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Biologia 
 

Circulação humana 
 

Resumo 

 

Nos seres humanos, a circulação é fechada, dupla e completa, e o órgão central deste processo é o coração. 

 
A circulação humana é fechada e ocorre em um coração com quatro cavidades. A circulação é separada em 

duas fases: 

• Circulação sistêmica ou grande circulação: Percorre do ventrículo esquerdo até o átrio direito; nessa 

circulação, o sangue oxigenado fornece gás oxigênio aos diversos tecidos do corpo, além de trazer ao 

coração o sangue não oxigenado dos tecidos. 

• Circulação pulmonar ou pequena circulação: Percorre do ventrículo direito até o átrio esquerdo. Nessa 

circulação, o sangue passa pelos pulmões, onde é oxigenado. 

 
O coração humano possui válvulas importantes: a tricúspede (lado direito) e a bicúspede (lado esquerdo). 

Estas válvulas abrem-se em direção aos ventrículos durante a contração dos átrios e, em seguida, fecham-

se, impedindo o refluxo do sangue. 
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O coração humano é dividido em quatro cavidades: Dois átrios e dois ventrículos, esquerdos e direitos. 

O sangue venoso chega ao coração pelas veias cavas, indo para o átrio direito. Do átrio direito, o sangue é 

bombeado ao ventrículo direito, que manda o sangue para os pulmões pelas artérias pulmonares, onde o 

sangue venoso será oxigenado, tornando-se arterial, através do processo da hematose. 

O sangue, agora arterial, volta ao coração através das veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo, passa 

ao ventrículo esquerdo, e deixa o coração pela artéria aorta, que distribuirá o sangue pelo corpo, completando 

o ciclo. 

Entre o átrio direito e o ventrículo direito há a válvula tricúspide, que impede o refluxo de sangue durante a 

contração do ventrículo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, há a válvula mitral, ou bicúspide. 

Os movimentos cardíacos são conhecidos como sístole e diástole. 

A contração é chamada sístole, enquanto o relaxamento é chamado diástole. 

Para manter o ritmo cardíaco, enquanto os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole, e vice-

versa. 

 
Os principais vasos sanguíneos são as veias, as artérias e os capilares. 
As artérias são aquelas que saem do coração, levando sangue aos tecidos ou aos pulmões, e não aquelas 

que carregam sangue oxigenado, como se acreditava antes. Suas paredes vasculares são fortes, pois o 

sangue passa por elas com alta pressão. 
As veias conduzem sangue até o coração, vindo dos tecidos ou dos pulmões, não necessariamente 

carregando apenas sangue venoso (pobre em oxigênio). Como a pressão é menor, não apresentam paredes 

tão espessas quanto as artérias. Válvulas auxiliam no percurso do sangue ao coração, impedindo o refluxo 

de sangue na direção contrária devido a gravidade ou outras forças. 
Os capilares são canais extremamente finos, e permeiam substâncias entre a corrente sanguínea e as 

células. 
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Exercícios 

 

1. Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, o plasma, e algumas células e fragmentos 
celulares. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando um sistema 
circulatório fechado. A respeito dos vasos sanguíneos, marque a alternativa incorreta: 

a) As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. 

b) Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópio são chamados de capilares sanguíneos. 

c) As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para 

o coração. 

d) As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas à das veias. 

e) As paredes das artérias e veias são constituídas por três camadas de tecidos, denominadas 

túnicas. 

 

2. A função do nódulo sinoatrial no coração humano é: 

a) regular a circulação coronariana. 

b) controlar a abertura e o fechamento da válvula tricúspide. 

c) funcionar como marca-passo, controlando a ritmicidade cardíaca. 

d) controlar a abertura e o fechamento da válvula mitral. 

e) controlar a pressão diastólica da aorta. 

 

 

3. A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do médico inglês 

Willian Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do 

sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete (A) no braço 

de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto (H). Mantendo o 

ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um 

trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo (H - O). 

 
A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e  

a) pressão arterial.  

b) válvulas venosas.  

c) circulação linfática.  

d) contração cardíaca.  

e) transporte de gases. 



 
 

 

 

4 

Biologia 
 

4. A Circulação sanguínea que se estabelece entre o CORAÇÃO -> PULMÕES -> CORAÇÃO, mais 

precisamente entre o ventrículo direito e o átrio esquerdo, tem a função de:  

a) Promover a condução apenas do sangue arterial.  

b) Promover a oxigenação do sangue, direcionando-o para todo o corpo.  

c) Promover a oxigenação dos pulmões e do próprio coração.  

d) Promover a oxigenação dos tecidos intermitentes. 

e) Promover a condução apenas do sangue venoso. 
 
 

5. O gráfico a seguir representa a concentração de CO2 no sangue em diferentes compartimentos do 
sistema circulatório humano. 

 
Com base nas informações gráficas, analise as seguintes afirmativas: 

I. A concentração de CO2 do sangue contido em capilares do fígado pode ser representada por A. 

II. A concentração de CO2 do sangue na aorta pode ser representada por B. 

III. A concentração de CO2 no sangue contido na veia cava inferior pode ser representada por C. 
 

Assinale a alternativa correta. 

a) I, II e III são verdadeiras. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) Apenas I e III são verdadeiras. 

 

 

6. Se pudéssemos marcar uma única hemácia do sangue de uma pessoa, quando de sua passagem por 
um capilar sanguíneo do pé, e seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, detectaríamos sua passagem, 
sucessivamente, pelo interior de: 

a) artérias -> veias -> coração -> artérias -> pulmão -> veias -> capilares. 

b) artérias -> coração -> veias -> pulmão -> veias -> coração -> artérias -> capilares. 

c) veias -> artérias -> coração -> veias -> pulmão -> artérias -> capilares. 

d) veias -> pulmão -> artérias -> coração -> veias -> pulmão -> artérias -> capilares. 

e) veias -> coração -> artérias -> pulmão -> veias -> coração -> artérias -> capilares. 
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7. O coração humano apresenta uma série de peculiaridades para que a circulação sanguínea se dê de 
forma eficiente. 
Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta em relação a estas características. 

a) A musculatura mais espessa do ventrículo esquerdo é necessária para aumentar a pressão do 

sangue venoso. 

b) O sangue oxigenado nos pulmões entra no coração pela veia pulmonar, e o sangue rico em gás 

carbônico entra nos pulmões pela artéria pulmonar. 

c) As válvulas do coração têm por função permitir o refluxo do sangue para a cavidade anterior 

durante o processo de diástole. 

d) As paredes internas do coração permitem uma certa taxa de difusão de gases, o que faz com que 

esse órgão seja oxigenado durante a passagem do sangue por ele. 

e) A separação das cavidades do coração impede o maior controle do volume sanguíneo. 

 

 

8. Considerando a trajetória do sangue e o transporte de substâncias através do sistema circulatório, 
espera-se atuação mais rápida de um medicamento no cérebro se 

a) inalado pelos pulmões 

b) injetado numa veia do braço 

c) ingerido sob forma líquida ou como comprimido 

d) injetado diretamente numa veia acima da linha dos ombros. 
 
 

9. O gráfico abaixo mostra a variação na pressão sanguínea e na velocidade do sangue em diferentes 
vasos do sistema circulatório humano. 

 
Qual das alternativas correlaciona corretamente as regiões I, II e III do gráfico com o tipo de vaso 

sanguíneo? 

a) I artéria, II capilar, III veia 

b) I artéria, II veia, III capilar 

c) I artéria, II veia, III artéria 

d) I veia, II capilar, III artéria 

e) I veia, II artéria, III capilar 
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10. Analisando a figura do sistema circulatório do homem, podemos afirmar que 

 
a) cada ciclo cardíaco é iniciado em I pela geração espontânea de um potencial de ação, que se 

propaga diretamente para II, promovendo sua contração. 

b) o fato de a sístole em II ocorrer primeiro é importante, pois possibilita a IV maior enchimento de 

sangue antes de bombeá-lo para a circulação sistêmica. 

c) quando II e IV se encontram em diástole, as artérias relaxam, mantendo assim uma pressão 

adequada para que o sangue continue circulando até a próxima sístole. 

d) ao final da sístole, após o fechamento de V, a pressão em VI cai lentamente durante toda a 

diástole. 

e) a estimulação parassimpática é responsável pelo aumento das contrações em III, aumentando 

também e) o volume e a pressão de bombeamento do sangue. 
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Gabarito 

 

1. D 

As paredes das artérias são muito mais espessas que as paredes das veias.  

 

2. C 

As células do nódulo sinoatrial funcionam como marca-passo, gerando contrações e controlando o ritmo 

cardíaco.  

 

3. B 

O experimento de Harvey comprovou a existência de estruturas das válvulas venosas. Essas estão 

presentes nas veias e nos vasos linfáticos e são responsáveis de impedir retorno do sangue venoso para 

o sentido contrário do fluxo, por isso, quando ele empurrou o sangue do ponto H para o O, o sangue não 

retornou e preencheu novamente o vazo.  

 

4. B 

O sangue sai do ventrículo direito pelas artérias pulmonares, ocorre a hematose, e volta ao coração no 

átrio esquerdo pelas veias pulmonares, já oxigenado, pronto para ser direcionado ao corpo.  

 

5. D 

A concentração de CO2 na aorta é melhor representada por A, tendo em vista que o sangue acabou de 

sofrer hematose.  

 

6. E 

Essa hemácia corre para as veias, indo para a veia cava, chegando ao coração, indo para as artérias 

pulmonares, pulmão, veias pulmonares, coração, artéria aorta, capilares.    

 

7. B 

Há passagem de sangue venoso pelas artérias pulmonares e passagem de sangue arterial pelas veias 

pulmonares, após a hematose.  

 

8. A 

Se inalada, a substância entra no sangue pelos alvéolos, misturando-se ao sangue arterial, que segue 

ao coração para ser distribuído ao corpo (incluindo o cérebro) pela artéria aorta. É o caminho mais curto 

dentre os descritos. 

  

9. A 

A pressão e a velocidade são maiores nas artérias, caindo ao chegar nos capilares e nas veias. Nas veias, 

praticamente não há pressão sanguínea, mas há velocidade, por vezes até maior que dos capilares.  

 

10. D 

Durante a sístole (contração) a válvula em V se abre, e após a sístole ela se fecha. Durante a diástole, a 

válvula está fechada, e a pressão em VI vai diminuindo.  
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Fanerógamas 
 

Resumo 

 

As Fanerógamas são plantas que possuem o seu órgão reprodutivo aparente e também já possuem 

sementes (espermatófitas). São divididas em Gimnospermas e Angiospermas. 

 

Gimnospermas 

São plantas que possuem as sementas nuas, ou seja, já possuem sementes, mas não possuem os frutos. 

São representadas pelos pinheiros, sequóias. Dentre as características das Gimnospermas, podemos 

destacar: 

• São vasculares 

• Possuem raiz, caule, folha e semente 

• Já não dependem da água para reprodução 

• Possuem folhas perenefólias (permanecem durante todo o ano) e aciculifoliada (forma de agulha que 

evita a perda de água) 

 

Em relação ao ciclo reprodutivo, sendo a fase predominante o esporófito, o grão-de-pólen será carreado 

pelo vento garantindo a polinização. Por isto, as Gimnospermas não dependem da água para a reprodução. 
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Angiospermas 

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

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

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

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

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

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

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

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

protegerá a semente.  
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Diferenças entre Monocotiledôneas e Dicotiledôneas 

A principal diferença entre o grupo das Angiospermas está na quantidade de cotilédones, que é uma folha 

modificada da semente que armazena substâncias. Além disso, elas possuem algumas características que 

os diferenciam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dicotiledôneas          Monocotiledôneas 
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Exercícios 

 

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

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

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

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

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

a) Óvulos. 

b) Feixes vasculares. 

c) Frutos. 

d) Grãos de pólen. 

e) Estróbilos. 
 
 

2. Pesquisadores da Universidade de Passo Fundo estão desenvolvendo uma pesquisa sobre a 

Conservação e Biodiversidade no Parque Municipal de Sertão e já registraram 22 espécies de anfíbios. 

Além de conhecer as espécies da fauna, esses registros contribuem para a conservação de um 

fragmento de floresta ombrófila mista do bioma mata Atlântica, que hoje corresponde a menos de 2% 

da floresta original. Nesta unidade de conservação destaca-se o pinheiro-do-paraná (Araucaria 

angustifolia), planta do grupo das Pinophytas (Gimnospermas). Essa planta tem como característica 

reprodutiva: 

a) A polinização feita por animais como a entomofilia (insetos), ornitofilia (aves) e quiropterofilia 

(morcegos). 

b) Estruturas produtoras de gametas pouco evidentes como nas criptógamas. 

c) Sementes protegidas no interior dos frutos que se originam do desenvolvimento do ovário da flor. 

d) O transporte dos grãos de pólen até o óvulo pelo vento e a transformação do óvulo em semente. 

e) A dependência da água para a reprodução sexuada, porque seus gametas masculinos flagelados 

precisam alcançar os gametas femininos que são imóveis. 

 

 

3. As angiospermas e as gimnospermas evoluíram em ambiente terrestre com independência da água 

para a fecundação. Uma característica que distingue esses dois grupos de plantas é a presença de: 

a) Raiz. 

b) Caule. 

c) Folha. 

d) Fruto. 

e) Semente. 
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4. As angiospermas são o grupo de plantas com o maior número de espécies, disseminadas nos mais 

variados ambientes. Como sua fecundação independe da água, adaptaram-se com facilidade ao meio 

terrestre. Com relação as estruturas envolvidas e ao processo de reprodução dessas plantas, todas 

as afirmativas abaixo estão corretas, exceto: 

a) Tanto o embrião quanto o endosperma, formados no processo de dupla fecundação, são 

estruturas diploides. 

b) O grão de pólen, ao germinar, origina o tubo polínico que abriga dois núcleos espermáticos e um 

núcleo vegetativo. 

c) Dos verticilos de reprodução, denomina-se androceu ao conjunto de estames e, gineceu ao 

conjunto de carpelos. 

d) A semente em desenvolvimento produz AIA (ácido indolilacético) e giberelinas, que promovem o 

desenvolvimento do ovário para a formação do fruto. 

 

 

5. Nas plantas superiores (gimnospermas e angiospermas), a fase gametofítica é bastante reduzida e 

desenvolve-se no interior do próprio esporângio. Os gametófitos masculino e feminino, nessas 

plantas, correspondem, respectivamente, ao: 

a) Grão-de-pólen e óvulo. 

b) Célula do tubo polínico e endosperma. 

c) Tubo polínico e saco embrionário. 

d) Microsporócito e megasporócito. 

e) Célula espermática e oosfera. 

 

 

6. Considere o texto a seguir para responder esta questão 

 O pinhão é uma semente comestível da Araucária, ou Pinheiro-do-Paraná. Essa árvore é uma 

gimnosperma. A sazonalidade e a regionalidade de ocorrência da Araucária fazem de suas sementes 

iguarias, apreciadas normalmente nos meses frios do sul e sudeste do Brasil. 

 De acordo com o texto, é incorreto afirmar que: 

a) Os frutos da Araucária se desenvolvem a partir do pinhão, que são as sementes da planta. 

b) As gimnospermas possuem ramos reprodutivos femininos e masculinos distintos, que podem 

estar num mesmo indivíduo ou em indivíduos separados de acordo com a espécie. 

c) O pinhão é a semente da Araucária contendo o embrião da planta. Para que haja o 

desenvolvimento do pinhão, há necessidade de os grãos de pólen chegar às estruturas femininas 

adultas e ocorrer a fecundação. 

d) Para se reproduzir, a Araucária depende do processo de polinização, que é a transferência (por 

vento ou por insetos) dos gametas masculinos para as estruturas femininas, onde ocorrerá a 

fecundação. 
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7. Dicotiledôneas e monocotiledôneas são duas classes de angiospermas. O que caracteriza as 

monocotiledôneas é: 

a) Raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores geralmente trímeras, fruto com um cotilédone. 

b) Raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores geralmente pentâmeras, sementes com dois 

cotilédones. 

c) Raiz fasciculada, folhas peninérveas, flores geralmente tetrâmeras, fruto com um cotilédone. 

d) Raiz axial, folhas peninérveas, flores somente pentâmeras, fruto com um cotilédone. 

e) Raiz axial, folhas peninérveas, flores tetrâmeras e pentâmeras, sementes com dois cotilédones. 

 

 

8. Em algumas espécies de plantas, ocorre autoincompatibilidade entre o grão de pólen e o estigma da 
mesma flor. Esse mecanismo, geneticamente determinado, impede que nessas espécies ocorra a: 

a) Polinização. 

b) Partenogênese. 

c) Autofecundação. 

d) Fecundação interna. 

e) Fecundação cruzada. 

 

 

9. Camões, em sua obra Os Lusíadas, faz alusão à preciosa madeira do Pau Brasil, árvore símbolo 

nacional: 

“Mas cá onde mais se alarga ali tereis 
Parte também co’o pau vermelho nota, 
De Santa Cruz o nome lhe poreis…” 

 

Sobre o Pau-Brasil, esta planta leguminosa, nativa da Mata Atlântica, que possui raiz axial, caule, 

folhas, flores, frutos e sementes, podemos afirmar que é: 

a) Um exemplo de pteridófita. 

b) Uma planta avascular. 

c) Uma gimnosperma. 

d) Uma monocotiledônea. 

e) Uma fanerógama e espermatófita. 
 

 

10.  A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode 

ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores 

como o vento e a água. 

A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o(a) 

a) diminuição do cálice. 

b) alongamento do ovário. 

c) disponibilização do néctar. 

d) intensificação da cor das pétalas. 

e) aumento do número de estames. 
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Gabarito 

 

1. D 

os grãos de pólen permitiram que as fanerógamas não necessitassem mais da água para a reprodução, 

pois ele poderá ser carreado pelo vento ou por animais diminuindo a dependência da água. 

 

2. D 

As Gimnospermas possuem o transporte dos grãos de pólen pelo vento, onde ocorrerá a polinização e 

posteriormente será gerada uma semente, diminuindo a dependência da água para a reprodução. 

 

3. D 

as Angiospermas se diferem evolutivamente das Gimnospermas pela presença de fruto, no qual assim 

consegue um número maior de dispersores de sementes. 

 

4. A 

o endosperma é uma estrutura triploide formado pelo gameta masculino com dois núcleos polares 

femininos. 

 

5. C 

o tubo polínico e saco embrionário são os gametófitos das plantas superiores ou fanerógamas. 

 

6. A 

as Gimnospermas não produzem fruto, sendo esta uma característica somente das Angiospermas. 

 

7. A 

Raiz fasciculada, folhas paralelinérveas, flores geralmente trímeras, fruto com um cotilédone, são 

características das monocotiledôneas. Além disso, os feixes vasculares são dispostos irregularmente, 

diferentemente das dicotiledôneas. 

 

8. C 

a autofecundação não geraria variabilidade genética, que é o fator principal da reprodução sexuada 

representada pela estrutura das flores. 

 

9. E 

as fanerógamas são as únicas que possuem sementes e podem gerar frutos. 

 

10. E 

O aumento do número de estames aumenta também a produção de grão de pólen, o que compensa as 

possíveis perdas no processo de polinização pelo vento (anemofilia). 
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Sartre e o existencialismo 
 

Resumo 

 

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

por ser o maior representante da corrente filosófica conhecido como existencialismo. 

Como seu próprio nome indica, o existencialismo é aquela concepção filosófica que tem como meta 

central buscar compreender a existência humana. Naturalmente, esta pode parecer uma definição bastante 

vaga, no entanto, para os existencialistas, ela tem um significado bastante preciso. Com efeito, segundo 

Sartre, o grande mal da filosofia ao longo da história foi a sua excessiva preocupação com temas abstratos e 

distantes de nossa experiência imediata, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o fundamento 

das normas morais, as bases do conhecimento seguro, etc. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente 

oposta, o existencialismo entende a busca por compreender a existência humana como uma busca por 

entender o homem na sua concretude, na sua experiência real e diária. 

Em termos teóricos, afirma Sartre, o ponto de partida do existencialismo é a admissão de uma verdade 

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

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

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

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

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

definirá sua identidade, sua essência. 

Diz Sartre a respeito: “O que significa, aqui, dizer que a existência precede a essência? Significa que, 

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

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

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

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

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

esse impulso para a existência.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quais comportamentos, mas ela pode escolher o que fazer com essas exigências, se irá cumpri-las ou não. 

Nota-se neste ponto o vínculo imediato que há, para o existencialismo, entre liberdade e 

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

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

consequência inevitável. Vê-se assim que, para Sartre, a liberdade, ao mesmo tempo que é um dom, um 

poder, é também um fardo, um peso, uma vez que o homem é sempre responsável por aquilo que ele faz. 

Este conflito entre o poder de autoconstrução permanente que o homem possui e as consequências drásticas 

de seu exercício (“estamos condenados a ser livres”, diz Sartre) é a origem da angústia, isto é, do desespero 

diante das inúmeras possibilidades de escolha e da dificuldade de se decidir qual sentido dar à própria vida. 

Mais: para os existencialistas, a responsabilidade do ser humano não é puramente individual. Com 

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

corretos e que devem servir como critério de conduta. Assim, ao ser responsável por suas ações, o homem 

é também responsável por toda a humanidade, uma vez que promove um modelo de conduta com pretensões 

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

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

Diz Sartre sobre o tema: “Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável 

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

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

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

individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. (...) Ao afirmarmos que o homem se escolhe 

a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escolhendo o casamento estou engajando não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da 
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monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por todos e crio determinada imagem do 

homem por mim mesmo escolhido; por outras palavras: escolhendo-me, escolho o homem.” 

Chegamos aqui ao conceito de engajamento, central na obra de Sarte. Ora, uma vez que não há uma 

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

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

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

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

comportamento dos indivíduos é o engajamento, isto é, o grau de comprometimento do sujeito com sua 

própria vida, o nível de responsabilidade que ele assume por ela, em suma, o grau de intensidade com que o 

homem exerce sua liberdade. Em suma, como não há um sentido pré-estabelecido para a vida humana, cabe 

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

homem é sempre um projeto que se vive subjetivamente, ou seja, é sempre aquilo que projetar para si mesmo. 

Neste sentido, o filósofo existencialista distingue dois tipos de comportamento: o autêntico e o inautêntico. 

Para Sartre, por um lado, há aqueles indivíduos que tomam conscientemente suas decisões, exercem 

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

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

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

precede a essência, que o homem é o único responsável por seu ser. 

Por outro lado, há os indivíduos inautênticos, aqueles que padecem do que Sartre chamava de má-fé, 

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

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

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

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

 

1. Sobre a Liberdade Humana, analise os textos a seguir: 

É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou 

a si próprio; e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto 

fizer. 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um Humanismo. São Paulo: 1973, p. 15. 

 

Com base no pensamento filosófico de Sartre sobre a liberdade, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso.    

b) O homem não está condenado à liberdade; ele tem escolha.    

c) O homem é livre sem escolha e sem compromisso.    

d) O homem é seu projeto responsável sem escolha.    

e) O homem é responsável e livre sem escolha.    

   

 

2. Sobre a dimensão do homem na perspectiva existencialista, considere o texto a seguir: 

O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. 

Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que 

não há Deus para a conceber. 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 12. 

 

O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende esse modo de ser como o modo 

de ser-no-mundo. Na perspectiva existencialista, sobre o homem, assinale a alternativa CORRETA. 

a) É um projeto de ser.    

b) É um seguidor das escolhas dos outros.    

c) Na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade, não tem escolha.    

d) Tem uma natureza concebida por Deus em sua essência.    

e) É irresponsável por si próprio ao conceber seus atos.    
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3. Considere o seguinte trecho, extraído da obra A náusea, do escritor e filósofo francês Jean Paul Sartre 

(1889-1980). 

"O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é a necessidade. 

Existir é simplesmente estar presente; os entes aparecem, deixam que os encontremos, mas nunca 

podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram superar essa 

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

explicar a existência: a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar; é o 

absoluto, por conseguinte, a gratuidade perfeita." 

  

SARTRE, Jean Paul. A Náusea. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. Tradução de Rita Braga, citado por: MARCONDES, Danilo 

Marcondes. Textos Básicos de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000. 

  

Nesse trecho, vemos uma exemplificação ou uma referência ao existencialismo sartriano que se 

apresenta como 

a) recusa da noção de que tudo é contingente.    

b) fundamentado no conceito de angústia, que deriva da consciência de que tudo é contingente.    

c) denúncia da noção de má fé, que nos leva a admitir a existência de um ser necessário para aplacar 

o sentimento de angústia.    

d) crítica à metafísica essencialista.    

   

 

4. A expressão “Tudo o que é bom, belo e justo anda junto” foi escrita por um dos grandes filósofos da 

humanidade. Ela resume muito de sua perspectiva filosófica, sendo uma das bases da escola de 

pensamento conhecida como 

a) cartesianismo, estabelecida por Descartes, no qual se acredita que a essência precede a 

existência.    

b) estoicismo, que tem no imperador romano Marco Aurélio um de seus grandes nomes, que pregava 

a serenidade diante das tragédias.    

c) existencialismo, que tem em Sartre um de seus grandes nomes, para o qual a existência precede 

a essência.    

d) platonismo, estabelecida por Platão, no qual se entendia o mundo físico como uma imitação 

imperfeita do mundo ideal.    
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5. Para J.P. Sartre, o conceito de “para-si” diz respeito   

a) a uma criação divina, cujo agir depende de princípio metafísico regulador.     

b) apenas à pura manutenção do ser pleno, completo, da totalidade no seio do que é.     

c) ao nada, na medida em que ele se especifica pelo poder nadificador que o constitui.     

d) a algo empastado de si mesmo e, por isso, não se pode realizar, não se pode afirmar, porque está 

cheio, completo.     

   

 

6. Na obra “O existencialismo é um humanismo”, Jean-Paul Sartre intenta 

a) desenvolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores inventados 

pelo sujeito a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial.    

b) mostrar o significado ético do existencialismo.    

c) criticar toda a discriminação imposta pelo cristianismo, através do discurso, à condição de ser 

inexorável, característica natural dos homens.    

d) delinear os aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir do 

exercício da liberdade.    
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7. “Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe 

a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos 

os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, 

não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo 

é afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal, o que 

escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Se a existência, 

por outro lado, precede a essência e se quisermos existir, ao mesmo tempo em que construímos a 

nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa 

responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade”. 

Sartre. 

Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, é INCORRETO afirmar que 

a) o valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada, o 

que tiver projetado ser, estando “condenado a ser livre”.    

b) totalmente posto sob o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade pela 

sua existência e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens.    

c) o existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e atos, 

por excelência, livres, ou seja, o “homem não é nada além do conjunto de seus atos”.    

d) o homem é um “projeto que se vive subjetivamente”, pois há uma natureza humana previamente 

dada e predefinida, e, portanto, no homem, a essência precede a existência.    

e) por não haver valores preestabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres, e, 

como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que, através 

de suas escolhas livres, atribui sentido a sua existência.    
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8. “O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência? Significa que o homem 

primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define. O homem, tal como o 

concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será 

alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. (...) O homem é, não apenas como ele se concebe, mas 

como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este 

impulso para a existência; o homem não é mais que o que ele faz. (...) Assim, o primeiro esforço do 

existencialismo é o de por todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total 

responsabilidade de sua existência. (...) Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer 

que cada um de nós se escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer que, ao escolher-

se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao 

criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos 

que deve ser”. 

Sartre. 

Considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, é incorreto afirmar que 

a) o homem é um projeto que se vive subjetivamente.    

b) o homem é um ser totalmente responsável por sua existência.    

c) por haver uma natureza humana determinada, no homem a essência precede a existência.    

d) o homem é o que se lança para o futuro e que é consciente deste projetar-se no futuro.    

e) em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens, porque, em seus 

atos, cria uma imagem do homem como julgamos que deve ser.    

   

 

9. “Subjetividade” e “intersubjetividade” são conceitos com os quais Sartre pontua o seu existencialismo. 

Nesse contexto, tais conceitos revelam que 

a) o cogito cartesiano desabou sobre o existencialismo na mesma proporção com que a virtu 

socrática precipitou-se sobre o materialismo dialético do século XX.    

b) “Penso, logo existo” deve ser o ponto de partida de qualquer filosofia. Tal subjetividade faz com 

que o Homem não seja visto como objeto, o que lhe confere verdadeira dignidade. A descoberta 

de si mesmo o leva, necessariamente, à descoberta do outro, implicando uma intersubjetividade.    

c) o Homem é dado, é unidade, é união e é intersubjetividade; portanto, a sua existência é 

agregadora e desapegada da tão apregoada subjetividade clássica, por isso mesmo tão crucial 

para Sartre.    

d) não há um só lampejo de subjetividade que não tenha se reinaugurado na intersubjetividade, isto 

é, na idealidade que instrui as prerrogativas para se instalarem as escolhas do sujeito, definindo-

o.    
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10. Leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que relaciona corretamente duas das principais máximas 

do existencialismo de Jean-Paul Sartre, a saber: 

  

I. “a existência precede a essência” 

II. “estamos condenados a ser livres” 

  

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma 

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

liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos, valores ou ordens que 

possam legitimar a nossa conduta. [...] Estamos condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. 

É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, porque não 

se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por 

tudo o que faz. 

SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 3ª. ed. S. Paulo: Nova Cultural, 1987. 

 

a) Se a essência do homem, para Sartre, é a liberdade, então jamais o homem pode ser, em sua 

existência, condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição.    

b) A liberdade, em Sartre, determina a essência da natureza humana que, concebida por Deus, 

precede necessariamente a sua existência.    

c) Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional, à qual o homem, como existência já lançada 

no mundo, está condenado, e pela qual projeta o seu ser ou a sua essência.    

d) O Existencialismo é, para Sartre, um Humanismo, porque a existência do homem depende da 

essência de sua natureza humana, que a precede e que é a liberdade.    
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Gabarito 

 

1. A 

O pensamento filosófico existencialista sartreano tem como fundamento central que a compreensão da 

vida dos indivíduos se dá a partir da condição da existência humana. Com efeito, para os pensadores 

dessa vertente filosófica, a existência precede a essência, o que leva à uma perspectiva da existência 

humana que independe de qualquer definição preexistente do indivíduo. Assim, para Sartre, a essência 

humana se constrói a partir das escolhas que, dentro da sua liberdade, o indivíduo realiza. Nesse sentido, 

o sujeito seria um projeto de ser, haja vista que não existiria uma natureza ou essência humana, mas 

sim a ação dos homens sobre a construção de si mesmos a partir do seu livre arbítrio.   

  

2. A 

O pensamento filosófico existencialista tem como fundamento central que a compreensão da vida dos 

indivíduos se dá a partir da condição da existência humana, de modo que, para os existencialistas, a 

existência precede a essência, o que leva à uma perspectiva da existência humana independente de 

qualquer definição preexistente sobre o indivíduo. Com efeito, na concepção existencialista, a essência 

humana se constrói a partir das escolhas que, dentro da sua liberdade, o indivíduo realiza. Nesse sentido, 

o sujeito seria um projeto de ser, haja vista que não existiria uma natureza ou essência humana, mas 

sim a ação dos homens sobre a construção do ser no seu livre arbítrio.   

  

3. D 

Para Sartre, representante do existencialismo, a existência precede a essência, ou seja, o indivíduo, 

assim como a realidade e o conhecimento, primeiramente existe e posteriormente se realiza por suas 

ações concretas e pela forma que conduz a sua existência. Assim, segundo Sartre, o indivíduo é 

condenado à liberdade de suas escolhas e à efetivar a sua existência através delas, pensamento que 

vai de encontro à metafísica essencialista, segundo a qual os objetos e o homem possuiriam duas 

realidades: uma exterior, caracterizada pela matéria física, e uma interior, onde encontraria-se a essência, 

enquanto para Sartre essas realidades se equivalem.   

  

4. D 

A filosofia de Platão é resultado de um trabalho de reflexão intenso e extenso, de modo que as questões 

durante os inúmeros diálogos por ele escritos são respondidas de maneiras distintas. Porém, Platão 

possui uma questão de fundo que se refere ao problema da identidade – resquício da tradição conflituosa 

de Parmênides e Heráclito –, a saber: o que é, é sempre idêntico a si mesmo ou é sempre distinto? O 

mundo verdadeiro é uma totalidade sempre permanente ou uma totalidade sempre efêmera? A 

concepção sobre Ideias que Platão formula atende, em geral, a essas questões e busca demonstrar 

como o sensível apesar de expor uma realidade impermanente, possui um fundamento permanente. As 

Ideias são verdadeiras, a realidade sensível é apenas uma aparência passageira dessa realidade.   
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5. C  

O homem é uma entidade que combina características mutuamente exclusivas, a saber, o ser para-si e 

o ser em-si. O ser em-si se diz pela identidade, pela inércia, já o ser para-si se diz pela diferença, pela 

dinâmica, isto é, o ser para-si depende da negação do ser em-si. Dessa maneira, a essência, ou seja, 

aquilo que define a identidade não garante a exposição daquilo que é livre. Isso que é livre apenas é não 

sendo aquilo que lhe define circunstancialmente. O homem sendo livre é um projeto, um vir a ser 

dependente da sua escolha a qual está condenado a realizar devido a sua condição fundamental. 

 

6. B 

A escolha, na concepção sartreana, se refere à vida e esta é a expressão de um projeto que se desdobra 

no tempo. Esse projeto não é algo próprio do qual se pode ter um conhecimento óbvio, sendo assim o 

projeto é uma interpretação possível e as escolhas específicas de um indivíduo são, portanto, temporais, 

derivações de um projeto original desenrolado temporalmente. 

Esse desenrolar é descrito pela ontologia de Sartre. Nesta ele diz que o ser em-si e o ser para-si possuem 

características mutuamente exclusivas, todavia a vida do homem combina ambas. Aí se encontra a 

ambiguidade ontológica da nossa existência. O em-si é sólido, idêntico a si mesmo, passivo, inerte; já o 

para-si é fluido, diferente de si mesmo, ativo, dinâmico. O primeiro apenas é, o segundo é sua própria 

negação. De maneira mais concreta podemos dizer que um é “facticidade” e o outro é “transcendência”. 

O dado da nossa situação como falantes de certa língua, ambientados em certo entorno, nossas escolhas 

prévias e nós mesmo enquanto em-si constituem nossa “facticidade”. Como indivíduos conscientes 

“transcendemos” isso que é dado. Ou seja, somos situados, porém na direção da indeterminação. Somos 

sempre mais do que a situação na qual estamos e isto é o fundamento ontológico de nossa liberdade. 

Estamos, como Sartre diz, condenados a ser livres. 

Então, o existencialismo é um humanismo, pois é a única doutrina que abre totalmente a possibilidade 

de escolha ao homem. Se Deus não existe e a existência precede a essência, isto é, o homem não é 

nada até que ele livremente se defina durante sua vida, então o ser possui fundamentalmente liberdade. 

O ser aparece no mundo e depois se define; não há natureza humana pré-concebida por Deus. O homem 

é um lançar-se para um futuro, é se projetar conscientemente no futuro. Desse modo, o existencialismo 

deve pôr o homem no interior de sua existência e lhe atribuir a total responsabilidade por suas escolhas.    

  

7. D 

O homem está condenado à liberdade. Durante sua vida, ele não pode deixar de escolher, e ao fazer 

escolhas ele irá sempre escolher aquilo que considera o melhor. Desse modo, o homem ao se posicionar 

também posiciona todos os outros homens, pois define, juntamente com a sua escolha, quem são seus 

semelhantes e dessemelhantes. Se a sua posição não considerar isto, então ela irá criar confrontos dos 

quais foi desde sua primeira escolha responsável. Assim, em cada escolha nos responsabilizamos pela 

humanidade que escolhemos.   
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8. C 

A alternativa [C] é justamente o inverso do que defende Sartre. Segundo ele, a existência precede a 

essência e não há nada que define o homem de maneira a priori.   

