5P O 31 2 16 5 142g / mol

142 g

=  +  =

1 mol

100 g

2 5

x

x 0,70 mol de P O

30% de 0,70 mol 0,21 mol

=

=

 

 

Tem-se 2  mols de fósforo no composto, assim: 

0,21 2 0,42 =  mol de P  em 100 g  de fertilizante.   
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Leis ponderais e Cálculo de fórmulas 

 

Resumo 

 

Descobertas por cientistas como Lavoisier, Dalton e Gay-Lussac, estas ajudam-nos a estabelecer algumas 

bases para o entendimento das relações de massa ou volume em uma transformação química.  

 

Lei de Lavoisier (Lei da conservação das massas) 

Observe a transformação química abaixo 

1/2 O2 + H2 → H2O 

 

16g + 2g = 18g 

 

Lendo a reação acima: 16g de oxigênio reage com 2g de hidrogênio para produzir 18g de água. 

 

Repare que as massas somadas dos reagentes equivalem à massa do produto. A quantidade e natureza dos 

átomos são as mesmas, apenas houve um rearranjo/recombinação entre eles.  

 

Esses números seguem uma observação realizada por Lavoisier que é enunciada na forma da Lei de 

Conservação das Massas, onde nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.  

 

Segundo as observações de Antoine Laurent Lavoisier: 

“Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos” 

“Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.” 

 

Lei de Proust (Lei das proporções fixas) 

C + O2 → CO2 

 

12g de carbono + 32g de oxigênio = 44g de gás carbônico 

 

Analisemos apenas a razão entre as massas de C e O no composto CO2:  

 

12g de carbono / 32g de oxigênio = 2.667g de carbono / 1g de oxigênio 

 

Segundo Proust, esta razão, em massa, é fixa para qualquer quantidade de CO2 analisada. E generalizando, a 

proporção de massa entre elementos em qualquer composto será fixa para qualquer quantidade avaliada. 

 

Vejamos o caso da H2O: 

 

2g de hidrogênio + 16g de oxigênio = 18g de H2O 
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Reação mostrada no início do material.  

 

Assim, 16g de O / 2g de H = 8g de O / 1g de H   

 

Segundo Proust, se tivermos 80 g de O em um copo de água pura, podemos afirmar que há 10g de H no 

recipiente.   

 

Lei de Dalton (Lei das proporções múltiplas) 

Essa lei vale para situações onde um par de elementos forma compostos com diferentes proporções do tipo 

AB, AB2, AB3... 

 

Veja o caso do CO e CO2 

A razão de massa entre C e O nesses dois casos é:  

 

Para CO. 1.333g de O / 1g de C 

Para CO2. 2,667g de O / 1g de C 

  

Repare que a segunda razão é 2x a primeira. Ou seja, se compararmos as razões acima, conseguiremos 

expressá-las como pequenos múltiplos inteiros. Outra afirmação da lei diz que quando elementos se ligam, 

eles o fazem em uma proporção de pequenos números inteiros.  

 

Lei de Gay-Lussac (Lei volumétrica) 

Válida para reações gasosas, estabelece que os volumes entre as substâncias em uma reação, nas mesmas 

temperatura e pressão, mantêm uma relação volumar constante.  

 

2NH3(g) ⇌ N2(g) + 3H2(g) 

 

2 volumes de NH3(g) ⇌ 1 volume de N2(g) + 3 volumes de H2(g) 

 

obs. 1 mol equivale a um volume 

 

A relação de volume entre NH3 e N2 é de:  

 

2 volumes de NH3 / 1 volume de N2 

 

Assim, se sabemos que 50 litros de NH3 foram consumidos, inferimos que 25 litros de N2 foi produzido. Isso 

porque a relação é fixa e se mantém para qualquer volume consumido ou produzido dos componentes da 

reação.  

 

Fórmula Molecular 

É a combinação de símbolos químicos e índices que expressam o número de átomos de cada elemento que 

compõe uma molécula e a proporção em que eles se encontram. 

 

Exemplo: H2O 
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Com a fórmula molecular nesse exemplo, podemos observar que o molécula de água é formada por 2 átomos 

de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. 

 

Além da fórmula molecular, temos outros dois tipos de fórmula: 

 

Fórmula mínima (empírica) e fórmula percentual (centesimal) 

 

Fórmula mínima (empírica) 

Esta fórmula indica a menor relação possível entre os elementos formadores de um composto químico com 

os menores números inteiros possíveis.  

 

Exemplo:  

Glicose, fórmula molecular, C6H12O6, fórmula mínima, CH2O. Ou seja, a proporção mínima entre os 

elementos é 1:2:1. 

Água oxigenada, fórmula molecular, H2O2, fórmula mínima, HO. Ou seja, a proporção mínima entre os 

elementos é 1:1. 

 

Dessa forma, é possível que várias substâncias apresentem a mesma fórmula mínima. Por exemplo, o ácido 

acético apresenta fórmula molecular C2H4O2 e fórmula mínima CH2O igual a da glicose. 

 

Fórmula percentual (centesimal) 

Indica a porcentagem, em termos de massa, entre os elementos em uma substância. Com a fórmula 

percentual é possível cálcular a fórmula mínima. 

Continuemos com a H2O como exemplo: 

Em 1 mol de H2O, temos 2g de H e 16g de O, totalizando 18g de água, correto?  

 

Assim, se dividirmos 2 por 18, obteremos a porcentagem de H em 1 mol de H2O, de 11,11%. Por 

complementaridade, 88,89% é de O. Assim, a fórmula centesimal ficaria, após arredondamento, H11%O89%. Isso 

indica que, ao pesarmos um determinado volume de água, saberemos que 11% deste peso se refere a átomos 

de H, e 89% a átomos de O.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-leis-ponderais-e-calculo-de-formulas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=leis-ponderais
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Exercícios 

 

1. A má alimentação é responsável por diversos problemas de saúde no ser humano como, por exemplo, 

a obesidade. Para contornar, em parte, essa situação, a indústria alimentícia produz alimentos 

classificados como “light”, que apresentam uma diferença para menos de 25% no valor energético ou 

de nutrientes do produto original, e os que são classificados como “diet”, formulados com modificações 

no conteúdo de nutrientes. O aspartame é utilizado como adoçante artificial tanto nos alimentos “light” 

quanto nos alimentos “diet”. 

 

Assinale a opção que apresenta correta e respectivamente a fórmula molecular e a massa molar 

aproximada do aspartame. 

Dados: C 12; H 1; N 14; O 16= = = =   

a) 14 16 2 5C H N O  e 292 g mol.     

b) 13 18 2 5C H N O  e 282 g mol.     

c) 14 7 2 5C H N O  e 283 g mol.     

d) 14 18 2 5C H N O
 e 

294 g mol.
    

e) 13 18 2 5C H N O
 e 

294 g mol.
 

