
2019 
Semana 09
08 a 14 de Abr

Bixo SP



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Ácidos Nucleicos 

 

Resumo 

 

Ácidos nucleicos são macromoléculas orgânicas  formadas por unidades conhecidas como nucleotídeos. Os 

nucleotídeos são compostos por uma pentose (um monossacarídeo com cinco carbonos), um radical fosfato, 

derivado do ácido ortofosfórico, e uma base nitrogenada. 

 

 

 

Entre os ácidos nucleicos, pode-se destacar o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico). 

As bases nitrogenadas são cinco, e podem ser classificadas como púricas e pirimídicas. 

• Púricas: adenina e guanina 

• Pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

É importante citar que a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, enquanto a uracila é uma base 

exclusiva do RNA. 

O pareamento das bases se dá da seguinte maneira: Adenina – Timina, Adenina – Uracila, Citosina – Guanina. 

Enquanto o DNA é uma molécula de fita dupla, o RNA é uma molécula de fita simples. A pentose que compõe 

o DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose que compõe o RNA é a ribose.  
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Os seres vivos armazenam sua informação genética no DNA. Para garantir a hereditariedade, sem perda de 

carga genética, o DNA deve ser capaz de se autoduplicar. Para se expressar, o DNA precisa ser transcrito em 

RNA, e este RNA será traduzido em proteína, na síntese proteica. Os processos então são conhecidos como 

autoduplicação, transcrição e tradução. 

O RNA pode ser dividido em: 

• RNA mensageiro, que leva a mensagem da proteína que deverá ser sintetizada 

• RNA ribossomal, que compõe os ribossomos, 

• RNA transportador, que transportará os aminoácidos para a proteína que será formada. 

 

 

 

Normalmente, o RNA não é capaz de se replicar, mas os retrovírus de RNA são capazes de fazer uma 

transcrição reversa, transcrevendo um DNA a partir do RNA, usando uma enzima conhecida como 

transcriptase reversa, enquanto outros vírus de RNA são capazes de replicar seu RNA através da enzima RNA 

replicase.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-acidos-nucleicos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=acidos-nucleicos
https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-acidos-nucleicos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia1&utm_term=acidos-nucleicos
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Exercícios 

 

1. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente: 

 

a) Base nitrogenada, desoxirribose e fosfato 

b) Base nitrogenada, fosfato e desoxirribose 

c) Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada 

d) Fosfato, base nitrogenada e desoxirribose 

e) Desoxirribose, fosfato e base nitrogenada. 
 

 

2. Em 2004, comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que 

estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA). Entre as 

afirmativas a seguir, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos, compostos por uma desoxirribose 

ligada a um fosfato e a um aminoácido. 

b) A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência 

de uma fita molde. 

c) Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base 

nitrogenada. 

d) Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla-hélice, por meio da formação de pontes de 

hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 

e) As duas cadeias de uma dupla-hélice possuem a mesma orientação, e suas sequências de bases 

são complementares. 
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3. A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que 

permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu 

avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por 

ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e 

citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente 

desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio 

entre as diferentes bases nitrogenadas. 

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da 

temperatura na reação de PCR? 

a)  c)  e)  

b)  d)  

 

 

4. As moléculas de DNA são polinucleotídios formados por duas cadeias dispostas em forma de hélice. 

As duas cadeias estão unidas entre si pelas bases nitrogenadas, que se ligam por meio de: 

a) ligações metálicas. 

b) ligações de hidrogênio. 

c) ligações iônicas. 

d) ligações polipeptídicas. 

e) ligação nucleica. 
 

 

5. Quanto à sua estrutura química, o DNA e o RNA são 

a) polipeptídeos. 

b) nucleoproteínas. 

c) polissacarídeos. 

d) fosfatídeos. 

e) polinucleotídeos. 
 

 

6. O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídios. Cada nucleotídio é constituído 

por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e RNA se 

estabelece 

a) na pentose e nas bases nitrogenadas. 

b) no fosfato e nas bases nitrogenadas. 

c) na pentose e no fosfato. 

d) na pentose, nas bases nitrogenadas e no fosfato. 

e) apenas nas bases nitrogenadas. 
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7. “Após o anúncio histórico da criação de vida artificial no laboratório do geneticista Craig Venter, o 

mesmo responsável pela decodificação do genoma humano em 2001, o presidente dos EUA, Barack 

Obama, pediu a seus conselheiros especializados em biotecnologia para analisarem as consequências 

e as implicações da nova técnica.”  
O Globo on line, 22 maio 2010.  

A experiência de Venter ainda não explica como a vida começou, mas reforça novamente que, sob 

determinadas condições, fragmentos químicos são unidos para formar a principal molécula 

responsável pelo código genético da vida. Para a síntese de uma molécula de DNA em laboratório, a 

partir de uma fita molde de DNA, além do primer, deve-se utilizar 

a) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Adenina; DNA e RNA polimerase.  

b) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Uracila; e DNA polimerase.  

c) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Adenina; e DNA polimerase.  

d) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina e Uracila; e RNA polimerase.  

e) nucleotídeos de Timina, Citosina, Guanina, Uracila e Adenina; e DNA polimerase. 

 

 

8. A respeito dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) podemos afirmar que: 

a) gene é um segmento de RNA capaz de produzir proteína. 

b) a uracila é a base nitrogenada exclusiva do DNA. 

c) a duplicação do DNA é dita semiconservativa porque cada novo DNA conserva metade do DNA 
antigo. 

d) a pentose do DNA é a ribose. 

e) durante a transcrição, os dois segmentos do DNA permanecem ativos. 
 

 

9. Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que 

proporcionaria melhor hidratação dos cabelos. 

 

Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA 

a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição. 

b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. 

c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo. 

d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção. 

e) de características básicas assegura sua eficiência hidratante. 
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10. Numa molécula de DNA, a quantidade de 

a) adenina mais timina é igual à de citosina mais guanina. 

b) citosina mais uracila é igual à de timina mais adenina. 

c) uracila mais adenina é igual à de citosina mais guanina. 

d) guanina mais timina é igual à de citosina mais uracila. 

e) adenina mais citosina é igual à de guanina mais timina. 
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Gabarito 

 

1. C 

1 – tanto o DNA quanto o RNA possuem uma molécula de fosfato; 

2 – pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose; 

3 – base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, guanina, citosina e timina. 

 

2. A 

Na molécula de DNA podemos encontrar as seguintes bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), 

guanina (G) e timina (T), sendo que a base timina (T) liga-se sempre à adenina (A) por duas pontes de 

hidrogênio, e a base citosina (C) está sempre ligada à guanina (G) por três pontes de hidrogênio. 

 

3. C 

Citosina e Guanina se ligam através de três ligações de hidrogênio, enquanto Adenina e Timina se ligam 

através de duas ligações de hidrogênio. A molécula em questão sofrerá desnaturação mais facilmente 

devido ao maior número de pares A-T. 

 

4. B 

As duas cadeias de DNA mantêm-se ligadas pelas ligações de hidrogênio estabelecidas pelos pares de 

bases específicos. 

 

5. E 

Os nucleotídeos são compostos por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Os 

polinucleotídeos são formados por muitos nucleotídeos. DNA e RNA são polinucleotídeos. 

 

6. A 

A desoxirribose é a pentose que entra na composição química do DNA, enquanto a ribose entra na 

constituição do RNA. Uma outra diferença entre as moléculas de DNA e a de RNA está nas bases 

nitrogenadas: no DNA, as bases são citosina, guanina, adenina e timina; já no RNA, no lugar da timina, 

tem-se a uracila. 

 

7. C 

As bases utilizadas no DNA são: Timina, Citosina, Guanina e Adenina. Sendo assim, já descartamos as 

alternativas B, D e E (pois elas falam da uracila, que é do RNA). A DNA polimerase é a enzima fundamental 

para a polimerização de novas fitas de DNA, portanto é a letra C. 

 

8. C 

A duplicação é semiconservativa pois ocorre a partir a de uma fita molde (já existente) e uma nova fita 

que será criada. 

 

9. A 

O DNA sempre é composto por uma base nitrogenada (timina, adenina, citosina e guanina), uma 

desoxirribose e um radical fosfato. Portanto independente da espécie, a composição química seria a 

mesma. 
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10. E 

A quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de citosina é igual a de guanina, logo, adenina 

mais citosina possuem a mesma quantidade de timina e guanina juntas.  
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Desequilíbrio ecológico 
 

Resumo 

 

Os desequilíbrios ecológicos ocorrem quando o bom funcionamento de um ecossistema se quebra, podendo 

interferir tanto nos fatores bióticos quanto abióticos. Os desequilíbrios mais graves são aqueles que ocorrem 

por conta da ação antrópica, ou seja, com a interferência da ação humana. 

 

Agravamento do Efeito Estufa: O efeito estufa é um efeito natural, responsável por manter a temperatura na 

Terra constante, porém com a emissão de gases estufas, como o gás carbônico e o metano, esta função de 

reter calor tem se agravado, aumentando a temperatura do planeta. 

 

 

 

Buraco na Camada de Ozônio: A camada de ozônio protege a superfície da Terra da incidência direta de raios 

ultravioletas. Com a liberação de certos gases, como o CFC (Cloro-fluor-carbono), a camada se desfaz, e a 

incidência dos raios uV pode aumentar o risco de mutações e câncer. 
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Chuva Ácida: Com o aumento de ácidos na atmosfera, como o NOX, SOX HNO3 e H2SO4, a água da chuva se 

acidifica, podendo danificar prédios e monumentos, além de poluir corpos de água e o solo. 

 

Inversão Térmica: É outro processo natural, onde ocorre a troca de massas de ar quente e fria, e a massa de 

ar fria fica mais próxima da superfície. Porém em cidades onde há muita poluição, esta fica presa na camada 

de ar fria, não sofrendo a convecção, e pode causar diversos problemas respiratórios. 

 

 

Magnificação Trófica: O acumulo de compostos não biodegradáveis dentro de uma cadeia ou teia alimentar 

causa esse desequilíbrio. Organismos com maiores níveis tróficos são os mais afetados. 
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Eutrofização Artificial: Com a liberação de compostos orgânicos em corpos de água, por exemplo esgoto, há 

uma proliferação de organismos decompositores, seguido pela diminuição do oxigênio da água, causando a 

morte de organismos aeróbicos.  

Também pode acontecer de modo menos frequente com fertilizantes, ou seja, matéria inorgânica, sobre 

ambientes aquáticos.  

 

 

 

Desertificação: Ocorre quando uma área que antes era fértil se torna pobre em relação ao solo e à 

biodiversidade, devido à degradação do ambiente. Pode ocorrer por questões climáticas naturais ou pela ação 

humana.  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

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


 
 

 

 

4 

Biologia 
 

Exercícios 

 

1. Se por um lado a Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia e, com isso, uma 

melhoria na qualidade de vida da população, por outro lado os resíduos decorrentes desse processo 

podem se acumular no ar, no solo e na água, causando desequilíbrios no ambiente. 

O acúmulo dos resíduos provenientes dos processos industriais que utilizam combustíveis fósseis traz 

como consequência o(a) 

a) eutrofização dos corpos-d’ água, aumentando a produtividade dos sistemas aquáticos. 

b) precipitação de chuvas ácidas, danificando florestas, ecossistemas aquáticos e construções. 

c) mudança na salinidade dos mares, provocando a mortalidade de peixes e demais seres aquáticos. 

d) acúmulo de detritos, causando entupimento de bueiros e alagamento das ruas. 

e) presença de mosquitos, levando à disseminação de doenças bacterianas e virais. 
 

 

2. O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação da água no ambiente. 
Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante encontra-se pura, entretanto, quando em 

contato com poluentes atmosféricos, como os óxidos sulfuroso e nitroso, é contaminada. Dessa forma, 

quando a água precipita, traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente. 

A qual problema ambiental o texto faz referência? 

a) chuva ácida. 

b) poluição do ar. 

c) aquecimento global. 

d) destruição da camada de ozônio. 

e) eutrofização dos corpos hídricos. 

 

 

3. Um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura, utilizou o adubo NPK (nitrogênio, 
fósforo e potássio) com alto teor de sais minerais. A irrigação dessa lavoura é feita por canais que são 

desviados de um rio que abastece os canais, devido à contaminação das águas pelo excesso de adubo 

usado pelo agricultor. 