  

9. B 

Sartre se apropria do cogito cartesiano considerando que esse é o ponto de partida subjetivo para a 

filosofia. A partir dessa descoberta de si, o homem pode descobrir o outro, em uma relação de 

intersubjetividade. Dessa forma, podemos dizer que somente a alternativa [B] está correta.   

  

10. C 

O homem é uma entidade que combina características mutuamente exclusivas, a saber, o ser para-si e 

o ser em-si. O ser em-si se diz pela identidade, pela inércia, já o ser para-si se diz pela diferença, pela 

dinâmica, isto é, o ser para-si depende da negação do ser em-si. Dessa maneira, a essência, ou seja, 

aquilo que define a identidade não garante a exposição daquilo que é livre. Isso que é livre apenas é não 

sendo aquilo que lhe define circunstancialmente. O homem sendo livre é um projeto, um vir a ser 

dependente da sua escolha a qual está condenado a realizar devido a sua condição fundamental.   
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Nietzsche 

 

Resumo 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) foi um grande filósofo alemão, tendo escrito textos sobre a religião, 

a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência.  Todo o pensamento nietzschiano se fundamenta num 

resgate das forças vitais e instintivas do homem, que foram submetidas à razão ao longo da tradição 

filosófica que remonta, em última instância, à figura de Sócrates. Nietzsche reconhece a importância da leitura 

da filosofia de Schopenhauer para a formulação do seu pensamento, sobretudo no que se refere à crítica à 

metafísica tradicional e à importância que a arte assume para ambos. Sócrates será criticado por Nietzsche 

justamente por ter sido, segundo ele, o primeiro a submeter as paixões humanas ao controle racional. Séculos 

após Sócrates, o Cristianismo irá se apropriar dessa ideia, propiciando uma certa “domesticação” do ser 

humano que será muito criticada pelo filósofo alemão. 

O ser humano, na medida em que é guiado pela moral tradicional, se enfraquece, vai perdendo sua “vitalidade”, 

torna-se culpado e doente. Contra a moral tradicional, Nietzsche propõe a transvaloração de todos os valores, 

ou seja, seria preciso questionar qual é o valor dos próprios valores que guiam as nossas condutas.  Assim, 

noções de “bem” e “mal”, que são os princípios básicos da moral tradicional também deveriam ser avaliados, 

pois sua legitimidade não pode estar instituída a partir de um mundo superior.  Esses valores devem ser 

avaliados tendo como “valores humanos”, e o filósofo deve se perguntar se eles aumentam a nossa vitalidade 

ou se, inversamente, esses valores servem para nos enfraquecer, para nos fazer perder a vitalidade.  É a partir 

desse ponto de vista que os valores, segundo Nietzsche, devem ser avaliados. 

A característica que todos os seres vivos possuem é, segundo Nietzsche, a vontade de potência ou vontade 

de poder.  Poder aqui é entendido como força, poder ou capacidade.  Nesse sentido, quanto mais podemos 

realizar as nossas potências tanto melhor, pois, assim teremos uma maior vitalidade, uma maior força. Já 

quando não realizamos as nossas potências, nos enfraquecemos, perdemos a vitalidade. Assim, é bom tudo 

aquilo que aumenta a nossa potência, enquanto é mau tudo aquilo que diminui a nossa potência. 
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Exercícios 

1. (Ufsj 2013)  Ao declarar que “a moral e a religião pertencem inteiramente à psicologia do erro”, 

Nietzsche pretendeu 

a) destruir os caminhos que “a psicologia utiliza para negar ou afirmar a moral e a religião”.    

b) criticar essa necessidade humana de se vincular a valores e instituições herdados, já que “o Homem 

é forjado para um fim e como tal deve existir”.    

c) denunciar o erro que tanto a moral quanto a religião cometem ao confundir “causa com efeito, ou 

a verdade com o efeito do que se considera como verdade”.    

d) comprovar que “a moral e a religião estão no imaginário coletivo, mas para se instalarem enquanto 

verdade elas precisam ser avalizadas por uma ciência institucionalizada”.    

 

2. (Ufsj 2012)  O que motivou a crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir de Sócrates foi 

a) a atitude niilista de Sócrates de recusar a vida e optar por ingerir a letal dose de cicuta.    

b) a busca e aferição da verdade por meio de um método que Sócrates denominou de maiêutica.    

c) o fato de Sócrates ter negado a intuição criadora da filosofia anterior, pré-socrática.    

d) a total falta de vinculação da filosofia socrática aos preceitos básicos de uma lógica possível, o 

que o tornava obscuro.    

  

3. (Ufsj 2012)  Com relação aos quatro grandes erros para Nietzsche, é CORRETO afirmar que eles 

representam 

a) a força moral instintiva, portanto, natural, da qual se investe toda a cultura e que promove toda a 

efervescência positiva e ideal no espírito humano.    

b) erros que corrompem a razão, a ponto de incutirem nos homens o espírito servil imerso numa 

realidade distorcida e opressora que não permite a esses homens a emancipação de seus atos.    

c) a demasiada humanidade revestida de substancial fortaleza embutida no espírito por meio da 

vontade como instinto e valorização de toda a cultura.    

d) a necessidade humana demasiada humana de buscar a superação de todas as anomalias morais 

e fixar-se num lugar onde a felicidade seja possível e comungue com a própria virtude do bom e do 

bem.    
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4. (Ufsj 2012)  Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como 

a) complexidade e ingenuidade: extremos de um mesmo segmento moral, no qual se inserem as 

paixões humanas.    

b) movimento e niilismo: polos de tensão na existência humana.    

c) alteridade e virtu: expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda moral humana.    

d) razão e desordem: dimensões complementares da realidade.    

 

5. (Ufu 2011) Friedrich Nietzsche (1844-1900) não poupou críticas à filosofia socrático-platônica, à 

religião judaico-cristã e a diversas outras formas de pensamento ético. Para ele, a característica 

comum desses sistemas é negar a vida, ao criar um mundo idealizado, superior ao mundo terreno que 

lhe deveria servir de modelo. Portanto, Nietzsche propõe uma transvaloração de todos os valores, cujo 

objetivo é o equilíbrio das forças instintivas e vitais do mundo.  Conforme Chauí,  

A força vital se manifesta como saúde do corpo e da alma, como força da imaginação criadora. Por 

isso, os fortes desconhecem a angústia, medo, remorso, humildade, inveja. A moral dos fracos, porém, 

é atitude preconceituosa e covarde dos que temem a saúde e a vida, invejam os fortes e procuram, pela 

mortificação do corpo e pelo sacrifício do espírito, vingar-se da força vital. 

CHAUÍ, M. Filosofia. São Paulo: Ática, 2007, p. 178. 

 

Com base nos textos anteriores e nos seus conhecimentos sobre o pensamento de Nietzsche, 

responda. 

a) Qual é a relação entre o dionisíaco e o apolíneo que marcou a cultura helênica até o aparecimento 

da filosofia socrático-platônica? 

b) Defina o que é a moral do senhor e destaque algum exemplo dessa moral no texto. 

c) Defina o que é moral do escravo e destaque algum exemplo dessa moral no texto. 
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6. (Ueg 2011) No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do “super-

homem” em reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos 

Estados Unidos o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. 

A diferença entre os dois “super-homens” está no fato de Nietzsche defender que o super-homem 

a) agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência 

na consecução de seus objetivos.    

b) expressaria os princípios morais do protestantismo, em contraposição ao materialismo presente 

no herói dos quadrinhos.    

c) abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de “bem”, “mal”, “certo” e “errado”, 

típicas do cristianismo.    

d) representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês norte-

americano.    

  

7. (Ufsj 2011)  A ideia do “martelo” de Nietzsche é entendida como 

a) argumento construído com a clara intenção de fomentar o debate e a defesa privilegiada dos 

valores e da moral cristã.    

b) instrumento metafórico de destruição de todos os ídolos, de todas as crenças estabelecidas, de 

todas as convenções e valores transcendentais fundamentados na moral e na religião cristã, bem 

como na filosofia metafísica socrático-platônica.    

c) uma normalização para todo e qualquer embate moral e sistemático no âmbito das relações do 

Homem com o mundo no qual ele está inserido.    

d) uma afirmação da derrogação do universo racional e religioso no qual estava mergulhada a 

natureza humana do século XVIII.    

  

8. (Ufsj 2011)  Assinale a alternativa que CORRETAMENTE revela “a história de um erro” para Nietzsche. 

a) “A satisfação nos protege até mesmo de resfriados. Uma mulher que sabe bem vestida se resfria 

alguma vez? Presumo até que possa dar-se o caso de que esteja pouco vestida”.    

b) “O mundo-verdade acabou abolido, que mundo nos ficou? O mundo das aparências? Mas não; com 

o mundo-verdade abolimos o mundo das aparências!”.    

c) “Aquele que não sabe dispor sua vontade nas coisas quer ao menos atribuir-lhes um sentido: o que 

faz acreditar que já existe uma vontade nelas (princípio ad ‘fé’)”.    

d) “Desconfio de todas as pessoas com sistemas e as evito. A vontade de sistema constitui uma falta 

de lealdade”.    
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9. (Ufu 2010)  Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) opõe à moral tradicional, herdeira do pensamento 

socrático-platônico e da religião judaica-cristã, a transvaloração de todos os valores. Conforme Aranha 

e Arruda (2000): “Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a ‘transvaloração de todos 

os valores’. Denuncia a falsa moral, ‘decadente’, ‘de rebanho’, ‘de escravos’, cujos valores seriam a 

bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo”. Desta forma, opõe a moral do escravo à moral 

do senhor, a nova moral.       

(ARANHA, M. L. de A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2000, p. 286.) 

Assinale a alternativa que contenha a descrição da “moral do senhor” para Nietzsche. 

a) É caracterizada pelo ódio aos instintos; negação da alegria.    

b) É negativa, baseada na negação dos instintos vitais.    

c) É transcendental; seus valores estão no além-mundo.    

d) É positiva, baseada no sim à vida.    

 

10. (Ufu 2009) Leia atentamente o texto a seguir. 

“O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem, e o mergulhou como que 

em um profundo lamaçal: então, no sentimento de total abjeção, fazia brilhar de repente o esplendor de 

uma piedade divina, de tal modo que o surpreendido, atendido pela graça, lançava um grito de 

embevecimento e por um instante acreditava carregar o céu inteiro em si.” 

NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 59. 

 

Com base no texto de Nietzsche, responda as seguintes questões: 

a) O cristianismo pode ser considerado “moral do escravo” ou “moral do senhor”? 

b) Selecione uma frase do texto que apresenta a característica fundamental do cristianismo para 

Nietzsche. 

c) Com base na frase selecionada, explique se, para Nietzsche, o cristianismo é uma doutrina que 

nega ou que valoriza a força, a saúde e a vida. 
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Gabarito 

 

1. C 

 Na frase de Nietzsche que observamos nessa questão, o filósofo alemão se refere a sua famosa crítica 

em relação à moral e a religião.  Ambas erram na medida em que se fundamentam a partir de valores 

universais, a partir de uma verdade única e absoluta.  A única alternativa que é coerente com essa ideia 

nietzschiana é a representada pela letra (c). 

 

2. C 

A crítica de Nietzsche à cultura ocidental a partir da figura de Sócrates ocorre porque Sócrates teria 

justamente abandonado, segundo Nietzsche, a atitude criadora do período pré-socrático em prol de uma 

filosofia abstrata e com pretensão universalista.  Nesse sentido, a única alternativa correta é aquela 

representada pela letra (c).  

 

3. B 

A alternativa [B] é a única que está de acordo com o pensamento de Friedrich Nietzsche. Os erros 

corrompem a razão, na medida em que incutem no homem um espírito de servidão, em uma realidade 

distorcida. Vale ressaltar que todas as outras alternativas, apesar de apresentarem termos utilizados por 

Nietzsche, o fazem de maneira equivocada, estando todas incorretas. 

 

4. D 

Primeiramente, o apolíneo e o dionisíaco representam na filosofia nietzschiana conceitos estéticos, não 

conceitos ontológicos, isto é, são conceitos referentes à experiência sensível, mas não ao ser ou ao real, 

por conseguinte, eles não podem ser classificados como “dimensões complementares da realidade”. 

Segundamente, o apolíneo representa um estado de excitação do olhar, um estado no qual está o 

sentimento de acréscimo e plenitude da visão para exigir a transformação de algo na sua perfeição, para 

exigir a transformação de algo em arte. O apolíneo representa o visionário; é a embriaguez do pintor, do 

escultor, do poeta épico. Já o dionisíaco representa um estado de excitação e intensificação de todo o 

sistema afetivo, “de modo que ele descarrega de uma vez todos os seus meios de expressão e, ao mesmo 

tempo, põe para fora a força de representação, imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de 

mímica e atuação” (F. Nietzsche. Crepúsculo dos ídolos, IX, 10). 
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5.  

a) Para Nietzsche, a cultura helênica foi marcada pelo equilíbrio entre o dionisíaco (força vital e do 

instinto) e o apolíneo (racionalidade). O espírito dionisíaco se traduz na imagem da força instintiva e 

da saúde. Está na embriaguez criativa e na paixão sensual, símbolo de uma humanidade em harmonia 

com a natureza. O saber apolíneo é expresso pelo ímpeto ao perfeito, à clareza e à plenitude racional. 

O “ideal dionisíaco” de Nietzsche é seu ideal de acrescentar ao saber apolíneo o saber de Dionísio. O 

grego dionisíaco tinha necessidade de se tornar apolíneo: isso significa quebrar sua vontade 

descomunal, múltipla, assustadora, em uma vontade ordenada pela razão. O contraste desses dois 

poderes constituiu a alma dos gregos. 

  

b) A moral do senhor é definida como aquela que é afirmação da potência, que impulsiona para a vida, 

para a criatividade. Ela é baseada nos instintos fundamentais: o desejo, a vontade, o prazer em 

consonância com a ação e com a autêntica felicidade. Ela implica na valorização de tudo que 

intensifica no homem o sentimento de potência. Nietzsche irá buscar na aristocracia grega do período 

homérico e trágico um modo de viver e agir – a que chama “moral dos nobres ou dos senhores” – 

ainda não impregnado pela decadência do moralismo ascético. As características dessa moral são 

destacadas no seguinte trecho: “a força vital se manifesta como saúde do corpo e da alma, como 

força da imaginação criadora. Por isso, os fortes desconhecem angústia, medo, remorso, humildade, 

inveja.” C) A moral do escravo é definida como a moral dos ressentidos, sentimento de culpa e 

negação da alegria em favor da valorização da humildade, do sofrimento, da bondade, da piedade e 

do amor ao próximo. Ela é baseada no ódio e negação da vida, na valorização da morte e de uma vida 

superior além da morte. Ela implica no enfraquecimento (adoecimento) do homem, através da 

inibição de sua vontade e consequente impotência de sua ação criadora em favor da submissão, da 

obediência, da abnegação. Os instintos vitais são dominados pelos valores da moral cristã e da razão. 

A filosofia socrático-platônica e o cristianismo são os principais propagadores dessa moral. O trecho 

que a exemplifica é: “A moral dos fracos, porém, é atitude preconceituosa e covarde dos que temem 

a saúde e a vida, invejam os fortes e procuram, pela mortificação do corpo e pelo sacrifício do espírito, 

vingar-se da força vital.” 

 

6. C 

O super-homem de Nietzsche é justamente aquele indivíduo que não é moldado pelos valores da moral 

tradicional.  Dessa maneira, o super-homem despreza as noções abstratas e universais de “bem” e de 

“mal”, o que nos leva a compreender que a única alternativa correta é aquela representada pela letra (C). 

 

7. B 

A ideia da filosofia realizada a “golpes de martelo”, em Nietzsche, nos remete a sua crítica aos valores 

da moral tradicional e do Cristianismo, assim como aos valores da filosofia socrático-platônica.  Essa 

crítica se baseia na descrença de Nietzsche em relação a valores abstratos e universais que possam 

fundamentar a nossa moral.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (b). 

 

8. B 

A crença em um mundo verdadeiro, que seria distinto do mundo das aparências, é a história de um erro 

de acordo com o pensamento de Nietzsche.  Tal erro nos remete ao pensamento platônico na medida 

em que, segundo Platão, haveria um mundo superior verdadeiro, o mundo das ideias, diferente a 

separado do mundo das aparências, o mundo sensível.  Por conta disso, a única alternativa correta é a 

letra (b) 
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9. D 

A “moral de senhor”, segundo Nietzsche, é aquela que é positiva e que, portanto, afirma a vida.  Já a moral 

de escravo é, inversamente, uma moral negativa.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (d). 

 

10.  

a) Moral de escravo”: este é um dos conceitos-chave do pensamento nietzschiano, conforme o 

programa do vestibular: “a moral do escravo é caracterizada pelo ódio dos impotentes”. 

b) Há mais de uma frase ou expressão que pode ser retirada do texto para responder a esta pergunta, 

seguem alguns exemplos: 

1) “O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem, e o mergulhou como 

que em um profundo lamaçal”; 

2) “[...] no sentimento de total abjeção, fazia brilhar de repente o esplendor de uma piedade divina”; 

3) “[...] de tal modo que o surpreendido, atendido pela graça, lançava um grito de embevecimento e 

por um instante acreditava carregar o céu inteiro em si”. Observa-se, nesta frase, que o “surpreendido” 

é o fraco que se acredita forte por “carregar o céu inteiro dentro de si” 

c) O cristianismo, para Nietzsche, nega o valor vida. Nesse sentido, nega igualmente tudo o que a ele se 

relaciona (saúde, criatividade, força). O objetivo de Nietzsche é revalorizar o equilíbrio entre as forças 

instintivas e vitais do homem que foram subjugadas pela filosofia socrático-platônica e pelas 

religiões. 
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Espelhos esféricos: método analítico 
 

Resumo 

 

Para o estudo analítico dos espelhos esféricos, precisamos de algumas definições. 

 
De acordo com a imagem, podemos definir: 

• P = distância entre o objeto e o espelho 

• P`= distância entre a imagem e o espelho 

• f = distância focal 

 

Apesar de não existir, encontraremos distâncias positivas e negativas nesse estudo. Os valores positivos e 

negativos não estão atrelados à distância em si, mas à posição em relação ao espelho. 

Logo, faremos uso desses sinais para classificar espelhos, objetos e imagens de acordo com o que foi visto 

no modulo anterior. 

• f > 0 significa que o espelho é côncavo 

• f < 0 significa que o espelho é convexo 

 

• P > 0 significa que o objeto é real 

• P < 0 significa que o objeto é virtual 

 

• P` > 0 significa que a imagem é direita 

• P` < 0 significa que a imagem é virtual 

 

Obs.: Preste atenção por que algumas questões podem lhe dar os valores e uma figura demonstrando a 

situação. Nesse caso, cabo a você atribuir os sinais positivos e negativos as medidas. 
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Com essas grandezas bem definidas, podemos introduzir a equação de Gauss, que relaciona a distância 

focal e as distâncias do objeto e da imagem ao: 
1

𝑓
=
1

𝑃
+

1

𝑃`
 

 

Ou 

𝑓 =
𝑃. 𝑃`

𝑃 + 𝑃`
 

 

Aumento linear transversal 

O aumento linear é uma grandeza relacionada à imagem, e representa o aumento que essa imagem pode ter. 

Se você olhar a imagem abaixo pode notar que ela representa um raio notável que passa pelo objeto e forma 

a imagem. 

 
Podemos notar que existem dois triângulos sendo formados graças a esse raio notável e eles podem ser 

relacionados, definindo o aumento linear como:    

𝐴 =
𝑖

𝑜
= −

𝑃`

𝑃
 

 

Esse “-“ faz parte de uma correção na formula. Para definir o tamanho das imagens, faremos uso do sistema 

de coordenadas, estrategicamente, localizado no vértice do espelho, conforme a imagem a cima. Assim, 

definimos valores positivos para objetos e imagens com orientação positiva do eixo y e negativo para 

imagens e objetos invertidos. Essa relação pode ser observada no valor final do aumento linear da seguinte 

forma: 
• A < 0 significa que a imagem é invertida em relação ao objeto 

• A > 0 significa que a imagem é direita em relação ao objeto 

 

Obs.: Lembra-se que essa classificação é em relação ao objeto. Se tanto o objeto quanto a imagem estiverem 

para baixo, o valor do A será positivo e vice e versa. 
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Exercícios 

 

1. Um objeto foi colocado em duas posições à frente de um espelho côncavo de 10 cm  de foco. A 

imagem do objeto, conjugada pelo espelho, quando colocado na primeira posição foi invertida, com 

ampliação de  0,2  e, quando colocado na segunda posição, foi direita com ampliação de 5.   

Considerando o exposto, e utilizando o referencial e equações de Gauss, assinale a alternativa correta 

que completa as lacunas da frase a seguir. 

A imagem conjugada do objeto na primeira posição é __________ e __________ que o objeto. A imagem 
conjugada do objeto na segunda posição é __________ e __________ que o objeto.  

a) real – menor – virtual – maior    

b) real – menor – real – maior    

c) virtual – maior – real – menor    

d) virtual – maior – virtual – menor    
 
 
2. Na figura, O  é um ponto objeto virtual, vértice de um pincel de luz cônico convergente que incide sobre 

um espelho esférico côncavo E  de distância focal f.  Depois de refletidos no espelho, os raios desse 

pincel convergem para o ponto I  sobre o eixo principal do espelho, a uma distância 
f

4
 de seu vértice. 

 
Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, é correto afirmar que a distância focal desse 

espelho é igual a  

a) 150 cm.     

b) 160 cm.     

c) 120 cm.     

d) 180 cm.     

e) 200 cm.     
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3. Um objeto está à frente de um espelho e tem sua imagem aumentada em quatro vezes e projetada em 

uma tela que está a 2,4 m  do objeto, na sua horizontal. Que tipo de espelho foi utilizado e qual o seu 

raio de curvatura?  

a) Côncavo; 64 cm.     

b) Côncavo; 36 cm.     

c) Côncavo; 128 cm.     

d) Convexo; 128 cm.−     

e) Convexo; 64 cm.−     
 

 
4. Determine o raio de curvatura, em cm,  de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez 

de Gauss e que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida, de tamanho igual a 1 3  do 

tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. Sabe-se que distância entre a 

imagem e o objeto é de 80 cm.   

a) 15     

b) 30     

c) 60     

d) 90     
 

 

5. A figura a seguir mostra um espelho côncavo e diversas posições sobre o seu eixo principal. Um objeto 

e sua imagem, produzida por este espelho, são representados pelas flechas na posição 4. 

 

O foco do espelho está no ponto identificado pelo número  

a) 1    

b) 2    

c) 3    

d) 4    

e) 8    
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6. Dispõe-se de um espelho convexo de Gauss, de raio de curvatura R.  Um pequeno objeto colocado 

diante desse espelho, sobre seu eixo principal, a uma distância R  de seu vértice V,  terá uma imagem 

conjugada situada no ponto P desse eixo. O comprimento do segmento VP  é  
a) R 4     

b) R 3     

c) R 2     

d) R     

e) 2 R     

 

 

7. A figura 1 mostra a boneca Mônica de altura h  a ser colocada em frente a um dispositivo óptico. A 

figura 2 mostra a imagem desta boneca vista através do dispositivo, com altura 3h.  

 

Sobre essa situação, pode-se afirmar que:  

a) O dispositivo fornece uma imagem real da boneca.    

b) O dispositivo pode ser uma lente divergente ou um espelho convexo.     

c) A distância da boneca até o dispositivo óptico é três meios de sua distância focal.     

d) A distância da imagem da boneca até o dispositivo é o dobro de sua distância focal.     

 

 

8. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6,0 

cm. A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12,0 cm de distância do 

vértice do espelho. Dessa forma, é CORRETO afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do 

vértice do espelho igual a   

a) 2,0 cm    

b) 4,0 cm     

c) 5,0 cm     

d) 6,0 cm     

e) 8,0 cm      
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9. Uma vela acesa foi colocada a uma distância p  do vértice de um espelho esférico côncavo de 1,0 m  

de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama desta 

vela, ampliada 5 vezes. 

O valor de p,  em cm, é:  

a) 60.     

b) 90.     

c) 100.     

d) 120.     

e) 140.     

   
 

10. Uma pessoa encontra-se de pé a uma distância de 10 cm de um espelho esférico. Esta pessoa vê, no 

espelho, sua imagem direita e aumentada em 5 vezes. 

Com os dados acima, pode-se dizer que a sua distância focal em relação ao espelho é:  

a) 12,5 cm.    

b) 10 cm.    

c) 20 cm.    

d) 30,5 cm.    

e) 25,5 cm.    
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Gabarito 

 

1. A 

Trata-se de objeto real. 

• 1ª posição:  

A imagem é invertida, então ela é real. 

A ampliação é menor que 1: A 1:  imagem menor que o objeto. 

 

• 2ª posição:  

A imagem é direita, então ela é virtual. 

A ampliação é maior que 1: A 1:  imagem maior que o objeto.  

 

2. C 

O objeto é virtual ( )p 0  e a imagem é real ( )p' 0 .  Assim: 

f
p 40cm; p' .

4
= − =  

Aplicando a equação dos pontos conjugados (Gauss): 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 1

f p p' f 40 f 4 f 40 f f f 40 f 40

f 120 cm.  

− − − −
= +  = +  = +  − =  = 

−

=

 

 

3. C 

O tipo de espelho esférico é facilmente determinado, pois a única imagem do espelho convexo é do tipo 

menor, direita e virtual, portanto o espelho é côncavo. 

Para saber o raio de curvatura, usamos a equação de Gauss: 

1 1 1

f di do
= +   

em que: 

f =  distância focal = metade do raio de curvatura do espelho; 

di =  distância da imagem (no caso este valor é positivo, pois a imagem foi projetada, portanto, real); 

do =  distância do objeto ao vértice do espelho. 

Além disso, necessitamos utilizar a equação do aumento linear, que é dada por: 

| i | | di |
A

o do
= =   

onde: 

i =  tamanho da imagem em módulo; 

o =  tamanho do objeto. 

Da equação de aumento, obtemos a seguinte relação entre di  e do :   

di 4 do=    

Mas, nos foi fornecido a distância entre o objeto e a imagem, logo: 

di do 2,4 m 4do do 2,4 m do 0,8 m− =  − =  =   
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Substituindo na equação de Gauss: 

1 1 1 1 1 1 1 5 4do 4 0,8 m
f f 0,64 m 64 cm

f di do f 4do do f 4do 5 5


= +  = +  =  = =  = =  

Como o raio é o dobro do foco: 

R 2 64 cm R 128 cm=   =    

 

4. C 

Da informação do problema, sabe-se que sendo a imagem invertida, estamos diante de um espelho 

côncavo, e que: 

( )do di 80 cm 1− =   

Da relação de aumento transversal em módulo: 

( )
di 1 di

A do 3 di 2
do 3 do

=  =  =   

Substituindo (2) em (1): 

3 di di 80 cm di 40 cm e do 120 cm− =  = =   

Aplicando esses valores na equação de Gauss: 

1 1 1 1 1 1
f 30 cm

f di do f 40 120
= +  = +  =   

Logo, o raio de curvatura é: 

R 2f R 60 cm=  =    

 

5. B 

Num espelho esférico côncavo, a única posição em que ocorre superposição de objeto e imagem é o 

centro de curvatura. Como o foco fica no ponto médio entre o centro e o vértice, ele está no ponto 

identificado pelo número 2. 

Podemos identificar esse ponto também através de cálculos. Sendo d a distância entre dois pontos 

consecutivos, temos: p = p' = 4 d. 

Aplicando a equação dos pontos conjugados: 

2p p' 4 d 4 d 16 d1 1 1
  f   

f p p' p p' 8 d 8 d

f 2 d.


= +  = = = 

+

=

 

 

6. B 

Pela Lei de Gauss: 

1 1 1

f di do
= +   

onde: 

f  é a distância focal que é a metade do raio de curvatura e para espelhos convexos tem o sinal negativo; 

di  é a distância da imagem em relação ao vértice; 

do  é a distância do objeto em relação ao vértice. 
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1 1 1

R / 2 di R
− = +  

2 1 1

R R di
− − =  

R
di

3
= −   

O sinal negativo indica que a imagem é virtual.  

 

7. D 

A imagem obtida é virtual direita e maior, que pode ser fornecida por um espelho esférico côncavo ou 

por uma lente esférica delgada convergente. 

Da equação do aumento linear transversal: 

i p' 3h p' p'
A     p .

o p h p 3

− − −
= =  =  =  

Substituindo esse resultando na equação dos pontos conjugados (Gauss): 

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2
        p' 2f.

f p p' f p' 3 p' f p' p' f p'

− −
= +  = +  = +  =  = −

−
 

 

O sinal negativo indica que a imagem é virtual. Assim, a distância da imagem da boneca até o 

dispositivo é o dobro de sua distância focal. 

A posição da boneca (p)  para a situação descrita deve ser: 

f f 2 f
A   3   f 3 f 3p  p .

f p f p 3
=  =  = −  =

− −
 

 

As figuras abaixo mostram uma solução gráfica, para um espelho esférico côncavo e para uma lente 

esférica delgada convergente. 
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8. B 

Dados: R = 6 cm; p' = 12 cm. 

A distância focal do espelho é: 

R 6
f   f 3 cm.

2 2
= =  =  

 

Aplicando a equação dos pontos conjugados: 

p' f1 1 1 12 3 36
  p  

p p' f p' f 12 3 9

p 4 cm.


+ =  = = = 

− −

=

   

 

9. D 

Por ser uma imagem que será projetada, é direto perceber que se trata de uma imagem real. Em um 

espelho esférico côncavo, quando a imagem é real, ela será invertida. Diante disto, a amplitude será de 

A 5= − . 

Diante disto, 

p'
A

p

p'
5

p

p' 5p

−
=

−
− =

=

  

 

Utilizando a equação de Gauss para espelhos, temos que: 

1 1 1

f p p'

1 1 1

1 p 5 p

6
1

5p

p 1,2 m p 120 cm

= +

= +


=

=  =

    

 

10. A 

Obs: o enunciado está mal redigido. O que está sendo pedido é a distância focal do espelho. 

Dados: p = 10 cm; A = 5. 

f
A

f p
=

−
  A f – A p = f   5 f – 5(10) = f   4 f = 50  f = 12,5 cm.  
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Espelhos esféricos: método gráfico 
 

Resumo 

 

Espelhos Esféricos 

São calotas esféricas polidas.  

Pense em uma esfera polida por dentro e por fora. Faça agora um corte transversal. 

 

 

 

Essa calota esférica será o espelho esférico. Sua parte externa é chamada convexa e sua parte interna é 

côncava. 

 

Representação e características 

 

V = vértice 

F = foco                                   FC = FV 

C = centro de curvatura  

Raio da curvatura = 2F 
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Obs.: Para facilitar os desenhos o espelho esférico é representado por uma linha reta dobrada nas 

extremidades. 

 

 

 

Dessa forma o desenho obedece às condições de Gauss (e os espelhos esféricos estudados, quase sempre, 

obedecem às condições de Gauss). 

• Pouca esfericidade; 

• Raios luminosos próximos ao eixo principal. 
 

Para poder fazer os desenhos e representar as imagens corretamente usamos os raios principais que 

incidem nos espelhos esféricos: 

 

* O raio luminoso que incide no vértice possui ângulo de incidência igual ao de reflexão. 

 

 

* O raio luminoso que passando pelo centro de curvatura é refletido pelo centro de curvatura. 

 

* O raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal é refletido pelo foco (vice-versa = 

reversibilidade). 
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Formação de imagens 

Côncavo: objeto na parte interna da concavidade (real). A imagem é invertida e real. O tamanho da imagem 

depende da posição do objeto. Observe que à medida que o objeto se aproxima do espelho, a imagem se 

afasta do espelho ficando maior. 

 

 

Côncavo: objeto na parte interna da concavidade (real), mas colocado entre o foco e o vértice. A imagem se 

forma na parte de trás do espelho. É chamada virtual, direita e sempre é maior do que o objeto. 

 

Convexo: objeto na parte externa da concavidade (agora chamada de real). A imagem se forma na parte 

interna do espelho entre o foco e o vértice. É chamada virtual, direita e sempre é menor do que o objeto. 
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Exercício resolvido 

Um objeto real se encontra sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de distância focal 20cm, e a 40cm 

do vértice do espelho. Sendo obedecidas as condições de Gauss, sua imagem é:  

a) real e direta.  

b) real e invertida.  

c) virtual e direta.  

d) virtual e invertida.  

e) imprópria, localizada no infinito. 

 

Solução: 

O objeto está no centro de curvatura do espelho, pois o foco vale 20 cm e o objeto está a 40 cm. 

 

A imagem é real (está do mesmo lado do objeto), invertida (em relação ao objeto) e possui a mesma 

dimensão (pela simetria dos raios traçados). 

Letra B 
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Exercícios 

 

1. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. 

 
Escolha a opção que identifica corretamente o tipo do espelho que produziu a imagem e a posição do 

objeto em relação a esse espelho.  

a) O espelho é convexo e o objeto está a uma distância maior que o raio do espelho.    

b) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice do espelho.    

c) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho.    

d) O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho.    

e) O espelho é convexo e o objeto está posicionado a uma distância menor que o raio do espelho.    
 
 

2. Considere a figura a seguir. 

 
Com base no esquema da figura, assinale a alternativa que representa corretamente o gráfico da 

imagem do objeto AB, colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo.  

a)  c)  e)  

b)  d)   
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3. Os espelhos retrovisores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, 

muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, 

distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. 
Este tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do 

motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito 

mais distante dos olhos do condutor. 
Disponível em: <http://noticias.vrum.com.br>. Acesso em: 3 nov. 2010 (adaptado). 

 

Sabe-se que, em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este 

está do objeto, o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa 

aparente contradição é explicada pelo fato de  

a) a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto.    

b) a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância.    

c) o cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena.    

d) o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista.    

e) o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho.    
 

 
4. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com três espelhos 

sobre o balcão: um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar 

imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre a 

mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura 

a seguir. 

 

Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às 

suas naturezas. 

Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa:  

a) o espelho A  é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real.    

b) o espelho B  é o plano e a imagem conjugada por ele é real.    

c) o espelho C  é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual.    

d) o espelho A  é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual.    

e) o espelho C  é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual.    
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5. A figura ao lado mostra um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R, apoiado sobre a 

horizontal, com a face refletora voltada para cima. A reta tracejada vertical OP  passa sobre o ponto 

correspondente ao centro do espelho esférico. Determine a distância y, acima do ponto O e ao longo 

da reta OP , para a qual ocorrerá maior incidência de luz solar refletida no espelho, suposta de 

incidência vertical. Considere o espelho esférico com pequeno ângulo de abertura, de modo que os 

raios incidentes são paralelos e próximos ao seu eixo principal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa distância.  

a) R/2    
b) 3R/4    
c) R    

d) 3R/2    
e) 2R    

 

 
6. Um estudante dispunha de um espelho côncavo e de uma lente biconvexa de vidro para montar um 

dispositivo que amplia a imagem de um objeto. Ele então montou o dispositivo, conforme mostrado 

no diagrama. O foco do espelho é F  e os das lentes são f  e f '.  O objeto O  é representado pela seta. 

 
Após a montagem, o estudante observou que era possível visualizar duas imagens. As características 

dessas imagens são:  

a) Imagem 1: real, invertida e maior. 
Imagem 2: real, invertida e menor.    

b) Imagem 1: real, direta e maior. 
Imagem 2: real, invertida e menor.    

c) Imagem 1: virtual, direta e maior. 
Imagem 2: real, invertida e menor.    

d) Imagem 1: virtual, direta e menor. 
Imagem 2: real, invertida e maior.    
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7. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo. 