   

 

2. A fórmula empírica de um composto orgânico derivado de alcano, usado como propelente e herbicida, 

que apresenta em massa a seguinte composição: 23,8%  de C;  5,9%  de H  e 70,3%  de C ,  é 

Dados: C 12; H 1; C 35,5.= = =   

a) CH2Cl2 

b) CHCl3 

c) C2H5Cl 

d) CH3Cl 

e) C2H4Cl2 
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3. Determinado óxido de urânio é a base para geração de energia através de reatores nucleares e sua 

amostra pura é composta por 24,64 g  de Urânio e 3,36 g  de Oxigênio. Considerando-se essas 

informações, a fórmula mínima desse composto deve ser 

 

Dado: MA(O) 16 g mol=  

MA(U) 238 g mol=   

a) UO     

b) 2UO     

c) 2 3U O     

d) 2U O     

e) 2 5U O     

 

 

4. Sabe-se que, quando uma pessoa fuma um cigarro, pode inalar de 0,1 até 0,2 mg de nicotina. Descobriu-

se em laboratório que cada miligrama de nicotina contém 74,00% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 

17,30% de nitrogênio. A fórmula mínima da nicotina é:  

a) C6H7N  

b) C5H7N  

c) C10H12N  

d) C5H3N2  

e) C4H3N2 
 
 

5. O cacodilo, que tem um odor forte de alho e é usado na manufatura de ácido cacodílico, um herbicida 

para a cultura do algodão, tem a seguinte composição percentual em massa: 22,88% de C, 5,76% de H 

e 71,36% de As, e massa molar 209,96 g ∙ mol−1. 

Qual é a fórmula molecular do cacodilo?  

a) C4H12As2  

b) C3H24As2  

c) C8H39As  

d) C9H27As  

e) C10H15As 
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6. Quando definem moléculas, os livros geralmente apresentam conceitos como: “a menor parte da 

substância capaz de guardar suas propriedades”. A partir de definições desse tipo, a ideia transmitida 

ao estudante é a de que o constituinte isolado (moléculas) contém os atributos do todo. É como dizer 

que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial, ponto de fusão, 

ponto de ebulição, etc. Tais propriedades pertencem ao conjunto, isto é, manifestam-se nas relações 

que as moléculas mantêm entre si.  
Adaptado de: OLIVEIRA, R. J. O mito da substância. Química nova na escola, n. 1, 1995.  

 
O texto evidencia a chamada visão substancialista que ainda se encontra presente no ensino da 

Química. A seguir estão relacionadas algumas afirmativas pertinentes ao assunto.  

I. O ouro é dourado, pois seus átomos são dourados.  

II. Uma substância “macia” não pode ser feita de moléculas “rígidas”.  

III. Uma substância pura possui pontos de ebulição e fusão constantes, em virtude das interações 

entre suas moléculas.  

IV. A expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem. Dessas 

afirmativas, estão apoiadas na visão substancialista criticada pelo autor apenas  

 
a) I e II.  

b) III e IV.  

c) I, II e III.  

d) I, II e IV.  

e) II, III e IV. 
 
 

7. Em um artigo publicado em 1808, Gay-Lussac relatou que dois volumes de hidrogênio reagem com um 

volume de oxigênio, produzindo dois volumes de vapor de água (volumes medidos nas mesmas 

condições de pressão e temperatura). Em outro artigo, publicado em 1811, Avogadro afirmou que 

volumes iguais, de quaisquer gases, sob as mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o 

mesmo número de moléculas. Entre as representações a seguir, a que está de acordo com o exposto 

e com as fórmulas moleculares atuais do hidrogênio e do oxigênio é: 
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8. A cafeína é um alcaloide presente nos grãos de café e nas folhas de chá, atuando como estimulante do 

sistema nervoso central. Um mol de cafeína contém 4,8 ∙ 1024 átomos de carbono, 10 mol de átomos 

de hidrogênio, 56 g de nitrogênio e 1,2 ∙ 1024 átomos de oxigênio. A fórmula molecular da cafeína é:  

a) C6H10N5O12.  

b) C48H10N56O12.  

c) C8H10N4O2.  

d) C5H5N6O2.  

e) C8H10N2O2. 
 

 

9. Considere a reação a seguir em fase gasosa:  

1 gás nitrogênio + 3 gás hidrogênio → 2 gás amônia 
 
Fazendo-se reagir 4 L de gás nitrogênio com 9 L de gás hidrogênio em condições de pressão e 

temperatura constantes, pode-se afirmar que:  

a) os reagentes estão em quantidades proporcionais à indicada na reação.  

b) o gás nitrogênio está em excesso.  

c) após o fim da reação, os reagentes são totalmente converti dos em gás amônia.  

d) a reação se processa com aumento do volume total.  

e) após o fim da reação, são formados 8 L de gás amônia. 

 
 

10. Em uma experiência, feita nas mesmas condições de temperatura e pressão, verificou-se que a 

decomposição de 2 L de um cloreto de arsênio gasoso produziu arsênio sólido e 3 L de cloro gasoso. 

Quantos átomos de cloro havia na molécula de cloreto de arsênio? Dado: a molécula de cloro gasoso 

é formada por 2 átomos de cloro.  

a) 1 

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) 5 
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Gabarito 

 

1. D 

 

14 18 2 5

14 18 2 5

14 18 2 5

C H N O

C H N O 14 12 18 1 2 14 5 16

C H N O 294

M 294 g mol

=  +  +  + 

=

=

   

 

2. D 

( )

1 1 1

23,8% 5,9% 70,3%

23,8 g 5,9 g 70,3 g

12 g mol 1g mol 35,5 g mol

1,98 mol 5,9 mol 1,98 mol 3

C H C

C H C

C H C 1,98 CH C

− − −  

 

   

 

3. B 

2

U 1

O 1

0,1035 0,21 2

0,1035 0,1035

1

m 24,64 g
n 0,1035 mol

M 238 g.mol

m 3,36 g
n 0,21mol

M 16 g.mol

U O UO



−

−

= = =

= = =



   

 

4. B 
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5. A 

 

 

6. D 

I. Sim. De acordo com a visão substancialista o átomo de ouro é a menor parte do ouro capaz de 

guardar as suas propriedades, portanto, nessa visão o átomo de ouro é dourado.  

II. Sim. De acordo com a visão substancialista, a molécula é a menor parte da substância capaz de 

guardar suas propriedades, portanto, nessa visão uma molécula rígida não pode formar uma 

substância macia.  

III. Não. A afirmativa III indica que as propriedades das substâncias, como ponto de fusão e de ebulição, 

dependem das interações entre as moléculas (o que é verdade); não são propriedades de cada 

molécula em particular. 

IV. Sim. De acordo com a visão substancialista, os objetos se expandem com o aumento da temperatura, 

porque os átomos que formam esse objeto se expandem. 

 

7. B 

 

 

8. C 
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9. B 

 

 

10. C 
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Principais erros na dissertação 

Resumo 

 

Dando continuidade ao conteúdo das aulas anteriores sobre estrutura de ideias e parágrafos para a escrita 

da redação, sendo mostrado o que deve ser feito para garantir uma boa nota, trouxemos para você o que é 

necessário ser evitado para não perder pontos nas competências do ENEM.  

 

Se errar, é zero! 
 

Antes de tudo, é importante destacar cada um dos probleminhas que podem zerar a sua nota de redação: 

 

● Fuga ao tema 

 

Fugir ao tema, no ENEM, é um dos erros mais graves que deve ser evitado. De certa maneira, já é de se esperar 

um cuidado por parte do aluno com relação a isso. Porém, muitas vezes, as diversas limitações levantadas 

pela frase-tema podem confundir o aluno e, obviamente, levá-lo à fuga. Por isso, é importante tomar alguns 

cuidados, como ler a proposta e os textos de apoio se possível mais de uma vez e, como aprendemos na aula 

de planejamento de texto, identificar os comandos da proposta. Vamos ver um exemplo de parágrafo fora do 

tema. 