Que processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK? 

a) Lixiviação, processo em que ocorre a lavagem do solo, que acaba disponibilizando os nutrientes 

para a água do rio. 

b) Acidificação, processo em que os sais, ao se dissolverem na água do rio, formam ácidos. 

c) Eutrofização, ocasionada pelo aumento do fósforo e nitrogênio dissolvidos na água, que resulta 

na proliferação do fitoplâncton. 

d) Aquecimento, decorrente do aumento de sais dissolvidos na água do rio, que eleva sua 

temperatura. 

e) Denitrificação, processo em que o excesso de nitrogênio que chega ao rio é disponibilizado para a 

atmosfera, prejudicando o desenvolvimento dos peixes. 
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4. Devido ao aquecimento global e à consequente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a 

distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios nadadores, 

eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. 

A situação descrita acima 

a) Enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual decorre das variações climáticas. 

b) Alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no ártico. 

c) Ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças climáticas permite o surgimento 

de novas espécies. 

d) Mostra a importância das características das zonas frias para a manutenção de outros biomas na 

terra. 

e) Evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao habitat, visto que eles se adaptam 

rapidamente às mudanças nas condições climáticas. 

 

 

5. A caixinha utilizada em embalagens como as de leite “longa vida” é chamada de “tetra brick”;, por ser 

composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de 

um tijolo (brick, em inglês). 

Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se decompor. 

Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado 

a) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las. 

b) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins. 

c) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua 
decomposição. 

d) constituir um aterro específico de embalagens  “tetra brick”;, acondicionadas de forma a reduzir 
seu volume. 

e) proibir a fabricação de leite “longa vida”, considerando que esse tipo de embalagem não é 
adequado para conservar o produto. 

 

 

6. Os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas 
alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas, um alerta, eles estão ficando brancos. O seu 
clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem 
dentro de seus tecidos, numa relação de mutualismo. 

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 6 dez. 2012 (adaptado). 

O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em 

a) produzir o próprio alimento. 

b) obter compostos nitrogenados. 

c) realizar a reprodução sexuada. 

d) absorver o oxigênio dissolvido na água. 

e) adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. 
 



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

7. O solo amazônico é naturalmente rico em mercúrio na sua forma inorgânica. Na bacia do Rio Negro, 

todos os anos, na época chuvosa, os rios transbordam, invadem a floresta e formam ecossistemas 

fechados que permanecem inundados por até 130 dias. Nesse processo, o mercúrio inorgânico é 

liberado na água e bactérias anaeróbias convertem-no em metilmercúrio, que entra na cadeia alimentar 

aquática desses ecossistemas.  
Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado. 

Na situação descrita,  

a) as bactérias anaeróbias concentram a maior parte do mercúrio nas cadeias alimentares da região 
inundada.  

b) a bioacumulação de mercúrio nos organismos aquáticos será menor ao longo dos níveis tróficos 
das cadeias alimentares.  

c) os microrganismos que fermentam a matéria orgânica na água favorecem a entrada de mercúrio 
nas cadeias alimentares.  

d) os organismos autotróficos nas cadeias alimentares da região inundada não são contaminados 
pelo mercúrio.  

e) a contaminação por mercúrio fica restrita aos organismos aquáticos dos ecossistemas da região 
inundada. 

 

 

8. Os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo 

plástico. Estes pequenos plásticos de até 5 mm de tamanho estão entrando no ambiente marinho, 

contaminando um sistema já vulnerável. (www.arocha.org. Adaptado.) Os mexilhões estão entre os 

invertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplásticos nas águas, 

uma vez que, para se alimentarem,  

a) capturam micropartículas batendo os flagelos dos coanócitos.  

b) raspam com a rádula a superfície do substrato marinho.  

c) trituram com dentes calcários outros animais menores.  

d) filtram partículas de alimento na água circundante.  

e) circulam a água pelos canais do sistema ambulacrário 
 

 

9. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo 

em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de 

temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, 

pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que 

parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? 

a) fissão do material radioativo. 

b) condensação do vapor-d’água no final do processo. 

c) conversão de energia das turbinas pelos geradores. 

d) aquecimento da água líquida para gerar vapor-d’água. 

e) lançamento do vapor-d’água sobre as pás das turbinas. 
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10. Os oceanos absorvem aproximadamente um terço das emissões de CO2 procedentes de atividades 

humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2 combina-se com as águas 

dos oceanos, provocando uma alteração importante em suas propriedades. Pesquisas com vários 

organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos 

biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies da vida marinha. 

A alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento 

a) da acidez das águas dos oceanos. 

b) do estoque de pescado nos oceanos. 

c) da temperatura média dos oceanos. 

d) do nível das águas dos oceanos. 

e) da salinizaçăo das águas dos oceanos. 
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Gabarito 

 

1. B 

A queima de combustíveis fósseis libera óxidos de nitrogênio e de enxofre que reagem com a água, 

formando ácidos que precipitam juntamente com as chuvas.  

 

2. A 

A precipitação da água na forma de chuva com pH ácido, em decorrência de óxidos sulfuroso e nitroso, é 

conhecida como chuva ácida.  

 

3. C 

Excesso de fertilizantes (matéria inorgânica) em corpos d’água pode provocar o fenômeno da 

eutrofização, com a grande proliferação de seres fotossintetizantes. Entretanto, o processo mais comum 

que provoca a eutrofização artificial é o derramamento de esgoto.  

 

4. B 

A morte dos ursos polares reflete o impacto causado pelo derretimento das geleiras, alertando os 

prejuízos à biodiversidade decorrente do aquecimento global 

 

5. B 

O modo mais sustentável seria reaproveitar a embalagem para outros fins. Existe a criação de vasos para 

hortas familiares e a colocação no telhado para refletir os raios solares.  

 

6. E 

Essas algas, Zooxantelas, são seres fotossintetizantes e transferem matéria orgânica para os pólipos. 

Sendo assim, o aumento da temperatura, que gera o branqueamento dos corais, prejudica essa relação 

mutualística. 

  

7. C 

De acordo com o texto, o processo fermentativo de bactérias transforma o mercúrio inorgânico em 

orgânico e permite assim a entrada deste componente na cadeia alimemntar. 

 

8. D 

Devido ao hábito filtrador dos mexilhões, eles acabam filtrando as partículas de plástico, sendo assim 

afetados por este componente não-biodegradável. 

 

9. B 

A poluição térmica ocorre quando há uma alteração da temperatura normal de dado local. Isso ocorre 

frequentemente com o processo de condensação da água em usinas de geração de energia, com o 

objetivo de resfriamento. 

 

10.  A. 

O CO2, ao reagir com moléculas de água, forma o H2CO3, ácido carbônico, que reduz o pH do ambiente 

marinho.  
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Atividade e inibição enzimática 
 

Resumo 

 

Enzimas 

As enzimas são de origem proteica e possuem diversas funções como: 

• Catalisadores 

• Aceleram reações 

• Diminuem a energia de ativação 

• Não se modificam 

• São específicas em relação ao substrato (teoria da chave-fechadura) 

 

 
modelo chave-fechadura da enzima 

Elas podem ser alteradas em relação a velocidade enzimática como temperatura, pH e concentração de 
substrato. 
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Sendo proteínas, podem sofrer o processo de desnaturação, que consiste na perda da conformação 

tridimensional (estrutura terciária), sob elevação da temperatura ou alteração do pH.  
A redução da temperatura não provoca desnaturação, mas a velocidade se reduz pelo menor grau de agitação 

das moléculas, reduzindo o contato da enzima com seu substrato. 
Sua função catalítica consiste em aumentar a velocidade da reação, por meio da redução da energia de 

ativação sem ser consumida no processo. 
 

 
 

Inibição enzimática 

Diversas substâncias são capazes de inibir a atividade de uma enzima, dentre elas, medicamentos.   
A inibição pode ser classificada em competitiva e não competitiva, reversível e irreversível. 
 

Competitiva: Compete diretamente com o substrato da enzima pelo sítio ativo 
Não competitiva: Muda a conformação da enzima (estrutura tridimensional) ao se ligar no sítio alostérico, 

impedindo a ligação da enzima com seu substrato. 

 

A velocidade máxima da reação pode ser atingida com o inibidor competitivo, com o aumento da 

concentração do substrato. Isso porque com a maior concentração do substrato, há uma maior chance de 

ocorrer ligação com a enzima, em relação ao inibidor.  
Na inibição competitiva, pode-se atingir a velocidade máxima da reação, com o aumento da concentração do 
substrato 
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Quando há um inibidor não competitivo, por outro lado, a alteração na conformação da enzima impede a 

ligação com o substrato, não importa a sua concentração.  

 

A velocidade máxima na presença de um inibidor não competitivo nunca é atingida 

Reversível: Após determinado tempo, pela instabilidade da ligação, o inibidor se libera da enzima 
Irreversível: a enzima não é mais capaz de realizar sua função. (ex: medicamento aspirina inibindo a enzima 

COX e o cianeto que inibe a enzima citocromo oxidase da cadeia respiratória) 
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Exercícios 

 

1. As enzimas, biocatalizadoras de indução de reações químicas, reconhecem seus substratos através 

da: 

a) temperatura do meio. 

b) forma tridimensional das moléculas. 

c) energia de ativação. 

d) concentração de minerais. 

e) reversibilidade da reação. 

 
 

2. Sobre as enzimas, analise as afirmações abaixo e assinale a incorreta. 

a) São moléculas de lipídios especializadas na função catalisadora. 

b) As reações enzimáticas são altamente específicas; uma enzima, normalmente, catalisa apenas 

um tipo de reação química. 

c) São substâncias importantes nas reações químicas que ocorrem nos seres vivos, atuando como 

catalisadores. 

d) Na reação enzimática os reagentes (substratos) se unem temporariamente à enzima, formando 

um complexo enzima-substrato, que, após ocorrida a reação, desagrega-se, originando o produto 

e liberando a enzima. 

e) Depois de concluída uma reação, a enzima liberada poderá catalisar outra reação, desde que seja 

do mesmo tipo à qual é especializada. 

 

3. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não 

competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. 

Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da 

concentração de seu substrato em três condições: 

− ausência de inibidores; 

− presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo; 

− presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. 

Os resultados estão representados no gráfico abaixo: 
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A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. As curvas que representam a 

resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão 

indicadas, respectivamente, pelos seguintes números: 

a) II e IV. 

b) II e III. 

c) III e II. 

d) IV e III. 

 

4. Na indústria têxtil, é uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-

los mais resistentes. Esse produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente, no processo de 

desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis são mergulhados em um banho aquoso com 

uma enzima do grupo das amilases. Os gráficos nas figuras 1 e 2 representam a eficiência da atividade 

dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH. 

 

 

Com base nas informações apresentadas, está correto afirmar que, para se obter a máxima eficiência 

da ação da enzima no processo industrial citado no texto, seria necessário manter o banho aquoso de 

desengomagem a: 

a) 50ºC e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas. 

b) 50ºC e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos. 

c) 50ºC e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos. 

d) 70ºC e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos. 

e) 70ºC e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas. 

 

5. Enzimas: 
A glicoquinase e a hexoquinase são duas enzimas que reagem com o mesmo substrato, a glicose. 

Ambas são enzimas intracelulares que fosforilam a glicose formando glicose 6-fosfato (G6P). 

Dependendo da enzima produtora, a G6P pode ser degradada na via da glicólise para gerar energia ou 

então ser usada para síntese de glicogênio. 

A glicólise ocorre nos tecidos em geral e a síntese de glicogênio ocorre principalmente no fígado. A 

síntese do glicogênio somente acontece quando existe excesso de glicose no sangue. Essa é uma 

forma de armazenar esse açúcar. 

Observe a figura a seguir, que apresenta as velocidades de reação dessas duas enzimas em função da 

concentração da glicose. Níveis normais de glicose no sangue estão ao redor de 4mM. 
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Qual das duas enzimas gera G6P para síntese de glicogênio hepático? Justifique sua resposta. 

 

6. Para inibir a ação de uma enzima, pode-se fornecer à célula uma substância que ocupe o sítio ativo 

dessa enzima. Para isso, essa substância deve: 

a) estar na mesma concentração da enzima. 

b) ter a mesma estrutura espacial do substrato da enzima. 

c) recobrir toda a molécula da enzima. 

d) ter a mesma função biológica do substrato da enzima. 

e) promover a desnaturação dessa enzima. 