Nota-se que, nesse caso, a altura da imagem virtual é 1i .  Em seguida, o mesmo objeto é aproximado 

do espelho, formando uma nova imagem com altura 2i .  

Quando se traz para mais perto o objeto, a imagem se  

a) aproxima do espelho, sendo 1 2i i .     

b) aproxima do espelho, sendo 1 2i i .     

c) afasta do espelho sendo 1 2i i .=     

d) afasta do espelho sendo 1 2i i .     
 
 

8. Um jovem odontólogo, desejando montar um consultório, sai em busca de bons equipamentos por um 

preço que caiba em seu bolso. Diante da diversidade de instrumentos, pede orientação a um colega 

físico sobre qual tipo de instrumento óptico comprar para visualizar com maiores detalhes os dentes 

dos seus futuros pacientes. Irá atender às necessidades do dentista  

a) um espelho plano, por ser um material de produção em grande escala, seu valor é mais barato e o 

mesmo é capaz de produzir aumentos superiores a três vezes.    

b) um espelho convexo, pois funciona como uma lupa, produzindo imagens ampliadas de ótima 

qualidade independentemente da posição do dente do paciente.    

c) uma lente divergente, já que a mesma produz o maior tipo de aumento. No entanto, a posição do 

dente deve estar entre o foco e o centro óptico da lente para conseguir uma ampliação satisfatória.    

d) um espelho côncavo, pois uma vez que coloque o dente do paciente entre o foco e o vértice desse 

espelho, a imagem produzida será maior, virtual e direita.    

e) uma lente multifocal. Assim, independentemente da posição em que se encontra o dente em 

relação ao espelho, a ampliação será satisfatória.    
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9. A figura representa um espelho esférico gaussiano (E),  seu centro de curvatura (C),  seu foco 

principal (F)  e seu vértice (V).  A figura também mostra quatro regiões (I, II, III e IV) identificadas por 

cores diferentes. 

 

 
 

Se um objeto pontual for colocado sucessivamente nos pontos 1 e 2, as imagens conjugadas pelo 

espelho se formarão, respectivamente, nas regiões  

a) II e IV.    

b) III e I.    

c) III e IV.    

d) II e III.    

e) II e I.    

   
 

10. O edifício 20 Fenchurch Street, localizado em Londres e conhecido como Walkie Talkie, tem causado 

diversos problemas para a sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado que, 

desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve 

registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas 

e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. 

 
Os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a  

a) um espelho côncavo.     

b) um espelho convexo.    

c) uma lente divergente.    

d) uma lente convergente.    
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Gabarito 

 

1. D 

Analisando a figura dada, notamos que a imagem do objeto real está invertida e ampliada. Esse caso só 

acontece para um espelho esférico côncavo, quando o objeto está entre o centro de curvatura (C) e o 

foco (F) , como ilustra a figura a seguir. 

 

 

2. D 

Todo raio que incide paralelo reflete pelo foco e todo raio que incide pelo centro de curvatura reflete 

sobre si mesmo. 

Trata-se de um espelho convexo, então a imagem é sempre virtual direita e menor, entre o foco e o 

vértice.  

 

3. C 

Nossos olhos estão acostumados com imagens em espelhos planos, onde imagens de objetos mais 

distantes nos parecem cada vez menores.  

Esse condicionamento é levado para o espelho convexo: o fato de a imagem ser menor que o objeto é 

interpretado pelo cérebro como se o objeto estivesse mais distante do que realmente está. 

Essa falsa impressão é desfeita quando o motorista está, por exemplo, dando marcha a ré em uma 

garagem, vendo apenas a imagem dessa parede pelo espelho convexo. Ele para o carro quando 

percebe pela imagem do espelho convexo que está quase batendo na parede. Ao olhar para trás, por 

visão direta, ele percebe que não estava tão próximo assim da parede.  

 

4. C 

Para espelhos planos ou esféricos, a imagem de um objeto real é virtual e direita ou é real e invertida. 

Essa imagem virtual é reduzida no convexo, de mesmo tamanho no plano e ampliada no côncavo.  

Assim, tem-se: 

Espelho A →  convexo, pois a imagem é virtual direita e menor. 

Espelho B →  plano, pois a imagem é virtual direita e de mesmo tamanho.  

Espelho C →  côncavo, pois a imagem é virtual direita e maior.  

 

5. A 

Sabemos que os raios solares que atingem a Terra são praticamente paralelos. De acordo com o 

enunciado, esses raios solares são verticais, atingindo o espelho paralelamente ao eixo principal. Como 

o espelho é gaussiano, os raios refletidos passam pelo foco principal, que fica à distância R/2 do vértice 

do espelho.  
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6. B 

Para a imagem do objeto no espelho côncavo, através do desenho, nota-se que o mesmo se encontra 

entre o foco e o centro de curvatura do espelho, logo, a imagem é real, invertida e maior, mas a mesma 

só é vista a partir da lente fazendo novamente a construção para a lente, formando, finalmente a 

imagem 1, real, direta e maior, mostrada na figura mais abaixo. 

Para a imagem 2 da lente biconvexa, observa-se que o objeto está além do ponto antiprincipal e, sendo 

assim, sua imagem é real, invertida e menor. 

As construções das imagens estão indicadas nas figuras abaixo: 
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7. A 

A figura ilustra a situação proposta. 

 

Essa figura mostra que quando um objeto real se aproxima do vértice de um espelho esférico convexo, 

sua imagem virtual também se aproxima do espelho e aumenta de tamanho 1 2(i i ).   

 

8. D 

Para ver melhor a imagem de um dente, essa imagem deve ser ampliada e direita. Isso se consegue 

com um espelho esférico côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice.  

 
9. A 

As construções das imagens são realizadas nas figuras abaixo: 
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10. A 

Uma das faces do prédio é curva, concentrando os raios solares refletidos, semelhante a um espelho 

côncavo.   
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Estrutura Geológica (Arcabouço) 
 

Resumo 

 

A estrutura geológica refere-se à composição interna de uma determinada área, sua distribuição, idade e o 

processo geológico que a formou, enquanto o relevo refere-se à forma que a superfície terrestre assume. 

Neste sentido, uma estrutura geológica assume determinada forma do relevo; por exemplo, as bacias 

sedimentares (estrutura) podem ser uma planície (forma do relevo), como é o caso da Planície do Pantanal. 

 

As estruturas do relevo também chamadas de províncias geológicas, são importantes para se compreender 

a composição de um relevo de uma determinada localidade, mesmo que se refira à uma área que pouco se 

conheça o relevo. São três as estruturas geológicas conhecidas:  

 

• Dobramentos modernos: formados a partir do choque entre placas tectônicas (movimento 

convergente de placas) em que uma das placas desce e a outra soergue (dobra). Essa estrutura é 

chamada de moderna pois, na escala geológica, teve origem em um período recente, o Cenozoico. A 

consequência disto é a formação de um relevo pontiagudo, alto e pouco erodido e, devido à altitude e 

ao gradiente de inclinação elevado, as áreas de dobramentos modernos tendem a possuir alto potencial 

hidrológico. Cabe destacar ainda que são áreas propensas à ocorrência de terremotos e atividade 

vulcânica. Podemos citar o Japão e o Himalaia como exemplos. 

 

• Maciços antigos ou escudos cristalinos: estrutura do relevo formada a partir de um processo lento, 

antigo e resistente de formação que data do período Arqueano (entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás) 

e do Proterozoico (entre 2,5 bilhões a 542 milhões de anos), ou seja, são formações Pré-cambrianas. 

O desdobramento desta estrutura é a formação de um relevo de baixa altitude, devido à ação erosiva, 

e mais arredondado. Cabe destacar que estes escudos são ricos em minérios, os que datam do 

Arqueano são ricos em granito e ardósia, e os que datam do Proterozoico são ricos em ouro. Além 

destes minérios, no caso do Brasil, há o destaque para o ferro (Quadrilátero ferrífero e Serra de Carajás) 

e para o calcário (Maciço do Urucum).  

 

• Bacias sedimentares: são áreas mais baixas formadas pela deposição de sedimentos que levam à 

formação de camadas de deposição. O acesso à esta estrutura é muito disputado pelos países, isso 

porque nessas áreas chega também matéria orgânica que pela ação da pressão se transforma em 

combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto). Um exemplo de bacia sedimentar 

é a região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que conta com extensas áreas de exploração de petróleo. 

 

No caso brasileiro só existem duas estruturas geológicas que compõem o território, os maciços antigos, 

representando 36%, e as bacias sedimentares, com 64%.  
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Exercícios 

 

1. Observe a estrutura geológica esboçada a seguir. 

 

 

 

Nesse esboço, a seta está indicando a seguinte estrutura: 

a) bacia sedimentar. 

b) dobra assimétrica. 

c) fiorde. 

d) falha geológica. 

e) domo. 

 

 

2. A estrutura geológica do Brasil é basicamente constituída por crátons (ou escudos cristalinos e maciços 

antigos) e bacias sedimentares. Essas últimas são predominantes, ocupando cerca de 60% do 

território, o que pode indicar: 

a) uma boa disponibilidade de combustíveis fósseis 

b) a predominância de áreas de planície 

c) a ausência de depressões relativas 

d) uma acentuada amplitude altimetria 

e) a não existência de terras verdadeiramente férteis 
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3. Atente à seguinte definição de minerais: 

“Minerais são elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos limites, 

cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos 

Filho. J. B. M.; Atendo. D.; McReath. I. In: Teixeira, Wilson. Decifrando a Terra. São Paulo, 2000. p. 28. 

 

Os minerais são muito importantes para o homem em todos os aspectos, desde a alimentação até os 

processos industriais. No entanto, os processos e fatores ligados às suas origens 

a) estão intimamente ligados às condições físicas locais e aos elementos químicos. 

b) limitam-se apenas às condições presentes no interior da Terra. 

c) estão presentes somente na superfície da Terra, e nas áreas oceânicas. 

d) são eminentemente químicos, não sofrendo as influências das condições de temperatura e 

pressão. 

e) não se relacionam com a estrutura geológica e são encontrados por acaso em diferentes 

condições. 
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4. Leia o texto e analise os mapas. 

As terras-raras formam um grupo de 17 elementos químicos, com propriedades muito semelhantes 

entre si, em termos de maleabilidade e resistência, que permitem aplicações diversas. Indispensáveis 

à indústria de alta tecnologia, elas estão no centro de uma disputa global. As maiores reservas em 

potencial estão situadas no Brasil. A extração e principalmente o refino das terras-raras são, porém, 

altamente poluentes; por esta razão, cientistas estudam novos meios de exploração e novas aplicações 

que poluam menos. 

 

 

De acordo com a leitura do texto e a observação dos mapas, é correto afirmar que as duas maiores 

concentrações de reservas de terras-raras estão localizadas nas regiões de integração e 

desenvolvimento do 

a) Oeste e Araguaia-Tocantins.    

b) Sudoeste e Sul.    

c) Arco Norte e Madeira-Amazonas.    

d) São Francisco e Transnordestino.    

e) Sudeste e Transnordestino. 

 

 

5. Leia o texto que descreve uma estrutura geológica localizada na porção ocidental da América do Sul: 

Observamos como principais características da estrutura o fato de ser um relevo mais recente que o 

encontrado no restante do continente, bem como o fato de apresentar áreas de instabilidade geológica. 

Além do retratado observamos sinais de vulcanismo ativo e de tectonismo recente.  

A leitura do texto nos permite afirmar que a estrutura geológica encontrada pode se tratar de um(a):  

a) Escudo cristalino  

b) Bacia Sedimentar  

c) Plataforma cratônica  

d) Dobramentos modernos  

e) Maciços antigos  

http://3.bp.blogspot.com/-ooyjvLI5-Js/VCh1puMgF3I/AAAAAAAAOY8/g0Q4EzTjeFg/s1600/image010.gif
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6. “As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de 

erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito 

antigas (Pré-Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de 

rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul 

amazônica e a São Francisco.” 

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 

As regiões cratônicas das Guianas e a Sul amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões 

de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras 

do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por  

a) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, manganês).  

b) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro.  

c) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país.  

d) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural.  

e) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. 

 

 

7. No Brasil encontramos grandes depósitos importantes de minérios. Parte destes minerais encontrados 

são metálicos e estão presente em 4% do território brasileiro. O que poucos sabem é que os minerais 

metálicos não são renováveis, ou seja, a natureza não repõe.  

Disponível em: <http://www.citra.com.br/minerais-metalicos-no-brasil/>Acesso em: 14 de fev. 2015  

 

A ocorrência, no território brasileiro, do recurso natural apresentado está relacionada  

a) à antiguidade de sua estrutura geológica associada a afloramentos cristalinos. 

b) à formação de bacias sedimentares acompanhada de processos erosivos. 

c) à geração de dobramentos modernos seguida de intemperismo físico. 

d) aos processos tectônicos da era cenozoica coligada a formação de rochas metamórficas. 

e) a deposição de sedimentos orgânicos ao longo do tempo geológico. 

 

 

8. No território brasileiro, petróleo e gás são mais extraídos em áreas de  

a) rifteamento, sobretudo na depressão sertaneja do Nordeste.    

b) núcleos cristalinos, sobretudo nas planícies costeiras.    

c) cinturões orogenéticos, especialmente nos planaltos residuais da Amazônia.    

d) bacias sedimentares, sobretudo na plataforma continental.    

e) dobramentos modernos, especialmente nos planaltos e serras do Sudeste.    
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9. Todos os continentes têm um núcleo de crosta continental estável, total ou amplamente formado por 

rochas pré-cambrianas com estruturas complexas, normalmente gnáissicas e xistosas, e injetadas por 

batólitos graníticos. 

ADAS, M. Panorama geográfico do Brasil. São Paulo: Moderna, 2001. 

 

Sobre a estrutura geológica descrita, pode-se afirmar: 

a) Possui importantes jazidas de combustíveis fósseis e de minerais não metálicos. 

b) Corresponde a grandes curvamentos, resultantes de forças tectônicas orogenéticas antigas. 

c) Apresenta sedimentação contínua, causada por agentes externos, como a água, o vento e a 

temperatura. 

d) Configura-se como planícies fanerozoicas ou assumem feições de depressões interplanálticas. 

e) Apresenta relevos rebaixados, por sofrer intenso processo erosivo, no decorrer do tempo 

geológico. 

 

 

10. Observe o mapa.  

 

 

No mapa observa-se a distribuição das indústrias siderúrgicas no país, além de uma mancha escura 

sem legenda. Essa mancha no Sul do país possui intima ligação com a distribuição desse tipo de 

indústria. Essa mancha pode ser identificada como: 

a) Gasoduto Bolívia-Brasil 

b) Maciço do Urucum 

c) Cinturão Carbonífero 

d) Hidrovia Tietê-Paraná 

e) Quadrilátero Ferrífero 
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Gabarito 

 

1. A 
O esboço representa uma depressão preenchida por sedimentos correspondendo, portanto, ao conceito 
de bacias sedimentares. 

 
2. A  

Os combustíveis fosseis são formados em áreas de bacias sedimentares que facilitam a formação de 
petróleo e gás natural. 

 
3. A 

Em sua maioria, os minerais apresentam formação natural, composição química definida e estado físico 
sólido. Geralmente, em formações de maciço antigo se encontra minerais metálicos e em bacias 
sedimentas, combustíveis fósseis. 

 
4. E  

A maioria das terras-raras, recursos minerais estratégicos para a indústria de alta tecnologia e com 
reservas limitadas na crosta terrestre, localizam-se nas regiões de integração e desenvolvimento do 
Sudeste e Transnordestino. São exemplos as reservas de lítio em MG e no CE. 

 
5. D 

O texto apresenta as características da estrutura chamada dobramentos modernos. Este tipo de estrutura 
surgiu na Era Cenozoica e corresponde às formas jovens de relevo e por isso são mais flexíveis e 
maleáveis. Situam-se nas regiões de encontro de placas tectônicas onde, devido à pressão ocasionada 
pelo movimento convergente em que uma placa desce e a outra soergue, as rochas – magmáticas e 
sedimentares – são deformadas, formando as montanhas. Alguns exemplos são a Cordilheira do 
Himalaia, os Alpes e os Andes. 

 
6. A 

Os escudos cristalinos apesar de serem uma estrutura do relevo composta por rochas resistentes, por 
ser a mais antiga estrutura (datam da Era Pré-cambriana), encontra-se a muito tempo exposta às 
intempéries e aos processos erosivos, o que origina formas do relevo mais aplainadas e de média a 
baixa altitude. 

 
7. A 

As principais jazidas de minerais metálicos são encontradas em áreas de maciço antigo / escudo 
cristalino (rochas magmáticas intrusivas e metamórficas) formados no Pré-Cambriano. 

 
8. D 

Recursos energéticos de origem orgânica como petróleo e gás natural são encontrados em bacias 
sedimentares. No Brasil, boa parte do petróleo e gás natural são encontrados nas bacias sedimentarias 
marinhas. 

 
9. E 

O texto refere-se aos Escudos Cristalinos, a estrutura geológica mais antiga (Eon Pré-Cambriano) e 
integrada principalmente por rochas magmáticas intrusivas (granito) e metamórficas (gnaisse). Devido à 
idade, estas estruturas foram bastante desgastadas pela erosão dando origem na superfície a 
depressões e planaltos com média e baixa altitude. 

 
 

10. C 
O mapa mostra a localização das mais importantes reservas de carvão mineral encontrada no território 
brasileiro, este encontrado nas bacias sedimentares da região Sul. Neste sentido, as indústrias 
siderúrgicas por se utilizarem deste recurso como principal matéria prima no processo produtivo, se 
localizam próximas à estas reservas. 
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Relevo brasileiro e as riquezas minerais 
 

Resumo 

 

O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente, por 

formações sedimentares (64% do território) recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito 

antiga (36% do território). O relevo brasileiro caracteriza-se pelo predomínio de áreas de médias e baixas 

altitudes, já que no Brasil não houve a formação de dobramentos modernos (pelo fato do território brasileiro 

se localizar sobre a placa tectônica sul-americana e apresentar uma estrutura rochosa antiga e estável, livre 

de tremores de alta intensidade). 

 

A estrutura geológica refere-se aos tipos de rochas que compõem uma determinada área, sua 

distribuição, idade e o processo geológico que as formou, enquanto o relevo refere-se à forma da superfície 

da terrestre. Neste sentido, a estrutura geológica indica a origem, a composição e a formação do terreno ao 

longo do tempo geológico, estrutura esta que assume uma determinada forma do relevo; por exemplo, as 

bacias sedimentares (estrutura) podem ser uma planície (forma do relevo), como é o caso da Planície do 

Pantanal. 

 

Classificações do relevo brasileiro 

 

A primeira classificação do relevo brasileiro foi proposta por Aroldo de Azevedo, em 1949, e tinha por 

critério a altitude, isto é, o nível altimétrico das estruturas. O relevo foi dividido em planalto e planície. 

 

A segunda classificação foi de Aziz Ab’Saber, proposta em 1962. Adotou-se um critério baseado em 

processos geomorfológicos – erosão e intemperismo. O relevo seria então formado por planícies, estas 

relacionadas à sedimentação, e por planaltos, estes relacionados à erosão. 

 

A terceira e atual a classificação foi proposta por Jurandyr Ross, que se baseou nos estudos anteriores 

e no projeto RadamBrasil, que realizou mapeamento sistemático do território brasileiro com o auxílio de 

imagens aéreas. Essa classificação utilizou como critérios o processo de formação das formas de relevo, o 

nível altimétrico e a estrutura geológica do terreno. De acordo com essa classificação, o relevo brasileiro pode 

ser dividido em 28 unidades, sendo elas áreas de: 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/estrutura-geologica-brasil.htm


 
 

 

 

2 

Geografia 
 

 

 

• Planaltos: Áreas de médias a altas altitudes, com superfícies irregulares e predomínio de processos 

de erosão. De acordo com essa classificação, as áreas de planalto no Brasil constituem onze unidades 

do relevo: Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Amazônia Ocidental, Planalto e Chapadas da 

Bacia do Parnaíba, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, Planaltos Residuais Norte-amazônicos, 

Planaltos Residuais Sul-amazônicos, Planaltos e Chapadas dos Parecis, Planalto da Borborema, 

Planalto sul-rio-grandense, Planalto e Serras do Atlântico Leste, Planaltos e Serras de Goiás-Minas, 

Serras Residuais do Alto Paraguai. 

 

• Planícies: Superfícies, geralmente planas e de baixa altitude, formadas a partir do acúmulo de 

sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial. Segundo essa classificação, o país possui seis 

áreas de planície: Planície do Rio Amazonas, Planície do Rio Araguaia, Planície e Pantanal do Rio 

Guaporé, Planície e Pantanal do Rio Paraguai ou Mato-grossense, Planície das Lagoas dos Patos- 

Mirim, Planícies e Tabuleiros Litorâneos. 

 

• Depressões: Áreas formadas a partir de processos erosivos nas áreas de contato entre as bacias 

sedimentares (material menos resistente) e os maciços cristalinos (material mais resistentes). Nessa 

classificação, o Brasil possui onze unidades de depressões: Depressões Marginal Norte-amazônica, 

Depressão Marginal Sul-amazônica, Depressão do Araguaia, Depressão Cuiabana, Depressão do Alto 

do Paraguai-Guaporé, Depressão do Miranda, Depressão Sertaneja e do Rio São Francisco, 

Depressão do Tocantins, Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná e Depressão 

Periférica Sul-rio-grandense. 
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Outras formas do relevo brasileiro 

 

• Escarpa: forma de relevo localizada nas bordas dos planaltos que apresenta declive acentuado. 

Existem dois tipos, a escarpa de falha, originada a partir de movimento tectônico, e a escarpa de erosão, 

originada pela ação dos agentes externos.  Exemplo: Escarpada Serra do Mar (SP). 

• Cuesta: forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta em outro, originada 

pela ação dos agentes externos sobre rochas que apresentam diferentes resistências. Exemplos: 

Cuesta de Botucatu (SP). 

• Chapada: relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas escarpadas, encontradas no 

Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

• Morro ou monte: forma do relevo que corresponde a uma elevação no terreno de topo arredondado. 

Exemplo: Monte Pascoal (BA). 

• Montanha: relevo protuberante, com o cume definido. Na maioria das vezes tem a origem associada 

ao choque entre placas tectônicas, contudo, pode ter também como origem o vulcanismo. A um 

conjunto de montanhas dá-se o nome de cordilheira. Exemplo: Pico da neblina (AM). 

• Inselberg: forma do relevo que é uma protuberância encontrada em áreas que apresentam o clima 

árido ou clima semiárido e que foi formada pela maior resistência à erosão do que a área no seu entorno. 

Exemplo: Inselberg de Itaberaba (BA). 
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Exercícios 

 

1. “A Amazônia, até o Terciário Médio, comportava-se como um paleogolfão[1] da fachada pacífica do 

continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie 

de mediterrâneo de “boca larga”, voltada para o oeste. Quando se processou o desdobramento e 

soerguimento das Cordilheiras Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à 

sedimentação flúvio-lacustre e fluvial extensiva.”  

Aziz Nacib Ab’ Saber (1924-2012) Escritos Ecológicos. São Paulo:Lazuli Editora, 2006- p. 130-131. Adaptado 

 

Glossário:  

Paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo em amplas baías, 

constatada em antiga era geológica. 

 

As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos 

processos naturais que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab  ́Saber. Sobre 

esses processos mencionados, avalia-se que 

a) contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros. 

b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar. 

c) alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste. 

d) atenuaram as características do clima regional. 

e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta 

 

 

2. “As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 

3 mil metros: o pico da Neblina (2993m), perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 

41% do território nacional tem, no máximo, 200m de altitude; 78% tem até 500m; e 92,7% até 900m de 

altitude”. 

Adaptado de: VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. 32º edição. São Paulo: Editora Ática, 

2006. p.252. 

As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é: 

a) bastante acidentado, com elevada incidência de dobramentos modernos. 

b) diretamente influenciado pelas ações recentes de tectonismos. 

c) geologicamente antigo, portanto mais desgastado. 

d) pouco transformado pelos agentes erosivos e intempéricos. 

e) totalmente aplainado, com poucas áreas de depressão.  
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3. A mineração é o ato de extrair minerais existentes nas rochas e/ou nos solos. É uma atividade 

econômica que tem importância significativa para muitos países. O principal minério exportado pelo 

Brasil é o de ferro. A formação desse minério esta relacionada com as lentas transformações geológicas 

da Terra e ele é encontrado na natureza na forma de rochas, misturado com outros compostos. Por 

meio de diversos processos, esse minério é beneficiado para poder ser comercializado. 

 

 

 

No Brasil, a extração do minério de ferro ocorre principalmente em  

a) bacias sedimentares recentes.    

b) dobramentos modernos.    

c) depressões absolutas.    

d) escudos cristalinos.    

e) planícies costeiras.    

 

 

4. O município de Caçapava do Sul/RS está localizado em uma formação geológica de escudos cristalinos 

antigos. Suponha que a prefeitura local pretende estimular a pesquisa e o aproveitamento econômico 

dessa área. Que minérios poderíam ser encontrados nesse tipo de formação geológica? Marque a 

alternativa que contém os minérios encontrados nessa formação geológica. 

a) Granito, ouro, quartzo, carvão mineral. 

b) Ouro, cobre, zinco, chumbo. 

c) Carvão mineral, ouro, xisto betuminoso, granito. 

d) Calcário, granito, ouro, carvão mineral. 

e) Granito, xisto betuminoso, carvão mineral, chumbo. 
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5. Para a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro, elaborada por Ross 

(1989), foram fundamentais os trabalhos de Ab’Saber e os relatórios e mapas produzidos pelo 

Projeto Radambrasil. Ross passou a considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas origens, as 

unidades de planaltos, depressões e planícies. 

Adaptação: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2005. 

 

Quais as unidades do relevo brasileiro que, de acordo com a gênese, segundo Ross, são resultantes 

de deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial? 

a) Planícies. 

b) Depressões. 

c) Planaltos cristalinos. 

d) Planaltos orogenéticos. 

e) Planaltos residuais. 

 

 

6. O relevo terrestre é fortemente influenciado pela estrutura geológica. Por exemplo, o tipo de rocha e a 

sua disposição na parte superficial da litosfera exercem um papel destacado na definição 

das morfoestruturas, como pode ser observado na fotografia a seguir. 

 

 

Pelas características morfológicas e estruturais, é possível afirmar que esse compartimento de relevo 

é do tipo 

a) Morfoestrutura tabular. 

b) Morfoestrutura dômica. 

c) Morfoescultura de planície lacustre. 

d) Morfoescultura de crista dissecada. 

e) Morfoestrutura de arqueamento. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-CbQQh4GZn14/VCh04-z6MAI/AAAAAAAAOYs/-PP2Lob7nrg/s1600/image026.gif
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7. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, 

tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos 

geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte 

tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de  

a) aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão. 

b) formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.  

c) formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.  

d) produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos rios.  

e) geração de relevo serrano, associada a fatores climáticos ligados à glaciação. 

 

 

8. As áreas de planície no Brasil estão basicamente situadas nas proximidades de grandes rios, lagos e 

em algumas zonas costeiras. Dentre essas áreas, merece destaque a planície do Rio Amazonas, que 

basicamente segue o leito principal do Rio Amazonas e de alguns de seus afluentes. Existe, nesse 

contexto, um debate sobre a possibilidade do aproveitamento das águas desse rio para a construção 

de hidrelétricas, o que pode ser considerado como algo: 

a) não recomendado, pois a elevada declividade do terreno não favorece a criação de barragens. 

b) recomendado, em função da possibilidade de rápido armazenamento das águas nas áreas mais 

planas. 

c) recomendado, pois as áreas da planície amazônica favorecem a intervenção humana sem grandes 

prejuízos ambientais. 

d) não recomendado, haja vista que áreas de planície não possuem uma queda d'água acentuada 

para a instalação de barragens e turbinas. 

e) Recomendado, em função da baixa declividade o que aumenta a velocidade do rio e a 

possibilidade de geração de energia 
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9. Esta foto ilustra uma das formas do relevo brasileiro, que são as chapadas 

 

É correto afirmar que essa forma de relevo está  

a) distribuída pelas regiões Norte e Centro-Oeste, em terrenos cristalinos, geralmente moldados pela 

ação do vento. 

b) localizada no litoral da região Sul e decorre, em geral, da ação destrutiva da água do mar sobre 

rochas sedimentares.  

c) concentrada no interior das regiões Sul e Sudeste e formou-se, na maior parte dos casos, a partir 

do intemperismo de rochas cristalinas.  

d) restrita a trechos do litoral Norte-Nordeste, sendo resultante, sobretudo, da ação modeladora da 

chuva, em terrenos cristalinos.  

e) presente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, tendo sua formação associada, principalmente, a 

processos erosivos em planaltos sedimentares 
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10. Observe o mapa. 

 

 

Assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em cada porção do território 

brasileiro indicada, de acordo com a classificação de Ross.  

a) Faixa litorânea: depressões.  

b) Amazônia Legal: planícies.  

c) Fronteira com o Mercosul: planaltos. 

d) Região Sul: planícies.  

e) Pantanal: planaltos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

10 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. B 
Quando ocorreu o afastamento do escudo das Guianas e do escudo brasileiro formou-se a bacia 
sedimentar amazônica, a qual foi em parte alagada, formando assim os rios da região, e possibilitando 
a expansão de espécies vegetais que originaram os recursos encontrados ali. 

 
2. C 

O relevo brasileiro é composto por maciços antigos, estruturas antigas que já foram bastante 
intemperadas e por isso perderam a altitude. Se difere dos dobramentos modernos por exemplo que são 
as grandes cordilheiras, formadas mais recentes no tempo geológico.  

 
3. D 

As jazidas de minerais metálicos como ferro, manganês e níquel são encontradas em Escudos Cristalinos 
(rochas magmáticas e metamórficas) formadas no Pré-Cambriano (Era Proterozoica). 

 
4. B 

Os minerais metálicos são recursos minerais associados aos escudos cristalinos e, portanto, ouro, cobre, 
zinco e chumbo são encontrados essa região. 

 
5. A  

As planícies são áreas onde predomina a sedimentação, enquanto nos planaltos predomina a erosão.  
 

6. A 
Pela imagem podermos perceber a formação de chapadas, de origem sedimentar, com topo aplainado 
em formato tabular.  

 
7. A 

Os escudos cristalinos apesar de serem uma estrutura do relevo composta por rochas resistentes, por 
ser a mais antiga estrutura (datam da Era Pré-cambriana), encontra-se a muito tempo exposta às 
intempéries e aos processos erosivos, o que origina formas do relevo mais aplainadas e de média a 
baixa altitude. 

 
8. D  

A instalação de barragens deve contar com a declividade, que aumenta a potência do rio em gerar 
energia.  

 
9. E 

As chapadas correspondem à um relevo de altitude considerável, em formato tabular e encostas 
escarpadas, encontradas no Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

 
10. C 

A partir do mapa verifica-se corretamente que na fronteira do Brasil com países como Paraguai, Uruguai 
e Argentina, que compõem o Mercosul, há a presença de planaltos. 
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Classificação do relevo brasileiro 

 

Resumo 

 

O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente, por formações 

sedimentares recentes e estruturas vulcânicas e cristalinas de idade muito antiga. Seu processo de formação 

e transformação foi muito influenciado pelos fatores exógenos, ou seja, pelos agentes modeladores do relevo, 

que atuam na superfície do planeta Terra. O relevo do país caracteriza-se pelo predomínio de áreas de médias 

e baixas altitudes, pois não houve a formação de dobramentos modernos e os escudos cristalinos mais 

elevados foram desgastados pelos agentes modeladores do relevo. 

 

A primeira classificação do relevo brasileiro foi proposta por Aroldo de Azevedo na década de 1940. Utilizava 

como critério a cota altimétrica: o relevo com mais de 200 metros era considerado planalto e o relevo com 

menos de 200 metros era considerado planície. De acordo com essa classificação, o relevo foi subdivido em 

4 planaltos e 3 planícies. 

 

Já na década de 1960, Aziz Ab’Saber propôs uma nova classificação, que utilizava o critério morfoclimático, 

subdividindo o relevo brasileiro em 7 planaltos (áreas de erosão) e 3 planícies (áreas de sedimentação).  

 

Com a criação do Projeto Radambrasil, que consistia no uso de tecnologias para mapear grandes áreas da 

Amazônia a partir de aviões, na década de 1970, surgiu uma nova classificação, proposta por Jurandyr Ross. 

Em 1989, esse geógrafo utilizou os dados coletados pelo projeto e classificou o relevo em planaltos (11), 

planícies (6) e depressões (11). É a classificação do relevo mais aceita na Geografia. Essa classificação 

utilizou como critérios o processo de formação das formas de relevo, o nível altimétrico e a estrutura 

geológica do terreno, conforme pode-se observar no mapa abaixo. 
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Disponível em: http://brasilrelevo.blogspot.com.br/2013/08/a-classificacao-do-relevo-brasileiro-de.html 

 

Em relação às formas do relevo brasileiro, podem-se citar algumas, tais como: 

 

• Escarpa: Forma de relevo localizada nas bordas dos planaltos, apresentando declive acentuado. Existem 

dois tipos: a escarpa de falha, originada a partir de movimento tectônico, e a escarpa de erosão, originada 

pela ação dos agentes externos. Exemplo: Escarpa da Serra do Mar (SP). 

• Cuesta: Forma de relevo com declividade suave de um lado e declividade abrupta de outro, originada pela 

ação dos agentes externos sobre rochas que apresentam diferentes resistências. Exemplo: Cuesta de 

Botucatu (SP). 

• Chapada: Relevo de altitude considerável, em formato tabular e com encostas escarpadas, encontrado 

no Nordeste e Centro-Oeste. Exemplo: Chapada Diamantina (BA). 

• Morro ou monte: Forma de relevo que corresponde a uma elevação no terreno, de topo arredondado. 

Exemplo: Monte Pascoal (BA). 

• Montanha: Relevo protuberante, com o cume definido. Na maioria das vezes, tem sua origem associada 

ao choque entre placas tectônicas, mas também pode ter como origem o vulcanismo. Um conjunto de 

montanhas recebe o nome de cordilheira. Exemplo: Pico da Neblina (AM). 

• Inselberg: Forma de relevo que é uma protuberância, encontrada em áreas que apresentam clima árido 

ou semiárido. Foi formada pela maior resistência à erosão do que a área no seu entorno. Exemplo: 

Inselberg de Itaberaba (BA). 
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Exercícios 

 

1. Observe o mapa. 

 
Ross, 2000. Adaptado. 

Assinale a alternativa que contém as formas de relevo predominantes em cada porção do território 

brasileiro indicada, de acordo com a classificação de Ross. 

a) Faixa litorânea: depressões. 

b) Amazônia Legal: planícies. 

c) Fronteira com o Mercosul: planaltos. 

d) Região Sul: planícies. 

e) Pantanal: planaltos. 
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2. Leia os dois textos seguintes, relativos à nova classificação do relevo brasileiro e depois resolva a 

questão proposta adiante.  

Extensa superfície aplanada com colinas amplas de vertentes suaves, favorecendo a agricultura 

extensiva e a pecuária; situa-se em níveis altimétricos médios em torno de 600 a 700m, podendo 

ultrapassar 1000m nas bordas; caracteriza-se também por terem ocorrido aí extensos derrames 

basálticos durante o mesozoico, os quais, quando aflorados em superfície, favoreceram o 

desenvolvimento de solos naturalmente férteis; trata-se de uma das maiores unidades de relevo do 

Brasil, delimitada em grande parte por cuestas. Nessas áreas, é muito comum o aproveitamento de 

recursos hídricos subterrâneos devido à ocorrência de aquíferos de porosidade intergranular.  