 

Tema: Os entraves da reciclagem no Brasil 

 

Desenvolvimento 1 

Em primeiro lugar, é necessário destacar as consequências dessa cultura de negligência, hoje, no país. Isso 

porque a ausência dessa prática é prejudicial não só para o andamento de uma economia mais barata, mas 

também para a alimentação de um comportamento sustentável por parte da população. Uma vez que o 

Estado, responsável por dar as ferramentas para a prática de reciclagem eficiente, não entrega a infraestrutura 

correta, o sentimento de consciência ambiental não se desenvolve na sociedade. Ainda que existam 

orientações na escola com relação a atitudes de cuidado com o meio - o que, ainda hoje, não acontece -, a 

ausência de uma base estatal que dê os caminhos necessários - como um bom sistema de coleta seletiva, 

por exemplo - atrapalha essa conscientização tão exigida. 

 

Note que o parágrafo, apesar de ser interessante e bem consistente, não fala do tema por completo. Há, na 

verdade, um grande erro com relação ao recorte sugerido pela proposta, que fala de "entraves da reciclagem" 

e encontra um parágrafo sobre as consequências dessa prática. A fuga, no ENEM, é perigosa e é necessário 

que o candidato esteja atento a isso. 

 

 

 

● Fuga ao gênero textual 
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O gênero exigido no Exame é o texto dissertativo-argumentativo. Isso significa que qualquer redação que fuja 

ao modelo de dissertação e/ou que não apresente um posicionamento claro - e bem defendido - estará fora 

desse tipo e, consequentemente, receberá zero. Veja um exemplo: 

 

Tema: Desastres ambientais: qual o preço do desenvolvimento? 

Desenvolvimento 1 

Em primeiro lugar, é importante lembrar o ocorrido em Mariana, Minas Gerais, em 2015. O rompimento de 

uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale, causou uma tragédia que feriu e até matou 

muitas pessoas, tornando-se um dos grandes desastres ambientais do Brasil dos últimos anos. Até hoje, corre 

um processo que verifica a negligência por parte da empresa e as consequências disso. 

 

Em uma primeira análise, percebe-se, claramente, que o parágrafo é expositivo, fugindo ao tipo textual, uma 

vez que trabalha, apenas, com fatos, deixando de lado qualquer posicionamento com relação ao tema, 

relembrando textos jornalísticos ou notícias. O autor apenas cita e conta o ocorrido em Mariana e não dá sua 

opinião com relação ao tema dos desastres ambientais, esquecendo de apresentar o seu questionamento 

sobre a problemática (tese).  

 

Problemas comuns em redações de vestibulandos 

 
● Parágrafo de introdução sem tese 

 

Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo contemporâneo 

Introdução 

 

Os candidatos Brizola e Maluf marcaram a eleição para presidente de 1989, onde ambos se ofenderam. Hoje 

em dia, nada é diferente pois, os debates presidenciais mostram como as palavras podem definir o 

posicionamento das pessoas, principalmente através das redes sociais onde elas fazem críticas sem se 

preocupar com os outros indivíduos.  

 

Note que, no parágrafo, não há qualquer posicionamento por parte do autor. Há, apenas, uma 

contextualização sobre a temática proposta, criada a partir de uma alusão histórica. É necessário que o 

parágrafo introdutório apresente uma tese sobre o tema proposto. Essa opinião será defendida ao longo do 

texto, no desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

● Texto com um só parágrafo de desenvolvimento 
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O raciocínio, aqui, é simples: se cada parágrafo de desenvolvimento defende, exclusivamente, um argumento, 

faz sentido a ideia de que um só parágrafo - consequentemente, um só argumento - não é o bastante para 

defender uma tese, certo? Dessa forma, é interessante que o aluno desenvolva, pelo menos, dois parágrafos 

argumentativos, a fim de convencer o leitor com opiniões bem apresentadas e, é claro, fundamentadas.  

 

● Texto com cópia fiel da coletânea 

 

Na prova do ENEM, é muito importante que você tome certo cuidado com a construção do seu texto e as 

informações retiradas da coletânea. Isso não significa que haja qualquer pecado em interpretar e aplicar à 

sua redação os argumentos e posicionamentos dos textos motivadores. Porém, copiar literalmente 

informações da coletânea, no ENEM, é totalmente proibido. Portanto, evite trazer essas informações diretas 

para o texto. Também é importante dizer que, para o ENEM, as linhas com cópia são desconsideradas. É bom 

lembrar, também, que, se, com as linhas desconsideradas, o texto tiver menos de 8 linhas, a prova será zerada 

automaticamente. 

 

● Parágrafo de conclusão em tom de desenvolvimento 

 

Um dos mais frequentes erros nas redações de vestibulandos é a construção de parágrafos de conclusão que, 

pelas ideias apresentadas, parecem muito mais um trecho argumentativo do texto - e, consequentemente, 

parte do desenvolvimento. É comum que os alunos resolvam argumentar nesse último parágrafo - deixando 

de lado, totalmente, funções importantes, como a retomada da tese e as próprias propostas de intervenção. 

Para que o aluno evite esse erro, indicamos, sempre, a necessidade de se apresentar um conectivo conclusivo 

- normalmente, uma conjunção, como o "portanto", deixando claro o fim do texto. 

 

● Parágrafo com apenas um período 

 

É comum, na produção de um parágrafo, que o aluno, em um trabalho de pontuar bem suas ideias, usando 

vírgulas e travessões, finalize menos períodos e, consequentemente, produza blocos de textos com apenas 

uma frase. Isso é um problema de coesão textual e precisa ser tratado. Veja um exemplo de parágrafo de 

desenvolvimento sobre o tema "O livro na era da digitalização do escrito e da adoção de novas ferramentas 

de leitura": 

 

Ainda assim, é indispensável destacar as vantagens da adoção dessas novas ferramentas, além da alta 

capacidade de armazenamento e do acesso facilitado em qualquer hora e lugar, o preço dos textos 

digitalizados é muito mais baixo, uma vez que que o processo de produção também é mais barato; há livros 

físicos que chegam a custar três vezes o valor da sua versão virtual, o que justifica a dificuldade de manter 

um hábito de leitura na nossa sociedade; no mesmo caminho, a concorrência cada vez maior nesse mercado 

tem permitido a redução do preço dos aparelhos de leitura digital, facilitando ainda mais a compra, a venda e 

é claro a fidelização do leitor. 

 



 
 

 

 

4 

Redação 
 

Apesar do uso do ponto e vírgula, é possível perceber que o parágrafo só tem um período, o que deixa a sua 

construção e leitura, obviamente, confusas. É importante revisá-lo, então, e reestruturá-lo, usando as regras 

de pontuação que aprendemos em aula. 

 

● Propostas pouco detalhadas 

 

Na construção de propostas de intervenção, é essencial detalhar cada um dos pontos apresentados, além de 

deixá-los muito ligados aos argumentos utilizados no texto. Veja o exemplo abaixo: 

 

Tema: Como lidar com o sedentarismo infantil no Brasil? 

 

Conclusão 

Nesse sentido, providências precisam ser tomadas, buscando garantir uma melhor qualidade de vida para 

essa geração engaiolada. É preciso estipular e ensinar a ter limites, além de incentivar as crianças a saírem 

de frente da TV. Apenas assim poderemos ajudar essa geração a superar a apatia e as expectativas criadas 

sobre ela. 

 

É fácil perceber que as propostas estão muito utópicas, sem qualquer detalhamento. É necessário dizer não 

só o que pode ser feito, mas também como algo pode ser resolvido e, é claro, quem pode tomar essas medidas. 