 
 

7. Cerca de 27 milhões de brasileiros têm intolerância ao leite por deficiência na produção de uma enzima 

do intestino. 
Folha de São Paulo 

Sobre a enzima citada no artigo, e as enzimas em geral, podemos afirmar que: 

a) aumentam a energia de ativação necessária para as reações. 

b) atuam de forma inversamente proporcional ao aumento da temperatura. 

c) são altamente específicas em função de sua forma terciária. 

d) são estimuladas pela variação do grau de acidez do meio. 

e) são consumidas durante o processo, não podendo realizar nova reação do mesmo tipo. 

 

8. A glicoquinase e a hexoquinase são duas enzimas que reagem com o mesmo substrato, a glicose. 

Ambas são enzimas intracelulares que fosforilam a glicose formando glicose 6-fosfato (G6P). 

Dependendo da enzima produtora, a G6P pode ou ser degradada na via da glicólise para gerar energia 

ou então ser usada para síntese de glicogênio. A glicólise ocorre nos tecidos em geral e a síntese de 

glicogênio ocorre principalmente no fígado. A síntese do glicogênio somente acontece quando existe 

excesso de glicose no sangue. Essa é uma forma de armazenar esse açúcar. Observe a figura a 

seguir, que apresenta as velocidades de reação dessas duas enzimas em função da concentração da 

glicose. Níveis normais de glicose no sangue estão ao redor de 4 mM. 

 



 
 

 

 

7 

Biologia 
 

 

 

Qual das duas enzimas gera G6P para síntese de glicogênio hepático? Justifique sua resposta. 

 

9. As estatinas, por seu grande êxito na prevenção da doença coronariana, estão entre os medicamentos 
mais prescritos no mundo. Essas substâncias atuam sobre a enzima que regula a síntese de colesterol 
pelo fígado, denominada, simplificadamente, de HMG-CoA redutase. Para testar a eficiência de vários 
derivados de estatinas, utilizou-se uma preparação de HMG-CoA redutase isolada de tecido hepático. 
A velocidade de reação dessa preparação enzimática foi medida em função de concentrações 
crescentes de seu substrato HMG-CoA, na ausência e na presença de uma concentração fixa de três 
derivados de estatina. Nesses experimentos, o pH, a temperatura, a concentração da enzima e a 
concentração dos co-fatores necessários foram mantidos constantes. O gráfico a seguir representa os 
resultados encontrados; a curva 1 foi obtida na ausência de estatinas. 

 
 

a) Nomeie o tipo de mecanismo de ação das estatinas sobre a enzima HMG-CoA redutase hepática 

e  justifique sua resposta. 

b) Aponte uma substância sintetizada a partir do colesterol em nosso organismo, não caracterizada 

como hormônio, e sua respectiva função. 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-u6xyOEj6VB0/UqUVRZsU42I/AAAAAAAABVA/AZrsMs9tmMQ/s1600/4.png
http://1.bp.blogspot.com/-p4mQ8weVHt0/T8sAUNyFYQI/AAAAAAAAARo/5b8dbNQl_Kc/s1600/grafico+enzima.png
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10. A atividade das enzimas é influenciada pelo pH do meio. O gráfico abaixo mostra a velocidade de 
reação de duas enzimas que atuam na digestão humana, pepsina e tripsina. 
 

 
 

Para identificar se um frasco rotulado “Enzima” contém pepsina ou tripsina, foi planejado um 

experimento com quatro tubos de ensaio: dois tubos teste e dois tubos controle. 

a) Complete o quadro abaixo, indicando como deve ser montado cada um dos quatro tubos de ensaio 

do experimento. Para cada tubo, devem ser indicadas três condições: 

• adição de enzima ou água esterilizada; 

• tipo de substrato (proteína, amido ou gordura); 

• valor de pH. 

 

b) Qual é o resultado esperado em cada tubo de ensaio, caso o frasco contenha apenas pepsina? 

c) Em que órgão(s) do sistema digestório humano atuam a pepsina e a tripsina? 
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Gabarito 

 

1. B 

A partir da estrutura tridimensional das moléculas, há a interação entre a enzima e o substrato de forma 

específica. 

  

2. A  

A afirmativa incorreta é a letra A, pois enzimas são derivados proteicos, não lipídicos.  

 

3. B 

O inibidor competitivo, ao se ligar no sítio ativo da enzima, ainda permite a ligação do substrato, se sua 

concentração for suficientemente grande, podendo chegar à velocidade máxima. Assim, o competitivo é 

o II.  

O inibidor não competitivo se liga no sítio alostérico, mudando a conformação da enzima, impedindo a 

ligação ao substrato. Dessa forma, nunca atinge a velocidade máxima. Assim, III. 

 

4. B 

Para que a enzima exerça sua atividade máxima, de acordo com o gráfico, deve estar na temperatura em 

torno de 50º, em pH ácido (em torno de 6). A enzima age sobre polissacarídeos, já que ela é do grupo 

das amilases (digere amido).  
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5. A hexoquinase possui uma grande afinidade pela glicose, ou seja, ela atinge a velocidade máxima com 

uma concentração muito pequena de glicose. A glicoquinase exibe uma afinidade bem menor, pois 

somente atinge sua velocidade máxima em concentrações bem mais altas do substrato. Logo, a enzima 

que contribui para a formação de glicogênio hepático é a glicoquinase, pois esta somente produz G6P 

com máxima eficiência quando há excesso de glicose no sangue. 

 

6. B 

Para se ligar no sítio ativo, deve possuir uma estrutura tridimensional capaz de se ligar nessa região, 

semelhante ao substrato. 

 

7. C 

Enzimas, como exemplificado pela lactase, são compostos proteicos que realizam uma função catalítica, 

isto é, aceleram reações. Sua função depende de sua estrutura terciária (tridimensional) e são 

específicas para seu substrato. Isso significa que uma enzima se liga ao seu substrato com uma 

afinidade muito maior do que qualquer outra substância.  

 

8. A hexoquinase possui uma grande afinidade pela glicose, ou seja, ela atinge a velocidade máxima com 

uma concentração muito pequena de glicose. A glicoquinase exibe uma afinidade bem menor pois 

somente atinge sua velocidade máxima em concentrações bem mais altas do substrato. Logo, a 

enzima que contribui para a formação de glicogênio hepático é a glicoquinase, pois esta somente 

produz G6P com máxima eficiência quando há excesso de glicose no sangue. 

 

 

9. a) Inibição competitiva. Na inibição enzimática do tipo competitivo, o inibidor, mantido em 

concentração constante, exerce seu efeito com maior intensidade em concentrações baixas de 

substrato. Com o aumento da concentração do substrato, devido ao efeito competitivo, a inibição tende 

a diminuir. Dessa forma, em excesso de substrato, a velocidade máxima de reação é a mesma na 

ausência ou na presença do inibidor. 

b) Uma dentre as substâncias e respectiva função: 

– sais biliares - emulsificação de gorduras durante a digestão. 

– vitamina D (Dƒ) - metabolismo do cálcio e desenvolvimento do tecido ósseo. 

 

10.   a) 

 

b) De acordo com os dados do quadro acima tem-se: 

Tubo 1 - haverá digestão das proteínas, pois o pH 2 é ideal para a ação da pepsina. 

Tubos 2 e 4 – não haverá digestão, pois não há enzima (tubos controles). 

Tubo 3 – não haverá digestão, pois o pH 8 não é ideal para a ação da pepsina. 

c) A pepsina atua no estômago e a tripsina, no intestino delgado. 
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Período Helenista 

 

Resumo 

 

Na época em que Alexandre Magno conquistou a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio, construindo 

um verdadeiro império intercontinental e dando início ao período histórico conhecimento como helenismo, a 

filosofia antiga passou por grandes transformações. Aristóteles, o último grande filósofo do período 

sistemático, havia morrido e, após ele, o que se formou foi uma série de correntes filosóficas divergentes, 

conhecidas como filosofias helenísticas. Tais correntes constituíram a última fase da filosofia antiga e 

duraram desde o século IV a.C. até o século VI d. C., depois da queda do Império Romano do Ocidente, quando 

o imperador bizantino Justiniano proibiu definitivamente a promoção de qualquer vertente de pensamento 

pagã. 

Antes de tratarmos de cada uma dessas correntes em específico, é necessário compreender o que 

todas elas tinham em comum: tratavam-se de vertentes filosóficas fundamentalmente éticas, isto é, voltadas 

para a questão da conduta e da ação humanas. Suas preocupações, muito mais do que com problemas 

teóricos e especulativos, como a origem do mundo, o fundamento do conhecimento e a ordem do universo, 

era com questões práticas, em particular aquela que diz respeito à boa vida, isto é, à felicidade humana. Para 

os helenísticos, não é que as questões teóricas não fossem relevantes ou que a realidade não devesse ser 

compreendida, mas sim que estas coisas são importantes apenas porque ajudam o homem a viver melhor - 

e não o contrário. 

Para o epicurismo, o homem vive dividido entre duas possibilidades básicas: o prazer e a dor. Sua 

felicidade, assim, consiste em obter o maior prazer e a menor dor possíveis. Isto, porém, não significa que o 

epicurismo seja hedonismo, ou seja, uma busca desenfreada por prazer. Ao contrário, segundo Epicuro, 

fundador da escola, há muitas dores passageiras que, a longo prazo, geram prazeres enormes (como estudar 

muito para passar no vestibular), assim como há prazeres intensos que depois promovem dores maiores 

(como beber muito e ficar de ressaca). A busca pelo prazer e a fuga da dor, portanto, não deve ser impulsiva 

e irracional, mas ponderada e equilibrada. Atomistas, os epicuristas diferenciavam-se de Demócrito, porque 

não achavam que tudo é determinado pela constituição dos átomos, mas sim que o homem é livre em sua 

decisões. 

Para o estocismo, a felicidade humana consiste na ataraxia, tranquilidade da alma, ou apatheia, 

ausência de perturbações. Tal tranquilidade é obtida quando o homem, guiando-se por sua razão, vence o 

poder das paixões e sentimentos sobre seu ânimo. Este guiar-se pela razão é a grande meta da filosofia 

estóica e se obtém, segundo Zenão, fundador da escola, a partir do momento em que o homem reconhece 

que há uma Razão universal e divina que rege e conduz o mundo. Ao reconhecer que o mundo é mantido pela 

Razão, o ser humano percebe que a realidade possui uma estrutura lógica e coerente à qual o homem, para 

ser feliz, precisa vincular-se.  
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Para o ceticismo, a ataraxia, tranquilidade da alma, é obtida através da suspensão do juízo, isto é, do 

abandono de toda e qualquer convicção substantiva. Com efeito, para os céticos, tudo é duvidoso, 

questionável e não se pode ter certeza de coisa alguma. Assim, as crenças convictas e firmes, seja no 

atomismo, na Razão universal ou em qualquer outra coisa, muito mais do que satisfação, geram dor e 

incômodo, uma vez que podem sempre ser postas em xeque. A felicidade, portanto, encontra-se não em 

agarrar-se a uma visão de mundo específica, mas em perceber a relatividade de todas as crenças e suspender 

o juízo a respeito de tudo. 

Para o cinismo, a felicidade é obtida pela autarkeia: a autossuficiência, o autodomínio. No seu 

entendimento, por sua vez, isto só se consegue mediante uma vida totalmente dedicada à prática filosófica e 

um rompimento radical com os padrões morais e sociais estabelecidos. Tais pensadores, por isso, viviam de 

maneira totalmente anárquica: sem teto, nas ruas, como mendigos. Diógenes, por exemplo, o mais famoso 

membro da escola, morava em um barril, masturbava-se em público e perambulava pelas ruas com uma 

lamparina dizendo estar à procura de um único homem honesto. Por este comportamento subversivo, tais 

filósofos foram comparados a cães (kynos), o que explica o nome da corrente e que não tem nada a ver com 

o sentido que damos hoje ao termo “cinismo”. 

Por fim, para o neoplatonismo, a felicidade se dá através da união com o divino, tratando-se, portanto 

de uma filosofia essencialmente místico-espiritual. Nesta busca mística, os neoplatônicos tomavam como 

referência, como seu próprio nome indica, o pensamento de Platão, o qual procuraram aprofundar e 

reinterpretar. Em seu pensamento, a Ideia do Bem, essência suprema do Mundo das Ideias platônico, é 

identificada com Deus ou o Uno, fonte de tudo o que há. Toda a realidade seria, assim, fruto dessa unidade 

suprema divina, a qual o homem não pode jamais compreender plenamente pela razão, mas a qual pode se 

unir mediante um conhecimento direto e místico. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-periodo-helenista/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-periodo-helenista/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
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Exercícios 

 

1. XI. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: “Eu a perdi”, mas sim: “eu a restituí”. O filho morreu? Foi 

restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me foi subtraída”, então também foi 

restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede 

de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do 

mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. 

 EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado). 

  

A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é 

a) explicar o mundo com números.  

b) identificar a felicidade com o prazer. 

c) aceitar os sofrimentos com serenidade. 

d) questionar o saber científico com veemência. 

e) considerar as convenções sociais com desprezo. 

 

 

2. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e que, da mesma maneira, nada 

existe do ponto de vista da verdade; que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada 

sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar 

e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, 

nada deixando ao arbítrio dos sentidos.  

LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos Ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988.  

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por:  

a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade.  

b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz.  

c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza.  

d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente.  

e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo.  
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3. Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais 

nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos 

não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua 

satisfação ou parecem geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

 

4. Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de 

conquistas e, a partir daí, construiu um vasto império que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa 

dominação só teve fim com o desenvolvimento de outro império, o romano. Esse período ficou 

conhecido como helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, 

um pensador nascido em Élis, chamado Pirro, defendia os fundamentos do ceticismo. Ele fundou uma 

escola filosófica que pregava a ideia de que: 

a) seria impossível conhecer a verdade. 

b) seria inadmissível permanecer na mera opinião. 

c) os princípios morais devem ser inferidos da natureza. 

d) os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer. 

e) que os princípios morais são definidos por Deus. 
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5. O mundo me condena, e ninguém tem pena 

Falando sempre mal do meu nome 

Deixando de saber se eu vou morrer de sede 

Ou se vou morrer de fome 

Mas a filosofia hoje me auxilia 

A viver indiferente assim 

Nesta prontidão sem fim 

Vou fingindo que sou rico 

Pra ninguém zombar de mim 

Não me incomodo que você me diga 

Que a sociedade é minha inimiga 

Pois cantando neste mundo 

Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo 

Quanto a você da aristocracia 

Que tem dinheiro, mas não compra alegria 

Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente 

Que cultiva hipocrisia. 

   

Assinale a sentença do filósofo grego Epicuro cujo significado é o mais próximo da letra da canção 

“Filosofia”, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André Filho. 

a) É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que apreendemos pela intuição mental. 

b) Para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste que nós somos 

donos. 

c) Para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deve 

deixá-la livre de todo encargo, em sua completa felicidade. 

d) As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que 

as sofram. 

e) A natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos nobres ou 

ignóbeis, e, sim suas ações e intenções. 
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6. Sobre as escolas éticas do período helenístico, da antiguidade clássica da Filosofia Grega, associe a 

primeira com a segunda coluna e assinale e alternativa correta. 

I. epicurismo 

II. estoicismo 

III. ceticismo 

IV. ecletismo 

 

A. É uma moral hedonista. O fim supremo da vida é o prazer sensível; o critério único 

de moralidade é o sentimento. Os prazeres estéticos e intelectuais são como os 

mais altos prazeres. 

B. Visa sempre um fim último ético-ascético, sem qualquer metafísica, mesmo 

negativa. 

C. Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente. 

D. A paixão é sempre substancialmente má, pois é movimento irracional, morbo e 

vício da alma.  

  

a) I – A, II – B, III – C, IV – D 

b) I – A, II – B, III – D, IV – C 

c) I – A, II – D, III – C, IV – B 

d) I – A, II – D, III – B, IV – C 

e) I – D, II – A, III – B, IV – C 

 

 

7. A quem não basta pouco, nada basta. 

EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.  

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:   

a) Esperança, tida como confiança no porvir.     

b) Justiça, interpretada como retidão de caráter.     

c) Temperança, marcada pelo domínio da vontade.     

d) Coragem, definida como fortitude na dificuldade.     

e) Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.    
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8. Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: 

“Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, um turbilhão, 

todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu destino, obscuro, e sua fama, 

duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, sonhos 

e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O que 

pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: a Filosofia. Ela consiste 

em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós, em transcender o prazer e a 

dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos 

outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte 

com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais são 

formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua contínua 

transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do todo?” 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto: 

I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 

II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. 

III. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. 

IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de 

um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. 

V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. 

VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e V estão corretas.    

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    

c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas.    

d) Todas as afirmativas estão corretas.    

e) Somente a afirmativa IV está correta.    
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9. “Alexandre desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era 

muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez 

com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da Ágora, dos santuários da deusa egípcia Ísis, 

dos deuses gregos e do muro externo.” 

Flávio Arriano. Anabasis Alexandri (séc. I d.C.). 

Desse trecho de Arriano, sobre a fundação de Alexandria, é possível depreender 

a) o significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do 

Oriente Médio. 

b) a incorporação do processo de urbanização egípcio, para efetivar o domínio de Alexandre na 

região. 

c) a implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo no Egito. 

d) a permanência da racionalidade urbana egípcia na organização de cidades no Império helênico. 

e) o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios, na Grécia, após as conquistas de Alexandre. 

 

10. A economia verde contém os seguintes princípios para o consumo ético de produtos: a matéria-prima 

dos produtos deve ser proveniente de fontes limpas e não deve haver desperdício dos produtos. O 

Estado, entretanto, não impõe, até o presente momento, sanções àqueles cidadãos que não seguem 

esses princípios. 

Considere as seguintes afirmações: 

I. Esses princípios são juízos de fato. 

II. Esses princípios são, atualmente, uma questão de moralidade, mas não de legalidade. 

III. A ética epicurista, a exemplo da economia verde, propõe uma vida mais moderada. 

 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas I e II. 

c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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Gabarito 

 

1. C 
A principal característica do estoicismo que está presente neste trecho citado na questão é a aceitação 

do destino com resignação, com serenidade. 

 
2. C 

O ceticismo – corrente filosófica helenística – se caracteriza pela ideia de que não é possível obter 

certezas, sendo a verdade cambiante, definida por convenções. Para o filósofo cético é inútil buscar 

verdades universais. 

 

3. A 

Epicuro criou um sistema filosófico que procura a busca de prazeres moderados com o objetivo de se 

alcançar tranquilidade e segurança. Desejos exacer - bados causam perturbações, obstruindo o encontro 

da felicidade. Nesse sentido, Epicuro ficou conhecido como o filósofo do jardim. 

 

4. A 

Também chamado de ceticismo prático, o pirronismo baseia-se na ideia de que é impossível conhecer a 

realidade, que é sempre contingente e mutável. Assim, o que restaria ao homem seria renunciar a busca 

pela verdade, exatamente como se afirma na alternativa A. 

 

5. B 

De forma resumida, a doutrina de Epicuro é uma filosofia do prazer. Achar o caminho de maior felicidade 

e tranquilidade, evitando a dor, era a máxima epicurista. No entanto, não se trata da busca de qualquer 

prazer, que é evidente na canção de Noel Rosa quando exalta sua vida de sambista e nela encontrar 

indiferença para os que vivem em função do “dinheiro que não compra alegria”. Para Epicuro, a música 

era um dos prazeres no qual o ser humano ao encontrar, não devia jamais se separar. Epicuro não faz 

uma defesa do carpe diem ou da libertinagem irresponsável. O prazer em questão não é nunca trivial ou 

vulgar. Na carta a Meneceu, Epicuro afirma que “nem todo o prazer é digno de ser desejado”, da mesma 

forma que nem toda dor deve ser evitada incondicionalmente. A deturpação do conceito de prazer usado 

por Epicuro foi algo que ocorreu durante a sua vida, e ele teve, portanto, a oportunidade de 

rebater: “Quando dizemos então, que o prazer é a finalidade da nossa vida, não queremos referir-nos aos 

prazeres dos gozadores dissolutos, para os quais o alvo é o gozo em si. É isso que creem os ignorantes 

ou aqueles que não compreendem a nossa doutrina ou querem, maldosamente, não entender a sua 

verdade. Para nós, prazer significa: não ter dores no âmbito físico e não sentir falta de serenidade no 

âmbito da alma”. Em outras palavras, a ataraxia, a quietude, a ausência de dor, a serenidade e a 

imperturbabilidade da alma. 

 

6. D 

O epicurismo é muito conhecido como a filosofia da amizade.  Por considerar como um bem a procura 

por prazeres, o epicurismo é muitas vezes considerado como uma manifestação filosófica hedonista. O 

estoicismo se relaciona com o estado de apathea (apatia), considerado como um estado de indiferença 

em relação às emoções e paixões. O ceticismo se relaciona com uma moral que questiona a metafísica. 

Por fim, o ecletismo pode ser considerado como uma corrente de síntese filosófica. A expressão maior 

desse modelo de pensamento é “Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente”. 
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7. C 

O epicurismo, corrente filosófica criada por Epicuro na Grécia antiga, apresenta uma concepção moral 

hedonista, a partir da qual a finalidade das ações humanas seria a busca pelo prazer. No entanto, a busca 

pelo prazer humano, segundo a moral epicurista, deve se assentar no uso da razão, de modo que o 

indivíduo não seja escravizado pelo desejo, o que levaria a um estado de sofrimento permanente. Seria, 

portanto, uma postura temperante – ou seja, moderada – diante dos prazeres que tornaria possível ao 

indivíduo não sofrer por prazeres que não pode obter.   

 

8. C 

Marco Aurélio foi um imperador que reinou durante um período muito conturbado de guerras e pestes, 

mas durante sua vida conseguiu escrever a sua peculiar obra e: 

“Escreveu apenas para si mesmo – o título original dos doze livros, conhecido como Meditações (ou 

pensamentos), é O imperador Marco Aurélio para si mesmo. Isso deu à obra uma singularidade 

inovadora, não pertencendo a nenhum dos gêneros literários conhecidos pela filosofia, pois não assume 

a forma do tratado doutrinário, nem das confissões, nem do diário: o exame da consciência. Seu estilo é 

das sentenças e das fulgurações”. 
M. Chaui. Introdução à história da filosofia; As escolas helenísticas, vol. II. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

9. A 

O ponto de partida para a formação das filosofias helenistas foi um fator histórico muito concreto: o 

domínio de Alexandre Magno sobre a Grécia e todo Oriente, sepultando o regime das cidades-Estado e 

fundindo a cultura grega com as orientais. 
 

10. D 

Quanto à afirmação I, juízos de fato são juízos meramente descritivos, enquanto os juízos presentes no 

enunciado são normativos: prescrevem e não apenas descrevem ações. Quanto à afirmação II, o texto 

confirma o que ela diz quando indica que “O Estado, entretanto, não impõe, até o presente momento, 

sanções àqueles cidadãos que não seguem esses princípios.”. Por fim, a assertiva III, está inteiramente 

de acordo com a busca racional, ponderada e equilibrada pelo prazer que caracteriza o epicurismo. 
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Equilíbrio de corpos extensos 

 

Resumo 

 

A ideia de equilíbrio é para muitos a ideia de ficar parado. Contudo o conceito de equilíbrio para uma partícula 

compreende o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico: 

• Equilíbrio estático: a partícula possui resultante das forças nula e está em repouso em relação a um 

referencial. 

• Equilíbrio dinâmico: a partícula possui resultante das forças nula e está em movimento retilíneo uniforme 

em relação a um referencial. 

 

Há ainda situações em que classificamos o equilíbrio: 

Estável: a partícula/objeto retorna à posição de equilíbrio após uma pequena perturbação. 

 

 
 

Uma bola no fundo de um poço ou um cone em pé. 
Instável:  a partícula/objeto não retorna à posição, afastando-se cada vez mais da posição de equilíbrio. 
 

 
 

Uma bola sobre uma elevação ou um cone de cabeça para baixo. 

Indiferente: a partícula/objeto fica em nova situação de equilíbrio em outra posição. 

 

 
 

Uma bola sobre uma mesa ou um cone deitado. 

Para corpos extensos há equilíbrio de translação e rotação como será visto mais a frente. 

 

Antes, vamos entender o que é um ponto material e um corpo extenso. 

 

Quando um corpo é suficientemente pequeno tal que não admite rotação é chamado ponto material (assim 

sua dimensão é pequena em relação a outras medidas relevantes).  
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Quando um corpo admite rotação ele é chamado de corpo extenso (sua dimensão é comparável a outras 

medidas relevantes).  