 

Significativa área de deposição de sedimentos aluviais recentes que avança em direção à Bolívia e ao 

Paraguai, com altitudes que variam entre 100m e 150m. Com ecossistemas ricos e frágeis, seus 

numerosos rios e áreas inundáveis têm sido fatores de atração para a atividade turística.  

 
Assinale a alternativa que identifica, respectivamente, os dois enunciados anteriores.  

a) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e Planície e Pantanal Mato-grossense.  

b) Planalto da Amazônia Oriental e Planície e Pantanal Mato-grossense.  

c) Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná e Depressão Sertaneja e do São Francisco.  

d) Planaltos e Serras do Atlântico leste-sudeste e Planície e Pantanal do Rio Guaporé.  

e) Depressão Sertaneja e do São Francisco e Depressão do Alto Paraguai-Guaporé. 

 

3. Analise a caracterização da unidade de relevo apresentada a seguir e assinale a alternativa que a 

identifica. 

Unidade do relevo brasileiro cujo arcabouço consiste em bacias de sedimentação recente, formada por 

deposições ocorridas no período Quaternário. Nessa forma, predomina o processo de acumulação de 

sedimentos sobre o processo de desgaste. Suas superfícies apresentam-se notavelmente aplainadas 

e, embora predomine em baixas altitudes, é encontrada também em altitudes maiores. 

a) Planície. 

b) Planalto. 

c) Depressão. 

d) Escarpa. 

e) Chapada. 
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4. Analise a figura e o texto apresentados a seguir. 
 

 
 
O perfil geológico acima apresenta, dentre outras unidades geomorfológicas, o relevo da bacia do 

Paraná, o qual abrange rochas sedimentares, com idades desde o Devoniano até o Cretáceo, e rochas 

ígneas do Mesozoico. 
ROSS, Jurandir Luciano Sanches. Os fundamentos da geografia da natureza. In: ROSS, J.L.S. (Org.). Geografia do Brasil. 2. 

ed. São Paulo: Edusp, 1998. p. 55; 63. [Adaptado]. 

 
Tendo em vista a ocorrência de solos mais férteis, originados do arcabouço geológico apresentado, 

a) indique e descreva a unidade de relevo associada; 

b) caracterize o tipo de rocha que deu origem a esses solos; 

c) cite dois produtos agrícolas mais cultivados nesses solos. 
 
 

5. Relevo é o conjunto de diferentes formas apresentadas pela superfície terrestre, as quais são definidas 

pela estrutura geológica a partir da combinação de ações da dinâmica externa e interna da Terra.  

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, é correto afirmar que  

a) as modificações ocorridas no relevo brasileiro devem-se à intensa atividade geológica interna no 
passado, como vulcanismo, terremoto e dobramentos, verificadas no Brasil.  

b) considerando que planícies são relevos em construção e planaltos relevos em destruição, no caso 
brasileiro, não devemos levar em conta os processos que os constituíram para tal classificação.  

c) o clima tipicamente quente e úmido do Brasil não condiciona os mecanismos externos de atuação 
do intemperismo e da erosão sobre as rochas cristalinas e sedimentares.  

d) o relevo não exerce influência sobre a pecuária e as atividades agrícolas no caso brasileiro, por sua 
característica de baixas altitudes.  

e) predominam baixas altitudes no relevo brasileiro, e isso se deve à inexistência de dobramentos 
modernos durante o período terciário. 
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6. O mapa aponta três grandes unidades do relevo brasileiro. 
 

 
Ross, 1990. 

Assinale a alternativa que as identifica corretamente no perfil AB e o processo que predominou na sua 

formação.  

a) Planaltos, sedimentação; Depressões, dobramentos; Planícies, erosão.  

b) Planícies, dobramentos; Planaltos, sedimentação; Depressões, sedimentação.  

c) Depressões, erosão; Planícies, erosão; Planaltos, dobramentos.  

d) Planícies, sedimentação; Planaltos, erosão; Depressões, erosão.  

e) Planaltos, erosão; Depressões, sedimentação; Planícies, sedimentação. 
 
 

7. As frentes de cuestas, produzidas pela erosão diferencial nas estruturas arenito-basálticas, são feições 

de relevo características de diversas áreas do território brasileiro e são comuns  

a) na Planície e no Pantanal Mato-grossense.  

b) nos Planaltos e nas Chapadas da Bacia do Paraná.  

c) nos Planaltos e nas Serras do Atlântico leste-sudeste.  

d) nas Planícies e nos Tabuleiros Litorâneos.  

e) na Depressão da Amazônia Ocidental. 
 
  



 
 

 

 

7 

Geografia 
 

8. Observe o mapa. 

 
 
Juntando-se as três legendas que representam as mais baixas altitudes do relevo brasileiro, é possível 

afirmar que a maioria dessas terras apresenta 

a) altitudes sempre superiores a 800 metros. 

b) altitudes inferiores a 800 metros. 

c) planaltos com altitudes maiores que 800 metros. 

d) planícies com altitudes em torno de 800 metros. 

e) altitudes médias superiores a 800 metros. 
 
 

9. Sobre as unidades do relevo brasileiro marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, e 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

(     ) O Planalto Brasileiro é formado pelos planaltos Atlântico, Central e Meridional, que possuem 
formações rochosasdistintas. 

( ) O Planalto Meridional domina a Região Sul do Brasil e foi onde, na Era Mesozoica, ocorreram os 
derrames de lavas vulcânicas, origem da Terra Roxa. 

( ) O Planalto das Guianas, que domina na Região Norte do Brasil, é composto de rochas 
sedimentares. 

( ) A grande Planície Amazônica é formada por rochas da Era Mesozoica, ou seja, do período mais 
recente. 

( ) No relevo brasileiro destacamos três grandes planícies: Amazônica, Litorânea ou Costeira e 
Pantanal. 

 

a) V-F-V-F-F 

b) V-V - F- F- V 

c) F - F - F - V - V 

d) F-V-V - F-F 
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10. A imagem abaixo apresenta um gráben, formado a partir do abatimento de um bloco da crosta ao longo 
de falhas normais. 
 

 
 

a) Quais são os processos que geram abatimentos da crosta associados às falhas normais? Por que 
nessas áreas formam-se bacias sedimentares? 

b) Indique dois recursos minerais que se formam junto com a evolução de bacias sedimentares. 
 

 

 

Questão Contxeto 

 

 
Disponível em: https://pir2.forumeiros.com/t115110-tectonismo 

 
Identifique, pelo menos, uma forma de relevo associada ao processo verificado na imagem acima. 
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Gabarito 

 

1. C 

O Mercosul é formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na fronteira desses países, encontram-

se o domínio do relevo planáltico e as Chapadas da Bacia do Paraná. 

 

2. A 

Os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná são caracterizados por derrames basálticos em meio à sua 

formação sedimentar, em que a erosão diferencial dessas estruturas origina o relevo em forma de 

cuestas. O Pantanal Mato-Grossense é considerado uma das maiores planícies de inundação e, por isso, 

é uma área de predomínio de sedimentos aluviais. Seus inúmeros rios e cavernas têm possibilitado 

diversas atividades turísticas na região. 

 

3. A 

Planície é uma superfície plana em que predomina o processo de sedimentação. Portanto, os depósitos 

sedimentares são recentes, da Era Cenozoica, Período Quaternário. São exemplos a Planície da Lagoa 

dos Patos e Mirim, a Planície Litorânea, a Planície do Rio Amazonas e a Planície e Pantanal Mato-

Grossense. 

 

4.  

a) Os Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná correspondem à maior unidade de relevo. 

Possuem altitudes entre 500 e 1000 metros, em que predomina a erosão. A superfície do planalto 

apresenta colinas e as bordas apresentam cuestas. 

b) Os solos mais férteis estão associados à composição mineralógica da rocha em que ocorreu o 

intemperismo, como o caso das rochas vulcânicas (basalto), que originaram a terra roxa. 

c) Devido à fertilidade do solo, o desenvolvimento do agronegócio é significativo na região. Em São 

Paulo, predomina o cultivo de cana-de-açúcar. Em Mato Grosso do Sul, destaca-se a produção de 

soja. 

 

5. E 

As baixas e médias altitudes do relevo brasileiro decorrem da idade muito antiga do relevo, que, mesmo 

possuindo cadeias orogenéticas passadas, essas foram rebaixadas pelo processo erosivo. Cabe destacar 

que não há dobramentos modernos no território brasileiro, o que também explica o modesto relevo do 

país. 

 

6. D 

O ponto A inicia-se nas regiões baixas da Planície e Pantanal Mato-Grossense, região de deposição de 

sedimentos. Atravessa os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, área de predomínio da erosão e, por 

fim, chega ao ponto B, que é localizado sobre a Depressão Sertaneja e do São Francisco. 

 

7. B 

As cuestas são uma forma de relevo com declividade abrupta de um lado (escarpa) e declividade suave 

de outro. Predominam em terrenos sedimentares, como resultado da erosão diferencial provocada pelos 

agentes externos. Assim, o compartimento dos Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná é onde se 

encontram mais comumente essas formas. 
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8. B 

O mapa da questão é denominado hipsométrico, isto é, um mapa altimétrico do relevo. A partir dele, é 

possível perceber que a grande maioria do relevo brasileiro apresenta altitudes inferiores a 800 metros, 

em que apenas as partes em negrito estão acima de 800 metros. 

 

9. B 

V, V, F, F e V. O Planalto das Guianas, atual Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, apresenta estrutura 

geológica cristalina, prevalecendo rochas magmáticas intrusivas e metamórficas, não sedimentares. A 

Planície Amazônica, atual Planície do Rio Amazonas, é constituída por rochas sedimentares recentes, do 

Cenozoico. 

 

10.  

a) Os abatimentos da crosta associados às falhas normais são originados a partir de movimentos 

epirogenéticos (verticais) da crosta. Devido ao rebaixamento de um desses blocos, forma-se uma 

área de deposição sedimentar, pois ela se apresenta rebaixada, se comparada ao seu entorno.  

b) Carvão mineral, xisto pirobetuminoso, petróleo e gás natural são exemplos de recursos minerais que 

se formam com a evolução das bacias sedimentares. 

 

Questão Contexto  

Pode-se citar a formação de uma planície, decorrente do rebaixamento do Graben da Guanabara, bem 

como a ocorrência de serras, resultantes do soerguimento do Horst da Serra do Mar. 
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Priorize as prioridades: saiba o que estudar 

 

Resumo 

 

Em aulas passadas do GEP, já foi destacada a importância da revisão. Pensando nisso que o 

Descomplica criou o Super Tópicos  Nas imagens abaixo, você encontra mais informações sobre esse plano. 

 

 

É importante também ir além das revisões. É necessário fazer muitos exercícios. Mas isso você já 

sabe também né. Então, o que mais você poderia fazer? Se liga nessas dicas do Vallads. 

 

https://atendimento.descomplica.com.br/pt-BR/articles/3212668-super-topicos-do-vestibular-2019
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Priorize as prioridades 

“Ter foco significa dizer muitos nãos”. Essa é uma frase bem famosa, que precisa estar na sua lógica 

de estudos. Para entender um pouco melhor a importância do foco, se liga no vídeo abaixo. 

 

 

 

É preciso desenvolver prioridades, porém, muitas vezes, a dificuldade está em definir essas 

prioridades. Uma excelente estratégia é utilizar a Matriz de Eisenhower, um sistema que permite gerir as 

tarefas a partir da sua importância e urgência. 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/699112387117695/
https://www.youtube.com/watch?v=taLSNHly-xo
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Uma tarefa importante é aquela que precisa ser executada, mas possui um prazo maior, sem 

consequências imediatas e impactantes. Enquanto a urgente precisa ser resolvida rapidamente devido às 

suas consequências. 

 

Matriz de 

Eisenhower 

• Urgente e Importante: Correee! 

• Urgente, mas não Importante: Assim que tiver tempo livre. 

• Importante, mas não Urgente: Planeje de forma sábia. 

• Não é importante nem Urgente: Não gaste muito tempo aqui. 

 

Por exemplo, imagine duas tarefas que você precisa realizar em um dia: 

 

• Primeira tarefa: estudar um tema novo de Física. 

• Segunda tarefa: organizar seus resumos que foram produzidos durante a semana. 

 

As duas tarefas são importantes, mas uma delas não é tão urgente. Por exemplo, se você não estudar 

o tema de Física, ficará atrasado no cronograma. Então, essa tarefa é urgente. Organizar seus resumos não 

apresenta o mesmo nível de urgência. Isso pode ser feito assim que você conseguir tempo livre ou quando 

separar um período de tempo no final de semana. Confira as dicas dos alunos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcelotoledo.com/matriz-de-eisenhower-como-o-presidente-dos-eua-se-organiza/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/646669789028622/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/645846439110957/
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#superese 

 

Já está sabendo da nossa campanha de estudos do mês de setembro? Chegou a hora de focar nas 

suas habilidades e competências, focar naquilo que dá certo, trabalhar a mentalidade positiva e usar o tempo 

da melhor forma!! 

 

 

 

Lá no grupo do Descomplica-Vestibulares, os alunos já estão participando da campanha!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/700250777003856/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/698937160468551/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/701604173535183/


 
 

 

 

5 

Guia do Estudo Perfeito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/701285626900371/
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Exercício 

 

Vamos embarcar nessa campanha de estudos? O exercício desta semana é sentar e analisar uma 

prova anterior do Enem! O objetivo é ver tanto os assuntos que mais têm aparecido nos últimos anos, como 

também a maneira como a banca cobra as questões, a linguagem empregada, o tamanho dos textos, a 

dimensão e fonte dos recursos usados. E aí, topa analisar uma prova? Então, vamos com tudo!! 
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João Goulart e o Golpe Militar (1961 – 1964) 
 

Resumo 

 

Com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, a presidência da República deveria ser assumida por 

João Goulart. Porém, ao longo de sua vida política esteve ligado a forças getulistas e era visto pelas camadas 

conservadoras como inclinado ao comunismo. Para o agravamento das suspeitas, quando Jânio renunciou, 

Jango se encontrava em visita a China comunista, o que motivou os setores conservadores a conspirarem 

contra a sua posse. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, liderou a Campanha da Legalidade 

para garantir que o então vice-presidente ocupasse o cargo. Como solução para o impasse político, adotou-

se, então, o sistema de governo parlamentarista, por meio do qual o poder do presidente estaria limitado. Em 

janeiro de 1963, um plebiscito decidiu pela volta do presidencialismo. 

Com seus plenos poderes restituídos, Goulart esteve atento às reivindicações sociais, o que 

desagradava os grandes proprietários de terra e empresários. No âmbito econômico, Jango procurou diminuir 

a participação de empresas estrangeiras em importantes setores e instituiu um limite para a remessa de lucros 

internacionais.  

Goulart defendia ainda as chamadas reformas de base, que incluíam reforma agrária, tributária, 

administrativa, bancária e educacional. Em março de 1964, durante um comício na Central do Brasil, no Rio 

de Janeiro, no qual havia mais de 300 mil pessoas, Jango anunciou o início às reformas de base.  

 

 

Última Hora, 1964 
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A reação da oposição foi imediata: dias depois ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 

reunindo setores da população contrários às reformas de base, como empresários, grandes emissores de 

televisão e até mesmo setores da Igreja Católica. 

 

 

Reprodução/Blog CPDOC Jornal do Brasil 

Em 31 de março de 1964, os militares, com o apoio dos Estados Unidos, deram início a um golpe de 

Estado. O presidente se refugiou no Rio Grande do Sul, de onde seguiu para o exílio no Uruguai e Argentina. 
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Exercícios 

 

1. A denominada “Campanha da Legalidade”, ocorrida no Rio Grande do Sul no final de agosto de 1961, 

foi uma consequência da: 

a) renúncia do presidente Jânio Quadros, que provocou a mobilização política para garantir a posse 

do vice-presidente João Goulart. 

b) vitória eleitoral do PTB, que supostamente ameaçava os setores conservadores da sociedade 

brasileira. 

c) renúncia do presidente Juscelino Kubitschek, fato que provocou uma extensa mobilização militar 

visando garantir a posse de João Goulart. 

d) vitória eleitoral do PSD, partido que tinha em seus quadros diversos elementos supostamente 

golpistas. 

e) política promovida por Leonel Brizola, que queria impedir a tomada do poder pelos grupos ligados 

à luta armada 

 

 

2. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, os ministros militares julgaram 

inconveniente à segurança nacional o regresso do presidente João Goulart (então no estrangeiro) ao 

Brasil, a fim de tomar posse. Temendo a deflagração de uma guerra civil ou golpe militar, o Congresso 

contornou a crise aprovando um Ato Adicional à Constituição de 1946 para limitar os poderes do novo 

presidente. Por esse Ato Adicional: 

 

a) Foi instaurado o sistema parlamentarista de governo. 

b) O vice-presidente não seria mais considerado presidente do Congresso Nacional. 

c) Admitia-se a pena de morte para os casos de subversão. 

d) Instalava-se a Revolução de 1964 

e) Estabeleceu-se o Ato Institucional nº 5, e o Congresso entrou em recesso. 
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3. Após o parlamentarismo ter sido derrubado no plebiscito de 1963 e os plenos poderes presidenciais 

terem sido restabelecidos para João Goulart, foi montado um quadro administrativo com nomes como 

Celso Furtado e San Tiago Dantas. A partir disso, foi criado o plano trienal, que tinha como objetivo: 

 

a) promover a emissão de papel-moeda para combater a inflação. 

b) promover o combate à inflação e o crescimento econômico. 

c) combater a influência estrangeira, principalmente americana, na economia brasileira. 

d) promover a integração econômica do Brasil com a China. 

e) promover reformas no Exército a fim de anular os elementos que defendiam uma intervenção no 

governo. 

 

 

4. "Perdendo o terreno na luta mobilizatória, os golpistas militares e civis aceitaram uma solução de 

compromisso aprovada no Congresso: a instauração do regime parlamentarista. Entre os dias 5 e 7 de 

setembro, Jango retornou a Brasília, prestou juramento como presidente da República e iniciou um 

governo extremamente tenso e instável." (Edgard Luiz de Barros. "O Brasil de 1945 a 1964") Esta 

"perda de terreno na luta mobilizatória", à qual o texto se refere, é:  

 

a) ampla participação dos trabalhadores no comício da Central do Brasil, em apoio às medidas 

nacionalistas propostas pelo presidente Jango;  

b) denominada Rede da Legalidade, liderada por Leonel Brizola, com apoio de outros governadores 

e do III Exército, pela posse constitucional de Jango;  

c) ampla participação de diferentes setores sociais progressistas na Marcha de Família com Deus 

pela Liberdade na defesa do parlamentarismo, como uma saída controlada para a posse de Jango;  

d) articulação de Tancredo Neves com parlamentares, radicalizando-os contra os militares e civis 

golpistas em prol da política proposta por Jango;  

e) apoio e, simultaneamente, paralisação, por 72 horas, de trabalhadores da cidade e do campo pela 

posse de Jango. 
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5.  Observe a charge 

 

 

 

A charge publicada no início dos anos 60, apresenta um momento de crise na política brasileira. Marque 

a alternativa que APRESENTA a mensagem contida na charge sobre essa crise.  

 

a) João Goulart tentou implementar uma política voltada para os descamisados. 

b) A reforma agrária proposta por João Goulart levaria o Brasil a fome e a miséria.  

c) o estilo de governo de João Goulart estava entre os modelos soviéticos e americanos. 

d) o modelo canadense e americano  seria de abundância e fartura para o estrangeiro.  

e) o modelo russo é apresentado como a morte, em função do resultado da 2ª Guerra. 
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6.  Observe a charge: 

 

 

 

Charge de Lan, Jornal do Brasil, Junho de 1963. In: MOTTA, Rodrigo P. Sá. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2006. P. 74 

 

Considerando o contexto em que a charge foi veiculada e as informações por ela mostradas, é possível 

relacioná-la ao fato de  

 

a) o presidente colocar-se acima dos embates políticos, valendo-se de um amplo programa reformista 

que agradava a todas as tendências políticas.  

b) o radicalismo das esquerdas obrigar o presidente a buscar apoio nos setores militares, únicos 

capazes de mantê-lo no poder. 

c) o crescimento das reivindicações de trabalhadores rurais obrigar o presidente a aprofundar a reforma 

agrária, a despeito da oposição conservadora.  

d) a intensa pressão soviética sobre o Brasil colocar o presidente numa difícil situação, levando-o a 

romper relações com os Estados Unidos. 

e) a ambiguidade política do presidente enfraquecia seu poder, e colocava-o sob o risco de ser 

derrubado tanto por forças de esquerda quanto pelas Forças Armadas. 
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7. Observe a foto a seguir. Ela ilustra um acontecimento que levou às ruas 300 mil pessoas e ficou 

conhecida como “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”. 

 

 

Fonte: Arquivo O Globo 

 

A “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, realizada em março de 1964 na cidade de São Paulo, 

foi: 

 

a) uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e 

comunismo do governo João Goulart.  

b) uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do presidente 

Goulart.  

c) uma resposta das massas populares, apoiando as Reformas de Base, após o Comício na Central 

do Brasil em 13 de março de 1964. 

d) um movimento das classes trabalhadoras em de repúdio as propostas do atual presidente João 

Goulart.  

e) as “marchas" foram organizadas principalmente por setores do clero e por entidades femininas e 

trabalhadores Urbanos descontentes com o governo. 
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8.  O período de João Goulart (1961-1964) foi marcado por grande instabilidade. Pode-se dizer que esse 

governo viveu sobre o signo do golpe de Estado. Sobre o referido período, é correto afirmar que:  

 

a) a emenda parlamentarista de 1961 aumentou o poder do presidente da república.  

b) o sucesso do Plano Trienal no combate à inflação e na retomada do crescimento econômico 

estabilizou a economia.  

c) a constante maioria do governo no Congresso era garantida pela aliança entre o PTB e a UDN. 

d) os grandes empresários liberaram recursos para a execução das reformas de base. 

e) a proposta de reforma agrária, com emenda constitucional, provocou uma forte oposição dos 

proprietários rurais ao governo. 

 

 

9. As Reformas de Base, propostas no Governo João Goulart, não tiveram um sentido revolucionário, 

correspondendo, na verdade, às necessidades da consolidação do capitalismo industrial. Todas as 

alternativas contêm objetivos das Reformas de Base, EXCETO:  

 

a) A ampliação do mercado interno para os bens manufaturados. 

b) A criação de novas condições institucionais.  

c) A estatização do sistema bancário.  

d) O aumento da produção agrícola. 

e) O controle dos conflitos sociais através da redistribuição de terras 

 

 

10.  A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi realizada em São Paulo, no dia 19 de março de 

1964. Possuía o apoio do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, instituição financiada pelos Estados 

Unidos. Qual era a causa defendida pelos idealizadores dessa marcha? 

 

a) concretização dos projetos de reforma agrária 

b) redução salarial para combater a inflação 

c) reação da sociedade contra a suposta ameaça comunista 

d) a continuidade do governo de João Goulart 

e) implantação da monarquia no Brasil 
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Gabarito 

 

1. A  
A batalha pela legalidade foi uma campanha política e militar liderada pelo então governador do Rio 
Grande do Sul, Leonel Brizola, que defendia a constitucionalidade e a passagem do poder executivo 
para João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Para evitar que a disputa entre militares legalistas 
e os grupos conservadores que desejavam uma mudança se tornasse uma Guerra Civil, Jango aceitou 
governar com um modelo parlamentarista, que limitava seus poderes. 

 
2. A  

Com o parlamentarismo, Jango teria seus poderes limitados, no entanto, o modelo acabou sendo um 
acordo entre políticos e militares que defendiam a legalidade de Jango, político do centro e os grupos 
que temiam uma postura de esquerda e de reformas sociais do então vice-presidente. O acordo evitou 
confrontos mais tensos entre os lados. 

 
3. B  

O plano trienal foi adotado pelo governo de João Goulart após o plebiscito de 1963 ter restituído a 
integridade de seus poderes políticos. Esse plano pretendia combater a escalada da inflação e promover 
o crescimento da economia brasileira, que mostrava sinais de enfraquecimento; entretanto, ele falhou, 
pois não havia colaboração dos grupos da sociedade que criticavam as suas propostas. O sinal do 
fracasso foi dado pelos índices econômicos de 1963, pois a inflação alcançou 25% até maio, e o PIB 
cresceu apenas 1,5% em 1963, diferentemente dos 5,2% do ano anterior. 

 
4. B  

Enquanto setores militares tentaram impedir a posse de João Goulart, a Campanha da legalidade 
defendeu a manutenção da ordem jurídica e a posse do então vice presidente. 
 

5. C 
Adotando medidas reformistas, João Goulart buscava transformações sociais sem o questionamento do 
modo de produção capitalista. Por este motivo, podemos dizer que buscava um modelo entre o norte 
americano e o soviético. 
 

6. E 
 As ambiguidades o afastavam tanto de setores das esquerdas (que reivindicavam medidas 
revolucionárias), quanto da direita, que temia as suas medidas reformistas. 
 

7. A  
A marcha se opunha as “reformas de base” propostas por Jango, acusando-o de uma aproximação ao 
comunismo. 
 

8. E  
A proposta da Reforma Agrária inseria-se na agenda das “Reformas de Base”, defendidas por Goulart.  
 

9. C  
A Reforma Bancária não objetivava estatizar os bancos, mas sim ampliar o acesso ao crédito. 
 

10. C  
A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi uma resposta das alas conservadoras da sociedade 
brasileira contra as denúncias alarmistas que aconteciam sobre uma suposta conspiração comunista. 
Poucos dias antes, o governo de João Goulart havia defendido projetos alinhados à Esquerda política 
durante o discurso na Central do Brasil. A marcha tinha o apoio do IPES, instituto que atuou ativamente 
contra o governo de João Goulart e teve grande participação na conspiração do Golpe de 1964. 
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O Governo Jânio Quadros 
 

Resumo 

 

Jânio da Silva Quadros foi eleito presidente do Brasil, através do voto direito, nas eleições presidenciais 

de 1960, apoiado pela União Democrática Nacional (UDN). 

Apesar da aparência excêntrica, Jânio Quadros foi um político conservador. Desde o início, não hesitou 

em reprimir os protestos camponeses, controlar os sindicados e mandar prender estudantes em manifestação. 

No âmbito da política interna, também levantava a bandeira do combate a corrupção. Durante a campanha 

eleitoral usou a vassoura como o símbolo do seu governo, pois prometia varrer do país a corrupção nos meios 

políticos e administrativos. 

No que diz respeito a economia, Jânio se deparou com o endividamento do Estado, herança dos 

tempos do governo JK. Para tentar contornar essa situação, adotou medidas impopulares, como o 

congelamento dos salários e a restrição ao crédito. 

No âmbito interno, Jânio buscou se afastar das tradicionais forças políticas do país. Acreditava que 

assim teria mais liberdade para governar, pois não teria compromissos com partidos políticos. Desta forma, 

as negociações com o Congresso Nacional ficaram difíceis e, muitas vezes, conflituosas.  

O então presidente tomou, ainda, medidas polêmicas, tanto no âmbito interno quanto no externo: 

• Proibição das brigas de galo. 

• Proibição do uso de biquínis nas praias. 

• Proibição do lança-perfume. 

• Enviou o vice-presidente, João Goulart, em missão oficial para a China (país que seguia o socialismo). 

• Criticou a política dos Estados Unidos com relação a Cuba. 

• Condecorou, com a ordem do Cruzeiro do Sul, Che Guevara (uma das principais figuras revolucionárias 

comunistas do período). 

Quanto às relações internacionais, Jânio Quadros se declarou favorável a uma política externa 

independente. Relatou relações diplomáticas com o bloco comunista, o que desagradou profundamente ao 

governo norte americano. 

 

Renúncia 

Com baixa popularidade, enfrentando uma crise econômica, sem apoio de grande parte do legislativo 

e com o descontentamento dos militares, o governo Jânio Quadros entrou em colapso sete meses após seu 

início. Em 25 de agosto de 1961, Jânio enviou uma carta ao Congresso Nacional comunicando sua renúncia. 

Deu poucas explicações dos motivos, falando apenas que havia “forças terríveis” contra ele. 
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Exercícios 

 

1. Foram características do breve governo Jânio Quadros em 1961: 

 

a) a política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos. 

b) a ausência de medidas anti-inflacionárias, gerando a forte pressão do FMI. 

c) o estilo personalista e polêmico do presidente, além da oposição conservadora à política externa 

independente de seu governo. 

d) a intensa colaboração entre presidente e Congresso nas questões administrativas. 

e) a total dependência política do presidente em relação ao seu partido, a UDN. 

 

 

2.  Assinale a alternativa correta sobre a denominada política externa independente do governo Jânio 

Quadros: 

 

a) Manter o país atrelado ao bloco socialista e participando do processo de divisão mundial do 

trabalho. 

b) Submeter projetos de desenvolvimento nacional à apreciação de um comitê norte-americano. 

c) Captação de recursos internos para a solução de todos os problemas sociais. 

d) Assumir a defesa da Aliança para o Progresso e apoiar a política de isolamento de Cuba. 

e) Reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética e apoio à tese de autodeterminação 

dos povos. 

 

 

3. Entre as atitudes polêmicas que marcaram o curto governo de Jânio Quadros, esteve: 

 

a) o fechamento do Congresso Nacional. 

b) o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos. 

c) a condenação da UDN (União Democrática Nacional) à ilegalidade. 

d) a tentativa de assassinato do vice-presidente, João Goulart. 

e) a condecoração de Che Guevara. 
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4. Jânio da Silva Quadros (1961) apresenta-se na vida brasileira como um líder carismático e sua política 

provoca inquietações nos meios empresariais, entre outros motivos por: 

 

a) revogar medidas que favoreciam a acumulação de capitais estrangeiros. 

b) valorizar constantemente o cruzeiro, graças a artifícios contábeis. 

c) conceder subsídios federais para vários produtos, como o trigo. 

d) adotar uma política populista de descongelamento dos salários. 

e) determinar medidas que geraram uma grande restrição creditícia. 

 

 

5. A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, pode ser associada a um conjunto de problemas, 

dentre os quais se destaca a(o): 

 

a) resistência do presidente em adotar uma forma autoritária de governo, defendida pela oposição e 

pelos militares. 

b) reação dos setores conservadores contra a política externa independente, principalmente após a 

condecoração do líder revolucionário cubano Che Guevara. 

c) crescente oposição popular, liderada pelo PTB, contrária ao controle da UDN e, em especial, à 

ascendência de Carlos Lacerda no governo. 

d) rompimento com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o lançamento de uma política de 

integração americana, a OPA (Operação Pan-Americana), em contraponto à Aliança para o 

Progresso. 

e) apoio de Jânio Quadros ao projeto do vice-presidente João Goulart de conferir aos sindicatos 

crescente papel no governo. 
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6. A partir dos vários episódios políticos relacionados pelo texto e de seus conhecimentos sobre o período 

1945-1964, pode-se afirmar que a: 

 

a) disputa entre direita e esquerda se expressava no confronto que opunha militares e políticos da 

UDN (União Democrática Nacional) a partidários do PSD (Partido Social Democrático), as duas 

principais forças políticas da época. 

b) morte de Getúlio Vargas, ao contrário do que a história oficial conta, foi provocada por uma ação 

conservadora de políticos ligados ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 

c) vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek e João Goulart, políticos de esquerda, favoreceu a 

imediata realização do golpe militar de direita que impediu a posse de JK e depôs Goulart da 

Presidência em 1964. 

d) renúncia de Jânio Quadros, em 1961, provocou uma profunda crise política e, apesar de tentativas 

golpistas, negociações políticas asseguraram o respeito à Constituição e a posse do Vice-

Presidente João Goulart. 

e) eleição presidencial de 1955 definiu o fim da influência varguista, dado o apoio que os sindicatos 

e as centrais operárias deram à candidatura de João Goulart à Presidência da República. 

 

 

7. Sobre o governo do Presidente Jânio Quadros, identifique a afirmação incorreta. 

 

a) Sua renúncia gerou uma crise política, assumindo a presidência da República o presidente da 

Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. 

b) Afonso Arinos, então ministro das Relações Exteriores, procurou estabelecer uma política externa 

independente dos Estados Unidos. 

c) Sua política externa buscou um relacionamento mais intenso com os países socialistas. 

d) Durante seu governo foram restabelecidas as relações diplomáticas com a União Soviética. 

e) Sua política externa de governo foi totalmente apoiada pelo governo dos Estados Unidos da 

América. 
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8. Durante o governo do presidente Jânio Quadros foram alteradas as diretrizes da política externa. Essas 

alterações ficaram conhecidas como: 

 

a) política externa independente, com aproximação comercial e cultural dos países africanos, 

especialmente os de língua portuguesa. 

b) política externa independente, com aproximação cultural e econômica dos países da Europa 

Central e Ocidental. 

c) política externa independente, com aproximação comercial e industrial, dos países comunistas. 

d) política externa dependente, com definição do pragmatismo econômico sob a direção americana. 

e) política externa dependente, com aproximação comercial e cultural dos países latino-americanos. 

 

 

9. “Varre, varre, varre, vassourinha” era a introdução do jingle da campanha presidencial de Jânio 

Quadros, um compromisso público no sentido de “varrer” do país:  

a) as corridas noturnas de cavalo;  

b) a corrupção;  

c) todas as formas de jogo;  

d) os biquínis, por sua imoralidade;  

e) todos os que foram favoráveis à criação da Petrobras. 

 

 

10. “Sapatos furados, roupas surradas, capote puído, cabelos em desalinho, colarinho aberto, gravata torta, 

barba por fazer, figura caricata rictus nervoso (...) tinha tudo para chamar a atenção (...) muitos o 

achavam demagogo, outros procuravam ridicularizá-lo." (Revista Histórica, Ed. Três, no. 22 ) O 

personagem acima descrito foi um dos mais controvertidos presidentes do Brasil. Em função do exposto, 

assinale a opção correta:  

a) O texto refere-se ao presidente-general Artur da Costa e Silva, que se tornou popular pelas "gafes" 

cometidas quando em visitas oficiais a outros países.  

b) O texto acima refere-se ao presidente Jânio da Silva Quadros, que ficou no poder apenas 7 meses, 

iniciando o processo político que levaria os militares ao poder, em 1964.  

c) O texto refere-se ao presidente Fernando Collor de Melo, eleito pelo voto popular, por seu combate 

aos "marajás", e deposto após manifestação popular e um processo político tumultuado.  

d) O texto faz referência ao presidente Jânio da Silva Quadros que governou de 1961 a 1964, sendo 

um dos poucos presidentes a entregar o governo ao seu sucessor, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira.  

e) O personagem descrito no texto acima não é real, foi criado pelo escritor Guimarães Rosa, em seu 

livro "Grande Sertão: Veredas". 
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Gabarito 

 

1. C 
Jânio Quadros foi um dos políticos mais curiosos do Brasil. Seu governo durou apenas sete meses e foi 
marcado por ações contraditórias e polêmicas (como a proibição do uso de biquínis nas praias), jogando 
entre a esquerda e a direita política – internamente procurava agradar a essa última e, no plano exterior, 
a primeira. 

 
2. E 

Um dos acontecimentos mais polêmicos do governo de Jânio Quadros se vinculou a sua política externa, 
se aproximando diplomaticamente da União Soviética, em pleno contexto de Guerra Fria.  

 
3. E  

 Uma das ações mais questionadas de Jânio Quadros foi a condecoração com a Ordem do Cruzeiro do 
Sul do revolucionário Ernesto “Che” Guevara. Che Guevara, que havia se tornado uma figura marcante 
da luta socialista ao redor do mundo, após a Revolução Cubana, era homenageado com a principal 
insígnia do Estado brasileiro, desagradando diversos grupos conservadores e liberais. 

 
4. E  

Jânio Quadros herda em seu Governo uma insistente crise econômica que precisava ser resolvida. Para 
tentar lidar com esta crise, o então presidente buscou sanear a economia nacional impondo ações que 
diminuíram a emissão de crédito no mercado nacional. A medida provocou uma grande insatisfação entre 
os representantes do empresariado brasileiro. 