 

Erros mais comuns por competência  

 

● Competência 1: Uso do acento - especialmente o grave, indicativo de crase - e construção dos 

períodos. 

● Competência 2: Fuga ao tema, fuga ao tipo textual, restrição (especificar muito a proposta) ou 

tangenciamento (não seguir, por exemplo, os comandos da proposta). 

● Competência 3: Argumentação previsível (restrita aos pontos usados pela coletânea) ou pouco 

organizada (não há, claramente, um posicionamento defendido). 

● Competência 4: Períodos longos e uso pouco variado dos conectivos. 

● Competência 5: Propostas utópicas ou pouco detalhadas. 
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Exercícios 

 

Tema: Conceito de família no século XXI 

 

Analise a redação abaixo: 

 

Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos, esses são só alguns dos 

possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só “papai, mamãe, titias” parecem 

ter ficado na letra dos Titãs. 

Recentemente, a Câmara dos Deputados ressuscitou um polêmico projeto denominado “Estatuto da 

Família”, que legitima apenas a união entre homem e mulher. Uma enquete do portal da Câmara mostrou que 

53% das pessoas concordam com essa definição. Embora muito já se tenha conquistado, para uma parcela 

representativa da população, o modelo tradicional é o que representa a família brasileira. 

Essa visão engessada do modelo familiar colabora com o crescimento da intolerância. Crianças que 

têm famílias fora do “convencional” costumam sofrer com o preconceito. Frequentemente, são noticiados 

casos de agressões a filhos de casais gays. A história mais recente teve um final trágico: a morte de um 

menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homoafetivo. Os adolescentes que o agrediram são o reflexo de 

uma sociedade que ainda não aceita o diferente e acha que preconceito é questão de opinião. 

Fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da instituição 

familiar. A luta é pedagógica. Por isso, o debate precisa se estender aos mais variados ambientes sociais. 

Enquanto essas novas configurações continuarem a ser ocultadas, nunca serão representadas. Porque 

família não é tudo igual, o que muda é muito mais que o endereço. 

 

 

1. De um modo geral, como pode ser avaliada a relação do texto com o tema? Quais exemplos podem ser 
trazidos para exemplificar esta avaliação? 

 

2. Pensando nas competências que garantem uma nota zero inicialmente, qual é (quais são) os erros que 
aparecem texto? 

 

3. Sobre o início do desenvolvimento da redação, onde está a incoerência do dado apresentado no segundo 
parágrafo? 

 

4. Quanto à veracidade das informações passadas no texto, mecanismo de comprovação de argumentação, 
como poderia ser descrito os erros presentes no terceiro parágrafo? 

 

5. Finalizando a redação, comentamos sobre a importância da clareza da conclusão. Aponte os erros 
presentes na construção deste parágrafo que deve conter uma proposta de intervenção.  

 

6. Sugira os ajustes no texto acima. 
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Analise os dois textos abaixo  

 

Tema 1: A questão do índio no Brasil contemporâneo 

 

Na tão lembrada Carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão mais famoso da nossa história, contava 

sobre a presença de um povo que, sob os olhares europeus de soberania, precisava ser civilizado, os índios; 

estamos enganados, porém, se pensamos que não herdamos esse olhar, e que convivemos com esse povo 

de maneira diferente.  

Portanto, é necessário encarar o fato de que nós, os brasileiros do século XXI, ainda pensamos como 

os portugueses do século XVI quando subjugamos a cultura indígena, considerando-os selvagens e colocando 

em segundo plano a sua participação na sociedade. Desse modo, nos colocamos como centro, e a eles como 

bárbaros, mais de 300 anos após a colonização. 

A bancada ruralista do nosso país vem tomando terras indígenas para alocar sua atividade comercial 

– a agricultura e a pecuária. Essa situação vem dizimando muitas tribos e impedindo o avanço de qualquer 

tentativa do governo brasileiro ou de ONGs que atuem na causa indígena, de assegurar o direito de existência 

desses povos.  Há alguns anos escutamos falar da tribo Guarani-Kaiowá, que é um dos inúmeros exemplos 

de tribos indígenas que perderam grande parte das terras e que ainda realizam trabalho escravo nos grandes 

latifúndios dos ruralistas Brasileiros como tentativa de sobrevivência. 

É preciso que nós lutemos e agreguemos à luta dos povos indígenas pela sobrevivência. Assim, 

sanaremos a dívida dos nossos colonizadores, devolveremos a casa aos inquilinos, e garantiremos que todo 

dia voltará a ser dia do índio. 

 

Tema 2: O papel da literatura na formação dos valores da sociedade 

 

A literatura é indispensável a quem quer que seja, pois contribui não somente com o enriquecimento 

intelectual e cultural, mas também desenvolve o senso crítico e amplia a visão de sociedade. 

Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no 

entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em diversas 

obras são expostas as mais diversas condições humanas e segundo o crítico literário Roland Barthes, as 

dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu desenvolvimento. 

Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, transforme também o 

seu redor. 

A leitura de obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Morte e Vida Severina, de João Cabral 

de Melo Neto, permite aos alunos o contato com histórias às vezes até diferentes das suas, mas que, mesmo 

se tratando de ficções, não deixam de retratar realidades diversas. 

É válido destacar, também, que repensar a sociedade e questionar valores foi e continua sendo a 

preocupação de muitos escritores.  

Cabe ao poder público garantir acesso às produções literárias, investindo em construções de espaços 

de leitura como as bibliotecas; compete à escola formar leitores críticos e capazes de refletir a respeito do 

universo no qual estão inseridos; à mídia difundir os conhecimentos literários por meio dos mais diversos 

formatos e linguagens.  
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Texto 1 

7. No primeiro texto, aponte as incoerências quanto à gramática e a semântica. 

8. Como pode ser caracterizada a introdução do texto 1? 

9. Qual é a relação dos parágrafos de desenvolvimento com o embasamento de argumentos? 

10. Quanto à conclusão, como pode ser caracterizada? 
 

Texto 2 

11. Como pode ser avaliada a introdução do texto 2? 

12. Quanto aos parágrafos de desenvolvimento, quais são suas caracterizações? 

13. Na conclusão, como pode ser vista a síntese de ideias mais proposta de intervenção? 

14. Como pode ser interpretado os dois textos quanto à compreensão do tema? 

15. Sugira ajustes para cada um dos problemas apontados, nos dois textos. 
 

Questão Contexto 

 

Para contextualizar você, aluno, a compreender mais os principais erros de uma dissertação, selecionamos 

uma tirinha contexto sobre a competência 1 do ENEM, relacionando aos desvios da norma culta. Analisar e 

demonstrar quais são os desvios comentados pela garota e que devem ser evitados na hora da prova.  
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Gabarito 

 

1. Com relação ao tema, espera-se que haja um parágrafo ligado a outros modelos familiares - como na 

presença de mães solteiras. Com uma argumentação pouco abrangente, as referências do texto ficam 

limitadas e a fundamentação, consequentemente, pouco além dos textos motivadores. Há, também, uma 

tese pouco clara, deixando o texto com um posicionamento fraco e, consequentemente, pouco 

convincente. 

Avaliando a competência de gênero textual, percebe-se uma entonação narrativa no primeiro parágrafo, 

apesar de não demonstrar um erro quando se trata de introdução, é necessário ressaltar que não há 

embasamento no que foi apresentado, além da desconexão com a tese. Assim, pode ser visto em “Os 

tempos de só “papai, mamãe, titias” parecem ter ficado na letra dos Titãs.” que o autor teve a intenção de 

delimitar o que é o conceito de família, todavia havia a necessidade de um aprofundamento no 

conhecimento geral (música) trazido para relacionar com a tese. 