 

Obs.: É comum pensar apenas no tamanho do objeto para considerá-lo como ponto material ou corpo extenso, 
por exemplo: 
 

Um trem possui 100m de comprimento. Quando o trem faz uma viagem de 450 km com uma velocidade de 

90 km/h (25m/s) leva quanto tempo? 

 

Não se considera o tamanho do trem na conta, o trem pode ser considerado ponto material. 

Agora o mesmo trem de 100m vai atravessar uma ponte de 400m com uma velocidade de 90km/h (25m/s), 

quanto tempo leva? 

 

 
 

Observe que agora é preciso somar o comprimento do trem ao comprimento da ponte (100 + 400) para 
resolver o problema. 
 

 
 

Agora, ele pode ser considerado corpo extenso. 
Um ponto material não possui dimensões relevantes, então as forças que atuam estão sempre localizadas no 

mesmo ponto. 

Para um corpo extenso é precioso conhecer o centro de gravidade ou o centro de massa do corpo. 

 
Centro de gravidade (CG): ponto de aplicação da resultante das forças de gravidade que atuam em cada 

partícula de um sistema. Ponto de aplicação da força peso de um corpo. 

 

Centro de massa (CM): ponto em que pode-se admitir que a massa está concentrada. 
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Nos campos gravitacionais uniformes, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. 
Os objetos homogêneos e com formatos geométricos simétricos possuem o centro de massa no “centro”. 
 

Por exemplo, o centro de massa de um quadrado é no encontro de suas diagonais, do círculo é no seu centro 
e no triângulo é no baricentro.  
 

O centro de massa pode ser calculado para uma figura linear, plana ou volumétrica. 
 

Observe o centro de massa de algumas geometrias regulares. 

 

• Cálculo do Centro de massa 
Para duas partículas (A e B) em duas dimensões (x e y) 

 

 

 

Obs.: Por analogia em três dimensões basta inserir a componente Z. 
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Exemplo: Considere uma massa A de 2,0 kg e uma massa B de 3,0 kg no plano XY abaixo. 
 

 

Calcule as coordenadas da posição do centro de massa dos sistemas formados pelas duas partículas. 

 

 

Coordenadas x = 2,3 e y = 3 
 

• Condições de equilíbrio 

Equilíbrio da partícula 
Condições: 

− Somatório das forças que atuam sobre a partícula é nulo. 

− Não sobram forças – a Primeira Lei de Newton é suficiente para garantir o equilíbrio. 
 

Equilíbrio do corpo extenso 
 

− Somatório das forças é igual a zero; 

 
 

A força resultante ser número garante o equilíbrio de translação, isto é, o corpo não vai andar. 

− Somatório dos torques é igual a zero; 
 

 
 

O torque resultante igual a zero garante o equilíbrio de rotação, isto é, o corpo não vai girar. 
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• Momento de uma Força ou Torque 

O momento da força ou torque á grandeza vetorial que produz rotação. Para que se possa rodar algum 

objeto é preciso um ponto de apoio e de uma força. A grandeza torque é o produto da força pela distância 

entre a reta suporte da força e o ponto de apoio considerado. 

 

Contudo é necessário usar apenas a parte escalar do torque nas análises que costumamos aplicar no 
ensino médio. 
 

Assim o torque é resumido a 
 

M = Fd. 
 

Costuma-se atribuir um sinal ao sentido da rotação: 

 

Considere a figura plana abaixo onde estão aplicadas duas forças. 

 

Em relação ao ponto P 

M1=+F1d1 
 

M2=-F2d2 
 

Vamos fazer um exemplo numérico 

Uma haste de massa desprezível em repouso na horizontal recebe as três forças abaixo. 

Na figura as forças valem: 

 
F1 = 4 N 
F2 = 10 N 
F3 = 6 N 
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O corpo possui uma força resultante que vale zero. As forças para cima somam o mesmo valor que as 

somas para baixo. 

Contudo o torque resultante não é zero. 
 

Vamos fazer o torque resultante em relação ao ponto A da barra. 
 

Usando a convenção de rotação: 
Horário = negativo 
Anti-horário = positivo 
 

MRES= +F1d1 – F2d2 +F3 d3  
MRES = 4x1 – 10x2 +6x3 
 

MRES= 2 Nm  
 

O torque resultante teve sinal positivo, isto significa que a barra vai girar no sentido anti-horário em 

relação ao ponto A 

Um caso interessante que não terá torque nulo é o chamado binário. 

 

 

M = ±Fd 

Binários são úteis quando deseja-se que o corpo fique girando, por exemplo, irrigadores de jardim. 
 

 
 
 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-equilibrio-de-corpos-extensos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
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Exercícios 

 

1. Uma barra de peso desprezível está em equilíbrio na posição horizontal, conforme o esquema a seguir.  

 

As massas de 90kg e 1,5kg se encontram em sua extremidade, sendo que o ponto de apoio está a 40cm 

da extremidade direita.  Qual o valor da distância “x”, do apoio até a extremidade esquerda, para manter 

a barra em equilíbrio?  

a) 240cm        

b) 120cm         

c) 1,5cm          

d) 2/3cm  

 

2. Após uma aula sobre o “Princípio das Alavancas”, alguns estudantes resolveram testar seus conheci- 

mentos num playground, determinando a massa de um deles. Para tanto, quatro sentaram-se 

estrategicamente na gangorra homogênea da ilustração, de secção transversal constante, com o ponto 

de apoio em seu centro, e atingiram o equilíbrio quando se encontravam sentados nas posições 

indicadas na figura.  

 

Dessa forma, se esses estudantes assimilaram corretamente o tal princípio, chegaram à conclusão de 

que a massa desconhecida, do estudante sentado próximo à extremidade B, é: 

a) indeterminável, sem o conhecimento do comprimento da gangorra. 

b) 108kg           

c) 63kg          

d) 54kg        

e) 36kg 
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c) 

 
d) 

 
 

7. F0433 Existe um boneco que insiste em ficar em pé após 
sofrer qualquer abalo. Imaginando sua base hemisférica de 
raio R e centro O, podemos afirmar que esse brinquedo 
exemplifica bem o equilíbrio: 

 
 

a) estável, e seu centro de gravidade (CG) está acima de O.  
b) estável, e seu CG um pouco abaixo de O.  
c) indiferente, e seu CG está em O.  
d) estável, e seu CG está próximo ao chão. 
e) instável, e seu CG está abaixo de O. 
 

8. F0434 Uma barra de peso desprezível está em equilíbrio na 
posição horizontal, conforme o esquema a seguir. 
 

 
 
As massas de 90kg e 1,5kg se encontram em sua 
extremidade, sendo que o ponto de apoio está a 40cm da 
extremidade direita. 
 
Qual o valor da distância “x”, do apoio até a extremidade 
esquerda, para manter a barra em equilíbrio? 
a) 240cm           b) 120cm          c) 1,5cm          d) 2/3cm  
 

9. F0435 Antes de se tornar uma celebridade, apresentando seu 
inesquecível programa de TV, nosso querido Bozoca trabalhou 
em uma fábrica. Às vezes, na hora do almoço ou em algum 
outro intervalo de seu trabalho, Bozo ficava imaginando quais 
problemas de física poderia “bolar”, a fim de aproveitar o 
tempo. Em uma dessas oportunidades formulou o seguinte 
problema: na figura é representado o portão homogêneo de 
uma fábrica, apoiado na parede em B e preso em A. Sendo o 
peso desse portão igual a 6,0.10

3
N, calcule o módulo da força 

que a parede exerce no ponto B da porta. 
 

 
 

a) 3.10
3
N      b)   5.10

3
N        c)   2,4.10

3
N      d)   4.10

3
N 

 

10. F0436 (PUC-Rio) No esquema representado abaixo, os fios 

são ideais e o atrito nos eixos das roldanas é desprezível. Cada 
roldana tem 800g de massa. 
 

 

 
 

O valor de F, capaz de manter o sistema em equilíbrio, é de: 
 

 

a) 30N        b)  36N          c)   2N        d)   48N        e)   54N 
 

Gabarito 
 

E1. Resolvido 
E2. Resolvido 
E3. Resolvido 
E4. Resolvido 
E5. Resolvido 
E6.  

 
F

Res
=0 

Fcos60º=P + 8,8. 10
3
 

F. 
1

2
=8,8. 10

3
 + 200 

F=(8.800 + 200). 2 
F=18.000N  

E7. Para girar no sentido horário as possíveis forças seriam F
3
, 

F
4
 e F

5
, mas aquela que utiliza melhor o braço de alavanca 

(distância perpendicular da reta suporte da força ao ponto de 
giro - centro do parafuso) é a F

4
.  

E8. N
B
 ® para cima  

N
A
 ® para baixo 

M
RB
 = 0 
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3. A barra homogênea de peso P=2000N está em equilíbrio sobre dois apoios. A força de reação no ponto 

B vale: 

 

 

a) 2000N         

b) 1000N       

c) 1500N  

d) 1250N  

e) 2250N   
 

 

4. Um sistema é constituído por seis moedas idênticas fixadas sobre uma régua de massa desprezível 

que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa, conforme ilustrado abaixo. Observe que, na 

régua, estão marcados pontos equidistantes, numerados de 0 a 6. 

 

Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal 

até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. 

De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número:  

a) 4                      

b) 3 

c) 2 

d) 1    
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5. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira 

triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa 

da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito 

partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em 

uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. 

 

 

 

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?  

a) 3,00 kg     

b) 3,75 kg     

c) 5,00 kg     

d) 6,00 kg     

e) 15,00 kg     

 

6. A figura a seguir mostra uma árvore que sofreu uma poda drástica e perdeu a parte esquerda da sua 

copa. Após a poda, o centro de massa (CM) da árvore passou a ser à direita do eixo do tronco. Uma 

forte rajada de vento exerce uma força horizontal 
ventoF  sobre a árvore, atuando ao longo de uma linha 

que fica a uma altura h da raiz. 

 
 

Para que a árvore permaneça em equilíbrio estático é necessário que tanto a força quanto o torque 

resultante na árvore sejam nulos. O torque de uma força com relação a um ponto O é dado pelo produto 

do módulo da força pelo seu braço, que é a distância do ponto O à linha de ação da força.  
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Assim, qual é o conjunto de forças agindo nas raízes dessa árvore que poderia garantir seu equilíbrio 
estático?  
 

a) c) 

  
b) d) 

 

 
 

7.    

 

 

A barra homogênea, de peso desprezível, está sob a ação de três forças de intensidades 1F 20 N,=  

2F 40 N=  e 3F 60 N.=  A rotação produzida na barra em torno do ponto x  é  

a) no sentido anti-horário com um momento resultante de 21,2 10 N m.      

b) no sentido horário com um momento resultante de 21,2 10 N m.      

c) no sentido anti-horário com um momento resultante de 21,6 10 N m.      

d) no sentido horário com um momento resultante de 21,6 10 N m.      

e) Inexistente.    
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8. Em Física, um determinado corpo, ao ser analisado, pode ser considerado como sendo um ponto 

material ou um corpo extenso. Considerar um corpo como ponto material equivale a admitir que, na 

situação física em que está sendo analisado, ele só poderá apresentar movimento de translação, uma 

vez que não se pode admitir o movimento de rotação para um único ponto. Por outro lado, o corpo 

extenso pode apresentar tanto movimento de translação quanto movimento de rotação. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir: 

I. Um corpo extenso está em equilíbrio de translação apenas quando seu centro de massa está em 

repouso em relação a um determinado referencial inercial. 

II. A condição de equilíbrio de translação de um corpo extenso é que a soma das forças externas que 

atuam no corpo seja nula. 

III. A condição de equilíbrio de rotação de um corpo extenso sob a ação de um conjunto de forças 

coplanares é que o momento resultante em relação a qualquer eixo perpendicular ao plano das 

forças seja nulo. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):  

a) I.    

b) II.    

c) I e III.    

d) II e III.    

 

9. Marcelo decidiu construir uma gangorra para poder brincar com seu filho. Sobre um cavalete, ele apoiou 

uma tábua de modo que, quando ambos se sentassem, estando cada um em um dos extremos da tábua 

e sem tocar os pés no chão, a gangorra pudesse ficar equilibrada horizontalmente, sem pender para 

nenhum dos lados. Considerou também o fato de que seu peso era três vezes maior que o de seu filho, 

e que a distância entre os locais onde ele e o filho deveriam se sentar era de 3,2 m.  

De acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho de Marcelo deve se sentar 

e o ponto de apoio da tábua no cavalete é, aproximadamente, de: 

Despreze o peso da tábua, bem como as dimensões dos corpos de Marcelo e de seu filho.  

a) 0,8 m.     

b) 1,2 m.     

c) 1,6 m.     

d) 2,0 m.     

e) 2,4 m.     
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10. Sonda New Horizons liga para casa e avisa que está tudo bem em Plutão 
A sonda New Horizons, que chegou ao ponto mais próximo de Plutão nesta terça-feira (14), está 

funcionando e indo na direção do cinturão de Kuiper, na fronteira do Sistema Solar. Às 21h53 da terça, 

no horário de Brasília, chegou à NASA o sinal enviado pela espaçonave confirmando o sucesso do 

rasante que fez sobre o planeta anão. “A espaçonave está saudável, registrou dados do sistema de 

Plutão e está de saída”, anunciou Alice Bowman, chefe de operações da missão, que recebeu os sinais 

positivos de todos os sistemas da New Horizons, além de conseguir definir a localização exata da 

sonda. 
Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2015/07/sonda-new-horizonsliga-para-casa-e-avisa-que-esta-tudo-

bem-em-plutao.shtml. Acessado em: 16 de julho de 2015. 

 

Suponha que essa sonda possua quatro pequenos motores que promovem a impulsão da nave na 

direção x  com forças de módulo F. Os motores estão igualmente separados em uma distância total 

L,  conforme mostra a figura a seguir. Havendo uma pane que faça o motor 2 parar de funcionar, é 

possível ajustar da Terra uma nova força a ser desenvolvida no motor 1, de forma que a nave não gire 

em torno do ponto O,  no plano xy.  

 

Essa nova força deve ser  

a) 2F     
b) 4F     
c) F 2     

d) 2F 3     

e) 4F 3     
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Gabarito 

 

1. D 

Pelo principio do momento de força em relação ao eixo temos: M = F . d 

𝑴𝟏 = 𝑴𝟐 

𝑭𝟏. 𝒅𝟏 = 𝑭𝟐. 𝒅𝟐 

𝟗𝟎 . 𝒙 = 𝟏, 𝟓 . 𝟒𝟎 

𝒙 =
𝟐

𝟑
𝒄𝒎 

 

2. D 

Pelo principio do momento de força em relação ao eixo temos: M = F . d 

𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 = 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 

𝟓𝟒 . 𝟐, 𝟓 + 𝟑𝟔 . 𝟏, 𝟓 = 𝟐𝟕 . 𝟐, 𝟎 + 𝒙 . 𝟐, 𝟓 

𝒙 = 𝟓𝟒 𝒌𝒈 

 

3. D 

 

4. D 

A figura representa a situação quando a régua está na iminência de tombar. 

 

 

No equilíbrio: 

( )P 5PM M   5 P d P 6 d  5d 6 d  d 1  x 1.=  = −  = −  =  =    
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5. E 

Na barra agem as três forças mostradas na figura: peso do saco arroz a(P ),  o peso da barra b(P ),  

agindo no centro de gravidade pois a barra é homogênea e a normal (N),  no ponto de apoio. 

 

 

Adotando o polo no ponto de apoio, chamando de u  o comprimento de cada divisão e fazendo o 

somatório dos momentos, temos: 

( ) ( ) ( )
b a

b a b bP P
M M     m g u m g 3 u   m  3 5    m 15 kg.=  =  =  =   

 

6. C 

Como é uma situação de equilíbrio de um corpo extenso, temos que considerar equilíbrio de translação 

(a resultante das forças deve ser nula) e equilíbrio de rotação (o momento resultante deve ser nulo). 

Analisando cada uma das opções: 

a) Falsa. A resultante das forças na direção horizontal é não nula. 

b) Falsa. A resultante das forças na direção vertical é não nula. 

c) Correta. 

d) Falsa. O momento resultante é não nulo, provocando rotação no sentido horário.   

 

7. A 

O momento resultante, usando a convenção de sinais para os momentos conforme figura abaixo será: 

 

( )

1 2 3resul tante F F F 1 1 2 2 3 3

resul tante resul tante

2
resul tante

M M M M F d F d F d

M 20 N 4 m 40 N 2 m 60 N 2 m M 80 Nm 200 Nm

M 120 Nm 1,2 10 Nm anti-horário

= + + = −  +  + 

= −  +  +   = − +

= = 
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8. D 

I. Incorreta. Para estar em equilíbrio de translação, a resultante das forças externa sobre o corpo deve 

ser nula. Assim, o centro de massa do corpo está em repouso ou em MRU. 

II. Correta. Justificada no item anterior. 

III. Correta. Para haver equilíbrio de rotação, o torque resultante das forças externas deve ser nulo.  

 

9. E 

O enunciado sugere a figura a seguir. 

 

Para haver equilíbrio de rotação, o momento horário é igual ao momento anti-horário. 

( )P 3P
M M Pd 3P 3,2 d d 9,6 3d 4d 9,6 d 2,4 m.=  = −  = −  =  =   

 

10. E 

 

horário anti horário

1 1
L L L 4

F F F F F
2 6 2 3

τ τ −=

 =  +   =
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Exercícios de estática 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1.    
 

 
 
O guindaste da figura acima pesa 50.000N sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo 

horizontal estão em x=0 e x=-5m O centro de massa (CM) do guindaste sem carga está localizado na 

posição (x=-3m, y=-2m) Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode 

levantar pesa  

a) 7.000N    

b) 50.000N    

c) 75.000N    

d) 100.000N    

e) 150.000N    
 
 

2. Querendo-se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas 

(todas elas de mesma intensidade) será mais eficiente? 

 
 

a) A          

b) B 

c) C 

d) D 

e) E 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-de-estatica-/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-de-estatica-/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=estatica
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3. Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa 

igual a 0,01kg O sistema encontra-se em estado de equilíbrio, com o fio de sustentação em uma direção 

perpendicular ao solo. 

Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera, e o pêndulo alcança 

um novo estado de equilíbrio, com o fio de sustentação formando um ângulo de 45o com a direção 

inicial. 

Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10m.s-1 a magnitude dessa força, em newtons, é igual a:  

a) 0,1 

b) 0,2 

c) 1,0 

d) 2,0    

 

 

4. A figura abaixo representa um quadro retangular e homogêneo dependurado em uma parede e em 

equilíbrio. Qual das retas, a, b, c ou d, melhor representa a linha de ação da força que a parede exerce 

no quadro? 

 
a) a 

b) b 

c) c 

d) d 
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5. Uma escada homogênea, apoiada sobre um piso áspero, está encostada numa parede lisa. Para que a 

escada fique em equilíbrio, as linhas de ação das forças que agem sobre a escada devem convergir 

para um mesmo ponto Q. 

Assinale a opção que ilustra a situação descrita e apresenta o ponto Q mais bem localizado. 

a)  c)  
e)  

b)  d)  

 

 

 

6. O brasileiro Arthur Zanetti tem se destacado no cenário da ginástica olímpica, especialmente na 

modalidade das argolas. As figuras destacam quatro posições clássicas dessa modalidade. 

 

Para que o ginasta, que será considerado como corpo rígido, permaneça em equilíbrio nas posições 

indicadas, é necessário que  

a) o centro de massa do atleta esteja situado fora de seu corpo apenas na posição 4.    

b) o ginasta se encontre em condição de equilíbrio instável na posição 3 e equilíbrio estável em 4.     

c) a força das mãos aplicadas sobre as argolas seja superior ao peso do ginasta nas posições 2 e 3.     

d) a linha imaginária que liga suas mãos passe pelo centro de massa de seu corpo apenas na posição 

1.    
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7. Analise a figura a seguir, que representa um semáforo suspenso por um sistema constituído de um 
poste, uma haste horizontal (ideal sem peso) e um cabo. No ponto a, estão atuando três forças: o peso 

P  do semáforo (200 N),  a tensão T  do cabo e a força F  exercida pela haste. Considerando que o 

sistema está em equilíbrio com essas forças, pode-se dizer que os valores, em newtons (N),  da tensão 

do cabo e da força exercida pela haste, são, respectivamente, de: 
(Adote: sen30 0,5 =  e  =cos30 0,8  

 

a) 500  e 100     

b) 400  e 320     

c) 200  e 200     

d) 320  e 400     

e) 100  e 500     

 

 

8. No sistema apresentado na figura abaixo, o bloco M  está em equilíbrio mecânico em relação a um 

referencial inercial. Os três cabos, A, B  e C,  estão submetidos, cada um, a tensões respectivamente 

iguais a A BT , T  e CT .  Qual das alternativas abaixo representa corretamente a relação entre os 

módulos dessas forças tensoras? 

 

a) A CT T     

b) A CT T     

c) A CT T=     

d) B CT T=     

e) B CT T     
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9. Um bloco de gelo de massa 1,0 kg  é sustentado em repouso contra uma parede vertical, sem atrito, por 

uma força de módulo F,  que faz um ângulo de 30  com a vertical, como mostrado na figura.  

 

Dados:  
2g 10m s

sen30 0,50

cos30 0,87

=

 =

 =

 

Qual é o valor da força normal exercida pela parede sobre o bloco de gelo, em Newtons?  

a) 5,0     

b) 5,8     

c) 8,7     

d) 10     

e) 17     

 

10. No esquema, está representado um bloco de massa igual a 100 kg  em equilíbrio estático. 

 

 
 

Determine, em newtons, a tração no fio ideal AB.   
 

a) 𝑇𝐴𝐵 = 1000√3 

b) 𝑇𝐴𝐵 = 2000√3 

c) 𝑇𝐴𝐵 = 500√2 

d) 𝑇𝐴𝐵 = 500√3 

e) 𝑇𝐴𝐵 = 1000√2 
 
 
 

 

 

Gabarito 
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1. C 

Dados: 

G G PP 50.000 N;  d 3 m;  d 2 m.= = =  

 

Na condição de carga máxima, há iminência de tombamento, sendo nula a normal em cada uma das rodas 

traseiras. 

O momento resultante em relação às rodas dianteiras é nulo. 

PG PM  M   50.000 3 P 2  P 75.000 N.=   =   =   

2. C 

Para que seja utilizado 100% da força empregada, essa força precisa ser perpendicular ao braço de 

alavanca. 

 

3. A 

A figura mostra as forças que agem na esfera: peso, tração e força magnética. 

 

Como a esfera está em equilíbrio, pela regra da poligonal, as três forças devem fechar um triângulo. 

 

F
tg 45 F P tg 45 m g(1) 0,01(10)  F 0,1 N.

P
  =  = =  =    

 

4. D 

A força que a parede exerce no quadro é considerada uma força de contato, logo, pode ser descrita como 

uma força de atrito. Essa força de direção e sentido de acordo com a imagem abaixo. 

 

5. C 
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Temos 3 forças descritas nessa figura, as 2 forças de contato entre a escada e a parede e a força peso 

da escada. Essas forças possuem direção e sentido de acordo com a figura abaixo. 

 

 

6. D 

Arthur é um corpo rígido em equilíbrio: 

– Para que ele esteja em equilíbrio de translação, é necessário que a intensidade da força resultante que 

suas mãos aplicam nas argolas (e a da que recebem delas: ação-reação) tenha a mesma intensidade de 

seu peso.  

– Para que ele esteja em equilíbrio de rotação, é necessário que o torque resultante seja nulo. Como ele 

está sujeito a apenas duas forças, elas devem ter a mesma linha de ação, passando pelo centro de 

gravidade do atleta. 

 

Analisando as alternativas e justificando as falsas: 

a) Falsa: o centro de massa do atleta está situado fora de seu corpo apenas na posição 2. 

b) Falsa: todas as posições são de equilíbrio instável. 

c) Falsa: Em todas as posições a intensidade da força aplicada pelas suas mãos deve ter a mesma 

intensidade do peso (equilíbrio de forças). 

d) Verdadeira.  

 

7. B 

Como as três forças estão em equilíbrio, pela regra da poligonal, elas devem fechar um triângulo. 

 

 

P P 200
sen30 T T 400 N.

T sen30 0,5

F
cos30 F Tcos30 400 0,8  F 320 N.