 
5. B  

O posicionamento de suposta neutralidade de Jânio Quadros, em um contexto de Guerra Fria, 
incomodava diversos grupos, no entanto, a aproximação do presidente com a URSS, a condecoração 
de Che Guevara e a viagem de Jango à China provocaram uma insatisfação geral nestas camadas, que 
aumentaram a pressão sobre Jânio. Dessa forma, os setores mais conservadores retiraram o apoio 
político anteriormente oferecido. 

 
6. D  

Tendo em vista o perfil político do Vice-Presidente João Goulart, setores mais conservadores da 
sociedade temiam que, caso Jango assumisse, medidas mais populares como reformas sociais 
pudessem ser realizadas. Assim, para evitar um golpe de Estado, João Goulart aceita o acordo de 
governar em um sistema parlamentar, que restringiria seus poderes. 

 
7. E  

Jânio procurou romper com a dependência dos Estados Unidos. Aproximou-se dos movimentos  
nacionalistas e de esquerda. 

 
8. A  

Jânio Quadros reatou relações diplomáticas com a União Soviética e apoiou a tese de autodeterminação 
dos povos, se aproximando dos países africanos. 

 
9. B 

A campanha de Jânio Quadros a presidência teve como símbolo a vassoura, pois prometia varrer do 
Brasil a corrupção. 

 
10. B 

Jânio Quadros inicialmente se popularizou como uma figura caricata, que conquistava o povo pela sua 
aparência humilde e comum, vestindo roupas desalinhadas, óculos torto e cabelo bagunçado. No 
entanto, apesar da popularidade inicial, durou apenas 7 meses na presidência. 
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Cultura e a Sociedade no Brasil 

 

Resumo 

 

Para refletirmos sobre os aspectos culturais do Brasil, é importante que nos debrucemos sobre a 

nossa história desde os tempos da colonização. Podemos observar que a “cultura brasileira” não é nada 

singular.  Somos um país com costumes diversos, e inúmeras referências culturais.  Deste modo, a 

construção da cultura brasileira foi um processo marcado pelo sincretismo. Longe de ser pacífica, igualitária 

ou justa, foi um campo de dominação, disputas e também resistência.  Se refletirmos, por exemplo, sobre os 

primeiros anos de colonização, percebemos que a formação cultural se deu através do contato do branco 

europeu, com os nativos e o negro africano, trazido como escravo, embora seja importante ressaltar que esse 

contato se deu através de um sistema de dominação e opressão, em que os “não europeus” tiveram que 

resistir a imposição cultural portuguesa.    

 

O  
Operários – Tarsila do Amaral 

 

O quadro de Tarsila do Amaral – elaborado durante a Primeira República - retrata a diversidade étnica 

brasileira. Além de portugueses, africanos (de diversos grupos étnicos)  e nativos, ao longo de nossa história 

imperial e republicada, recebemos imigrantes italianos, japoneses, alemães, entre outros.  No entanto, é 

importante lembrar que essa concepção diversa da cultura brasileira pode resultar em um olhar equivocado 

quanto à não existência de mazelas sociais, como a desigualdade social, o elitismo cultural e o racismo. Dizer 

que a cultura brasileira é diversa não minimiza as disparidades sociais encontradas em nosso país. A 

desigualdade social é uma característica marcante e presente historicamente, onde há uma enorme 

concentração de renda, que difere o acesso à saúde, educação, saneamento e segurança. 
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Exercícios 

 

1. “E em lugar de ouro, de prata e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda 

é feita de pessoas, que não são nem ouro, nem tecidos,mas sim criaturas. E a nós a vergonha e a de 

nossos predecessores, de termos, em nossa simplicidade, aberto a porta a tantos males (...)” (Garcia 

II, rei do Congo, século XVII)  

Comente os acontecimentos a que se refere o rei africano e como estão relacionados à colônia 

brasileira. 

 

 

2. “Para exemplificar, vamos tratar de uma das mais belas festas religiosas realizadas em Vila Rica, Minas 
Gerais, em 24 de maio de 1733. Trata-se da celebração do Triunfo Eucarístico, realizada quando se 
inaugurou a nova matriz de Nossa Senhora do Pilar, com a trasladação do Santíssimo Sacramento da 
igreja Nossa Senhora do Rosário para o novo templo. Os festejos iniciaram-se com a apresentação de 
dançarinos mascarados e luxuosamente vestidos, bailando ao som de harmoniosa música. Várias 
danças se sucediam: a dos mouros e cristãos, a dos deuses pagãos, com a presença de ninfas, ventos 
e planetas, a dos romeiros, a dos músicos. Os ritmos profanos e marciais se mesclavam a alegorias 
mitológicas, à sonoridade de instrumentos africanos e à interpretação de peças sacras. Entre negros 
vestidos de seda e cobertos de plumas, tocando címbalos, pífanos e trombetas, encontrava-se um 
músico alemão que tocava clarim. Uma imensa variedade de sons rasgava o ar, enquanto os fiéis, 
piedosamente, desfilavam os estandartes e as imagens religiosas”.  

(Priore, M. 2001)  

 

Tomando como base o texto, assinale a alternativa que melhor expressa o papel das festas na América 

Portuguesa:  

a) ao estimular a realização de festejos populares, as autoridades portuguesas tinham como objetivo 

precípuo difundir os rígidos códigos de conduta moral considerados cristãos;  

b) as festas conduzidas pelo Estado e pela Igreja terminaram por promover uma maior integração 

entre os diversos estratos sociais e manifestações culturais, ao mesmo tempo em que 

contribuíram para estreitar os laços entre as autoridades e a sociedade colonial.  

c) festejos como o do Triunfo Eucarístico eram, na verdade, cerimônias eminentemente pagãs nas 

quais as populações negras de origem africana podiam expressar livremente a sua cultura e 

religiosidade;  

d) as festas religiosas, assim como as cerimônias oficiais, expressavam o caráter multicultural e 

democrático da sociedade colonial brasileira, em nítido contraste com a rígida hierarquia que 

caracterizava as sociedades europeias do Antigo Regime;  

e) por serem manifestações livres das populações africanas, os festejos eram vistos como perigosos 

à manutenção da ordem, daí serem constantemente reprimidos por parte das autoridades políticas 

e eclesiásticas. 
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3. O artigo 5º da Constituição do Império do Brasil, datada de 1824, dizia o seguinte:  

“A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões 

serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casa para isso destinadas, sem forma 

alguma no exterior de templo”.  

Comente o texto constitucional em função:  

a) Das relações entre Igreja católica e Estado, durante o Império;  

b) Da situação das demais religiões no mesmo período. 

 

 

4.  

 

 

Ambientado no período da Revolução Farroupilha, o seriado "A casa das sete mulheres" evidenciava o 

espaço social feminino da época. A respeito desse espaço, é possível afirmar:  

a) Devido ao caráter matriarcal da sociedade gaúcha, a ação feminina era preponderante na área 

pública.  

b) Por causa da repressão às mulheres, não havia espaço social onde elas pudessem exercer posição 

de mando. 

c) Submetidas à ordem patriarcal, as mulheres podiam imperar no espaço doméstico desde que 

respeitassem o poder masculino.  

d) Como a ideologia liberal do século XIX estabelecia igualdade entre os sexos, as mulheres 

destacavam-se na política.  

e) Devido ao padrão patriarcal, as mulheres detinham prerrogativas especiais na condução da vida 

econômica. 
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5. Os poucos centros urbanos do Império tinham uma atividade literária estimulada pela proliferação de 
livros franceses isentos de impostos de importação e pela atuação de personalidades como Joaquim 
Nabuco, que se orgulhava de pensar em francês e preferia construções europeias, como a Via Appia e 
o Museu do Louvre, a paisagens como a floresta amazônica e os pampas.  

[Adaptado de] COTRIM, G. História e Consciência do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 164.  

 

Do texto, pode-se deduzir que, no século XIX, a cultura brasileira: 

a) Refletia um conjunto de atitudes próprias da produção intelectual brasileira, a qual defendia uma 

sociedade anticolonialista.  

b) Inseria-se num contexto de dependência cultural, caracterizada pela presença de intelectuais e 

eruditos apegados às ideias eurocêntricas.  

c) Resultava do pensamento das elites, que, abandonando os regionalismos, iniciaram uma produção 

intelectual nacionalista.  

d) Reunia as correntes filosóficas e artísticas nacionais e europeias, que não manifestavam interesse 

pela natureza. 

e) Resultava de uma migração massiva de brasileiros para Europa, onde aprendiam a negar suas 

raízes americanas e inspirar-se somente no velho continente. 

 

6. Leia atentamente o texto abaixo e depois assinale a alternativa correta:  
 

“As bases de inspiração dessas novas elites eram as correntes cientificistas, o darwinismo social do 

inglês Spencer, o monismo alemão e o positivismo francês de Auguste Comte. Sua principal base de 

apoio econômico e político procedia da recente riqueza gerada pela expansão da cultura cafeeira no 

Sudeste do país, em decorrência das crescentes demandas de substâncias estimulantes por parte das 

sociedades que experimentavam a intensificação do ritmo de vida e da cadência do trabalho”.  

SEVCENKO, N., “Introdução”. História da vida privada no Brasil. São Paulo, Cia. das Letras, 1998, p. 14.  

 

a) A difusão das teorias cientificistas e evolucionistas ao longo do século XIX forneceram 

argumentos para a crítica das práticas neocolonialistas, favorecendo o processo de 

descolonização.  

b) A influência das teorias cientificistas no Brasil é exemplificada, principalmente, pela formação de 

uma elite que estabeleceu uma plataforma de modernização que tinha como base o 

desenvolvimento comercial e agrícola do país.  

c) Apesar de o consumo do café estar adequado à aceleração do ritmo social no século XIX, a 

industrialização brasileira processou-se independentemente do complexo cafeeiro.  

d) A incorporação do positivismo pelos militares brasileiros foi impedida pelas definições de Comte 

sobre o tipo militar como característico do regime teológico, marcado pelo domínio da força, da 

guerra e do comando irracional, ao contrário do tipo industrial que se manifestava na cooperação, 

na livre produção e na aceitação racional. 

e) A adoção do ideário cientificista favoreceu a separação da Igreja e do Estado, bem como 

repercutiu no projeto de modernização conservadora das elites brasileiras no período republicano. 
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7. “Só a antropofagia nos une(...) Tupi, or not Tupi that is the question (...) Contra todos os importadores 
de consciência enlatada. A existência palpável da vida (...). Nunca fomos catequizados. Fizemos foi 
Carnaval. O índio vestido de senador do Império (...) Peste dos chamados povos cultos e cristianizados, 
é contra ela que estamos agindo. Antro-pófagos”  

(ANDRADE, Oswald. Manifesto Antropófago. SP, 1928)  

 

O trecho revela alguns dos princípios orientadores do modernismo brasileiro iniciado em 1922 com a 

Semana de Arte Moderna. Sua interpretação sugere:  

a) a expressão do Modernismo como aceitação dos padrões estéticos classicistas e da arte 

acadêmica e convencional;  

b) uma declaração de princípios nacionalistas que criticam a incorporação da cultura americana e o 

Estado Novo; c) a associação da Antropofagia ao Modernismo como uma das correntes em que 

este se dividiu, internamente, opondo-se ao Romantismo;  

c) a consideração da Antropofagia como um processo de devoração cultural das técnicas 

autenticamente nacionais, visando a reelaborá-las;  

d) a acentuação do caráter de busca da identidade nacional do modernismo pela valorização das 

raízes brasileiras. 

 

8.  Analise os dois fragmentos abaixo, representativos de sucessos carnavalescos lançados entre 1930 e 
1945:  
 

“O Brasil tem muito doutor,  

Muito funcionário, muita professora  

Se eu fosse o Getúlio, mandava  

Metade dessa gente pra lavoura”  

 

“Quem trabalha é que tem razão  

Eu digo e não tenho medo de errar 

O bonde São Januário  

Leva mais um operário  

Sou eu que vou trabalhar”  

 

Os textos se relacionam  

a) A concepções artístico-culturais consideradas anarquistas pelos testemunhos da época.  

b) Ao fortalecimento e à divulgação do ideário trabalhista durante a primeira Era Vargas.  

c) Ao aumento da taxa de desemprego no país, durante o período entre-guerras.  

d) À política de saneamento e urbanização do Rio Janeiro, então Capital Federal.  

e) À decadência da legislação trabalhista, a partir dos anos 30 
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9. Apesar de você  
 

“Hoje você é quem manda  

Falou tá falado, não tem discussão  

A minha gente hoje anda falando de lado  

E olhando pro chão E você que inventou este estado  

E inventou de inventar toda escuridão  

Você que inventou o pecado  

Esqueceu-se de inventar o perdão  

Apesar de você, amanhã há de ser outro dia...”  

(Chico Buarque - 1978)  

 

Interpretando o texto, constata-se que a canção de Chico Buarque:  

a) Faz claramente referência a uma relação amorosa que não deu certo, por falta de diálogo e perdão.  

b) Descreve o período do segundo governo Vargas (1951-1954), com o fechamento do Congresso 

Nacional, a incineração das bandeiras dos estados, a prisão e a repressão aos comunistas.  

c) Aborda as dificuldades econômicas enfrentadas pela população brasileira nos anos 60 e 70, época 

do chamado “milagre econômico”, mantendo a esperança de dias melhores.  

d) Apresenta uma análise sobre a origem da propriedade privada, relacionada com a invenção da 

obscuridade, mantendo, porém, a esperança na quebra dos laços de opressão.  

e) Protesta contra a repressão, a tortura e a censura, instauradas no país a partir de 1964, com o golpe 

civil-militar, aludindo à esperança em um futuro de democracia e liberdade. 
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10.  
 

 
O Pelourinho 

 

Era o pesadelo dos escravos no Brasil. Tratava-se de uma coluna de pedra ou de madeira, erguida em 

praça pública, na qual os negros que cometiam infrações eram presos e açoitados. Os primeiros 

exemplares foram construídos em 1558. Com o escravo amarrado ao poste, o homem do açoite, 

chibata na mão, aplicava a pena. O sangue escorria das costas e dos membros do condenado. Para 

abafar seus gritos, tambores rufavam, atraindo a atenção dos passantes. Muitos não resistiam e 

morriam ali. O Largo do Pelourinho, em Salvador, tem esse nome porque, no século XIX, era um local 

de tortura.  

 

Apresente as formas de resistência do negro africano frente à violência da escravidão. 
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Gabarito 

 

1. O texto do rei assinala que o elemento de troca – o que serve de moeda – na sociedade local são seres 

humanos, ou seja, o tráfico de escravos. A colonização do Brasil foi realizada com a implantação de um 

sistema produtivo que deveria complementar a economia da Metrópole. A produção em larga escala foi 

realizada por intermédio da utilização da mão-de-obra escrava africana, estabelecendo-se, desta 

maneira, a relação entre aquela prática mercantil na África e a ocupação econômica da América 

Portuguesa. 

 

2. B 

O texto apresenta as festividades como um lugar de sincretismo e contanto entre diversas culturas. 

 

3.  

a) Durante o período Imperial, como já ocorrera na Colônia, vigorou o sistema do padroado, isto é, de 

subordinação da Igreja ao Estado. A religião oficial era a Católica Apostólica Romana, com uma série 

de privilégios, tais como a exclusividade para a construção de templos e pagamento do salário dos 

padres pelo Estado. Por outro lado, o imperador podia fazer indicações dos bispos - cuja sagração 

era feita pelo papa - e, através do beneplácito, a vigência das bulas papais, no Brasil, dependia da 

concordância do monarca.  

b) Eram permitidas outras religiões de origem europeia, porém restritas ao culto doméstico, sendo 

vetada a construção de templos. Já as religiões africanas eram perseguidas, e o seu exercício era 

quase sempre realizado às escondidas. 

 

4. C 

Apesar de possuir caráter liberal, a revolta farroupilha mantinha paradigma típicos da sociedade 

brasileira, como o patriarcalismo. 

 

5. B 

Os longos anos de colonização explicam essa proximidade com a cultura europeia. 

 

6. E 

Desta forma, foi somente com a Proclamação de República que se terminou a laicidade do Estado 

Brasileiro, muito embora o sistema político permanecesse elitista tal qual durante a monarquia. 

 

7. E 

O modernismo levanta a bandeira do resgate das raízes brasileiras para a elaboração de uma arte 

essencialmente nacional. 

 

8. B 

A valorização do trabalho e o diálogo com o trabalhador foi um dos principais elementos de sustentação 

da política varguista, como se pode perceber pela canção. 

 

9. E 

A música e a literatura refletem a realidade de cada sociedade, assim, Chico Buarque faz o seu retrato 

da situação política do país, envolta de tortura e autoritarismo por parte dos militares. 

 

10. A escravidão nunca foi aceita pelos negros africanos e estes reagiram a esta prática de diversas formas: 

através do banzo, infanticídio, suicídio, assassinato dos senhores e feitores e através das fugas para os 

quilombos. 

 



Literatura 
 

Exercícios de revisão: Poesia pós-modernista 
 

Exercícios 

 

1. Meu povo, meu poema 
“Meu povo e meu poema crescem juntos 

Como cresce no fruto 

A árvore nova 

No povo meu poema vai nascendo 

Como no canavial 

Nasce verde o açúcar 

No povo meu poema está maduro 

Como o sol 

Na garganta do futuro 

Meu povo em meu poema 

Se reflete 

Como espiga se funde em terra fértil 

Ao povo seu poema aqui devolvo 

Menos como quem canta 

Do que planta.” 

 FERREIRA GULLAR. Toda poesia. José Olympio: Rio de Janeiro, 2000. O texto Meu povo, meu poema, de Ferreira Gullar, foi 

escrito na década de 1970. 

 

Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que: 

a) Precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquiva de enfrentar as desigualdades Sociais. 

b) Dilui a importância das contingências políticas e sociais na construção de seu universo poético. 

c) Associa o engajamento político à grandeza do fazer poético, fator de superação da Alienação do 

povo. 

d) Afirma que a poesia depende do povo, mas esse nem sempre vê a importância daquela nas lutas 

de classe. 

e) Reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e 

social. 
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2. TEXTO I 
O meu nome é Severino, 

não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias, 

mas isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem fala 

ora a vossas senhorias? 

 MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1994 (fragmento). 

 

TEXTO II 

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 

Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial 

do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços 

biográficos são sempre partilhados por outros homens. 
 SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro, Topbooks, 1999 (fragmentos) 

 

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que a 

relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema 

social expresso literariamente pela pergunta: "Como então dizer quem fala / ora a vossas senhorias?". 

A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da: 

a) Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-narrador. 

b) Construção da figura do retirante nordestino com um homem resignado com a sua situação. 

c) Representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua 

condição. 

d) Apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise 

existencial. 

e) Descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel 

Zacarias. 
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3. Não há vagas 
O preço do feijão  

não cabe no poema. O preço  

do arroz  

não cabe no poema.  

Não cabem no poema o gás  

a luz o telefone  

a sonegação  

do leite  

da carne  

do açúcar  

do pão  

O funcionário público  

não cabe no poema  

com seu salário de fome  

sua vida fechada  

em arquivos.  

Como não cabe no poema  

o operário  

que esmerila seu dia de aço  

e carvão  

nas oficinas escuras  

- porque o poema, senhores,  

   está fechado:  

   "não há vagas"  

Só cabe no poema  

o homem sem estômago  

a mulher de nuvens  

a fruta sem preço  

O poema, senhores,  

    não fede  

    nem cheira. 

Ferreira Gullar  

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

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

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

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

social adversa. 

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

produção poética de Ferreira Gullar. 

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

maiores e menores.  
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4. Não-coisa 
O que o poeta quer dizer 

no discurso não cabe 

e se o diz é pra saber 

o que ainda não sabe. 

  

Uma fruta uma flor 

um odor que relume… 

Como dizer o sabor, 

seu clarão seu perfume? 

  

Como enfim traduzir 

na lógica do ouvido 

o que na coisa é coisa 

e que não tem sentido? 

  

A linguagem dispõe 

de conceitos, de nomes 

mas o gosto da fruta 

só o sabes se a comes 

(...) 

No entanto, o poeta 

desafia o impossível 

e tenta no poema 

dizer o indizível: 

  

subverte a sintaxe 

implode a fala, ousa 

incutir na linguagem 

densidade de coisa 

  

sem permitir, porém, 

que perca a transparência 

já que a coisa é fechada 

àhumana consciência. 

  

O que o poeta faz 

mais do que mencioná-la 

é torná-la aparência 

pura – e iluminá-la. 

  

Toda coisa tem peso: 

uma noite em seu centro. 

O poema é uma coisa 
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que não tem nada dentro, 

  

a não ser o ressoar 

de uma imprecisa voz 

que não quer se apagar 

– essa voz somos nós. 

 Ferreira Gullar. Cadernos de literatura brasileira. São Paulo: IMS, 1998 

 

A primeira estrofe expõe ideias no campo da metalinguagem, já que apresenta concepções acerca 

da própria linguagem poética. Os versos que mais se aproximam dessas ideias são: 

a) é torná-la aparência / pura — e iluminá-la. 

b) sem permitir, porém, / que perca a transparência 

c) Uma fruta uma flor / um odor que relume... 

d) Toda coisa tem peso: / uma noite em seu centro. 

 

 

5. Considere as seguintes afirmações sobre o Concretismo. 

I. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da 

língua portuguesa. 

II. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. 

III. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita 

à década de 1950. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 
 

 

6. Sobre as principais características do Concretismo, é incorreto afirmar: 

a) Principal corrente de vanguarda da Literatura Brasileira, o Concretismo foi fortemente 

influenciado pelas vanguardas europeias do começo do século XX. 

b) O Concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia passou a 

ter relação imediata com outras artes. 

c) O Concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, apresentando 

poucas inovações em relação à forma. 

d) Uma das principais características do Concretismo foi a ruptura com a estrutura discursiva do 

verso tradicional. 

e) Entre os recursos da poesia concretista estão: experiências sonoras, emprego de caracteres 

tipográficos de diferentes formas e tamanhos e criação de neologismos. 
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7. Na obra Quaderna (1960), João Cabral de Melo Neto incluiu um conjunto de textos, intitulado “Poemas 

da cabra”, cujo tema é o papel desse animal no universo social e cultural nordestino. Um desses 

poemas é reproduzido abaixo 

Um núcleo de cabra é visível 

por debaixo de muitas coisas. 

Com a natureza da cabra 

outras aprendem sua crosta. 

Um núcleo de cabra é visível 

em certos atributos roucos 

que têm as coisas obrigadas 

a fazer de seu corpo couro. 

A fazer de seu couro sola. 

a armar-se em couraças, escamas: 

como se dá com certas coisas 

e muitas condições humanas. 

Os jumentos são animais 

que muito aprenderam com a cabra. 

O nordestino, convivendo-a, 

fez-se de sua mesma casta. 

 

Acerca desse poema, NÃO se pode afirmar que 

a) o poeta vê a cabra como um animal forte e que influencia outros seres que vivem em condições 

adversas. 

b) aquilo que a cabra parece ensinar aos demais seres é a resignação e a paciência diante da 

adversidade. 

c) a cabra oferece uma espécie de modelo comportamental para aqueles que precisam ser fortes 

para enfrentar uma vida dura. 

d) a cabra é um animal resistente ao meio hostil em que vive, assim como outros animais também 

o são, como o jumento. 

e) há no poema uma aproximação entre a cabra e o homem nordestino, pois ambos são fortes e 

resistentes. 
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8. Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função de seus textos: 

“Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, contato denso; falo somente do que falo: a vida 

seca, áspera e clara do sertão; falo somente por quem falo: o homem sertanejo sobrevivendo na 

adversidade e na míngua. Falo somente para quem falo: para os que precisam ser alertados para a 

situação da miséria no Nordeste.” 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, 

a) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala do autor deve denunciar o fato social para 

determinados leitores. 

b) a linguagem do texto não deve ter relação com o tema, e o autor deve ser imparcial para que seu 

texto seja lido. 

c) o escritor deve saber separar a linguagem do tema e a perspectiva pessoal da perspectiva do 

leitor. 

d) a linguagem pode ser separada do tema, e o escritor deve ser o delator do fato social para todos 

os leitores. 

e) linguagem está além do tema, e o fato social deve ser a proposta do escritor para convencer o 

leitor. 

 

 

9. São características da poesia de João Cabral de Melo Neto: 

a) Corte profundo entre a poesia romântica e a poesia moderna. O poeta criou um novo conceito de 

poesia, que dessacraliza a chamada “poesia profunda”, ou seja, a poesia em que predominam os 

versos de sentimentos ou de abordagem introspectiva. Sua poesia é antilírica, presa ao real e 

direcionada ao intelecto, não às emoções. 

b) Para o poeta, todo o ato de escrever provém da inspiração, fruto de uma investigação íntima que 

privilegia os sentimentos e o lirismo. 

c) O lirismo de João Cabral de Melo Neto, que tem raízes no neossimbolismo, concilia o humor com 

temas do cotidiano, como a infância, a vida, a morte e o amor. 

d) Dada sua farta produção poética, a poesia de João Cabral de Melo Neto costuma ser dividida em 

quatro fases: a fase gauche; a fase social; a fase do “não” e a fase da memória. 

e) João Cabral de Melo Neto integra o grupo de poetas religiosos que se formou no Rio de Janeiro 

entre as décadas de 1930 e 40. Sua poesia é dividida em duas fases: a fase transcendental e a 

fase material. 
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10. O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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Gabarito 

 

1. E 

Ferreira Gullar é um dos principais nomes do Neoconcretismo, que visava, por meio da arte, lutar contra 

injustiças sociais e opressões iminentes.  

 

2. C 

A partir da interpretação do poema, é possível perceber que o eu lírico expressa uma denúncia 

evidenciada no trecho “Como então dizer quem fala / ora a Vossas Senhorias?”, pois existem vários 

“Severinos” que compartilham da mesma condição social: a de homem pobre e retirante nordestino, 

confirmada pelo texto II. 

 

3. C 

A poesia de Gullar mostra um estado de alta tensão psíquica e ideológica: seus textos, 

independentemente dos temas abordados, são engajados, e deixam clara as preocupações do poeta 

com as deficiências sociais e com a contribuição para a transformação da sociedade brasileira. 

 

4. A 

Nos versos destacados, a mensagem se orienta para os elementos do código. Trata-se da análise do 

poeta sobre o contexto do “fazer poético”.   

 

5. D 

O Concretismo surgiu na década de 1950 e perdura até os dias de hoje, influenciando grupos de poetas, 

músicos e artistas plásticos. 

 

6. C 

O Concretismo apresentou grandes inovações estéticas não só no campo da linguagem, mas também 

na estrutura discursiva do poema, valendo-se de materiais gráficos e visuais. 

 

7. B 

Nenhum elemento no poema remete a resignação ou paciência. Em contrapartida, a força e a resistência 

são características que, segundo o eu lírico, foram aprendidas por jumentos e homens em sua 

convivência com a cabra: “Com a natureza da cabra; Outras aprendem sua crosta”. 

 

8. A 

Além de harmonizar forma e conteúdo, a arte literária reflete um fato social. Assim, a única alternativa 

possível sobre a função dos textos de João Cabral é a alternativa a. 

 

9. A 

A obra de João Cabral de Melo Neto reinventa o conceito de poesia, que dessacraliza a chamada “poesia 

profunda”, isto é, a poesia em que predominam os versos de sentimentos ou de abordagem 

introspectiva. Sua poesia é antilírica, presa ao real e direcionada ao intelecto, não às emoções. 

 

10. A 

A antítese trata da aproximação de palavras com sentidos opostos. A alternativa (E) traz o adjetivo 

“amarga”, opondo-se à doçura do açúcar. Já na expressão “usinas escuras”, temos uma oposição à 

brancura do açúcar. Logo, é a única alternativa que apresenta, de fato, uma oposição clara entre as 



Literatura 
 

palavras. Nenhuma alternativa traz palavras que se opõem ao que foi pedido no enunciado, pois falam 

de situações que se completam. 
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Determinantes: propriedades 

 

Resumo 

 

Propriedades dos determinantes 

Matriz transposta: 

Det At = det A 

 

Casos em que o determinante é nulo: 

- Quando todos os elementos de uma fila ( linha ou coluna) são nulos, o determinante dessa matriz é nulo. 

2    0    3

1    0    4

3    0    5

 = 0 

 

- Se duas filas de uma matriz são iguais, então seu determinante é nulo. 

7    0    8

1    2    3 0

1    2    3

=  

 

- Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então seu determinante é nulo. 

2    1    3

4    2    6 0

5    1    4

=  

 

- Se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de 

filas paralelas, então seu determinante é nulo. 

a    b    2a + 3b

c    d    2c + 3d 0

e    f     2e + 3f

=  

 

Troca de fileiras: 

Ao trocarmos duas fileiras de uma matriz quadrada, seu determinante fica multiplicado por -1. 

a    b    c

d    e    f

g    h    i

K=                            

d    e    f

a    b    c

g    h    i

K= −  
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Multiplicação de uma fila por uma constante: 

Multiplicando toda uma fileira por uma constante real, o determinante dessa matriz fica multiplicado pela 

mesma constante. 

a    b

c    d
K=                        

a    b

 c       d
K

 
=  

Já se multiplicarmos todos os elementos da matriz por uma constante real α, temos que: 

det (αA) = αn . det A 

em que n é a ordem da matriz. 

• det (A.B) =  det A . det B 

• det (An) = (det A)n 

• det A-1 = (det A)-1 

 

Ou seja, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz. 

Sendo assim, fica fácil reparar que, se uma determinada matriz tiver determinante valendo 0, então ela não 

é inversível.  
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Exercícios 

 

1. Sejam A, B e C matrizes reais 3x3, tais que A.B = C-1, B = 2A e det C = 8. Então, |det A| vale: 

a) 
1

16
  

b) 
1

8
 

c) 1 

d) 8 

e) 16 

 
 

2. Considere as matrizes: 

 2    1

-3    4
A

 
=  
 

 e 
 3    -1

-2    2
B

 
=  
 

 

É correto afirmar que o determinante da matriz A.B é 

a) 32 

b) 44 

c) 51 

d) 63 

 
 

3. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3 com det(A) = 3 e se k é um número real tal que det(kA) = 192, 

então o valor de k é:  

a) 4  

b) 8  

c) 32  

d) 64  

e) 96 

 

4. Considere a matriz A = 

cos 2 sen

3 1 3

sen 0 cos

  
 
 
 −   

 .Sabendo-se que sen cos = −  , em que 

0 2    , o determinante da matriz inversa de A, indicado por Det 
1

A
−

, vale: 

a) –1. 

b) 0. 

c) 1. 

d) 2. 

e) –5. 
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5. M é uma matriz quadrada de ordem 3, e seu determinante é det M = 2. 

O valor da expressão det M + det (2M) + det (3M) é: 

a) 12 

b) 15 

c) 36 

d) 54 

e) 72 

 

 

6. Sejam A e B matrizes 3 × 3 tais que detA = 3 e detB = 4. Então det(A.2B) é igual a: 

a) 32. 

b) 48. 

c) 64. 

d) 80. 

e) 96. 

 

 

7. Seja A uma matriz quadrada de ordem 2 com determinante maior que zero e 
1

A
−

 a sua inversa. Se 
1

16.Det A Det (2A)
− = , então o determinante de A vale: 

a) 4. 

b) 6. 

c) 8. 

d) 2. 

e) 16. 

 

 

8. A Sendo A uma matriz real quadrada de ordem 3, cujo determinante é igual a 6, qual o valor de x na 

equação 
1

det(2A.A ) 4x
− = ?  

a) 72  

b) 18  

c) 12  

d) 2  

e) 

1

2  
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9. A é uma matriz quadrada de ordem 2 e det(A) = 7. Nessas condições, det(3A) e det(
1

A
−

) valem, 

respectivamente: 

a) 7 e –7. 

b) 21 e 1/7. 

c) 21 e –7. 

d) 63 e –7. 

e) 63 e 1/7. 

 

10. Considere a matriz quadrada de ordem 3, 

cos x 0 senx

A 0 1 0

senx 0 cos x

− 
 

=  
  

, onde x é um número real. 

Podemos afirmar que: 

a) A não é invertível para nenhum valor de x. 

b) A é invertível para um único valor de x. 

c) A é invertível para exatamente dois valores de x. 

d) A é invertível para todos os valores de x. 
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Gabarito 

 

1. B 

Se B = 2A, então Det B = Det 2A. 

Como A é de ordem 3, então 
3

Det 2A 2 Det A=8Det A= , logo B=8Det A 

Se Det C = 8, então 
1 1

Det C
8

− = . 

Se A.B= 
1

C
−

, então 

1

1

Det(A.B) Det C

Det A.Det B=Det C

1
Det A.8Det A

8

1

64

1 1
Det A

64 8

−

−

=

=

=

=  = 

 

Como se deseja |det A|= 
1

8
. 

 

2. B 

Det(A.B) Det A.Det B=  

Det A= 11, Det B = 4 

Det (A.B)=11.4=44 

 

3. A 
3

k 4

= = =

=

=

 

 

4. C 

Calculando o determinante pela Regra de Sarrus: 

1

sen cos

1 6sen 6sen 1

1
DetA 1

DetA

−

=  −  + +  − 

 = − 

+ =

+  −  =

= =
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5. E 

Det M 2

54 16 2 72

=

= =

= =

+ + =

 

 

6. E 

( ) Det A.Det 2B

3.

Det A.2B

.4=96

=
 

 

7. D 

Sabendo que 
1 1

Det A
Det A

− =  

1
16.Det A Det (2A)

1

Det A

Det A 2

− =

=

=

=

 

 

8. D 
1

1

det(2A.A ) 4x

det  2A. det A 4x

1

6

8 4x

x 2

−

−

=

=

=

=

=

 

 

9. E 

1

DetA 7

1 1
Det A

Det A 7

−

=

= =

= =

 

 

10. D 

Calculando o determinante pela regra de Sarrus 

cosx 0 senx cosx 0

0 1 0 0  1

senx 0 cosx senx 0

− 
 
 
  

+ + + + + =
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Como DetA 0 , para todos os valores de x, logo é invertível para todos os valores de x. 
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Métodos de resolução de sistemas lineares 

 

Resumo 

 

Sistema de equações lineares 

Um sistema de equações lineares é simplesmente um conjunto de equações lineares.  

Definição: Um sistema de m equações lineares em n variáveis (ou incógnitas) é um conjunto de equações 

lineares da forma: 

 

onde 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑘 para i = 1, ..., m, j = 1, ..., n e k = 1, ..., m, são constantes reais, chamados os coeficientes do 

sistema. 

 

Operações Elementares:  

1. Trocar duas equações do sistema de posição.  

2. Substituir uma equação pela mesma equação multiplicada por um escalar diferente de 0.  

3. Substituir uma equação pela mesma equação somada a outra equação multiplicada por um escalar. 

 

Método de escalonamento 

Um sistema linear é dito escalonado se a última linha tiver apenas uma incógnita, a penúltima duas, e assim 

sucessivamente até a primeira linha onde terão todas as incógnitas. Segue exemplo de um sistema 

escalonado: 

 

Procedimentos para escalonar um sistema 

• Fixamos como 1ª equação uma das que possuam o coeficiente da 1ª incógnita diferente de zero. 

• Utilizando as propriedades de sistemas equivalentes, anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita 

das demais equações. 

• Anulamos todos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação. 

• Repetimos o processo com as demais incógnitas, até que o sistema se torne escalonado. 
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Exemplo: 

Dado o sistema linear: 

 

Vamos resolver o sistema pelo método de escalonamento. 

 

 

 

 

 

Método da substituição 

Solução de sistemas pelo método da substituição. 