 

2. A falta de entendimento por completo do tema, uma vez que a todo momento o autor tenta abranger todas 

as competências de nova família, todavia não apresenta coerência e clareza sobre o que quer ser dito. 

Assim, tangencia a problemática.  

 

3. O segundo parágrafo está expositivo. Não há um tópico frasal bem definido. Há, apenas, exposição de 

informações sobre um projeto de lei. 

 

4. É muito importante apresentar os dados ou a fonte de uma notícia, assim, desenvolvê-la por completo 

quando em um texto dissertativo-argumentativo. Portanto, seria necessário desenvolver de onde foi tirada 

a informação da morte do menino de 14 anos e, possivelmente, trazer mais dados sobre o acontecimento.  

 

5. Deve ser apresentado onde deve ocorrer os meios de intervenção, com qual finalidade e atingindo qual 

público (sendo esse específico ou não) alvo.  

 

6. Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos. Esses são só alguns dos 

possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só “papai, mamãe, titias” 

parecem ter ficado na letra dos Titãs. Entretanto, ainda há muito que se discutir para que, de fato, essa 

nova configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. 

Apesar das visíveis mudanças, o conservadorismo ainda é latente na sociedade civil. Por trás do famoso 

discurso “respeito, mas não acho normal”, perpetua-se o preconceito. Recentemente, a Câmara dos 

Deputados ressuscitou um polêmico projeto denominado “Estatuto da Família”, que legitima apenas a 

união entre homem e mulher. Uma enquete do portal da Câmara mostrou que 53% das pessoas 

concordam com essa definição. Embora muito já se tenha conquistado, para uma parcela representativa 

da população, o modelo tradicional é o que representa a família brasileira. 

Essa visão engessada do modelo familiar colabora com o crescimento da intolerância. Crianças que têm 

famílias fora do “convencional” costumam sofrer com o preconceito. Frequentemente, são noticiados 

casos de agressões a filhos de casais gays. A história mais recente teve um final trágico: a morte de um 
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menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homoafetivo. Os adolescentes que o agrediram são o reflexo 

de uma sociedade que ainda não aceita o diferente e acha que preconceito é questão de opinião. 

Além disso, devem-se considerar, também, as demais estruturas familiares. Antigamente, a mulher 

divorciada estava fadada à solidão, pois não era aceita socialmente. Hoje, há inúmeros casos de mulheres 

que são chefes de família, solteiras e mães independentes. Apesar de sofrerem menos com o preconceito, 

elas ainda encaram desafios diários. No âmbito jurídico, muitas conquistas já foram alcançadas, mas, 

culturalmente, ainda há um longo caminho a percorrer para que o patriarcalismo institucionalizado dê 

espaço à pluralidade da nova representação familiar. 

Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da 

instituição familiar. A luta é pedagógica. Por isso, o debate precisa se estender aos mais variados 

ambientes sociais. A escola, enquanto instituição socializadora, é responsável por naturalizar essa nova 

face, promovendo o respeito e a integração. O governo, por sua vez, precisa criar meios eficazes de 

punição aos casos de intolerância. Enquanto essas novas configurações continuarem a ser ocultadas, 

nunca serão representadas. Porque família não é tudo igual, o que muda é muito mais que o endereço 

 

7. Vírgula errada antes de "contava"; vírgula errada antes de "e que". Período muito comprido entre "Na tão 

lembrada" e "diferente".  

 

8. A tese não está tão bem definida, apenas é entendido que ocorreu uma mudança do período que foi 

contextualizado para os dias atuais, dessa forma, deve haver uma maior abrangência no contexto-

problemática. 

 

9. D1: Conectivo conclusivo no início do desenvolvimento. "Subjugamos". O parágrafo pode ser mais 

consistente - usando, por exemplo, uma ilustração, exemplificação. 

D2: Parágrafo expositivo, com ausência de opinião/tópico frasal. 

 

10. Conclusão: Proposta utópica, pouco detalhada. Não há qualquer noção de "como" e "quem" pode resolver 

o problema. 

 

11. Introdução: Apesar da tese, não há uma contextualização bem definida. 

 

12. D2: Novamente, há, apenas, exemplos, sem qualquer posicionamento. 

D3: Há, apenas, tópico frasal, sem comprovação/fundamentação. 

 

13. Conclusão: Não há retomada da tese ou fechamento. O parágrafo só mostra propostas, não evidenciando, 

então, que é um parágrafo de conclusão. 

 

14. Ambos os textos têm a percepção da temática, todavia, as falhas nos conjuntos de coerência, coesão e, 

sobretudo, dificuldade de organização de ideias, dificultam o entendimento completo do corretor sobre o 

que está sendo dito.  
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15. Tema 1: A questão do índio no Brasil contemporâneo 

 

Na tão lembrada Carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão mais famoso da nossa história contava 

sobre a presença de um povo que, sob os olhares europeus de soberania, precisava ser civilizado: os índios. 

Estamos enganados, porém, se pensamos que não herdamos esse olhar, e que convivemos com esse povo 

de maneira diferente. Nossos colonizadores fizeram o trabalho sujo do genocídio, mas nós contribuímos para 

que a situação não pudesse ser revertida. Os povos indígenas, então, uma vez despidos de voz e terra, 

continuam, dia após dia, sendo dizimados. É preciso fazer o caminho inverso ao que trilhamos um dia e 

repensarmos a nossa posição de soberania. 

Em primeiro lugar, é necessário encarar o fato de que nós, os brasileiros do século XXI, ainda 

pensamos como os portugueses do século XVI quando subjulgamos a cultura indígena, considerando-os 

selvagens e colocando em segundo plano a sua participação na sociedade. Desse modo, nos colocamos 

como centro, e a eles como bárbaros, mais de 300 anos após a colonização. Prova disso é o fato de 

classificarmos, popularmente, nossa língua como oficial, enquanto as deles são dialetos, assim como a nossa 

cultura é classificada rica e civilizada, enquanto a deles é considerada folclore por muitos de nós. 

A questão cultural não é, contudo, o único problema. Além de tudo, os índios brasileiros ainda têm de 

lutar pela terra. Isso porque a bancada ruralista do nosso país vem tomando terras indígenas para alocar sua 

atividade comercial – a agricultura e a pecuária. Essa situação vem dizimando muitas tribos e impedindo o 

avanço de qualquer tentativa do governo brasileiro ou de ONGs que atuem na causa indígena, de assegurar o 

direito de existência desses povos.  Há alguns anos escutamos falar da tribo Guarani-Kaiowá, que é um dos 

inúmeros exemplos de tribos indígenas que perderam grande parte das terras e que ainda realizam trabalho 

escravo nos grandes latifúndios dos ruralistas Brasileiros como tentativa de sobrevivência. 

Essa é, portanto, uma situação que não podemos mais sustentar. Encarar os índios como intrusos, 

negando-os terra, voz e identidade, não pode mais ser uma prática da nossa sociedade. É preciso que nós 

lutemos e agreguemos à luta dos povos indígenas pela sobrevivência. Para tanto, é necessário que, 

primeiramente, o governo impeça a agricultura e a pecuária de avançar para essas terras, garantindo a vida e 

o sustento desses povos. Uma vez tendo esses direitos básicos garantidos, fica mais fácil conservar e difundir 

sua cultura através dos trabalhos das ONGs brasileiras. Assim, sanaremos a divida dos nossos colonizadores, 

devolveremos a casa aos inquilinos, e garantiremos que todo dia voltará a ser dia do índio. 