T


 =  = =  =

 



 =  =  =   =
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8. B 

De acordo com o diagrama de corpo livre na figura abaixo, temos as forças envolvidas e a decomposição 

da tração em C  nas direções horizontal (x)  e vertical (y) :  

 

Considerando o equilíbrio nos eixos horizontal e vertical, temos: 

Eixo horizontal: 

A Cx A CT T T T=     

 

Eixo vertical: 

B Cy B CT T T T=     

 

9. B 

Decompondo as forças nas direções horizontal e vertical, temos o diagrama de corpo livre representado 

na figura abaixo: 

 

Nota-se que a força normal é devida à força xF  sendo iguais em módulo. 

xN F N F sen 30=  =     (1) 

 

Com o peso do corpo, podemos descobrir o valor da força yF  

yF P F cos 30 m g=    =    

m g
F

cos 30


=


 (2) 

 

Substituindo (2) em (1): 
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m g
N sen 30 N m g tan30

cos 30


=    =   


 

2 3 10 3
N 1kg 10 m / s N 5,8 N

3 3
=    =    

10. A 

 

BC

BC

BC BC

BC AB

AB AB

P mg

P 100 10

P 1.000 N

T sen30 1.000

T 0,5 1.000

1.000
T T 2.000 N

0,5

T cos30 T

3
2.000 T T 1.000 3 N

2

=

= 

=

  = 

 = 

=  =

  = 

 =  =
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Estatística do ponto material e do corpo extenso 

 

Resumo 

 

Equilíbrio de ponto material 
Sabemos que um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças 

que atuam sobre ele é nula. Isso significa que o corpo está em equilíbrio. Esse equilíbrio é dito estático quando 

o corpo está em repouso e dinâmico quando o corpo está em movimento.  

O ponto P, da figura abaixo, está sujeito a ação de três forças . Esse ponto encontra-se em 

repouso.  

 

Portanto, podemos dizer que esse ponto se encontra em equilíbrio estático, pois satisfaz a equação: 
  

 
 
Para poder encontrar o modulo dessas forças, é necessário fazer uma decomposição das forças em diagonal. 

Com isso, torna-se possível, através de uma equação, determinar essa grandeza. 

 

Equilíbrio de corpo extenso (Torque) 

Definimos o momento de uma força ou torque como a grandeza que mede a capacidade de uma força de 

provocar um giro sobre algum determinado eixo. 

 

M0=F.d 

 

Onde: F é a intensidade da força e d é a distância entre a linha de ação da força e o polo (ponto ou eixo de 

giro) em relação ao qual o momento é calculado. No SI, a unidade do momento de uma força é o newton 

metro (N.m). Unidades como N.cm ou kgf.cm também são utilizadas em alguns problemas. 

 

 

 

http://kgf.cm/
http://kgf.cm/
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Perceba que, quanto maior a distância d (também chamada de braço de alavanca), maior é o torque. Ou seja, 

quando você usa uma chave de roda para desatarraxar um parafuso da roda de um carro, fazer a força na 

ponta facilitará o seu trabalho, enquanto que quanto mais próximo ao eixo de giro (diminuindo o braço de 

alavanca) fica mais difícil de girar o parafuso, sendo necessário aplicar mais força para obter o mesmo giro. 

 
Chave de roda 

 

Equilíbrio 
Para garantir o equilíbrio de corpos extensos existem duas condições a serem atendidas: 

 

∑F=0 

∑M=0 

 

Calma, não se preocupe que esse Σ é apenas uma letra grega que significa “somatório”. Escrever ΣF=0 e ΣM=0 

é a mesma coisa que dizer que a força resultante é igual a zero e que o momento resultante é igual à zero. 

 

Conclusão 

• Somatório das forças ser zero implica que não deverá ocorrer movimento de translação. 

• Somatório dos momentos ser zero implica que não deverá ocorrer movimento de rotação. 
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Exercícios 

 

1. Duas caixas, A  e B,  estão apoiadas, em repouso, sobre uma barra homogênea reta presa pelo seu 

ponto médio (ponto O)  ao teto por meio de um fio inextensível. A caixa A  está colocada a uma 

distância x  do ponto O  e a caixa B  a uma distância y  desse ponto. Nessa situação, a barra exerce 

sobre a caixa A  uma força AN  e, sobre a caixa B,  uma força BN .  

 

 
 

Uma matriz quadrada M  é construída de forma que seus elementos são as intensidades de AN  e BN  

e as distâncias x e y, tal que A BN N
M .

y x

 
=  
 

 Sendo tM  a matriz transposta de M  e considerando-se o 

sentido anti-horário como o positivo para a rotação, para que a barra permaneça em equilíbrio na 

horizontal é necessário que  

a) tdet (M ) 0.=     

b) det M 0.     

c) det M 0.     

d) tdet (M ) 0.     

e) det M 0.     
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2. Uma barra homogênea em forma de paralelepípedo, de massa 8,0 kg  e comprimento 60 cm,  é 

sustentada em suas extremidades pelos apoios X  e Y  (figura 1). Um objeto Q, de massa 6,0 kg  e 

dimensões desprezíveis, é colocado sobre essa barra, distando 20 cm  da extremidade X  (figura 2). 

 

 
 

Considerando a aceleração gravitacional igual a 210 m s ,  determine: 

a) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X  e pelo apoio Y  sobre a barra, na 
situação descrita na figura 1. 

b) as intensidades das forças exercidas, em newtons, pelo apoio X  e pelo apoio Y  sobre a barra, na 
situação descrita na figura 2.  

 
 

3. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam 

uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma 

segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias 

entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. 

A figura mostra alguns exemplos desses objetos. 

 

 
 

Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente?  

a) Pinça.    

b) Alicate.     

c) Quebra-nozes.     

d) Carrinho de mão.     

e) Abridor de garrafa.     
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4. O pai de uma criança pretende pendurar, no teto do quarto de seu filho, um móbile constituído por: seis 

carrinhos de massas iguais, distribuídos em dois conjuntos, A  e B;  duas hastes rígidas de massas 

desprezíveis, com marcas igualmente espaçadas; e fios ideais. O conjunto A  já está preso a uma das 

extremidades da haste principal do móbile. 

 

 
 

Sabendo que o móbile será pendurado ao teto pelo ponto P,  para manter o móbile em equilíbrio, com 

as hastes na horizontal, o pai da criança deverá pendurar o conjunto B,  na haste principal, no ponto  

a) 5.     

b) 1.     

c) 4.     

d) 3.     

e) 2.     
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5. Um bloco de massa m = 24 kg é mantido suspenso em equilíbrio pelas cordas L e Q, inextensíveis e de 

massas desprezíveis, conforme figura abaixo. A corda L forma um ângulo de 90° com a parede e a 

corda Q forma um ângulo de 37° com o teto. Considerando a aceleração da gravidade igual a 210m / s

, o valor da força de tração que a corda L exerce na parede é de: 

 
Dados: cos 37° = 0,8 e sen 37° = 0,6 

 

 
a) 144 N    

b) 180 N    

c) 192 N    

d) 240 N    

e) 320 N    

 
   

6. Um semáforo pesando 100 N está pendurado por três cabos conforme ilustra a figura. Os cabos 1 e 2 

fazem um ângulo α e β com a horizontal, respectivamente. 

 

 

Dados: sen 30° = 
1

2
 e sen 60° =

3

2
  

 

 

a) Em qual situação as tensões nos fios 1 e 2 serão iguais? 

b) Considerando o caso em que α = 30° e β = 60°, determine as tensões nos cabos 1, 2 e 3. 
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7. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, 

habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda: 

 

 
 

Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade?  

a) 1, em função de o momento da força ser menor.    

b) 1, em função da ação de um binário de forças.    

c) 2, em função de o braço da força aplicada ser maior.    

d) 3, em função de o braço da força aplicada poder variar.    

e) 3, em função de o momento da força produzida ser maior.    
   
 

8. Uma barra homogênea de peso igual a 50 N  está em repouso na horizontal. Ela está apoiada em seus 

extremos nos pontos A e B, que estão distanciados de 2 m.  Uma esfera Q de peso 80 N  é colocada 

sobre a barra, a uma distância de 40 cm  do ponto A, conforme representado no desenho abaixo: 

 

 
 

A intensidade da força de reação do apoio sobre a barra no ponto B é de  

a) 32 N    

b) 41 N    

c) 75 N    

d) 82 N    

e) 130 N    
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9. A figura mostra uma balança de braços iguais, em equilíbrio, na Terra, onde foi colocada uma massa 

m,  e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 2
1,6 m s ,  

sobre a qual foi colocada uma massa M.  

 

 
 

A razão das massas 
M

m
 é  

a) 4,0.     

b) 2,5.     

c) 0,4.     

d) 1,0.     

e) 0,25.     

   
 

10. Três blocos de massas 1m , 2m  e 3m , respectivamente, estão unidos por cordas de massa desprezível, 

conforme mostrado na figura. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. Considere que não há atrito 

no movimento da roldana e que o bloco de massa 1m  está sobre uma superfície horizontal. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente (em função de 1m e 3m ) o coeficiente de atrito estático entre 

o bloco de massa 1m e a superfície em que ele está apoiado. 

 

a)  3

1

m

2m
    

b) 1

3

m

2m
    

c) 
3

1

3m

2m
    

d) 1

3

3m

2m
    

e) 1

3

3m

m
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Gabarito 

 

1. A 
As equações de equilíbrio estático são obtidas do diagrama de forças: 

 

O equilíbrio rotacional é dado pela soma dos momentos igual a zero. 

A A B B

A B A B

M 0

P x N x N y P y 0

P x P y N x N y

=

 −  +  −  =

 −  =  − 


  

 

Como os pesos são iguais em módulo às reações normais: 

A AP N=    e   B BP N=  

 

então 

A BN x N y 0 −  =  

Esse resultado é justamente o determinante da matriz M  ou da matriz tM  que são iguais:  

( ) ( )t
A Bdet M det M N x N y 0= =  −  =  

Portanto, a alternativa correta é da letra [A].   

 

2.  
a) Neste caso temos uma simetria em relação aos dois apoios, portanto serão iguais entre si e cada 

um terá a metade do peso da barra. 

x yN N=   

Assim, pelo equilíbrio de forças: 

 

x y x x x y
P 80 N

N N P 2 N P N N N 40 N
2 2

+ =   =  = =  = =   
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b) Usando o equilíbrio de forças: 

 

x y x y x yN N P Q N N 80 60 N N 140+ = +  + = +  + =  (1) 

 

Sabendo que para que o sistema esteja em equilíbrio é necessário também que o somatório dos 

momentos seja nulo, então considerando o apoio Y como eixo de rotação: 

x xN Q P x N Q P x

x x

M M M N d Q d P d N 60 60 40 80 30

4800
N N 80 N

60

= +   =  +    =  + 

=  =
  

 

Substituindo na equação (1) temos: 

x y y yN N 140 80 N 140 N 60 N+ =  + =  =    

 

3. A 
Dentre os objetos, a pinça é a única para a qual a força potente se sobressai sobre a resistente. Para o 

restante dos instrumentos, a força necessária a ser feita (potente), é sempre menor ou igual à de uma 

segunda força a ser vencida (resistente).   

 

4. C 

Sendo d, x  e F,  respectivamente, a distância entre os pontos nos quais o móbile pode ser pendurado, a 

distância do ponto P  até aonde será pendurado o conjunto B  e o peso dos carrinhos, para se ter 

torque nulo no ponto P,  devemos ter que: 

4F 2d 2F x

x 4d

 = 

 =  

Portanto, o conjunto B deverá ser pendurado no ponto 4.   

 

5. E 
Observe a figura abaixo. 
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Para haver equilíbrio, a resultante de P e LT deve ter o mesmo módulo e ser oposta a QT . Sendo assim 

e, a partir do triângulo sombreado, podemos escrever: 

0
L

L L

P 0,6 240
tg37 T 320N

T 0,8 T
= → = → =    

 

6.  
a) Para que T1 seja igual a T2 deve haver simetria e, portanto:  =  

b) Precisamos notar algumas detalhes: 

  
3T P 100N= =  

   
1T  e  

2T  são ortogonais. 

Passando dois eixos ortogonais com as direções dos cabos 1 e 2, podemos fazer a decomposição 

mostrada na figura e aplicarmos as condições de equilíbrio de uma partícula. 