Passo 1: Escolher uma incógnita e calcular seu valor algébrico. 

Passo 2: Substituir o valor algébrico da incógnita na outra equação. 

Passo 3: Calcular o valor numérico de uma das incógnitas. 

Passo 4: Substituir o valor numérico de x em qualquer uma das duas equações e encontrar o valor 

numérico de y. 

 

Exemplo: Encontre a solução do sistema a seguir: 

 

 

Solução: Primeiramente, escolha uma incógnita para isolar. Para esse sistema, isolaremos y 

na primeira equação. Observe os cálculos na seguinte imagem: 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
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Por meio dos passos 2 e 3, substitua y na outra equação e encontre o valor numérico de x, como na 

imagem: 

 

 

Após encontrar o valor numérico de x, escolha uma das equações para cumprir o quarto e último passo: 

obter o valor numérico de y. Escolhemos, para isso, a primeira equação. Observe: 

 

 

A solução desse sistema é S = {5, 2}. 

 

Classificação de um sistema linear 

Um sistema linear é classificado de acordo com o número de soluções. Podemos ter: 

 

• Sistema possível e determinado (SPD): tem apenas uma solução. 

O sistema     é possível e determinado pois o par ordenado (1,6) é sua única solução. 

 

• Sistema possível indeterminado (SPI): tem infinitas soluções. 

O sistema  apresenta infinitas soluções como por exemplo: (1,1,2), (0,2,4), (1,0,1), 

…. . 

 

 

 

 

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/sistemas-lineares-equacoes-metodo-substituicao.htm
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/aaaa5.jpg
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/aaaa6.jpg
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• Sistema Impossível (SI): não tem solução. 

O sistema  não possui nenhum par ordenado que satisfaça as duas equações ao mesmo 

tempo. 

 

O processo de escalonamento pode também ser utilizado na discussão de sistemas lineares, porém é mais 

conveniente utilizar o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes aliado ao escalonamento. 

1º) Calcula-se o determinante; 

• Se o determinante for diferente de zero, temos as condições dos parâmetros para que o sistema seja 

SPD; 

2º) Assumimos o determinante igual a zero e substituímos no sistema; 

3º) Escalonamos o sistema obtido até a última linha; 

 

Exemplo: 

Discuta o sistema {
𝑎𝑥 + 2𝑦 = 1

𝑥 + 𝑦 = 𝑏
 

 

1º) Calculamos o determinante: 

𝐷 = |
𝑎 2
1 1

| 

𝐷 = 𝑎 − 2 

Se 𝐷 ≠ 0 → 𝑎 ≠ 2, teremos SPD (Sistema Possível e Determinado) 

 

2º) Assume D=0, logo a=2 e substituímos no sistema: 

{
2𝑥 + 2𝑦 = 1

𝑥 + 𝑦 = 𝑏
 

Resolvendo temos que 𝑏 = 1
2⁄  

Logo, temos 

𝑎 ≠ 2 → SPD 

𝑎 = 2 𝑒 𝑏 = 1
2⁄  →SPI 

𝑎 = 2 𝑒 𝑏 ≠ 1
2⁄ →SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/aaaa7.jpg
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Exercícios 

 

1. Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas 

colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta 

os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria 

R$ 3 800,00. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria R$ 3 400,00. A televisão mais a estante 

sairiam por R$ 4 200,00. Um cliente resolveu levar duas televisões e um sofá que estavam na 

promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. 

O valor total, em real, pago pelo cliente foi de 

a) 3 610,00. 

b) 5 035,00. 

c) 5 415,00. 

d) 5 795,00. 

e) 6 100,00. 

 

 

2. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do 

tipo P(t) = A + Bcos(kt) em que A, B e k são constantes reais positivas e t representa a variável tempo, 

medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas 

sucessivas pressões máximas.  

Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: 

 

A função P(t) obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi  

a) P(t) = 99 + 21cos(3 t)  

b) P(t) = 78 + 42cos(3 t)  

c) P(t) = 99 + 21cos(2 t)  

d) P(t) = 99 + 21cos(t)  

e) P(t) = 78 + 42cos(t) 
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3. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera duas vezes, somente com vídeos e fotos. Na 

primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível 

realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de 

imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de 

memória exclusivamente fotos, com a mesma qualidade das anteriores. 
Disponível em: www.techlider.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 

O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é 

a) 200. 

b) 209. 

c) 270. 

d) 340 

e) 475. 

 

 

4. A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais, que possuem seção transversal na forma 

de um quadrado de lado 2m, são insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de 

enchentes. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de 

lado igual ao dobro das anteriores, permitindo uma vazão de 400m3/s. O cálculo da vazão V (em m3/s) 

é dado pelo produto entre a área por onde passa a água (em m2) e a velocidade da água (em m/s).  

Supondo que a velocidade da agua não se alterou, qual era a vazão máxima? 

a) 25m3/s 

b) 50m3/s 

c) 100m3/s 

d) 200m3/s 

e) 300m3/s 
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5. Na figura estão representadas três retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de intersecções 

entre as retas, e A, B e C s pontos de intersecções dessas retas com o eixo x. 

 

Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de três equações e duas incógnitas que  

a) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos P, Q e R, pois eles indicam onde 

as retas se intersectam.  

b) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos A, B e C, pois eles indicam onde 

as retas intersectam o eixo das abscissas.  

c) possui infinitas soluções reais, pois as retas se intersectam em mais de um ponto.  

d) não possui solução real, pois não há ponto que pertença simultaneamente às três retas.  

e) possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em que se intersectam. 

 
 

6. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório, que está 

desregulado. A temperatura T, em graus Celsius, no escritório, varia de acordo com a função 

 

, sendo h o tempo, medido em horas, a partir da meia-noite e A e B os parâmetros que o técnico precisa 

regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26°C, a mínima 18°C, 

e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. 

Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? 

a) A = 18 e B = 8 

b) A = 22 e B = -4 

c) A = 22 e B = 4 

d) A = 26 e B = -8 

e) A = 26 e B = 8 
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7. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20,00 ao participante, 

cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$ 10,00. 

Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu 

R$100,00. 

Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? 

a) 30 

b) 36 

c) 50 

d) 60 

e) 64 

 

 

8. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo 

(verde-amarelo-vermelho), a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos, e o tempo em que a luz 

verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica 

acesa, em cada ciclo, durante X segundos e cada ciclo dura Y segundos.  

Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y?  

a) 5X – 3 Y + 15 = 0  

b) 5X – 2Y + 10 = 0  

c) 3X – 3Y + 15 = 0  

d) 3X – 2Y + 15 = 0  

e) 3X – 2Y + 10 = 0 

 
 

9. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de 

ferro e zinco e tolerantes a seca. Em média, para cada 100g de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 mg 

e o de zinco é de 2,0 mg. Para 100 g de feijão, é de 7 mg o teor de ferro e de 3mg o de zinco. Sabe-se 

que as necessidades diárias do dois micronutrientes para uma pessoa é de aproximadamente 

12,25mg de ferro e de 10mg de zinco.  
Disponível em http://www.empraba.br. Acesso em: 29 de abril de 2010. (adaptado) 

Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco 

ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os 

nutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer 

diariamente de arroz e feijão, respectivamente? 

a) 58 g e 456 g. 

b) 200 g e 200 g. 

c) 350 g e 100 g. 

d) 375 g e 500 g. 

e) 400 g e 89 g. 

 

 

http://www.empraba.br/
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10.  Uma c0ompanhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que 

são roubados, em média, 150 carros por ano.  

O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y, e as 

marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros 

roubados da marca Y é:  

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 

e) 60 
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Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. A 

 

 

3. C 

 

 
4. B 

 

 

5. D 
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6. B 

 

 

7. A 

 

 

8. B 

 

 

9. C 
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10. B 
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Operações com Polinômios 

 

Resumo 

 

Definição 

Expressão polinomial ou polinômio na variável x é toda expressão da forma: 

1 2 2 1

1 2 2 1 0...n n n

n n na x a x a x a x a x a− −

− −+ + + + + +  

 

→ an, an-1, ..., a2, a1 e a0 são números denominados coeficientes. 

→ n é um  número inteiro positivo ou nulo. 

→ o maior expoente de x, com coeficiente não nulo, é o grau da expressão. 

→ As parcelas do polinômio são chamados de monômios. 

 

Operações 

• Adição e subtração: 
Quando dois polinômios apresentam monômios semelhantes, podemos adicioná-los ou subtraí-los. Veja 

o exemplo: 

Sendo A(x) = 3x4 + 2x2, B(x) = -x4 + 2x3 e C(x) = 2x3 + 4x2, vamos calcular A(x) + B(x) – C(x): 

A(x)+B(x)-C(x) =  (3x4 + 2x2) + ( -x4 + 2x3) - ( 2x3 + 4x2) 

             =  3x4 + 2x2 – x4 + 2x3 - 2x3 - 4x2 

             = 2x4 - 8x2. 

 

• Multiplicação: 

Multiplicamos cada termo de um polinômio por todos os termos do outro polinômio, usando a distributiva. 

Veja o exemplo: 

Sendo A(x) = (2x - 3) e B(x) = (3x2+ 4x - 5), vamos calcular A(x) x B(x): 

A(x) x B(x) = (2x - 3)(3x2 + 4x - 5) = 6x3 + 8x2 - 10x - 9x2 - 12x + 15 

Reduzindo os termos semelhantes, temos: 6x3 - x2 - 22x + 15. 

 

• Divisão: 

Dividir o polinômio P(x) pelo polinômio D(x), sendo o grau de P(x) maior do que o de D(x), significa 

encontrar o quociente Q(x) e o resto R(x), tais que: 

( ) ( ) ( ) ( ).P D Qx Rx x x= +  

→ Grau do quociente: Gr(Q) = Gr(P) - Gr(D) 

→ Grau do resto: Gr(R) < Gr(D)  

 

Agora, vamos aprender algumas técnicas para dividir polinômios! 
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Método da chave 

Este método consiste em literalmente montar a conta de divisão na chave. Veja o exemplo: 

Sejam f(x)=2x3−4x2+3x−8 e g(x)=x2+2x−4. Iremos dividir f(x) por g(x). Primeiro dispomos os polinômios na 

chave. 

 

O objetivo é encontrar qual termo multiplicado por x2 irá resulta em 2x3. No caso, o termo que faz isso é 2x, 

pois 2x3/x2= 2x. Ele é colocado no espaço do quociente. 

 

Agora, distribuímos o 2x por todo o polinômio divisor, trocando o sinal de cada termo (para que sejam 

subtraídos). O resultado é somado ao polinômio dividendo: 

 

Agora, o objetivo é encontrar um termo que multiplica x2 e resulta em −8x2. Neste caso, o termo é −8, não é 

necessário colocar x pois o grau já é o mesmo. Ele é colocado ao lado do 2x que já estava no quociente: 

 

Agora distribuímos −8 encontrado pelo divisor. Os resultados novamente são colocados abaixo do 

dividendo, com os sinais trocados (para indicar que serão subtraídos). 

 

 

Agora repare que o resto da divisão (27x+16) possui grau 1 e o divisor possui grau 2. Quando o resto possui 

grau menor do que o divisor, a divisão está encerrada. Assim, o quociente é 2x−8 e o resto é 27x+16. 
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Exercícios 

 

1. Se A(x) = x2 – x + 1, B(x) = (x – 2)2 e C(x) = -3x, calcule A(x) + B(x).C(x). 

a) -3x3 + 13x2 – 13x + 1 

b) 3x3 + 13x2 + 13x + 1 

c) -3x3 - 13x2 – 13x - 1 

d) 3x3 + 13x2 + 13x + 1 

e) -3x3 + 13x2 – 13x - 1 

 
 

2. Ao redor do jardim da casa de Carlos, vai ser construída uma calçada revestida de pedra. As medidas 

estão em metros. 

 

Escreva, na forma reduzida, um polinômio que expresse a área ocupada pela calçada. 

a) 4x² - 28x 

b) x² + 28x 

c) 4x² + x 

d) x² -  28x 

e) 4x² + 28x 

 
 

3. Seja p(x) um polinômio divisível por (x-2). Se dividirmos o polinômio P(x) por (x2+2x), obteremos como 

quociente o polinômio (x2-2) e resto igual a R(x). Se R(3)=6, então, a soma de todos os coeficientes de 

P(x) é igual a: 

a) -38 

b) -41 

c) 91 

d) 79 
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4. Sejam Q(x) e R(x) o quociente e o resto, respectivamente, da divisão do polinômio x3 – 6x2 + 9x - 3 pelo 

polinômio x2 - 5x + 6, em que x pertence aos reais. 

O gráfico que representa a função real definida por P(x) = Q(x) + R(x) é: 

 

 

 

 

 

5. Qual é o polinômio que ao ser multiplicado por 
3 2( ) 3 2 5 4g x x x x= + + −  tem como o resultado o 

polinômio 
6 5 4 3 2( ) 3 11 8 9 17 4h x x x x x x x= + + + − + ? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

6. O termo independente de x no desenvolvimento da expressão algébrica ( ) ( )
3 2

2 21 2x x x− + + + é: 

a) 4 

b) -4 

c) 8 

d) -8 

 

7. Considerando-se que o polinômio 
3 2( )P x x ax bx c= + + +   tem 1 como raiz dupla e 3 como raiz 

simples, é correto afirmar que o resto da divisão de P(x) por (x+1) é: 

a) -20 

b) -18 

c) -16 

d) -14 

e) -2 



 
 

 

 

5 

Matemática 
 

8. O resto da divisão de ( )642 1+  por  ( )322 1+   é igual a: 

a) 1 

b) 0 

c) 4 

d) 2 

 

9. Se uma das raízes do polinômio 
4 2( ) 8P x x x ax b= − + +    é 2 e P(1) = 9, então o valor de 

5 4a b−   é: 

a) -64 

b) -28 

c) 16 

d) 24 

 

10. O quociente e o resto da divisão do polinômio x² + x – 1 pelo binômio x + 3 são, respectivamente:  

a) x – 2 e 5  

b) x + 2 e 6  

c) x – 3 e 2  

d) x + 1 e 0  

e) x – 1 e  −2 
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Gabarito 

 

1. A 

B(x) = x2 – 4x + 4 

B(x).C(x) = -3x.( x2 – 4x + 4) = -3x3 + 12x2 – 12x 

A(x) + B(x).C(x) = x2 – x + 1 - 3x3 + 12x2 – 12x = -3x3 + 13x2 – 13x + 1 

 

2. E 

A(total) = (2x + 10)·(2x + 4) 

A(total) = 4x² + 8x + 20x + 40 

A(total) = 4x² + 28x + 40 

A(calçada) = A(total) - A(jardim) 

A(calçada) = 4x² + 28x + 40 - 40 

A(calçada) = 4x² + 28x 

 

3. B 
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4. A 

 

 

 

5. E 
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6. B 

 

     

7. C 

 

 

8. D 

 
 

9. A 

 

 

10. A 
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Polinômios: teorema do resto e dispositivo prático de Briot-Ruffini 

 

Resumo 

 

Algoritmo de Briot-Ruffini 
Este dispositivo só pode ser utilizado para efetuar uma divisão em que o polinômio divisor é da forma (x - a) 

Chamemos de p(x) o polinômio a ser dividido e h(x) o divisor no qual h(x) = x - a. Com isso, a estrutura do 

dispositivo é a seguinte: 

 

Vejamos um exemplo: 

p(x) = x2 + 4x + 3 e h(x) = x + 1 

 

Agora, para preencher o restante, multiplique esse termo repetido pela raiz a, ou seja, -1. O resultado será 

somado ao próximo coeficiente de p(x), ou seja, 4. 

 

Repita o processo até completar toda a parte de baixo do dispositivo.   

 

Assim, obtemos o resto 0 e um quociente q(x) = 1x + 3. Ou seja, podemos reescrever p(x) como (x + 1)(x + 3). 
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Teorema do Resto 
Na divisão de um polinômio p(x) pó rum divisor do primeiro grau d(x) = ax + b, é possível calcular diretamente 

o resto dessa divisão sem a necessidade de se calcular o quociente. Para tal, substituímos em p(x) o valor 

da raiz de d(x), ou seja: 

( ) ( / )r x p a b= −  

Ex.: Calculando o resto de p(x) = x2 + 4x + 3 por e h(x) = x + 1, que já sabemos que vale 0. 

Primeiro, calculamos a raiz de h(x). 

h(x) = 0 = x + 1 

x = - 1 

 

Agora, calculamos p(-1). 

p(-1) = (-1)2 + 4(-1) + 3 = 0. 

 

Como queríamos, vimos que r = p(-1) = 0. 
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Exercícios 

 

1. Um polinômio p(x) dividido por x+1 deixa resto 16; por x-1 deixa resto 12, e por x deixa resto -1. 

Sabendo que o resto da divisão de p(x) por (x+1)(x-1)x é da forma ax2+bx+c, então o valor numérico 

da soma das raízes do polinômio ax2+bx+c é: 

a) 3/5 

b) 2 

c) 2/15 

d) 4 

e) -2 
 
 

2. Sabe-se que na equação x3+4x2+x-6=0, uma das raízes é igual à soma das outras duas. O conjunto 

solução (S) desta equação é: 

a) S={-3,-2,-1} 

b) S={-3,-2,+1} 

c) S={+1,+2+3} 

d) S={-1,+2,+3} 

e) S={-2,+1,+3] 

 

 

3. Se 2 é raiz dupla do polinômio p(x) = 2x4– 7x3 + 3x2 + 8x – 4, então a soma das outras raízes é  

a) -1.  

b) -0,5.  

c) 0.  

d) 0,5.  

e) 1. 
 
 

4. A divisão do polinômio por é igual a:  

a) x – 3 

b) x + 3  

c) x – 6  

d) x + 6 
 
 

5. Qual o valor de m para que o polinômio x3 + 2x2 – 3x + m ao ser dividido por x + 1, deixe resto 3? 

a) 2 

b) -1 

c) 3 

d) 4 

 

 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

6. Um dos fatores do polinômio Outro fator desse polinômio é: 

a) (x+8) 

b) (x-5) 

c) (x+4) 

d) (x-1) 

e) (x+1) 

 

 

7. Considere os polinômios 

  
 

Sobre as raízes da equação q(x)=0, é correto afirmar que: 

a) a soma de todas as raízes é igual a 1. 

b) duas raízes são inteiras. 

c) duas raízes são números complexos, um localizado no 1° quadrante e outro localizado no 3° 

quadrante do plano de Argand-Gauss. 

d) a soma das raízes inteiras é 2. 

  

 

8. Dividindo-se o polinômio 
4( ) 3 2 ³ 1= − + +p x x x mx  por (x – 1) ou por (x + 1), os restos são iguais. 

Nesse caso, o valor de m é igual a 

a) -2 

b) -1 

c) 1 

d) 2 

e) 3 

 

 

9. O polinômio ( ) ³ ²= + +p x ax bx cx , nos reais, é divisível por (x – 1). Podemos afirmar que p(p(1)) é 

a) -1 

b) 0 

c) 1 

d) a + b + c 

e) – a + b – c  
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10. Considere o polinômio 
4 3 2( ) 2 7 8 12= + − − +p x x x x x . Se p(2) = 0 e p(-2) = 0, então as raízes de p(x) 

são 

a) – 2, 0, 1 e 2 

b) – 2, - 1, 2 e 3 

c) – 2, - 1, 1 e 2 

d) – 2, - 1, 0 e 2 

e) – 3, - 2, 1 e 2 
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Gabarito 

 

1. c 

 

 

2. B 
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3. B 

 

 

4. B 

 

 

5. B 

Utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, temos: 

 

 

 

       Como o resto deve ser 3, temos: 4 + m = 3 => m = 3 – 4 = – 1.  

 

6. E 

 

   – 1 1    2   – 3        m   

 1    1   – 4      4 + m 
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7. A 

 

 

8. D 

 

 

9. B 

 

 

10. E 
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Exercícios: Probabilidades (Fuvest, Unicamp e Unesp)  
 

Exercícios 

 

 

1. Uma seta aponta para a posição zero no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo 

lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou mover-se uma unidade para a esquerda, cada uma 

dessas três possibilidades com igual probabilidade. 

 
Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte à posição inicial? 

a) 

1

9   

b) 

17

81   

c) 

1

3   

d) 

51

125   

e) 

125

243   

 

 

2. Dois números reais de 0 a 4, e que podem ser iguais, serão sorteados ao acaso. Denotando-se esses 

números por x e y, a probabilidade de que eles sejam tais que 
2 2 1x y+ 

 é igual a 

a) 

1

20   

b) 64



  

c) 20



 

d) 16



 

e) 8
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3. O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a 

probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de 3/5. Na segunda, a probabilidade se reduz para 

1/4. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual a 

a) 17/20. 

b) 7/10. 

c) 3/10. 

d) 3/20. 

 
 

4. Lançando-se determinada moeda tendenciosa, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade 

de sair coroa. Em dois lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a 

a) 1/2. 

b) 5/9. 

c) 2/3. 

d) 3/5. 

 

 

5. Em uma urna, há bolas amarelas, brancas e vermelhas. Sabe se que: 

I. A probabilidade de retirar uma bola vermelha dessa urna é o dobro da probabilidade de retirar 

uma bola amarela. 

II. Se forem retiradas 4 bolas amarelas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola vermelha 

passa a ser 1/2. 

III. Se forem retiradas 12 bolas vermelhas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola branca 

passa a ser 1/2. 

A quantidade de bolas brancas na urna é 

a) 8. 

b) 10. 

c) 12. 

d) 14. 

e) 16. 
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6. Dois dados convencionais e honestos foram lançados ao acaso. Sabendo-se que saiu o número 6 em 

pelo menos um deles, a probabilidade de que tenha saído o número 1 no outro é igual a: 

a) 

2

9   

b) 

8

11   

c) 

2

11   

d) 

1

6   

e) 

1

18   
 

 

7. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto (ou amigo-oculto). Cada nome é escrito 

em um pedaço de papel, que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A 

probabilidade de que nenhum participante retire seu próprio nome é: 

a) 

1

4  

b) 

7

24  

c) 

1

3  

d) 

3

8  

e) 

5

12  
 
 

8. Um dado não tendencioso de seis faces será lançado duas vezes. A probabilidade de que o maior valor 

obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a 

a) 1/3. 

b) 1/5. 

c) 1/7. 

d) 1/9. 

  



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

9. Uma colher foi solta 978  vezes ao acaso em direção ao chão. O registro da posição em que ela caiu 

sobre o chão está indicado na tabela. 

 

 

 

 

 

total de 

lançamentos 

652  326  978  

 
Usando as informações da tabela, é correto concluir que a probabilidade de a colher cair sobre o chão 
virada para cima é a mesma probabilidade de se obter, no lançamento de um dado convencional 
honesto de seis faces, um número  

a) maior que 4.    

b) primo.    

c) menor que 6.    

d) múltiplo de 5.    

e) maior que 2.   
 
  

10. Um dado convencional e uma moeda, ambos não viciados, serão lançados simultaneamente. Uma das 

faces da moeda está marcada com o número 3 e a outra com o número 6 A probabilidade de que a 

média aritmética entre o número obtido da face do dado e o da face da moeda esteja entre 2 e 4 é igual 

a: 

a) 

1

3     

b) 

2

3     

c) 

1

2     

d) 

3

4     

e) 

1

4     
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Gabarito 

 

1. B 

 

2. B 

 

 

3. B 
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4. B 

 

 

5. C 

 

 

6. C 

No lançamento de dois dados honestos existem 36 resultados possíveis, representados pelos pares (1; 

1), (1; 2), (1; 3), … (6; 6). Se saiu o número 6 em pelo menos um dos dados então 

foi sorteado um dos 11 pares seguintes. (1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6), (6; 6), (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4) ou 

(6; 5). A probabilidade de sair o número 1 no outro dado é, portanto 

2

11  
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7. D 

 

 

 

8. D 

 

 

9. E 

 

 

10. A 
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Recursos estilísticos e efeitos expressivos 
 

Resumo 

 

No que diz respeito ao trabalho com os recursos estilísticos, devemos levar em consideração que se trata de 

um ramo da linguística voltado para a análise de meios afetivo-expressivos da língua. Em outras palavras, 

seria o estudo destinado a um caráter mais descritivo e mais interpretativo que se pode obter a partir das 

possibilidades que a língua nos proporciona. 

O resultado desse uso inventivo da língua é a criação expressiva individual, ou seja, os efeitos expressivos. É 

importante frisar que tais efeitos não se revelam absolutos; senão, relativos. Essa relativização dos efeitos 

expressivos decorre do contexto. O diminutivo, por exemplo, pode ter valor afetivo; no entanto, apenas a 

situação de seu uso poderá nos dizer se ele reforça a humildade do personagem, ou sugere a linguagem 

infantil, ou expressa o cuidado do rapaz com sua amada... 

Por fim, é importante ressaltar que o recurso estilístico, em muitos casos, apresenta-se como uma forma de 

desvio em relação ao padrão normativo, explorando aspectos fonéticos, lexicais e sintáticos.  

 

Fonético 

Levaremos em consideração os recursos estilísticos fonéticos presentes na língua, verificando estreita 

relação entre o som e sua implicação expressiva dentro do contexto em que se insere.  

Exemplo: Os sinos, de Manuel Bandeira: 

Os sinos 

Sino de Belém, 

Sino da Paixão... 

Sino de Belém, 

Sino da Paixão... 

Sino do Bonfim!... 

Sino do Bonfim!... 

Sino de Belém, pelos que inda vêm! 

Sino de Belém bate bem-bem-bem. 

Sino da Paixão, pelos que lá vão! 

Sino da Paixão, bate bão-bão-bão. 

Sino do Bonfim, por quem chora assim?... 

Sino de Belém, que graça ele tem! 

Sino de Belém bate bem-bem-bem-bem. 

(...) 

Sino de Belém, como soa bem! 

Sino de Belém, bate bem-bem-bem. 

Sino da Paixão... Por meu pai?... – Não! Não!... 

Sino da Paixão bate bão-bão-bão. 

Sino do Bonfim, baterás por mim? 

Sino de Belém, 

Sino da Paixão... 

Sino da Paixão, pelo meu irmão... 

Sino da Paixão, 

Sino do Bonfim... 

Sino do Bonfim, ai de mim, por mim! 

Sino de Belém, que graça ele tem! 
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Temos a presença de figuras de sonoridade: aliteração e onomatopeia. 

• Aliteração: repetição de fonemas idênticos ou parecidos no início de várias palavras na mesma frase 

ou verso, visando obter efeito estilístico → repetição do fonema consonantal /b/ reproduz, no plano 

sonoro, o tanger dos sinos. 

• Onomatopeia: formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos de que 

a língua dispõe, de um som natural a ela associado → Enquanto o segmento “bem-bem-bem” sugere 

o som metálico e alegre “pelos que inda vêm” (os batizados); o “bão-bão-bão”, o dobre de finados 

“pelos que lá vão” (os mortos). 
 

Vejamos agora como a métrica também pode atuar expressivamente: 

 

Tu, ontem, 

Na dança 

Que cansa, 

Voavas 

Co’as faces 

Em rosas  

Formosas 

De vivo, 

Lascivo 

Carmim. 
                                                         Casimiro de Abreu 

 

Perceba que o poema de Casimiro de Abreu fala de uma dança que desgasta fisicamente a mulher: a dança 

está, sonoramente, sugerida pela métrica de duas sílabas (versos dissílabos). Inclusive, provavelmente se 

trata de movimentos de dois passos que se repetem continuamente.  

Entrando no semântico, o desgaste físico produzido por esses movimentos está expresso pela metáfora 

“rosas”, que, por isso, também apresenta expressividade no contexto em que foi utilizada. 

As rimas também podem ser utilizadas como recursos expressivos. Observe: 

 

Porto parado 

No movimento 

lento 

das barcaças 

amarradas 

o dia, 

sonolento 

vai inventando as variações das nuvens... 
                                                                           QUINTANA, Mario. Quintana de bolso. Porto Alegre: L&PM, 2006. 
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Lexical 

No aspecto lexical, desta destacamos a utilização de determinados vocábulos em uma situação específica, 

com o intuito de estabelecer efeitos expressivos relevantes para a modificação da análise inicial de um texto. 

Vamos ao exemplo, novamente com uma poesia de Manuel Bandeira: 

Jaime Cortesão 

Honra ao que, bom português, 

Baniram do seu torrão; 

Ninguém mais que ele cortês, 

Ninguém menos cortesão. 
     Manuel Bandeira 

 

Note o jogo de palavras feito com a ausência e presença do sufixo "-ão" em cortês/cortesão, cujo intuito foi 

enfatizar o caráter de Jaime Cortesão e também fazer uma denúncia à perseguição que o vitimou.  

Outra observação a ser feita sobre os recursos de natureza lexical diz respeito aos aspectos expressivos das 

palavras em termos semânticos e morfológicos que, porém, não podem ser completamente separados dos 

aspectos sintáticos e contextuais. Podemos notar a estilística em favor do valor afetivo e expressivo das 

diversas classes de palavras.  

Eis um exemplo: 

“Não quero a rosa que me dás, quero a rosa que tu és.” 

 

A metaforização do termo "flor" representa a conversão de um substantivo concreto em abstrato. A alusão à 

flor passa a valer das características que esse tipo de flor possui. Com isso, há uma relação entre o sentido 

denotativo e conotativo, determinantes para esse efeito expressivo.  

 

Sintático 

O terceiro e último recurso estilístico é o de natureza sintática. Vamos a um exemplo, retirado do texto de Machado 

de Assis: 

“É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele (e não deixei-o) na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo 

na (e não à) cidade”. 

Observe que, no trecho acima, retirado do livro Memórias póstumas de Brás Cubas, capítulo LXVIII, os desvios 

gramaticais se converteram em interessantes recursos estilísticos. Todavia, o que devemos destacar é que essas 

transgressões possuem intencionalidade, haja vista que possuem um determinado efeito expressivo: reproduzir 

com fidelidade a fala do escravo Prudêncio. Sendo assim, a fala do escravo é caracterizada por alguém que não 

teve a oportunidade de obter educação regular em termos escolares. 

Outra forma de manifestação do recurso estilístico de ordem sintática ocorre quando se constrói uma gradação 

sintático-semântica. Essa sequência – não mera enumeração – pode ser ascendente ou descendente em uma 

mesma sequência e demonstra uma intensidade gradativa, até o momento em que atingimos o clímax da 

construção. Eis dois exemplos:  

Exemplo:  "Tão dura, tão áspera, tão injuriosa palavra é um Não". (Padre Antônio Vieira) 

Exemplo:  "Eu era pobre. Era um subalterno. Era nada". (Monteiro Lobato) 
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Observe que, nos dois exemplos, a adjetivação foi utilizada com o intuito de criar uma gradação de intensidade, 

culminando no clímax de cada um dos períodos. No exemplo 1, notamos que o vocábulo “Não” é iniciado por letra 

maiúscula, o que auxilia no efeito estilístico produzido: a ênfase sobre o quão desagradável é determinada palavra. 

Por sua vez, o exemplo 2, por meio dos adjetivos “pobre” e “subalterno” e do pronome “nada”, apresenta a visão 

estereotipada que muitas vezes se realiza sobre as classes sociais desfavorecidas economicamente.  

Por fim, cabe destacar que algumas figuras de linguagem, mais especificamente de sintaxe, também são 

representantes de recursos expressivos sintáticos. Exemplifiquemos algumas: 

 

Polissíndeto 

Repetição enfática de conjunção entre as orações do período ou dos termos de uma oração. 

“Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua”. (Olavo Bilac) 

"O quinhão que me coube é humilde, pior do que isto: nulo. Nem glória, nem amores, nem santidade, nem 

heroísmo”. (Otto Lara Resende) 

 

Assíndeto 

Consiste na supressão de um conectivo estabelecido entre termos coordenados. 

"A barca vinha perto, chegou, atracou, entramos." (Machado de Assis) 

 

Elipse 

Omissão de um ou mais termos que ficam subentendidos na frase, embora reconhecíveis mediante o 

contexto em que se inserem. 

“Na madrugada, (estou) abandonada, e não atende o celular” (Perlla) 

 

Anáfora 

Repetição de palavras no início de versos ou de frases para reforçar, dar coerência ou valorizar algum 

elemento da oração. 

"Como no tanque de um palácio mago 

Dois alvos cisnes na bacia lisa, 

Como nas águas que o barqueiro frisa, 

Dois nenúfares sobre o azul do lago [...]" (Castro Alves) 

“É pau, é pedra, é o fim do caminho”. (Tom Jobim) 

 

Anacoluto 

Mudança de construção sintática no meio do enunciado, geralmente depois de uma pausa, para a 

introdução de outra ideia 

"Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão 

imprestáveis”. (José Lins do Rego) 
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Silepse  

Concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, com a ideia 

que elas expressam. Podem ser de três tipos: 

• De número: Quando há uma palavra ou sujeito coletivo, que mesmo estando no singular, 

representa mais de um ser. 

“Deu-me notícias da gente Aguiar; estão bons." (Machado de Assis) 

“Coisa curiosa é gente velha. Como comem [os velhos].” (Aníbal Machado) 

• De gênero: Quando há uma discordância entre feminino e masculino. 

" – Vossa Excelência parece magoado..." (Carlos Drummond de Andrade) 

“É uma criança rebelde; os pais não podem com ele.” 

• De pessoa: Quando o sujeito aparece na 3ª pessoa e o verbo na 1ª pessoa do plural. 

"Sós os quatro velhos – o desembargador com os três – fazíamos planos futuros." (Machado de 

Assis) 

"No fundo a gente se consolava, pensávamos em nós mesmos. " (Autran Dourado) 

“Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos” (Machado de Assis). 
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Exercícios 

 

1.  

 

 

Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. 

Para Garfield, a frase de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos os oxímoros.Nas 

alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema “O operário em construção”. Pode-se 

afirmar que ocorre um oxímoro em: 

a) “Era ele que erguia casas/Onde antes só havia chão.” 

b) “… a casa que ele fazia/Sendo a sua liberdade/Era a sua escravidão.” 

c) “Naquela casa vazia/Que ele mesmo levantara/Um mundo novo nascia/De que sequer 

suspeitava.” 

d) “… o operário faz a coisa/E a coisa faz o operário.” 

e) “Ele, um humilde operário/Um operário que sabia/ Exercer a profissão.”  
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2. Para o Mano Caetano  
O que fazer do ouro de tolo  

Quando um doce bardo brada a toda brida,  

Em velas pandas, suas esquisitas rimas?  

Geografia de verdades, Guanabaras postiças  

Saudades banguelas, tropicais preguiças?  

  

A boca cheia de dentes  

De um implacável sorriso  

Morre a cada instante  

Que devora a voz do morto, e com isso,  

Ressuscita vampira, sem o menor aviso  

  

[…]  

E eu soy lobo-bolo? lobo-bolo  

Tipo pra rimar com ouro de tolo?  

Oh, Narciso Peixe Ornamental!  

Tease me, tease me outra vez 1  

Ou em banto baiano  

Ou em português de Portugal  

De Natal  

[…]  

  
1 Tease me: caçoe de mim, importune-me. 

LOBÃO. Disponível em: http://vagalume.uol.com.br. Acesso em: 14 ago. 2009 (adaptado).  
Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos da língua portuguesa, a 

fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma 

e o uso de termos coloquiais na seguinte passagem: 

a) “Quando um doce bardo brada a toda brida” (v. 2)  

b) “Em velas pandas, suas esquisitas rimas?” (v. 3) 

c) “Que devora a voz do morto” (v. 9)  

d) “lobo-bolo//Tipo pra rimar com ouro de tolo? (v. 11-12)  

e) “Tease me, tease me outra vez” (v. 14) 
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3. A Casa de Vidro 
Houve protestos. 
Deram uma bola a cada criança e tempo para brincar. Elas aprenderam malabarismos incríveis e 
algumas viajavam pelo mundo exibindo sua alegre habilidade. (O problema é que muitos, a maioria, não 
tinham jeito e eram feios de noite, assustadores. Seria melhor prender essa gente – havia quem 
dissesse.) 
Houve protestos. 
Aumentaram o preço da carne, liberaram os preços dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o 
agricultor. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora o dinheiro que sobrasse! 
Houve protestos. 
Diminuíram os salários (infelizmente aumentou o número de assaltos) porque precisamos combater a 
inflação e, como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade eles se tornam 
altamente inflacionários, de modo que. 
Houve protestos. 
Proibiram os protestos. 
E no lugar dos protestos nasceu o ódio. Então surgiu a Casa de Vidro, para acabar com aquele ódio. 