 

Tema 2: O papel da literatura na formação dos valores da sociedade 

 

Em ‘’A literatura e a formação do homem’’, o sociólogo e professor Antônio Cândido fala sobre a 

função humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo 

educacional e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que seja, 

pois contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o senso 

crítico e amplia a visão de sociedade. 

Além de ser uma importante fonte de conhecimento, a literatura permite reflexões e auxilia no 

entendimento dos sentimentos, mesmo quando há apenas uma representação de uma realidade. Em diversas 

obras são expostas as mais diversas condições humanas e segundo o crítico literário Roland Barthes, as 

dimensões culturais da literatura são capazes de dar ao indivíduo condições para o seu desenvolvimento. 

Desse modo, ela contribui para que o homem se transforme e, enquanto sujeito social, transforme também o 

seu redor. 
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Ao ser considerado o contexto escolar, a literatura deve ter especial atenção, uma vez que alguns 

autores, nas mais diversas épocas, levantaram em suas obras discussões sociais que ainda se mantém atuais. 

A leitura de obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo 

Neto, permite aos alunos o contato com histórias às vezes até diferentes das suas, mas que, mesmo se 

tratando de ficções, não deixam de retratar realidades diversas. 

É válido destacar que repensar a sociedade e questionar valores foi e continua sendo a preocupação 

de muitos escritores. No realismo, por exemplo, movimento artístico e cultural que se desenvolveu na metade 

do século XIX, a abordagem de temas sociais permeou muitos escritos. Diversos romances tinham como 

ponto de partida e de discussão as denúncias sociais, trazendo à tona a realidade dos marginalizados. 

Buscavam, com isso, retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações; chamaram a atenção para 

a necessidade de tratar a todos de maneira igual, sem nenhuma distinção. 

Fica evidente, portanto, que a literatura é essencial a todos. Para maximizar o seu potencial, cabe ao 

poder público garantir acesso às produções literárias, investindo em construções de espaços de leitura como 

as bibliotecas; compete à escola formar leitores críticos e capazes de refletir a respeito do universo no qual 

estão inseridos; à mídia difundir os conhecimentos literários por meio dos mais diversos formatos e 

linguagens. Afinal, literatura não é somente arte: é também um importante instrumento de transformação 

social. 

 

Questão Contexto  

O menino não usou a colocação pronominal prescrita pela norma culta em “Nunca me deixe”.   Desvio que 

deve ser evitado, também, na hora da prova do ENEM.  
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Antropologia 

 

Resumo 

 

A Antropologia Cultural é uma importante área das ciências sociais. Ela estuda o funcionamento das diversas 

culturas humanas. Diferente de outras ciências, como a matemática, a física teórica, a economia e até mesmo 

certos ramos da sociologia, que podem ser desenvolvidos de maneira puramente teórica, por meio de leituras 

e estudos abstratos, a antropologia é uma ciência que sempre exige a prática. De fato, as culturas são 

realidades vivas e dinâmicas, que só podem ser verdadeiramente conhecidas de perto. Assim, quando um 

antropólogo se dedica a estudar certo fenômeno cultural, ele não se contenta apenas em ler o que outros 

autores escreveram sobre o tema - o que certamente é muito importante -, mas vai ele próprio ter contato com 

a realidade cultural em questão. Por isto, vemos nos velhos filmes de Hollywood o antropólogo como aquele 

sujeito que vai para terras distantes, conhecer e estudar tribos isoladas, convivendo com os nativos por um 

tempo. Este trabalho de campo do antropólogo é chamado tecnicamente de etnografia e não precisa ser feito 

apenas em lugares distantes, com povos desconhecidos. Há, por exemplo, a antropologia urbana, que produz 

trabalhos etnográficos sobre fenômenos culturais das grandes cidades, como o hip-hop e o grafite. Por fim, 

é bom dizer que, desdes as origens da antropologia, lá no século XIX, há muitas discussões sobre a pesquisa 

etnográfica e dos melhores meios de realizá-la: se o pesquisador deve buscar comportar-se como um 

membro qualquer do espaço social em que se encontra e ocultar sua identidade; se, ao contrário, é importante 

que, mesmo estando fazendo trabalho de campo, ele se comporte como um observador externo; etc. 

O que não faltam são visões diferentes na antropologia cultural. Dentre elas, porém, há três principais 

correntes: 

O evolucionismo é a primeira grande corrente antropológica, dominante desde o surgimento desta ciência, no 

século XIX, até o começo do século XX. Seu principal representante foi James Frazer. Como o próprio nome 

indica, o evolucionismo acredita que a humanidade encontra-se num constante processo evolutivo, de 

aperfeiçoamento, e que, portanto, as diversas sociedades humanas encontram-se em estágios diferentes 

deste processo, algumas primitivas e selvagens, outras civilizadas. Na prática, isto significa que o 

evolucionismo tem uma postura etnocêntrica, isto é, acredita na existência de culturas objetivamente 

superiores e inferiores, mais ou menos evoluídas. Com efeito, há, para Frazer e seus companheiros, critérios 

e padrões universais pelos quais nós podemos detectar o grau de desenvolvimento de uma cultura: avanço 

tecnológico (que tipo de bens e produtos a sociedade consegue obter), língua (se é meramente falada, se é 

escrita, etc.), cosmovisão (se a explicação dominante para os acontecimentos é mágica, religiosa ou 

científica), etc. Assim, compreender uma cultura de modo científico seria basicamente estudá-la 

etnograficamente e a seguir avaliar qual o seu grau de evolução no conjunto geral da história humana, a partir 
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dos dados coletados. As culturas mais elevadas, para estes autores, eram a dos países da Europa Ocidental, 

é claro. 

Obs.: não confundir a teoria da evolução de Darwin, que trata de uma processo de aperfeiçoamento e seleção 

natural, biológico, com o evolucionismo social, corrente antropológica que estudamos aqui. 

O funcionalismo foi a primeira grande corrente antropológica anti-evolucionista. Seu principal nome é 

Bronislaw Malinowski. Indo numa direção oposta ao etnocentrismo dos evolucionistas, o funcionalismo é um 

firme defensor do relativismo cultural, isto é, da visão segundo a qual não existem culturas objetivamente 

inferiores ou superiores, uma vez que, segundo tal concepção, nenhuma avaliação cultural é neutra, mas 

sempre depende do ponto de vista do avaliador e é, portanto, relativa. Segundo Malinowski e seus 

companheiros, é preciso entender que todo fenômeno cultural, por mais estranho ou mesmo errado que possa 

parecer aos nossos olhos, possui um sentido e uma função na cultura em que habita. Assim, compreender 

uma cultura não é, como pensavam os evolucionistas, buscar enquadrá-la em uma suposta escala de 

evolução da humanidade, como mais ou menos civilizada, pois isto significa impor os valores de uma 

determinada cultura (aquela vista como mais civilizada) como régua para medir as outras. Ao contrário, 

compreender uma cultura significa apreender sua especificidade, suas características próprias, sem 

julgamentos ou avaliações. Tal corrente se chama funcionalismo justamente porque, para Malinowski, 

entender um fenômeno cultural não significa julgá-lo como bom ou mau, mais evoluído ou menos evoluído, 

mas significa sim entender apenas qual é a função daquele fenômeno, isto é, qual é o papel que ele exerce na 

sua respectiva sociedade. 

Por fim, há o estruturalismo. Tendo em Claude Lévi-Strauss o seu maior nome, os estruturalistas também 

fazem uma defesa do relativismo cultural, ou seja, também acredita que toda avaliação cultural é relativa e 

que não há motivos sérios e aceitáveis para julgarmos determinadas culturas melhores do que as outras. Há, 

porém, uma importante diferença entre os funcionalistas e os estruturalistas. De fato, ao contrário de 

Malinowski, que, como vimos, propunha uma análise antropológica especificante, focada em entender cada 

cultura por si mesma, a partir dos seus próprios valores e crenças e a partir sobretudo da função destes 

valores e crenças na cultura em questão, Lévi-Strauss propunha uma análise comparativa dos fenômenos 

culturais. Isto é, para ele e seus companheiros, por mais que não existam culturas superiores e que cada 

sociedade seja uma universo próprio, é possível perceber certas constantes na ordem cultural, certas 

estruturas sociais (daí o nome da corrente) que se repetem nas diversas culturas pelo mundo. Algumas 

dessas estruturas sociais, destes padrões de comportamento constantes nas diversas culturas são, por 

exemplo, o uso de uma língua para a comunicação, a proibição do incesto e a existência da família. 

Obviamente, o modo como essas estruturam se manifestam varia de sociedade para sociedade: algumas só 

têm língua oral, outras têm língua escrita; algumas proíbem o incesto só de parentes muito próximos, outras 

têm uma lista mais extensa de interdições; algumas possuem famílias monogâmicas, outras poligâmicas; 

numas, as famílias são matriarcais, em outras patriarcais, etc. O fato, porém, é que a existência dessas 

estruturas é constante. Assim sendo, compreender uma cultura não é simplesmente entender como ela 
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funciona, qual é a função de cada elemento dentro dela, mas sim apreender as suas estruturas sociais básicas 

e compará-las com as das demais culturas existentes, notando suas semelhanças e diferenças. Perceba-se, 

porém, que, ao contrário do que ocorre no evolucionismo, esta comparação não tem qualquer caráter 

avaliativo, de julgar quem é melhor ou pior. Trata-se apenas de entender as semelhanças e diferenças entre 

as culturas, para melhor poder explicá-las. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-antropologia/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=conceitos-sobre-cultura
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Exercícios 

 

1. Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas 

ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as 

outras têm de melhor, e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França deve ser 

considerada em sua história não somente segundo os ideais de Liberdade-Igualdade-Fraternidade 

promulgados por sua Revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como 

seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa, e em sua colonização 

oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura 

produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. Devemos considerar uma 

cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua 

barbárie sob esses ideais. 
 Edgard Morin. Le Monde, 08.02.2012. Adaptado. 

 No texto citado, o pensador contemporâneo Edgard Morin desenvolve 

a) reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras culturas.    

b) um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na história.    

c) argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais.    

d) uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história.    

e) uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa.    

   

 

2. “O grupo do 'eu' faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente se for o caso, a melhor, 

a natural, a superior, a certa. O grupo do 'outro' fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, 

anormal ou inteligível". 
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 9. 

   

A citação explicita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale entre as alternativas abaixo 

aquela que explica o conceito. 

a) O etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonia com grupos e indivíduos que 

pertencem a uma cultura diversa ou são reconhecidos como “diferentes” por não seguirem os 

padrões de comportamento socialmente aceitos na sociedade em que vivemos.    

b) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que nosso 

próprio grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados 

através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é a existência.    

c) O etnocentrismo é uma visão de mundo (que pode compreender ideias e ideologias) em que 

buscamos não julgar e não avaliar as diferenças e sim compreender as especificidades culturais 

de cada grupo ou cultura.    

d) O etnocentrismo demonstra a luta de classe nas sociedades capitalistas a partir da teoria 

marxista.    

e) O etnocentrismo é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas.    
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3. A Globalização de fins do século XX e de início do século XXI anuncia a ideia de um mundo sem 

fronteiras e de cidadania mundial. Tais perspectivas remetem à diminuição do racismo, da xenofobia e 

da intolerância religiosa. Todavia, na segunda década do século XXI, é possível notar que alguns 

resultados esperados não foram alcançados. Por exemplo, as fronteiras se mantêm, existindo até 

mesmo a proposta de construção de muros entre países. Além disso, o racismo, a xenofobia e a 

intolerância religiosa aumentam, sobretudo em áreas com a presença de imigrantes e de refugiados de 

guerra. 

Essas situações podem ser estudadas a partir do conceito de etnocentrismo, sobre o qual é incorreto 

afirmar que 

a) faz parte do comportamento etnocêntrico a compreensão de que a cultura a que a pessoa 

pertence é superior às demais.     

b) xenofobia é a aversão e a intolerância a pessoas estrangeiras ou consideradas estrangeiras.     

c) a perseguição e os ataques a imigrantes, por serem imigrantes, são ações desvinculadas da visão 

de mundo etnocêntrica.     

d) no relativismo cultural pode ser interpretado como uma crítica ao etnocentrismo. Ele sustenta que 

cada cultura tem o seu valor e a sua legitimidade.     

e) É uma visão etnocêntrica achar que os aspectos de uma determinada cultura são inferiores. 

 

 

4. Na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca da tradição rebelde da população 

trabalhadora urbana na maior cidade do Império do Brasil, que reunia escravos e livres, brasileiros e 

imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos porões da 

sociedade, e na última escala do piso social estavam os escravos africanos. 
 SOARES, C. E. L. Capoeira mata um. In: FIGUEIREDO, L. História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2013. 

 De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi a 

a) elitização de ritos católicos.     

b) desorganização da vida rural.     

c) redução da desigualdade racial.     

d) mercantilização da cultura popular.     

e) diversificação dos grupos participantes.     
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5. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse 

modo ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como 

resultado de políticas incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. 
GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 

Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade 

descrito demanda, simultaneamente, 

a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.     

b) universalização de direitos e respeito à diversidade.     

c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.     

d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.     

e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.     

   

 

6. Considerando os estudos antropológicos modernos sobre o tema da cultura, assinale o que for correto. 

a) Uma das atitudes que orientam o pensamento antropológico em relação ao entendimento das 

diferentes manifestações humanas existentes no mundo é a necessidade de se avaliar cada 

expressão cultural a partir dos seus próprios termos ou pontos de vista.    

b) O etnocentrismo representa a principal contribuição da antropologia moderna para o estudo da 

cultura, uma vez que possibilita a criação de critérios justos e imparciais de classificação e de 

hierarquização dos grupos humanos.     

c) Com o advento da globalização e das modernas tecnologias da informação e da comunicação, os 

estudos antropológicos demonstram que a diversidade cultural tende a desaparecer no futuro, 

dando lugar a uma cultura única.     

d) Uma das marcas atuais dos estudos antropológicos sobre a cultura brasileira é a constatação de 

que o país superou o racismo e consolidou uma sociedade fundada na convivência cultural 

pacífica e colaborativa entre grupos brancos, negros e indígenas.     

e) Ao estudar os processos históricos de trocas e de diálogos entre os diferentes grupos culturais, 

uma das contribuições da antropologia diz respeito ao reconhecimento da inexistência de diversas 

e desiguais formas de viver e perceber o mundo.     
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7. (...) Como para mim é mais difícil vestir a pele de uma mulher negra, porque por ser branca eu tenho 

menos elementos que me permitem alcançá-la, eu preciso fazer mais esforço. Não porque sou bacana, 

mas por imperativo ético. E a melhor forma que conheço para alcançar um outro, especialmente 

quando por qualquer circunstância este outro é diferente de mim, é escutando-o. Assim, quando ouvi 

que não deveria usar turbante, entre outros símbolos culturais das mulheres negras, fui escutá-las. 