ÂNGELO, I. A casa de vidro. São Paulo: Círculo do Livro, 1985. 

 
Publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as 
marcas  o 
contexto em que foi produzido, como a 

a) referência à censura e à opressão para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica 
da época. 

b) valorização de situações do cotidiano para atenuar os sentimentos de revolta em relação ao 
governo instituído. 

c) utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e 
política do país. 

d) tendência realista para documentar com verossimilhança o drama da população brasileira durante 
o Regime Militar. 

e) sobreposição das manifestações populares pelo discurso oficial para destacar o autoritarismo do 
momento histórico. 
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4. Zefa, chegou o inverno!  
Formigas de asas e tanajuras!  

Chegou o inverno! 

Lama e mais lama!  

Chuva e mais chuva, Zefa!  

Vai nascer tudo, Zefa!  

Vai haver verde,  

verde do bom;  

verde nos galhos, v 

erde na terra,  

verde em ti, Zefa!  

Que eu quero bem!  

Formigas de asas e tanajuras!  

O rio cheio,  

barrigas cheias,  

mulheres cheias, Zefa!  

..................................  

trovão, corisco 

 terras caídas,  

corgos [córregos] gemendo,  

os caborés piando, Zefa!  

Os cururus [sapos] cantando, Zefa!  

Dentro da nossa  

casa de palha:  

carne de sol  

chia nas brasas,  

farinha d’água,  

café, cigarro,  

cachaça, Zefa...  

... rede gemendo...  

Tempo gostoso! 

 Vai nascer tudo! 

Nos versos em negrito encontramos a gradação, isto é, a exposição de uma sequência de ideias, neste 

caso, crescente. Este recurso da linguagem permitiu a Jorge de Lima destacar 

a) a força das águas que traz, ao mesmo tempo, alegria e destruição.  

b) o fim dos trabalhos na lavoura e o momento de, enfim, descansar.  

c) a cor dos frutos que já pendem das árvores prontos para amadurecer.  

d) a chegada de uma época de abundância vinda com o inverno.  

e) a surpresa do eu-lírico com a paisagem até então desconhecida. 
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5. Em volta da moça 
Já então os dois gêmeos cursavam, um a Faculdade de Direito, em S. Paulo; outro a Escola de Medicina, 

no Rio. Não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o torto da 

gente, outro para ajudá-la a viver e a morrer. Todos os contrastes estão no homem. 

Não era tanta a política que os fizesse esquecer Flora, nem tanta Flora que os fizesse esquecer a 

política. Também não eram tais as duas que prejudicassem estudos e recreios. Estavam na idade em 

que tudo se combina sem quebra de essência de cada coisa. Lá que viessem a amar a pequena com 

igual força é o que se podia admitir desde já, sem ser preciso que ela os atraísse de vontade. Ao 

contrário, Flora ria com ambos, sem rejeitar nem aceitar especialmente nenhum; pode ser até que nem 

percebesse nada. Paulo vivia mais tempo ausente. Quando tornava pelas férias, como que a achava 

mais cheia de graça. Era então que Pedro multiplicava as suas finezas para se não deixar vencer do 

irmão, que vinha pródigo delas. E Flora recebia-as todas com o mesmo rosto amigo.  

Note-se – e este ponto deve ser tirado à luz, – note-se que os dois gêmeos continuavam a ser parecidos 

e eram cada vez mais esbeltos. Talvez perdessem estando juntos, porque a semelhança diminuía em 

cada um deles a feição pessoal. Demais, Flora simulava às vezes confundi-los, para rir com ambos. E 

dizia a Pedro: 

– Dr. Paulo! 

E dizia a Paulo: 

– Dr. Pedro! 

Em vão eles mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Flora mudava os nomes 

também, e os três acabavam rindo. A familiaridade desculpava a ação e crescia com ela. Paulo gostava 

mais de conversa que de piano; Flora conversava. Pedro ia mais com o piano que com a conversa; Flora 

tocava. Ou então fazia ambas as coisas, e tocava falando, soltava a rédea aos dedos e à língua. 

Tais artes, postas ao serviço de tais graças, eram realmente de acender os gêmeos, e foi o que sucedeu 

pouco a pouco. 
                       ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1962. 

 

Esaú e Jacó nos traz a narrativa sobre irmãos gêmeos – Pedro e Paulo –, muito diferentes, a não ser 

pela aparência física e pelo amor que dedicam a uma mesma mulher – Flora. 

No trecho apresentado, o narrador expressa um ponto de vista determinado sobre os sentimentos de 

Flora em relação aos gêmeos. Esses sentimentos podem ser caracterizados por: 

a) descaso e manipulação 

b) desorientação e simpatia 

c) ambiguidade e frivolidade 

d) ambivalência e inocência 
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6. Em algumas passagens, o texto de Machado de Assis apresenta teses às quais se juntam oposições – 
antíteses. Essa fusão, por sua vez, transforma-se em síntese. 
Um exemplo de síntese está presente no seguinte fragmento: 

a) “Estavam na idade em que tudo se combina sem quebra de essência de cada coisa.” (2º parágrafo) 

b) “Lá que viessem a amar a pequena com igual força é o que se podia admitir desde já,” (2º 
parágrafo) 

c) “Demais, Flora simulava às vezes confundi-los, para rir com ambos.” (3º parágrafo) 

d) “Em vão eles mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda.” (7º parágrafo) 
 
 
 

7. “Não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o torto da gente, 
outro para ajudá-la a viver e a morrer.” (1º parágrafo) 
Na passagem destacada, foram explorados diferentes recursos retóricos. Dois desses recursos podem 

ser identificados como: 

a) metonímia e metáfora 

b) antítese e pleonasmo 

c) paradoxo e ironia 

d) anáfora e alusão 
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8. O negócio 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abasteçam de pão e banana: 

– Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

– Deus me livre, não! Hoje não…Abílio interpelou a velha: 

– Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele 

se chegou: 

– Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal 

combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar 

os filhos. Ele trazia a capa da viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas 

pancadas fortes na porta. 

O marido em viagem, mas não era de dia do Abílio. Desconfiada, a moça chegou à janela e o vizinho 

repetiu: 

– Como é o negócio? Diante da recusa, ele ameaçou: 

– Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 

TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 

a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta ser evitada na relação entre vizinhos. 
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9. Metáfora 

Uma lata existe para conter algo, 

Mas quando o poeta diz: “Lata” 

Pode estar querendo dizer o incontível 

Uma meta existe para ser um alvo, 

Mas quando o poeta diz: “Meta” 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 

Na lata do poetatudonada cabe, 

Pois ao poeta cabe fazer 

Com que na lata venha caber 

O incabível 

Deixe a meta do poeta não discuta, 

Deixe a sua meta fora da disputa Meta 

dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora. 

Gilberto Gil. Disponível em: <http://www.letras.terra.com.br>. Acesso em: 5 fev. 2009. 

A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou 

analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa 

conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: 

a) “Uma lata existe para conter algo”. 

b) “Mas quando o poeta diz: ‘Lata’”. 

c) “Uma meta existe para ser um alvo”. 

d) “Por isso não se meta a exigir do poeta”. 

e) “Que determine o conteúdo em sua lata”. 
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10. O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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Gabarito 

 

1. B 

A liberdade ser, ao mesmo, tempo escravidão é um paradoxo. Desse modo, é constituída a relação de 

Garfield.  

 

2. D 

A alternativa D é a única que explora termos coloquiais e deixa clara a intenção de rima. As demais 

demonstram aliterações, assonâncias e metáforas.  

 

3. C 

O texto literário utiliza-se de metáforas e ironias para expressar a censura do período de ditadura militar 

vivido no país. 

 

4. D 

O inverno simboliza a chegada de bons elementos. “do bom”, “verde em ti”. 

 

5. D 

Flora tratava os irmãos da mesma maneira, ria com os dois, conversava com os dois sem rejeitar nem 

aceitar especialmente nenhum. 

 

6. A  

As duas premissas iniciais são os dois períodos anteriores: Não era tanta a política que os fizesse 

esquecer Flora, nem tanta Flora que os fizesse esquecer a política. Também não eram tais as duas que 

prejudicassem estudos e recreios. 

 

7. C 

Há a presença de paradoxo em “ajudar a viver e a morrer” e também de ironia nas formações dos jovens.  

 

8. C 

O texto tematiza a questão da inveja e da cobiça, além da fofoca e interesse pela vida dos outros. As 

temáticas se relacionam dentro de um contexto de vizinhança.  

 

9. E  

Lata assume diferentes significados. De objeto, de mente, de pensamentos.  

 

10. E 

A oposição acontece no seguinte fragmento: Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema 
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Concordância verbal 

 

Resumo 

 

A concordância é o princípio pelo qual certos termos se adaptam à algumas categorias gramaticais de outros. 

Em outras palavras, a concordância verbal diz respeito ao verbo em relação ao sujeito, sendo que o primeiro 

deve concordar em número (singular ou plural) e pessoa (1ª, 2ª e 3ª) com o segundo.  

 
Regra básica 

Como vimos acima, o verbo, termo essencial em uma oração, concorda com o sujeito em número e pessoa. 

Mas, o que são esses atributos? Vejamos abaixo: 

 

Quanto à pessoa: 

Sujeito simples: O verbo concorda com o sujeito, sendo singular ou plural, e pode estar colocado antes ou 

depois do sujeito. 

 

Exemplo: O menino é um jogador extraordinário  

Menino: Sujeito simples 

É: Verbo  

 

Lembre-se: Quando o sujeito for formado por substantivo coletivo ou expressão quantitativa, prevalece a 

concordância no singular 

 

Sujeito Composto: Neste caso, verbo é colocado em sua forma plural e o sujeito composto de elementos de 

3ª pessoa gramatical. 

 

Exemplo: Estão em reunião o presidente, os ministros e os deputados.  

O presidente, os ministros e o deputado: Sujeito composto 

Estão: Verbo no plural 

 

Uso do “se” 
Partícula apassivadora  

Dentro da concordância verbal, o uso da palavra “se” é encontrado como partícula apassivadora, ou seja, faz 

com que o objeto direto da frase assuma a função de sujeito numa oração na voz passiva, onde o sujeito 

sofre a ação verbal. Assim, a concordância verbal deve ser feita sempre com o sujeito paciente, ou quem 

recebe a ação, podendo ficar em ambas pessoas.  

 

Exemplo: Venderam-se livros. (livros foram vendidos) 

 

Partícula de indeterminação do sujeito  

Quando a frase não é formada por um objeto direto que assume a função de sujeito (ou seja, Oração principal 

sem sujeito), todavia por um objeto indireto ou verbos intransitivos, a partícula “se” deve ser entendida como 

um pronome indefinido. A concordância verbal, então, deve ser feita com a 3ª pessoa no singular. 

 

Exemplo: Precisa-se de trabalhadores. (Alguém/Algo precisa de trabalhadores) 
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Uso do infinitivo  

A concordância verbal correta dos verbos no infinitivo ocorre por dois casos: O infinitivo pessoal sendo 

flexionado e o infinitivo impessoal não. Vejamos exemplos: 

 

Concordância verbal com infinitivo pessoal: Sempre haverá um sujeito na oração (mesmo que implícito ou 

indeterminado). 

 

Exemplo: Isso é para nós comermos durante o filme. 

 

Concordância verbal com infinitivo impessoal: Sempre que não houver um sujeito definido, verbo regido de 

uma preposição ou casos no imperativo. 

 

Exemplo: Parar! 

Exemplo: Ser feliz é muito bom! 
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Exercícios 

 

1. Observe a concordância verbal:  
1. Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo?  

2. Os Estados Unidos são um país muito rico.  

3. No relógio do Largo da Matriz bateu cinco horas: era o sinal esperado.  

 

a) Somente a frase 1 está errada.  

b) Somente a frase 2 está errada.  

c) As frases 2 e 3 estão erradas.  

d) As frases 1 e 3 estão erradas.  

e) As frases 2 e 3 estão certas. 

  

 

2. Se a altíssimo corresponde alto, a celebérrimo, libérrimo, crudelíssimo, humílimo, paupérrimo, 

respectivamente, há de corresponder:  

a) célebre, líbero, cruel, úmido, pobre.  

b) célebre, livre, cru, úmido, pobre.  

c) célebre, livre, cruel, humilde, pau.  

d) célebre, livre, cruel, humilde, pobre.  

e) célebre, livre, cru, humilde, pobre. 

 

 

3. Em todos os itens o pronome SE é apassivador, EXCETO:  

a) Sabe-se que ele é honesto.  

b) Organizou-se, ontem, esta prova.  

c) Não se deverá realizar mais a festa.  

d) Nada mais se via.  

e) Assistiu-se à cerimônia inteira. 

 

 

4. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver nas frases abaixo, são usadas 

na concordância correta?  

- As aulas começam quando ... oito horas.  

- Nessa loja ... relógios de parede.  

- Ontem ... ótimos programas na televisão.  

a) batem – consertam-se – houve  

b) bate – consertam-se – havia  

c) bateram – conserta-se – houveram  

d) batiam – conserta-se-ão – haverá  

e) batem – consertarei – haviam 
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5. Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma gramatical:  

a) Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha.  

b) Aqueles casais parecia viverem felizes.  

c) Cancelamos o passeio,  por conta do mau tempo.  

d) Mais de um dos candidatos se cumprimentaram.  

e) Não tínhamos visto as crianças que faziam oito anos. 

 

 

6. – Já ... anos, ... neste local árvores e flores. Hoje, só ... ervas daninhas.  

a) fazem/havia/existe  

b) fazem/havia/existe  

c) fazem/haviam/existem  

d) faz/havia/existem  

e) faz/havia/existe 

 

 

7. Assinale a alternativa cujas formas verbais preencham corretamente as lacunas das orações: 

I.  ____________ - se estes apartamentos. (alugar - presente do indicativo). 

II. ____________ - se muitos carros este mês. (vender- pretérito perfeito do indicativo). 

III. ____________ - se de muitos voluntários para a campanha. (precisar - pretérito imperfeito do 

indicativo). 

IV. Todos os dias se ____________ as fechaduras das portas da escola. (consertar – pretérito 

imperfeito do indicativo). 

V. ____________ -se sempre pelas piores notícias. (esperar – pretérito perfeito do indicativo). 

 

a) alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou. 

b) aluga, vendeu, precisou, consertou, esperava. 

c) alugava, vendia, precisava, consertava, espera. 

d) alugam, venderam, precisou, consertavam, esperava. 

 

 

8. Complete as frases abaixo com as formas corretas dos verbos indicados entre parênteses. 

I. Os alienados sempre ______________ neutros. (manter-se) 

II. Quando ele ______________ uma canção de paz, poderá descansar. (compor) 

III. As provas que ______________ mais erros seriam comentadas. (conter) 

IV. Quando eu ______________ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver) 

 

a) I mantêm/mantiveram, II compuser , III contivessem, IV reouver.  

b) I mantêm, II compor , III contivessem, IV reouver.  

c) I mantiveram, II compuser , III conter, IV reaver.   

d) I mantêm/mantiveram, II compor , III contivessem, IV reaver. 

e) I mantêm/mantiveram, II compuser , III conter, IV reouver 
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9. Sobre as características da concordância verbal, é incorreto afirmar: 

a) Concordância é a correspondência de flexão entre dois termos. Ocorre quando o verbo flexiona-

se para concordar com o seu sujeito. 

b) Há muitos casos em que o sujeito simples é constituído de formas que fazem o falante hesitar no 

momento de estabelecer a concordância com o verbo. Às vezes, a concordância puramente 

gramatical é contaminada pelo significado de expressões que nos transmitem noção de plural, 

apesar de terem forma de singular ou vice-versa. 

c) Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada (cerca de, mais de, 

menos de, perto de...) seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. 

Exemplo: Cerca de cem pessoas foram detidas na manifestação contra o aumento da tarifa do 

ônibus. 

d) Quando a expressão "mais de um” associar-se a verbos que exprimem reciprocidade, o plural não 

é obrigatório. Exemplo: Mais de um manifestante ofendeu-se na tumultuada discussão de ontem. 

(ofenderam um ao outro). 

 

 

10. Diante de uma análise atribuída aos referidos enunciados linguísticos, registre suas impressões em 

relação a estes, tendo em vista seus conhecimentos acerca dos pressupostos relacionados à 

concordância verbal.    

a) Mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. 

b) Mais de um aluno e mais de um funcionário reivindicaram em prol do não fechamento daquela 

escola.   

c) Fomos nós que trouxemos os presentes/ Somos nós quem fará a apresentação. 

d) Os Estados Unidos representam uma potência mundial/Estados Unidos representa uma potência 

mundial.  

e) 1% da população não concorda com as propostas da campanha eleitoral. 

f) 35% dos entrevistados afirmaram ter presenciado o escândalo. 

g) Pedro ou Bruno será o escolhido para representar a sala durante o evento. 

h) Já são dezesseis horas, precisamos nos apressar.  

i) Lutar e persistir representa atitudes otimistas. 
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Gabarito 

 

1. D 

1. Vós conseguireis. 2. Correta. 3. Verbo “bater” não está em concordância por estar no singular.  

 

2. D 

célebre, livre, cruel, humilde, pobre.  

 

3. E 

A alternativa “e” compreende a partícula apassivadora por ser, também, o sujeito da ação.  

 

4. A 

Segundo a concordância verbal, a conjugação correta dos verbos é: batem-consertarei-haviam 

 

5. C 

Aqueles casais parecia viverem felizes. A forma correta, quanto à concordância é “aqueles casais 

pareciam viver felizes”.  

 

6. D 

O verbo fazer e haver, quando em termos temporais, não são flexionados de acordo com a pessoa.  

 

7. A  

alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou. 

 

8. A 

I mantêm/mantiveram, II compuser , III contivessem, IV reouver. 

 

9. D 

Quando a expressão "mais de um” associar-se a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é 

obrigatório: Mais de um manifestante ofenderam-se na tumultuada discussão de ontem (ofenderam um 

ao outro = ideia de reciprocidade). 

 

10.  

a) Mediante os casos representados por sujeito que se constitui da expressão “mais de um”, o verbo 

necessariamente permanece no singular.       

b) O contrário acontece quando a expressão “mais de um” aparece por vezes repetida, fazendo com 

que o verbo permaneça somente no plural. 

c) Diante da presença do pronome “que”, fazendo parte do sujeito, o verbo concorda com o termo que 

o antecede. Em relação ao segundo enunciado, mediante o pronome “quem”, ou o verbo permanece 

na terceira pessoa do singular ou concorda com o termo que o antecede. 

d) No primeiro enunciado, o verbo permanece no plural, decorrente do fato de o sujeito ser 

acompanhado por um determinante, no caso, o artigo definido (o). Já no segundo, como não há tal 

ocorrência, o verbo permanece no singular. 

e) Quando o sujeito se referir à porcentagem, tanto o verbo concorda com o numeral, quanto com o 

substantivo. (Nesse caso, numeral e substantivo são expressos no singular, razão pela qual se 

efetuou a concordância em questão). 
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f) Já nesse caso, tanto o numeral (35%), quanto o substantivo (entrevistados) são expressos no plural. 

Eis a concordância ora materializada. 

g) Nota-se, neste caso, uma exclusão de um dos sujeitos ora expressos, razão pela qual o verbo 

permanece no singular. 

h) O verbo ser quando expressa a noção de horas, distâncias e datas, concorda com a expressão a que 

se refere. 

i) Quando na ocorrência de sujeitos expressos por infinitivos, destituídos de um determinante, o verbo 

permanece no singular. 
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Isomeria espacial: geométrica 

 

Resumo 

 

O estudo da isomeria plana esclareceu-nos muito a respeito do motivo pelo qual compostos de mesma 

fórmula molecular possuem propriedades físicas e químicas diferentes, na medida em que mostrou a 

diferença entre a estrutura plana da cadeia desses compostos, chamados de isômeros.  

No entanto, ficaram mais dúvidas sobre compostos que possuem tanto fórmulas moleculares como 

fórmulas estruturais planas iguais, contudo, apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Assim, 

descobriu-se a existência de diferenças entre eles que apenas podem ser observadas em dimensões 

espaciais, e surgiu o que chamamos de isomeria espacial ou estereoisomeria.  

Esse tipo de isomeria se divide entre GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS (sobre a qual aprenderemos neste 

material) e ÓPTICA (a ser vista posteriormente).  

 

A isomeria GEOMÉTRICA ou CIS-TRANS pode ocorrer em 2 tipos de compostos: 

 

Cadeia aberta com ligação dupla: 

Condições de ocorrência: 

I. Ter ligação dupla na cadeia; 

II. Possuir grupos radicais distintos no mesmo carbono da dupla, ou seja, R1 ≠ R2 e R3 ≠ R4. 

 
Nestes compostos, a ligação dupla impede a rotação entre os átomos de carbono, que existe quando a 

ligação entre eles é simples. 

 

Exemplo1:  

1,2-dicloroetano → C2H4Cl2 

 

Ao girarmos um dos carbonos na molécula do 1,2-dicloroetano, a molécula continua a mesma, não altera 

sua conformação espacial nem suas propriedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo2: 

Observe agora a molécula de 1,2-dicloroeteno abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≠ 
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Como a molécula do 1,2-dicloroeteno não possui essa livre rotação, devido à ligação dupla entre carbonos, 

motivo pelo qual as 2 estruturas abaixo já representam compostos diferentes, com propriedades físicas e 

químicas diferentes. 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

 

• CIS + nome do composto: quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano espacial ou quando 

o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do mesmo lado do plano espacial que o 

ligante de menor número atômico do outro carbono. 

 

• TRANS + nome do composto: quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial ou 

quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no lado oposto ao do ligante de 

menor número atômico do outro carbono. 

 

Utilizando o exemplo2: 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo3: 

                               cis-1-cloro-1-fluorpropeno                                   trans-1-cloro-1-fluorpropeno 

 

Exemplo4: 

           ácido cis-butenodioico ou ácido maleico                             ácido trans-butenodioico ou ácido fumárico 

 

Obs.: O composto cis é aquele em que os hidrogênios estão para o mesmo lado, formando uma conformação 

espacial menos simétrica que na trans, em que os hidrogênios estão em lados opostos. 

 

 

 

 

            cis-1,2-dicloroeteno                                                   trans-1,2-dicloroeteno 

 

 

Plano 

Espacial 

Plano 

Espacial 
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Importante à beça: 

A isomeria CIS-TRANS foi inicialmente designada para compostos em que R1=R4 e R2=R4 ou R1=R4 e R2=R3. 

Por isso, estabeleceu-se a ISOMERIA E-Z para indicar os casos em que não há igualdade entre ligantes de 

um e de outro carbono da dupla, da seguinte maneira: 

• Z + nome do composto: quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver do 

mesmo lado do plano espacial que o ligante de menor número atômico do outro carbono. 

• E + nome do composto: quando o ligante de menor número atômico de um dos carbonos estiver no lado 

oposto ao do ligante de menor número atômico do outro carbono. 

 

Exemplos: 

Z-1-cloro-1-fluorpropeno e E-1-cloro-1-fluorpropeno 

Z-11-retinal e E-11-retinal 

 

No entanto, hoje em dia usamos mais a isomeria CIS-TRANS até mesmo para estes casos, como abordado 

inicialmente, sendo o isômero Z correspondente ao CIS e o E, ao TRANS.  

 

 

Cadeia fechada (Isomeria Bayeriana): 

Condição de ocorrência:  

Em pelo menos dois átomos de carbono do ciclo, devemos encontrar dois grupos radicais distintos entre si. 

Nestes compostos, o que impede a rotação entre os átomos de carbono é o fato de a cadeia ser fechada. 

Exemplo1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já que se trata de compostos diferentes, recebem nomes diferentes, da seguinte maneira: 

• CIS + nome do composto: quando ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano; 

• TRANS + nome do composto: quando ligantes iguais estiverem em lados opostos do plano espacial. 

Exemplo2: 

                                            cis-1,2-dicloropropano                  trans-1,2-dicloropropano 

 

 

 

 

 

 

                  Mesmo lado do plano                                          Lados opostos do plano 
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Importante à beça: 

• Cis: 

Menos estável: devido à existência de 2 radicais iguais do mesmo lado, seus pares eletrônicos se repelem 

com maior intensidade. Isso cria um momento dipolar diferente de zero, o que reduz sua estabilidade; 

Menos simétrico; 

MAIOR ponto de ebulição. 

 

• Trans: 

Mais estável: devido à existência de 2 radicais iguais em lados opostos, seus pares eletrônicos se repelem 

com menor intensidade. Isso cria um momento dipolar igual a zero, o que aumenta sua estabilidade; 

Mais simétrico; 

MENOR ponto de ebulição. 
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Exercícios 

 

1. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação química na qual o íon succinato é 

consumido. Observe a fórmula estrutural desse íon: 

 

Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato. 

Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico trans, sua fórmula estrutural corresponde a:  

a)  c)  e)  

 

b)  d)  
 

 

 

2. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e 

gorduras trans. Nos últimos anos, o termo “gordura trans” ganhou uma posição de destaque no dia a 

dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrentes de seu consumo. Esse tipo 

de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, 

pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial ao organismo humano.  

Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)  
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3. Analise as informações a seguir.  
Em 2001, algumas indústrias brasileiras começaram a abolir voluntariamente o uso dos plastificantes 

ftalatos em brinquedos e mordedores, entre muitos outros itens fabricados em PVC flexível destinados 

à primeira infância, pois os ftalatos causam uma série de problemas à saúde, incluindo danos ao 

fígado, aos rins e aos pulmões, bem como anormalidades no sistema reprodutivo e no desen-

volvimento sexual, sendo classificados como prováveis carcinogênicos humanos. A fórmula a seguir 

representa a estrutura do dibutilftalato, principal substância identificada nas amostras estudadas, que 

pode causar esses efeitos irreversíveis muito graves quando inalado, ingerido ou posto em contato 

com a pele. 

 

Em relação ao dibutilftalato, é correto afirmar que é um composto orgânico   

a) da função dos éteres.     

b) de cadeia alifática.     

c) de fórmula molecular 16 22 4C H O .     

d) de elevada solubilidade em água.     

e) de isomeria cis-trans.  

 

 

4. As gorduras trans devem ser substituídas em nossa alimentação. São consideradas ácidos graxos 

artificiais mortais e geralmente são provenientes de alguns produtos, tais como: óleos parcialmente 

hidrogenados, biscoitos, bolos confeitados e salgados. Essas gorduras são maléficas porque são 

responsáveis pelo aumento do colesterol “ruim” LDL, e também reduzem o “bom” colesterol HDL, 

causando mortes por doenças cardíacas.  

 

Com respeito a essas informações, assinale a afirmação verdadeira.   

a) As gorduras trans são um tipo especial de gordura que contém ácidos graxos saturados na 

configuração trans.     

b) Na hidrogenação parcial, tem-se a redução do teor de insaturações das ligações carbono-

carbono.     

c) Colesterol é um fenol policíclico de cadeia longa.     

d) Ácido graxo é um ácido carboxílico (COH) de cadeia alifática.     

e) O colesterol apresente um grupamento funcional amina. 
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5. Na representação abaixo, encontram-se as estruturas de duas substâncias com as mesmas fórmulas 

moleculares. 

 

Essas substâncias guardam uma relação de isomeria:  

a) de cadeia.    

b) de posição.    

c) de função.    

d) geométrica.    

e) compensação 
 

 

6. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
O cis-1,2-dicloroeteno é uma molécula __________, e o seu isômero trans apresenta __________ ponto 

de ebulição por ser uma molécula __________.  

a) apolar – maior – polar    

b) apolar – menor – polar    

c) polar – mesmo – polar    

d) polar – maior – apolar    

e) polar – menor – apolar    

 

 

7. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. 

Esse odor serve para proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios 

responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol ligado à 

sua cadeia. 

A estrutura desse feromônio, que ajuda na proteção do zorrilho, é  

a)  
c)  

e)  

b)  d)  
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8. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial: 

 

Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o 

formato espacial da molécula. 

As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente:  

a) cis e cis    

b) cis e trans    

c) trans e cis    

d) trans e trans    

e) tautomeria  

 

 

9. O Retinal, molécula apresentada abaixo, associado à enzima rodopsina, é o responsável pela química 
da visão. Quando o Retinal absorve luz (fótons), ocorre uma mudança na sua geometria, e essa 
alteração inicia uma série de reações químicas, provocando um impulso nervoso que é enviado ao 
cérebro, onde é percebido como visão. 

 

Entre as alternativas a seguir, assinale aquela em que a sequência I, II e III apresenta corretamente as 

geometrias das duplas ligações circuladas em I e II e a função química circulada em III.  

a) I - Cis II - Trans III - Aldeído    

b) I - Trans II - Cis III - Álcool    

c) I - Trans II - Trans III - Aldeído    

d) I - Trans II - Cis III - Aldeído    

e) I - Cis II - Trans III – Ácido carboxílico    
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10. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate 

no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural: 

 

Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o 

potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual: 

função orgânica, cadeia normal e isomeria geométrica original. 

A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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Gabarito 

 

1. D  

Teremos: 

   

 
2. C 

A presença de uma dupla ligação num átomo de carbono faz com que ele fique com duas valências livres, 

formando um ângulo de 120° (o carbono sofre uma hibridização do tipo sp2). 

A ligação pi ( ),π  que é responsável pela dupla ligação, impede a rotação dos átomos de carbono em 

volta de um eixo de referência. 

Quando os ligantes de maior massa estiverem em semi-espaços opostos, teremos o isômero geométrico 

na forma TRANS (que significa do lado de lá, ou seja, opostos). 

A fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é: 

   

 
3. C 

a) Incorreta. A função orgânica presente é o éster: 

 
b) Incorreta. O composto apresenta cadeia aromática. 
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c) Correta. O dibutilftalato apresenta 16C, 22H e 4O. 

 
 

d) Incorreta. Os ésteres de baixa massa molecular são pouco solúveis em água e os demais são 

insolúveis. 

e) Incorreta. O composto não apresenta isomeria geométrica, pois esse tipo de isomeria ocorre em 

compostos insaturados de cadeia aberta ou cíclica que apresente ligantes diferentes unidos ao 

carbono da dupla.   

 

4. B 

a) Incorreta. As gorduras trans contém ácidos graxos insaturados na sua configuração. 

 
b) Correta. O produto da hidrogenação será: 

 
Observe que ocorreu a entrada de 1mol de 2H  e a quebra da ligação pi. 

c) Incorreta. O colesterol é um álcool policíclico. 

d) Incorreta. Ácido graxo é um ácido carboxílico, pois contém a carboxila ( COOH)−  de cadeia longa.   

e) Incorreta. O colesterol não apresenta um grupo amina (-NH2). 

 

5. D 

A isomeria geométrica ocorre modificação no arranjo espacial dos grupos ligados aos átomo de 

nitrogênio (cis = mesmo lado e trans = lados opostos).   
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6. E 

   

 
7. B 

C C

CH3

H CH2

H

SH

Trans

Grupo tiol     

 
8. A 

As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente: cis e cis, pois 

os ligantes de maior massa estão do mesmo lado do plano de referência para os carbonos 9 e 12. 

   
 

9. A 

Teremos: 
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10. E 

Fórmula do feromônio desenvolvido: 

 
Função orgânica: éster de ácido carboxílico ou éster. 

Cadeia carbônica: normal. 

Isomeria geométrica: cis e trans. 

Fórmula estrutural do substituto adequado, que apresenta estas características: 
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Isomeria plana: função, posição, cadeia, metameria e tautomeria 

 

Resumo 

 

Isomeria 

É o fenômeno quando dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular porem com 

estruturas diferentes 

De um modo amplo, a isomeria pode ser dividida em:  

• Isomeria plana: Que depende da localização dos átomos na molécula e que pode ser explicada por 

fórmulas estruturais planas  

• Isomeria espacial ou estereoisomeria (do grego stéreos, espacial): Que depende da orientação dos 

átomos no espaço e só pode ser explicada por fórmulas estruturais espaciais. 

 

Isomeria plana 

Isomeria de cadeia  

Definição: É aquela em que os isômeros têm cadeias, diferentes (aberta/fechada; ramificada/normal...). 

Ex1:  C4H10 

 

Ex2:  C5H10   

 

 

Isomeria de posição 

Definição: Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de ramificações ou de insaturações (duplas, 

triplas...). 

Ex1:  C3H8O 

 

Ex2:  C4H8   
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Ex3:  C4H6Cl2  

 

                       

 

Isomeria de compensação (metameria) 

Definição: Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. 

Obs: Não confundir com isomeria de posição! 

Ex1:  C4H10O   

 

             

Ex2:  C4H11N    

 

Ex3:  C3H6O2  

 

 

Isomeria de função (funcional)  

Definição: Ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. 

Os casos mais comuns de isomeria de função ocorrem entre:  

• Álcoois e éteres  

C3H6O   

 

• Álcoois aromáticos, éteres aromáticos e fenóis  

C7H8O   
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• Aldeídos e cetonas 

C3H6O  

 

 

• Ácidos carboxílicos e ésteres. 

C3H6O2  

 

• Aminoácidos e nitrocompostos. 

        C4H9O2N    

 

 

Tautomeria 

Definição: É o caso particular de isomeria funcional em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico 

dinâmico. 

Os casos mais comuns de tautomeria ocorrem entre:  

• Aldeído e enol (chamamos também de equilíbrio aldo-enólico) 

C2H4O  
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• Cetona e enol (chamamos também de equilíbrio ceto-enólico) 

C2H4O    

 

 

Obs.: Existe uma tautomeria pouco convencional que é tautomeria de Iminas-Aminas. Iminas são compostos 

com ligação Pi carbono-nitrogênio, e com fórmula genérica RR'C=NR'', onde R'' pode ser um H ou grupo 

orgânico. Veja o exemplo: 

 

Cetona e enol (equilíbrio ceto-enólico) 

 

 

 

• C3H6O        
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Exercícios 

 

1. Examine as estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. 

 

O ortocresol e o álcool benzílico  

a) apresentam a mesma função orgânica    
b) são isômeros    
c) são compostos alifáticos    
d) apresentam heteroátomo    

e) apresentam duas ramificações     
 

 
2. Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas 

apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. 

Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a mesma fórmula molecular 4 10C H O :  

 

 

Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria.  

a) Isomeria de função – II e III    
b) Isomeria de cadeia – III e IV    

c) Isomeria de compensação – I e V    
d) Isomeria de posição – II e IV    

e) Isomeria de compensação – I e III 
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3. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, 

salsichas, salames, linguiças e frios em geral. Servem para manter a cor desses alimentos e proteger 

contra a contaminação bacteriana. Seu uso é discutido, pois essas substâncias, no organismo, podem 

converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. Abaixo temos a representação de 

duas nitrosaminas: 

 

Essas nitrosaminas são isômeras de: 

a) cadeia 

b) função    

c) posição    

d) tautomeria    

e) metameria 

 

 

4. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima aconitase catalisa a isomerização de citrato em 

isocitrato, de acordo com a seguinte equação química: 

 

A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de:  

a) cadeia    

b) função    

c) posição    

d) compensação 

e) tautomeria 
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5. As cetonas, amplamente usadas na indústria alimentícia para a extração de óleos e gorduras de 

sementes de plantas, e os aldeídos, utilizados como produtos intermediários na obtenção de resinas 

sintéticas, solventes, corantes, perfumes e curtimento de peles, podem ser isômeros.  