Acho que isso é algo que precisamos resgatar com urgência. Não responder a uma interdição com uma 

exclamação: “Sim, eu posso!”. Mas com uma interrogação: “Por que eu não deveria?”. As respostas 

categóricas, assim como as certezas, nos mantêm no mesmo lugar. As perguntas nos levam mais 

longe porque nos levam ao outro. 

(...) 

BRUM, Eliane. De uma branca para outra. El País. 20 de fevereiro de 2017. Adaptado. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/opinion/1487597060_574691.html> 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito sociológico que melhor representa o desejo de 

compreensão do outro apresentado pela autora: 

a) Etnocentrismo.    

b) Antropocentrismo.    

c) Relativismo Cultural.    

d) Fato Social.    

e) Relativismo Físico.    

   

 

8. A humanidade cessa nas fronteiras da tribo, do grupo linguístico, às vezes mesmo da aldeia; a tal ponto, 

que um grande número de populações ditas primitivas se autodesigna com um nome que significa ‘os 

homens’ (ou às vezes – digamo-lo com mais discrição? – os ‘bons’, os ‘excelentes’, ‘os completos’), 

implicando assim que as outras tribos, grupos ou aldeias não participam das virtudes ou mesmo da 

natureza humana, mas são, quando muito, compostos de ‘maus’, ‘malvados’, ‘macacos da terra’ ou de 

‘ovos de piolho’. 
 LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. Antropologia Estrutural Dois. São Paulo: Tempo Brasileiro, 1989: 334. 

Nesse trecho, o antropólogo Claude Lévi-Strauss descreve a reação de estranhamento que é comum 

às das sociedades humanas quando defrontadas com a diversidade cultural. 

Tal reação pode ser definida como uma tendência: 

a) Etnocêntrica    

b) Iluminista    

c) Relativista    

d) Ideológica    

e) Teológica. 
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9. Quando refletimos sobre a questão da justiça, algumas associações são feitas quase intuitivamente, 

tais como a de equilíbrio entre as partes, princípio de igualdade, distribuição equitativa, mas logo as 

dificuldades se mostram. Isso porque a nossa sociedade, sendo bastante diversificada, apresenta uma 

heterogeneidade tanto em termos das diversas culturas que coexistem em um mundo interligado como 

em relação aos modos de vida e aos valores que surgem no interior de uma mesma sociedade. 
 CHEDIAK, K. A pluralidade como ideia reguladora: a noção de justiça a partir da filosofia de Lyotard. Trans/Form/Ação, n. 1, 

2001 (adaptado). 

A relação entre justiça e pluralidade, apresentada pela autora, está indicada em: 

a) A complexidade da sociedade limita o exercício da justiça e a impede de atuar a favor da 

diversidade cultural.    

b) A diversidade cultural e de valores torna a justiça mais complexa e distante de um parâmetro geral 

orientador.    

c) O papel da justiça refere-se à manutenção de princípios fixos e incondicionais em função da 

diversidade cultural e de valores.    

d) O pressuposto da justiça é fomentar o critério de igualdade a fim de que esse valor tome-se 

absoluto em todas as sociedades.    

e) O aspecto fundamental da justiça é o exercício de dominação e controle, evitando a desintegração 

de uma sociedade diversificada.    

   

 

10. Para a antropóloga Ruth Benedict, “a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. 

Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das 

coisas.” 
BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

Portanto, é CORRETO afirmar. 

a) A cultura nos ensina a perceber as 'coisas' e classificá-las, mas não serve para orientar a nossa 

conduta cotidiana.    

b) Um índio Guarani vê a floresta com olhos diferentes das pessoas não Guaranis; seu olhar percebe 

significados em cada árvore (alimento, morada dos Deuses). Uma pessoa não Guarani olha para 

a floresta e pode ver uma oportunidade de negócio.    

c) Um índio Guarani, que vive em sua aldeia, e uma pessoa não índia, que vive na cidade, possuem 

valores idênticos.    

d) Em todas as culturas, mulheres e homens têm os mesmos direitos, os mesmos papéis sociais. 

Exemplo: povo Palestino e povo Americano.    

e) A cultura não tem o poder de influenciar em nossas decisões.    
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Gabarito 

 

1. D 

A alternativa [D] é a única correta. Morin propõe uma análise crítica das culturas contemporâneas. 

Segundo ele, elas não devem ser analisadas somente por seus valores, mas também por aquilo que 

produziram e pelas barbáries que permitiram. É a partir dessa análise que cada nação deve buscar 

integrar aquilo que as outras possuem de melhor. 

   

2. B 

O etnocentrismo corresponde à atitude ou forma de pensar que avalia a cultura alheia a partir dos 

critérios da minha própria cultura. Essa forma de pensar está intimamente relacionada com o 

preconceito e se opõe ao relativismo cultural.   

 

3. C 

O etnocentrismo corresponde à atitude de considerar a sua cultura como sendo a superior. Isso está 

diretamente relacionado com atitudes de intolerância religiosa e contra imigrantes, por exemplo.   

 

4. E 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 

A capoeira, ao ultrapassar barreiras culturais desde o período escravista de nosso país, consolidou-se 

como um importante elemento identitário brasileiro. 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

Como o próprio texto ressalta, diversos grupos confraternizavam-se na prática da capoeira ligados por 

um simples fator: a marginalização social, ou seja, todos se sentiam excluídos socialmente.   

 

5. B  

A existência de populações multiétnicas depende do reconhecimento das diversas etnias no território 

nacional. Isso somente pode se dar através da universalização de direitos e de um amplo respeito jurídico 

e social à diversidade.   

 

6. A 

O etnocentrismo não é uma forma imparcial de se hierarquizar os grupos humanos. Além disso, não se 

pode considerar que caminhamos em direção a uma cultura única. Isso porque os processos de 

mudança cultural são dinâmicos e vinculados a relações de poder, muitas vezes conflituosas, como é o 

caso brasileiro.   

 

7. C 

A dúvida gerada pela intenção de compreender a visão do outro é um resultado da prática do relativismo 

cultural, ou seja, do ato de considerar que a nossa cultura não é o centro, nem a única verdadeira.   

 

8. A  

O texto faz clara referência ao conceito de etnocentrismo. Essa tendência de julgar os outros povos ou 

culturas a partir dos critérios da nossa própria cultura, considerando-os inferiores, é típica de toda 

sociedade humana.   

 



 
 

 

 

10 

Filosofia/Sociologia 
 

9. B  

Para as ciências sociais, pelo fato de existirem diversas culturas, não podemos chegar a um consenso 

do que seria a Justiça. Assim sendo, todas as nossas ações práticas dependem de uma predisposição 

para negociarmos uma vida em comum. Somente assim podemos conviver de forma pacífica com o 

diferente.   

 

10. B 

A alternativa [B] é correta. Ela apresenta um exercício de relativismo cultural, em que percebemos que 

nossa forma de ver o mundo não é a única, pois varia culturalmente.   
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