Assinale a opção que apresenta a estrutura do isômero do hexanal.  

a)  
c)  

e)  

b)  d)  

 

 

 

 

   

6. Cientistas brasileiros definem como transgênico um "organismo cujo genoma foi alterado pela 

introdução de DNA exógeno, que pode ser derivado de outros indivíduos da mesma espécie, de uma 

espécie completamente diferente ou até mesmo de uma construção gênica sintética". A tecnologia de 

produção de alimentos transgênicos começou com o desenvolvimento de técnicas de engenharia 

genética que visavam a um melhoramento genético que pudesse promover a resistência de vegetais 

a doenças e insetos, sua adaptação aos estresses ambientais e melhoria da qualidade nutricional. 

Porém, a busca por maior produtividade e maior variabilidade levou ao desenvolvimento da clonagem 

de genes. Essa técnica tornou possível isolar um gene de um organismo e introduzi-lo em outro como, 

por exemplo, uma planta que, ao expressar esse gene, manifestará a característica que ele determina. 

Uma das bases constituintes do DNA é a citosina. 

 

No processo químico mostrado acima, a substância A é um: 

a) metâmero da citosina 
b) isômero de posição da citosina    
c) isômero de cadeia da citosina 
d) isômero de compensação da citosina 

e) tautômero da citosina   
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7. O ácido butanoico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas 

gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga 

rançosa e em alguns tipos de queijo. São isômeros do ácido butanoico as substâncias: 

a) butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico.    

b) acetato de metila, etóxi etano e butan-2-ol.    

c) butan-1-ol, acetato de etila e etóxi etano.    

d) ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico.    

e) acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila.    
 

 
8. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais, responsáveis pelo aroma de 

certas ervas e flores, são: 

 

Dentre esses compostos, são isômeros:  

a) anetol e linalol.    
b) eugenol e linalol.    
c) citronelal e eugenol.    
d) linalol e citronelal.    
e) eugenol e anetol.    

 

 
9. Os compostos p-nitrotolueno e ácido p-amino benzoico (também conhecido como PABA) possuem a 

mesma fórmula molecular, C7H7NO2, porém apresentam fórmulas estruturais muito diferentes: 

 

Suas propriedades também diferem bastante. Enquanto o p-nitrotolueno é um composto explosivo, o 

PABA é o ingrediente ativo de muitos protetores solares. Compostos como o PABA absorvem luz 

ultravioleta exatamente nos comprimentos de onda mais nocivos às células da pele. Esses compostos 

apresentam isomeria de:  

a) metameria.    
b) posição.    
c) função.    
d) tautomeria.    
e) cadeia.    
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10. O ácido butanoico é um composto orgânico que apresenta vários isômeros, entre eles substâncias de 

funções orgânicas diferentes. Considerando ésteres e ácidos carboxílicos, o número de isômeros que 

esse ácido possui, é  

a) 3.     

b) 4.     

c) 5.     

d) 7.     

e) 8.     
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

As funções orgânicas são diferentes, ou seja, são isômeros de função.   

 

2. C 

Isomeria de compensação ou metameria (I e V): 

3 2 2 3

Etil Etil

H C CH O CH CH− − − −  e 3 2 2 3

Metil Pr opil

H C O CH CH CH− − − −  

 

3. A 

São isômeros de cadeia compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém, se diferenciam 

pelo tipo de cadeia. Nesse caso, tem-se uma cadeia normal e uma ramificada.   

 
4. C 

A isomeria plana que ocorre entre o citrato e o isocitrato é denominada de posição, pois a posição do 

grupo OH é diferente nos dois ânions. 
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5. D 

O isômero do hexanal é a hexanona-2 presente na alternativa [D]. 

   

 

6. E 

No processo químico mostrado acima, a substância A é um tautômero da citosina, ou seja, a ligação pi 

( )π  presente no oxigênio muda de posição. 

   

 

7. E 

A fórmula molecular do ácido butanoico é 4 8 2C H O .  

 

Os isômeros do ácido butanoico possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, 4 8 2C H O  e são eles: 

acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila. 
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8. D 

Teremos as seguintes fórmulas estruturais e suas respectivas fórmulas moleculares: 

 

O linalol e citronelal são isômeros, pois possuem a mesma fórmula molecular (
10 18C H O ).   

 

9. C 

Esses compostos apresentam isomeria de função ou funcional, pois apresentam a mesma fórmula 

molecular, porém as funções orgânicas são diferentes, o primeiro é um nitrocomposto e o segundo é 

um aminoácido.   

 

10. C 

Cinco isômeros: 
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Eixo temático: pensadores contemporâneos 

 

Resumo 

 

Para mais uma aula de eixo temático, trabalharemos, aqui, pensadores contemporâneos e suas mais 

famosas teorias, a fim de passearmos por conceitos mais recentes, ligados a algumas temáticas atuais que 

envolvem nossa vivência de cultura e sociedade. O objetivo é dar a você a possibilidade de falar sobre 

qualquer tema com sustentações mais recentes e, é claro, famosas, a fim de convencer - e impressionar - o 

leitor. Vamos juntos? 

 

Contextualização: alguns pensadores contemporâneos: obras e teorias 

• Noam Chomksy: Criador de muitas teorias da linguística, seus estudos fundamentam-se na ideia de que 

todos os seres humanos nascem com um conjunto de conhecimentos do “idioma universal”, 

constituindo a estes a estrutura profunda da língua.  

• Zygmunt Bauman: O sociólogo polonês é famoso por suas perspectivas de sociedade contemporânea 

pós-era moderna, tendo uma visão efêmera das relações humanas. Possui obras como: Modernidade 

líquida, tempos líquidos e modernidade e holocausto.  

• Michel Foucault:  Filósofo francês muito famoso por sua dedicação à visão reflexiva entre o poder e o 

conhecimento. Envolveu-se com políticas antirracistas e pela reforma do sistema prisional.  

• Leandro Karnal: O professor de história da América da Unicamp é um dos pensadores brasileiros mais 

famosos por abordar questões do cenário atual como política, sistema carcerário e questões humanas.  

• Roberto daMatta: O antropólogo brasileiro, colunista de jornal e produtor de tv, tem relevância na 

atualidade por sua visão crítica sobre a situação do Brasil e suas questões históricas que refletem nas 

ações políticas da contemporaneidade.  

• Darcy Ribeiro: graduado em ciências sociais, Darcy Ribeiro foi importante para a representação cultural 

do Brasil como um todo, escreveu diversas obras de etnografia e defendia a causa dos indígenas. Sua 

principal obra é “O Povo brasileiro”, que retrata a nação da identidade do homem do Brasil e suas 

interferências culturais.  

• Marilena Chauí: A filósofa e professora da Universidade de São Paulo, Marilena Chauí, aborda a questão 

da liberdade, necessidade e paixão, sobretudo no contexto brasileiro.  
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Exercícios 

 

Parte I: A construção do indivíduo e como ele é 

1. Segundo o filósofo Noam Chomsky, devemos aplicar a nós mesmos os padrões que aplicamos aos 

outros, por meio de um princípio da universalidade. Comente esse conceito, relacionando-o às 

manifestações contra a corrupção, recentes no Brasil e no mundo. 

 
 

2. "Agora, o futuro é que está marcado no lado do débito, denunciado inicialmente por sua não-

confiabilidade e por ser incontrolável, com mais vícios que virtudes; enquanto a volta ao passado, com 

mais virtudes que vícios, é marcada na coluna do crédito – como um lugar ainda de livre escolha e do 

investimento ainda não-desacreditado de esperança.” 

 

O trecho faz parte da introdução do livro póstumo de Zygmunt Bauman, “Retrotopia", ainda não 

lançado no Brasil, revelada em parte em entrevista à publicação online britânica Spiked - e traduzido 

para o português por Inês Castilho, para o blog Outras Palavras. A fala faz referência ao conceito de 

“retrotopia”, que dá nome à obra, e que consiste em uma idealização infantil do passado. Desenvolva 

melhor essa definição e apresente exemplos do cenário de crise atual - que caracteriza, de certa 

maneira, a sociedade líquida desenhada pelo filósofo - que fundamentem essa descrença no futuro. 

 

 

Parte II: O que faz o brasil, Brasil? 

3. No início de seu livro “O que faz o brasil, Brasil?”, o antropólogo Roberto DaMatta explica o porquê de, 

em toda uma obra, sustentar a distinção entre dois “brasis”: um com o “b" maiúsculo e outro com o 

“b" minúsculo. Para você, quais problemas fazem o brasil ser minúsculo e soluções que possam, de 

fato, torná-lo Brasil, maiúsculo, relacionando a questão, inclusive, ao "jeitinho brasileiro"? 

 

 

4. Ainda no contexto de uma cultura problemática, defina o "complexo de vira-latas”, conceito criado 

pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues, em crônica homônima para o livro “À sombra 

das chuteiras imortais”, de 1993. 

 

 

5. Muito otimista com relação à construção da identidade brasileira, o antropólogo Darcy Ribeiro afirmou, 

em seus estudos, que, no Brasil, criou-se o que podemos chamar de uma Civilização Tropical 

Brasileira. Explique esse conceito, com base nas teorias do pensador. 
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6. Levando em consideração as ideias que você aprendeu em aula, seu trabalho, agora, é discutir um 

tema, com base em algumas das teorias trabalhadas. Em seguida, vá ao gabarito e analise a redação 

exemplar, confirmando os argumentos levantados durante a discussão. Vamos lá? 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no século XXI, apresentando 

proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade 

— daremos ao mundo o “homem cordial”. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes 

tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter 

brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões 

de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes 

possam significar “boas maneiras”, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo 

emotivo extremamente rico e transbordante. 
HOLANDA, Sérgio Buarque. “Raízes do Brasil”. 26. ed. São Paulo:Companhia das Letras, 1995. 

 

TEXTO II 

Poucos conceitos se prestam a tamanha confusão quanto o de “homem cordial”, central no livro 

Raízes do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Logo após a publicação da 

obra em 1936, o escritor Cassiano Ricardo implicou com a expressão. Para ele, a ideia de cordialidade, 

como característica marcante do brasileiro, estaria mal aplicada, pois o termo adquirira, pela dinâmica 

da linguagem, o sentido de polidez – justamente o contrário do que queria dizer o autor. 

A polêmica sobre a semântica teria ficado perdida no passado não fosse o fato de que, até hoje, muitas 

pessoas, ao citar inadvertidamente a obra, emprestam à noção de Buarque de Holanda uma conotação 

positiva que, desde a origem, lhe é estranha. Em resposta a Cassiano, o autor explicou ter usado a 

palavra em seu verdadeiro sentido, inclusive etimológico, que remete a coração. Opunha, assim, 

emoção a razão. 

Apesar do zelo do autor, no entanto, o equívoco persistiu. Afinal, o que haveria de errado na 

cordialidade brasileira, nesse sentido de afetuosidade típica de um povo? Não haveria nada 

condenável se a afabilidade se desse em ambiente privado, em relações entre familiares e amigos. A 

expressão “homem cordial”, a propósito, fora cunhada anos antes, por Rui Ribeiro Couto, que julgou 

ser esse tributo uma contribuição latina à humanidade. 

O problema surge quando a cordialidade se manifesta na esfera pública. Isso porque o tipo cordial – 

uma herança portuguesa reforçada por traços das culturas negra e indígena – é individualista, avesso 

à hierarquia, arredio à disciplina, desobediente a regras sociais e afeito ao paternalismo e ao 

compadrio, ou seja, não se trata de um perfil adequado para a vida civilizada numa sociedade 

democrática. 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/o_jeitinho_do_homem_cordial.html> 
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TEXTO III 

Um dos estereótipos mais arraigados em relação à cultura brasileira é a de que somos um povo alegre, 

hospitaleiro e festeiro. Ora, de cada 100 assassinatos ocorridos no mundo, 13 verificam-se no Brasil. 

O pensamento machista domina a sociedade de alto a baixo —uma em cada três pessoas (homens e 

mulheres) acredita que o estupro ocorre por causa do comportamento feminino. A violência no trânsito 

é responsável pela terceira maior causa de óbitos no Brasil, logo após as doenças cardíacas e o 

câncer. 

Talvez tenhamos que repensar o caráter do brasileiro. Afirmar que os brasileiros somos naturalmente 

alegres é desconhecer a insatisfação latente que vigora nos trens, ônibus e vagões de metrô lotados. 

Falar que os brasileiros somos tolerantes é desconhecer nosso machismo, nossa homofobia, nosso 

racismo. Dizer que os brasileiros somos solidários é desconhecer nossa imensa covardia para 

assumir causas coletivas. A frustração, como já alertou uma canção do Racionais MC, é uma máquina 

de fazer vilão. No fundo, estamos empurrando a sociedade para o beco sem saída do autismo social. 
Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/03/opinion/1433333585_575670.html.> 
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Gabarito 

 

1. Chomksy com seu princípio de universidade, baseia-se em aplicar a nos mesmos aquilo que sugerimos, 

em outras palavras, é a noção de ação e reação que devemos construir com a ação que nós mesmos 

produzimos. Dessa forma, as manifestações contra corrupção só podem ser efetivas se há, de fato, uma 

conscientização pessoal sobre atos corruptos do dia-a-dia.  

 

2. Retropia tem, por entendimento, um neologismo que se baseia na visão utópica de um passado em 

relação ao presente. Quanto aos movimentos do cenário brasileiro e à crise atual, a retropia se instala a 

partir do momento em que há uma comoção nacional para a volta de costumes e situações que não se 

lembram por completo, como exemplo a ditadura militar. Esse pensamento ocorre em tempos de 

instabilidade social, por conta de uma visão desesperadora de melhoria.  

 

3. A corrupção cotidiana e a má escolha de representantes políticos que não desenvolvem projetos sociais 

em prol do crescimento do Brasil fazem com que o país continue minúsculo em suas atitudes nacionais 

e internacionais. As renovações de uma sociedade com mais conhecimento, através de boa educação 

de base, para a escolha de representantes dedicados à melhoria do território nacional, farão a 

transformação da sociedade como um todo.  

 

4. Segundo Nelson Rodrigues, “Por "complexo de vira-lata" entendo eu a inferioridade em que o brasileiro 

se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe 

na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima.”.  

 

5. A chamada “civilização tropical brasileira”, legado da colonização lusitana, trata-se de uma nação 

repleta por intensa miscigenação de etnias, entretanto sem uma relativa “democracia racial”. Em outras 

palavras, desde a colonização, a etnia dominante, ou seja, a lusitana/estrangeira, era a dominadora 

perante às outras que surgiram e já existentes.  

 

6. Em sua obra “A casa e a rua”, Roberto DaMatta revisita a ideia do homem cordial ao mostrar que, na 

teoria, o ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a 

moral, as leis coletivas regem o indivíduo. Parece, porém, que, nos dias de hoje, a prática tem sido 

diferente: na sociedade do “jeitinho” brasileiro, o que tem espaço são as pequenas corrupções, a 

malandragem, reduzindo os limites entre o espaço coletivo e o privativo e formando um sujeito que só 

age com o coração. 

Antes de tudo, é importante analisar, ao longo da história, a construção do brasileiro que deixa de lado a 

razão em qualquer situação. Analisando a obra de Gilberto Freyre, por exemplo, desde os tempos de 

escravidão a relação dos senhores com as escravas que trabalhavam na casa-grande parecia justificar 

todo o processo de escravização. Todo e qualquer auxílio dentro do ambiente familiar aproximava as 

negras e, consequentemente, mantinha fortes os laços, apesar da condição segregacionista. 

Nos dias de hoje, a cordialidade continua presente. Isso porque, em um contexto de frequentes casos de 

corrupção em partes importantes do governo, os pequenos “jeitinhos”, que parecem ter sido esquecidos, 

são parte da cultura brasileira e têm muita relação com a emoção. Tentativas de suborno e contratações 

ilegais de familiares em cargos públicos são exemplos comuns de ações em diversas áreas do país, o 

que confirma a existência de uma sociedade que, em detrimento da razão, coloca as relações pessoais 

em primeiro lugar e burla regras nas decisões diárias. 

Torna-se evidente, portanto, a predominância do indivíduo cordial, que prioriza o coração e deixa de lado 

as regras morais do coletivo. Buscando resolver isso, é importante que o poder público, em um trabalho 

de fiscalização, identifique os casos de pequenas corrupções, classifique-os como crime e julgue cada 

um. No mesmo contexto, a mídia pode denunciar e debater essas ações em ficções engajadas e divulgar 
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as medidas por parte do governo. A escola, formadora de opinião, pode trabalhar esse comportamento 

na raiz, mostrando a necessidade de, no ambiente coletivo – ou na rua de Roberto DaMatta -, a moral 

imperar nas atitudes do indivíduo, de forma que, em pouco tempo, a separação entre o público e o privado 

saia da teoria e, pelo menos no Brasil, se torne prática no meio social. 
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Ideologia 
 

Resumo 

 

Definição geral de ideologia 

O conceito geral de ideologia diz respeito a um conjunto de ideias, crenças e opiniões que um sujeito 

ou um grupo social possuem e que expressa o seu ponto de vista em relação a um determinado 

assunto.  Assim podemos diferenciar, por exemplo, tomando a política e a economia como exemplo de temas 

sujeitos à discussão, “ideologia liberal” de “ideologia socialista”.  Nesse exemplo temos pontos de vista ou 

ideias diferentes no que diz respeito à política e a economia: O conjunto de ideias ou crenças que norteia 

uma política/economia liberal é bastante diferente do conjunto de ideias ou crenças que fundamenta uma 

política/economia socialista. Outro exemplo, ainda no campo da política, é o que comumente chamamos de 

“ideologia de esquerda” ou “ideologia de direita”, em que cada uma dessas duas expressões designa um 

conjunto diferente de ideias, crenças, valores, opiniões. 

O conceito geral de ideologia pode designar, além disso, a teoria ou conjunto de teorias que 

fundamentam a prática de uma determinada instituição, como, por exemplo, uma escola.  Quando nos 

perguntamos, por exemplo, “Qual a ideologia dessa escola?”, o que queremos saber é justamente qual teoria 

pedagógica que justifica a prática de ensino daquela escola. Quando perguntamos, “Qual a ideologia da sua 

Igreja?”, o que queremos saber é: Quais são os pontos de vista que fundamentam a conduta dos seus 

fiéis.  Em suma: O conceito geral de ideologia significa um conjunto de crenças, valores, opiniões, teorias 

que uma pessoa, um grupo social ou uma instituição possui e que representa o seu ponto de vista sobre um 

determinado assunto.  Esse conceito, no entanto, foi apropriado por diversos pensadores como Durkheim, 

Weber, Marx, entre outros.  Em cada um deles, o conceito de ideologia possui diferentes 

significações.  Falaremos agora sobre o conceito de ideologia segundo o filósofo, sociólogo e economista 

Karl Marx. 
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Definição de ideologia para Marx 

Karl Marx (1818 - 1883), juntamente com Friedrich Engels (1820 - 1895), são os fundadores do que 

chamamos de socialismo científico e, também de maneira conjunta, elaboraram um dos conceitos mais 

conhecidos de ideologia, que agora iremos explicitar.  Em Marx o conceito de ideologia assume um sentido 

negativo, pois se refere ao conhecimento ilusório que mascara, por assim dizer, os conflitos sociais. Nesse 

sentido, a ideologia é entendida como “instrumento de dominação de uma classe sobre a outra”. 

Segundo Marx, existem duas classes sociais: A burguesia (que é dona dos meios de produção) e o 

proletariado (que precisa vender sua força de trabalho em troca de salário).  O proletário ou operário perde 

sua autonomia na medida em que não pode intervir no seu salário, no ritmo e no horário de trabalho e etc… 

Assim, ele é comandado por uma força que lhe é externa, tornando-se “alheio a si próprio”, ou seja, 

alienado.  Aqui poderíamos nos perguntar: “Mas o que faz com que os trabalhadores não se rebelem contra 

a situação de exploração?” É aqui justamente que será de extrema importância a ideologia para que seja 

possível manter a coesão social sem o recurso à violência.  Nesse sentido, ideologia, segundo Marx, é o 

conjunto de ideias ou representações através das quais um indivíduo é levado a pensar da forma que é 

conveniente à classe dominante, à classe de detém o poder.   

Assim, a ideologia distorce a realidade na medida em que esconde os conflitos existentes na 

sociedade, fazendo-a parecer una e harmônica, como se todas as pessoas compartilhassem das mesmas 

crenças e interesses.  O conceito marxista de ideologia possui cinco características principais, 

nomeadamente: A naturalização, a universalização, a abstração, a lacuna e a inversão.  vejamos cada um 

deles em separado. 

A naturalização se refere à aceitação de certas situações como se fossem naturais, ou seja, como se 

não fossem fruto de uma deliberação humana.  É justamente esse o caso quando certas pessoas dizem: 

“Sempre existiram ricos e pobres, portanto é assim que as coisas são, não podendo ser 

modificadas”.  Observe como se trata da naturalização de algo que, na realidade, é fruto de escolhas e ações 

humanas.  Já a universalização trata da imposição dos valores das classes dominantes para as classes 

dominadas. Assim, as crenças dos patrões, por exemplo, acabam sendo estendidas para seus empregados. 

Já no que se refere à abstração, podemos dizer que as ideias e valores das classes dominantes só acabam 

se tornando universais na medida em que há uma abstração, isto é, o esquecimento dos conflitos que são 

típicos da sociedade de classes em prol da fantasia de uma sociedade “una” e “harmônica”. A lacuna é aquele 

espaço vazio deixado pela ideologia, um certo ocultamento que, se for explicitado, pode acabar revelando as 

ilusões presentes na ideologia.  Quando, por exemplo, um trabalhador reconhece que o salário paga o seu 

trabalho, percebemos a lacuna quando entendemos o que é a “mais valia”. Por fim, a inversão é uma das 

marcas da ideologia, que apresenta uma realidade invertida. Trata-se da confusão criado pela ideologia entre 

causa e efeito. 
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Exercícios 

 

1. O ser humano é explicado por diversas abordagens sociológicas e filosóficas que propõem diferentes 

concepções de natureza humana, chegando mesmo a negá-la. 

Em relação a tais concepções, tem-se o seguinte: 

a) Marx compreendia a natureza humana a partir das necessidades humanas, especialmente o 

desenvolvimento de sua sociabilidade, e que, com o surgimento das classes sociais e da 

alienação, essa natureza seria negada.    

b) a sociologia recusa totalmente a ideia de natureza humana, pois essa natureza seria metafísica, 

já que o ser humano é um produto social e histórico e o indivíduo nasce como uma folha em 

branco, na qual a cultura escreve seu texto.    

c) Durkheim concebia a existência de uma dupla natureza humana, sendo que uma natureza 

humana seria caracterizada pela violência e a outra pela razão, cabendo à socialização o papel 

de superar ambas pela solidariedade.    

d) para Kant e Hegel, a natureza humana era uma criação ideológica do iluminismo, que deveria ser 

superada por uma filosofia racionalista que reconhecesse que o ser humano é um projeto gestado 

pela razão.    

e) Nietzsche considerava que a essência do ser humano é a racionalidade, e cuja existência é 

comprovada pelo fato de que somente os seres pensantes possuem certeza de sua existência a 

partir do próprio ato de pensar.     

   

2. O dinheiro alterou enormemente as relações sociais e, no desenvolvimento da história econômica da 

sociedade, atingiu o seu ápice com o modo de produção capitalista. 

Com base nos conhecimentos sobre os estudos de Karl Marx, assinale a alternativa que apresenta, 

corretamente, as explicações sobre a produção da riqueza na sociedade capitalista. 

a) A mercantilização das relações de produção e de reprodução, por intermédio do dinheiro, 

possibilita a desmistificação do fetichismo da mercadoria.    

b) Enquanto mediação da relação social, o dinheiro demonstra as particularidades das relações 

entre indivíduos, como as políticas e as familiares.    

c) O dinheiro tem a função de revelar o valor de uso das mercadorias, ao destacar a valorização 

diferenciada entre os diversos trabalhos.    

d) O dinheiro é um instrumento técnico que facilita as relações de troca e evidencia a exploração 

contida no trabalho assalariado.    

e) O dinheiro caracteriza-se por sua capacidade de expressar um valor genérico equivalente, 

intercambiável por qualquer outro valor.    
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3. A história da cultura brasileira é pontuada pelo “jeitinho brasileiro” e pela cordialidade, frutos da 

colonização portuguesa. Sérgio Buarque sugere que nossa cultura tem algumas singularidades, tais 

como: aversão à impessoalidade, forte simpatia e rejeição ao formalismo nas relações sociais. Tais 

singularidades se refletem no ordenamento da sociedade expresso no fragmento da música Minha 

história de João do Vale e Raimundo Evangelista, que trata da educação como base da estratificação 

social na sociedade burguesa. 

  

E quando era noitinha, a meninada ia brincar. 

Vige como eu tinha inveja de ver Zezinho contar: 

“o professor ralhou comigo, 

porque eu não quis estudar” (bis) 

Hoje todos são doutor, 

E eu continuo um João Ninguém 

Mas, quem nasce pra pataca 

nunca pode ser vintém. 

Ver meus amigos doutor basta pra mim sentir bem (bis)... 

 João do vale; Chico Evangelista. “Minha história”. In: álbum, João do Vale. Rio de Janeiro: Sony, 1981. 

  

Conforme a contribuição de Karl Marx sobre a análise da sociedade capitalista, os conceitos 

sociológicos expressos nessa música são  

a) superestrutura, anomia social, racionalidade, alienação.     

b) ação social, infraestrutura, solidariedade orgânica, coesão social.     

c) divisão do trabalho, mais valia, solidariedade mecânica, burocracia.     

d) sansão social, relações de produção, organicismo, forças produtivas.     

e) ideologia, classe social, desigualdade social, relações sociais de trabalho.     
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4. Um amigo da área de RH de uma multinacional disse que não sabia onde enfiar a cara quando chamou 

um homem muito, muito simples para informar que ele seria descontinuado. “O senhorzinho não 

entendia nem por um decreto que estava sendo demitido'', diz ele – que teve que apelar para o método 

antigo, quando foi claramente compreendido. 

Aliás, as empresas não falam mais em “empregados''. Agora são “colaboradores”. Há várias razões 

que explicam, muitas delas traçando um resgate da ação coletiva de sinergias voltadas à construção 

de um objetivo comum… Zzzzzz… Prefiro a explicação mais simples que surgiu de outro colega, do RH 

de uma grande empresa brasileira: “isso foi para botar no mesmo pacote o pessoal que é contratado 

como CLT e quem é terceirizado ou integrado mas, na prática, também é empregado nosso''. Enfim, 

todos colaboram com o lucro do patrão, portanto faz sentido. 
 SAKAMOTO, Leonardo. Palavras podem cair em desuso. Mas “idiota” continuará sempre na moda. Blog do Sakamoto. 11 

mar. 2014. Adaptado. Disponível em: <http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/...na-moda/> Acesso em 11 mar. 

2014. 

 A frase “Enfim, todos colaboram com o lucro do patrão, portanto faz sentido” revela uma adesão 

ideológica. Qual foi o sociólogo abaixo que desenvolveu a compreensão de mundo adotada pelo autor 

do texto acima? 

a) Max Weber.    

b) Anthony Giddens.    

c) Émile Durkheim.    

d) Karl Marx.    

e) Pierre Bourdieu.    

   

 

5. E se, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura, 

tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida, do mesmo modo porque a inversão dos 

objetos na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico. 
MARX, Karl, A ideologia alemã. São Paulo: Hucitec, 1987. p. 37. 

Com essa famosa metáfora, Marx realiza a definição de ideologia como inversão da realidade, da qual 

decorre para ele   

a) a alienação da classe trabalhadora.     

b) a consciência de classe dos trabalhadores.     

c) a existência de condições para a práxis revolucionária.     

d) a definição de classes sociais.     

   
 

6. Não é uma característica da ideologia, segundo Marx: 

a) Uma inversão da realidade.    

b) Uma naturalização das desigualdades sociais.    

c) Uma forma de dominação da classe burguesa sobre a proletária.    

d) Uma forma de representação política do proletariado.    

e) Uma representação distorcida da realidade.    
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7. Entenda o que é obsolescência programada 

Conforme usamos um produto, é natural que este sofra desgastes e se torne antigo com o passar do 

tempo. O que não é natural é que a própria fabricante planeje o envelhecimento de um produto, ou seja, 

programar quando determinado objeto vai deixar de ser útil e parar de funcionar, apenas para 

aumentar o consumo.  

Apesar do avanço tecnológico, que resultou na criação de uma diversidade de materiais disponíveis 

para produção e consumo, hoje nossos eletrodomésticos são piores, em questão de durabilidade, do 

que há 50 anos. Os produtos são fáceis de comprar, mas são desenhados para não durar. Por esta 

razão, o consumidor sofre para dar a eles uma destinação final adequada e ainda se vê obrigado a 

comprar outro produto.  
Fonte: <http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada> Acesso em 21 fev. 

2013. 

A obsolescência programada está vinculada à forma de funcionar do sistema capitalista. Qual dos 

autores abaixo analisou esse tipo de necessidade econômica? Qual era a grande preocupação desse 

autor ao analisar esse tipo de fenômeno? 

a) Max Weber.    

b) Karl Marx.    

c) Émile Durkheim.    

d) Immanuel Kant.    

e) Machado de Assis.    
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8. A figura Mapa Mundi é composta por lixo eletrônico. 

 

Com base nessa figura e na crítica de Marx à sociedade capitalista, assinale a alternativa correta. 

a) A cada nova tecnologia desenvolvida pelo capital, maior é a qualificação necessária aos 

trabalhadores.    

b) A existência de mercadorias é o que distingue o capitalismo de outros modos de produção no 

transcurso da história do homem.    

c) A produção do desperdício é parte constitutiva do processo de acumulação de capital e realização 

da lei do valor.    

d) No capitalismo contemporâneo, o valor de uso foi substituído pelo valor de troca, do qual resultam 

as mercadorias.    

e) Produzir mercadorias com pouca durabilidade é prática momentânea para que o capitalismo 

supere suas crises periódicas.    
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9. “A ideologia, como consciência invertida, teria o papel de amparar o domínio de uma classe ou grupo 

social sobre as demais. Por meio da ideologia, essa classe ou grupo social se faria hegemônica, como 

que convencendo as outras de que seus interesses e valores seriam universais”. 
RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre as interpretações do Brasil. São Paulo: Alameda, 2008, p. 32-33. 

  

A partir da definição acima e dos seus conhecimentos sobre classe social no sentido pensado por Karl 

Marx, quais das frases abaixo podem ser consideradas de cunho ideológico? 

I. “Todo homem tem seu preço”. 

II. “Antes tarde do que nunca”. 

III. “Quem não trabalha também não deve comer”. 

IV. “Diga-me com quem andas e eu te direi quem és”. 

V. “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. 

 

a) Somente I e II.    

b) Somente I e III.    

c) Somente III e IV.    

d) Somente IV e V.    

e) Somente I, II e III.    

   

10. Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista conhece basicamente duas classes: a burguesia e o 

proletariado. Na abordagem marxista, como se dá a relação entre elas? 

a) As duas classes estão em harmonia. Ambas se complementam em um processo produtivo: os 

burgueses oferecem empregos, enquanto os proletários trabalham contribuindo para o progresso 

da civilização.    

b) Elas estão em constantes disputas políticas. Tais disputas aparecem, no Brasil, na polarização 

entre PT e PSDB, sendo o PT o partido dos trabalhadores (proletários) e o PSDB o partido dos 

empresários (burgueses). A alternância entre esses dois partidos no poder é o que definirá o 

modelo econômico da nação.    

c) Essas duas classes estão em luta. Enquanto os burgueses tentam exercer sua dominação sobre 

o proletariado, estes procuram resistir e fugir dessa relação de opressão.    

d) As duas classes estão em relação de solidariedade orgânica. O capitalismo surge em uma 

sociedade moderna, marcada por uma complexa divisão do trabalho. Longe de produzir 

desagregações, essa complexidade favorece a coesão social devido à dependência mútua de 

todos os indivíduos.     

e) As classes sociais estão em processo de fusão. Devido à mundialização do capital, não haverá 

mais classes sociais. Todos serão híbridos de empreendedores e trabalhadores, em uma 

sociedade regulada pelo mercado.     
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Gabarito 

 

1. A 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 

A alternativa [B] está incorreta porque a sociologia não recusa totalmente a natureza humana. Já a 

alternativa [C] está incorreta porque apresenta de forma incorreta a ideia durkheimiana de solidariedade. 

Com relação à alternativa [A], vale salientar que Marx considera o ser humano como resultado de 

relações de produção, podendo ter sua humanidade negada em situações de exploração. 

  

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Filosofia] 

Para Marx, é da natureza humana que os indivíduos, a partir da ação concreta na natureza, criem suas 

condições materiais de existência de modo a satisfazer suas necessidades básicas, ao mesmo tempo 

em que criam formas de sociabilidade, o que implica no estabelecimento de relações sociais. No entanto, 

os conflitos de classe e a alienação do trabalho podem, para o autor, negar essa natureza na medida 

em que apresentam uma interpretação distorcida da mesma.   

  

2. E 
Para Marx, no capitalismo, o dinheiro oculta a relação de exploração existente no processo de produção 

de mercadorias. Isso porque se torna um equivalente genérico de troca entre coisas, e não de trabalho 

humano materializado. Desta maneira, somente a alternativa [E] está correta.   

  

3. E 

A alternativa [E] é a única que apresenta somente conceitos marxistas. Todas as outras questões, além 

de apresentarem alguns conceitos elaborados por Marx, também citam conceitos de Max Weber e de 

Émile Durkheim. Ainda que alguns sejam úteis para compreender a cordialidade do brasileiro, não é isso 

que a questão buscava identificar.   

  

4. D 

A frase destacada revela uma concepção de luta de classes, entre o trabalhador (proletário) e o patrão 

(burguês). Tal concepção é claramente marxista.   

  

5. A  

A ideologia contribui para a alienação da classe trabalhadora. Essa alienação é dupla: tanto material, do 

trabalhador que está alienado do fruto do seu trabalho, quanto simbólica, do trabalhador que não se dá 

conta das condições de exploração a que é submetido.   

  

6. D 

Somente a alternativa [D] não está de acordo com a noção marxista de ideologia. A ideologia acaba por 

oprimir o proletariado, e não corresponde a uma forma de representação ou de consciência dessa classe 

de trabalhadores.   

  

7. B 

Karl Marx foi quem se preocupou com esse tipo de necessidade econômica. O capitalismo força a 

comercialização dos produtos para sustentar o constante aumento da produção de mercadorias. Marx 

analisa todos esses fenômenos atentando para a estrutura de exploração do homem pelo homem neste 

processo produtivo. Seu grande intuito, portanto, é desvelar o modo de funcionamento do capitalismo 

para criticá-lo e superá-lo.   
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8. C 

A partir do momento em que o capitalismo exige uma produção e mercadorias e de lucro cada vez maior, 

o desperdício também começa a aumentar. Isso é uma característica vinculada ao próprio 

desenvolvimento capitalista, tal como afirma a alternativa [C].   

  

9. B 

Somente as frases I e III são ideológicas no sentido marxista. Isso porque elas carregam uma “ética” 

burguesa de valorização do trabalho e de transformação das relações sociais em relações mercantis. 

Todas as outras dizem somente a frases do senso comum, que possuem outros tipos de origem.   

  

10. C 

Somente a alternativa [C] apresenta a relação entre burguesia e proletariado na concepção marxista. 

Segundo Marx, o motor da história é a luta de classes que, no sistema capitalista, ocorre entre a 

burguesia e o proletariado.   
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