 

 

 
1 3T T cos 100 0,5 50N= =  =  

 2 3

3
T T sen 100 50 3N

2
= =  =    

 

7. B 
Para forças de mesma intensidade (F), aplicadas perpendicularmente nas extremidades das alavancas, 

para os três modelos, 1, 2 e 3, temos os respectivos momentos: 

1

2 1 2 3

3

M F 40

M F 30   M M M .

M F 25

 = 


=    
 = 
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8. B 
Desenhando todas as forças que atuam na barra, bem como a localização do ponto O, e adotando como 

positivo o sentido horário de rotação, teremos: 

 

Sendo: 

bP : peso da barra; 

QP : peso da esfera; 

AN : Força normal trocada com o apoio A; 

BN : Força normal trocada com o apoio B. 

 

Considerando que a soma dos momentos de todas as forças, em relação ao ponto O, é igual à zero 

(condição de equilíbrio), teremos: 

B b Q A

o

N o P o P o N o

B b Q A

B

B

B

B

(m) 0

(m ) (m ) (m ) (m ) 0

N .2 P .1 P .0,4 N .0 0

N .2 50.1 80.0,4 0 0

N .2 50 32 0

N .2 82 0

N 41N

=

+ + + =

− + + + =

− + + + =

− + + =

− + =

=



   

 

9. B 
Para primeira figura, na superfície da Terra, se os braços da balança são iguais, as massas nas 

extremidades também são iguais. Assim,  

m 0,5 0,5  m 1kg.= +  =
 

 

A segunda figura mostra que o peso do bloco na superfície da Lua é 4 N.  Então: 

Lua
Lua

P 4
P Mg   M   M 2,5 kg.

g 1,6
=  = =  =

  

Fazendo a relação pedida. 

M 2,5 M
  2,5.

m 1 m
=  =
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10. A 
A figura mostra as forças que agem sobre cada bloco e a junção dos três fios: 

 

Isolando a junção → 3 1 3 1T cos60 T m .gcos60 T = →  =  (01) 

 

Isolando o bloco 1 →  1 1 1N .m .g Tμ μ= =  (02) 

 

Igualando 02 e 01, vem: 3
1 3

1

m1
m g m g.

2 2m
μ μ= → = .   
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Geopolítica mundial 

 

Resumo 

 

Pode-se definir “Geopolítica” como o conjunto de ações práticas realizadas no âmbito do poder, 

realizado pelos Estados Nacionais no sentido de gerenciar e controlar suas fronteiras e seu território, muitas 

vezes envolvendo projetos de expansões territoriais ou comerciais. No entanto, essas relações acabam 

transcendendo a própria noção de Estado e chegando às organizações supranacionais, por exemplo, a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

Erroneamente, o conceito de “geopolítica” é confundido com o conceito de “geografia política”, porém, 

esses são ramos diferentes do âmbito do conhecimento. A “geografia política” preocupa-se com as relações 

espaciais relacionadas ao poder do Estado. Quanto à “geopolítica”, essa refere-se às relações internacionais. 

Mas é importante ressaltar que os conceitos se interseccionam. 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes mudanças 

geopolíticas e econômicas, as quais incluem, na prática, alterações nas fronteiras e nas relações entre os 

países. Por exemplo, a Guerra Fria e o que significa mundo bipolar (Velha Ordem Mundial) e multipolar (Nova 

Ordem Mundial). Constatamos que, nos dias de hoje, devido à globalização e à queda da ordem bipolar, os 

laços e as relações entre os países se multiplicaram, tornando-se mais complexos. 

Entre inúmeras situações, podem-se destacar algumas questões referentes à Geopolítica mundial: 

• Formação de grupos e blocos econômicos (G20, União Europeia, Mercosul); 

• Questões demográficas relacionadas ao fluxo de pessoas no espaço (imigrantes e refugiados); 

• Questões culturais relacionadas ao uso/desaparecimento de línguas e ao aculturamento; 

• Recrudescimento de ameaças terroristas; 

• Risco do perigo nuclear (Irã, Coreia do Norte, entre outros); 

• Acesso à água potável e saneamento básico (Turquia, Síria, Israel, Ásia, África, Brasil, entre outros); 

• Zonas de pesca; 

• Recursos agrícolas e usinas de biocombustíveis, principalmente no Brasil; 

• Acesso aos recursos da Antártida, África e Oriente Médio; 

• Uso e locais propícios às energias alternativas; 

• Riscos fronteiriços; 

• Conflitos regionais causados por problemas internos, como regionalismo, autonomia, 
nacionalismo e separatismo (separatismos no Cáucaso e nos Bálcãs, conflitos étnicos na África 
Subsaariana). 
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As principais causas dos conflitos da atualidade   

Recursos naturais 

Uma das principais causas de conflitos entre países é a disputa por algum tipo de recurso natural. 

Alguns exemplos mais recentes são os conflitos pelo domínio de reservas de água, recurso cada vez mais 

escasso devido à poluição e contaminação de mananciais, e por reservas petrolíferas, pois o petróleo possui 

grande importância econômica, famoso ouro negro. Pode-se citar como exemplo os conflitos na região do 

Oriente Médio, onde o pano de fundo é a disputa por água e petróleo. 

 

 Território 

A disputa por território também configura-se como razão da ocorrência de conflitos geopolíticos. Isso 

ocorre devido ao fato de que o domínio de um território pode significar, consequentemente, o domínio de 

grandes contingentes populacionais, recursos, entre outros. Destacam-se os inúmeros conflitos que 

apresentam como causa a questão territorial, o que ocorre, por exemplo, em Serra Leoa, Somália e Etiópia. 

Esses países tiveram suas fronteiras definidas de acordo com interesses externos, sem considerar a 

heterogeneidade étnica e cultural das populações locais. 

 

 

Movimentos separatistas 

Em busca de liberdade política, econômica e/ou social, emergem, também, movimentos separatistas, 

que visam à constituição de um novo Estado-Nação formado por uma minoria dissidente. Destaca-se o 

exemplo do povo curdo, na região do Oriente Médio, o qual busca a criação do Curdistão. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-geopolitica-mundial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. “Rússia e China se opuseram a intervenções militares na Síria ao longo dos 17 meses de um conflito 

sangrento entre rebeldes e as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad. Os dois países vetaram 

três resoluções defendidas por Estados árabes e potências ocidentais no Conselho de Segurança da 

ONU, que aumentariam a pressão sobre Damasco para encerrar a violência.” 

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21. Acesso em 05 set. 2012. 

 

Sobre os conflitos recentes do Oriente Médio, é possível afirmar que: 

a) Tais conflitos resultam do acomodamento de tensões geopolíticas que deram origem ao mundo 

bipolar, representado pelo socialismo e pelo capitalismo, liberados pela União Soviética e pelos 

Estados Unidos, respectivamente. 

b) As manifestações que têm, sucessivamente, ocorrido no mundo árabe podem ser explicadas 

notadamente como conflitos de ordem econômica, haja vista a dimensão que o petróleo possui 

para a economia daqueles países. 

c) O movimento conhecido como primavera árabe tem derrubado muitos governos no Oriente Médio, 

mas não tem implicado mudanças na organização política desses países. 

d) Após o término da Guerra Fria, conflitos internos, isto é, que ocorrem dentro de cada Estado-Nação, 

passaram a ter efeitos regionais, motivo pelo qual Rússia e China vetaram as resoluções da ONU, 

que envolviam potências ocidentais. 

e) Os interesses e as estratégias geopolíticas globais de potências ocidentais e orientais dependem 

do equilíbrio regional que se estabelece no Oriente Médio. 

 

 

2. “O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira [3 de agosto] uma resolução condenando 

o presidente Bashar al-Assad pela violenta repressão às manifestações pró-democracia no país.”  

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-
contra-síria.jhtm 

 
Sobre a crise da Síria, iniciada em marco de 2011, e suas repercussões, é possível afirmar que:  

a) O Brasil não integra o Conselho de Segurança da ONU e, portanto, não assinou a resolução citada 

na reportagem.  

b) Assim como ocorreu no Egito, as manifestações na Síria contam com o apoio de parcela 

importante das forças armadas.  

c) As manifestações pró-democracia contam com o apoio do partido nacionalista Baath, único 

movimento oposicionista legalizado na Síria.  

d) As manifestações visam por um fim ao regime da família Assad, no poder desde 1971.  

e) A Liga Árabe classifica as manifestações da Síria como atos de vandalismo e condena qualquer 

forma de ingerência internacional na crise enfrentada pelo país. 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-contra-síria.jhtm
http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-contra-síria.jhtm
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3. A formação dos Estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os 

Estados atuais, em especial na América Latina — onde as instituições das populações locais existentes 

à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como 

no caso do Brasil —, são o resultado, em geral, da evolução do transplante de instituições europeias 

feito pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente 

traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que, mais tarde, sobreviveram ao processo de 

descolonização, dando razão para conflitos que, muitas vezes, tem sua verdadeira origem em disputas 

pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e 

encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se superpôs. Hoje, aquelas 

formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas 

do Estado asiático. 

GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, Estado. Estudos Avançados. São Paulo: Edusp, v. 22, no 62, jan.- abr. 2008 

(adaptado). 

  

Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção 

correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. 

a) Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais como 

os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado 

brasileiro. 

b) A maior distinção entre os processos histórico-formativos dos continentes citados é a que se 

estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. 

c) À época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e 

administrativos muito mais sofisticados que aqueles que lhes foram impostos pelo colonizador. 

d) Comparadas ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época 

da conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus. 

e) O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se 

manteve o espírito das formas de organização anteriores à conquista. 

 
 

4. O presidente da Colômbia anunciou, em 25.05.2018, que o país ingressará em um bloco de cooperação 

militar. O país, que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o primeiro da América 

Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva, em que os 

participantes estão de acordo em defender qualquer um de seus integrantes que seja atacado por 

forças externas ao seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos recursos para cuidar 

dos objetivos militares dos Estados Unidos. 

(www.operamundi.com.br. Adaptado.) 

 
De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, passou a integrar 

a) o Grupo dos Oito. 

b) o Pacto de Varsóvia. 

c) o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. 

d) a Comunidade dos Estados Independentes. 

e) a Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

http://www.operamundi.com.br/
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5. “Se há apenas cinco ou dez anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano 

visitaria a Ilha, a resposta seria um sorriso irônico; mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os 

Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada – ou um grito, se a pessoa 

assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na 

década de 1960 dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os 

Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando.” 

LEONARDO PADURA. Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/03/2016. 

  

As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 1960 e no momento 

atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes 

aspectos das relações internacionais: 

a) expansão mundial de regimes totalitários – supremacia das concepções neoliberais 

b) crescimento da influência global soviética – afirmação da hegemonia norte-americana 

c) bipolaridade entre capitalismo e socialismo – multipolaridade da ordem econômica 

d) política externa independente na América Latina – integração das nações subdesenvolvidas 

e) unipolaridade capitalista na Guerra Fria – importância da ONU nas relações internacionais 

 

 

6. “O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do 

Reino Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Cameron liberou seus ministros 

para defenderem tanto a continuação quanto a saída dos britânicos.” 

Adaptado de bbc.com, 20/02/2016. 

  

A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido em 

virtude da variedade e complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. Um 

argumento decisivo para que uma parcela dos britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco 

europeu remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte campo: 

a) sistema militar 

b) ação diplomática 

c) gestão monetária 

d) controle migratório 

e) desenvolvimento social 

 

7. Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001. 

 

 
blogs.estadao.com.br 



 
 

 

 

6 

Geografia 
 

 

 “A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 

que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 

hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que 

ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma 

guinada histórica?” 
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011). www.estadao.com.br 

 

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 

repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center: 

a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional 

b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos 

c) intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio 

d) ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes 

e) intensificação do controle aéreo, restringindo a quantidade de voos pelo mundo 

 

 

8. Nunca na história da humanidade houve tão grande concentração de poder nuns poucos lugares nem 

tamanha separação e diferença no interior da comunidade humana. Formou-se um mundo quase 

totalmente integrado — um sistema mundo — evidentemente controlado a partir de alguns centros de 

poderes econômicos e políticos.   

(Olivier Dollfus, 1994. Adaptado.) 

 
Neste sistema mundo contemporâneo pode-se identificar que 

a) As maiores potências nucleares do século XXI são: Estados Unidos, França, Canadá, Japão, 

Alemanha, Índia e Paquistão. 

b) O Ocidente não tem medo da proliferação de armas nucleares principalmente em regimes hostis 

aos Estados Unidos.  

c) O Irã, a Síria e o Mianmar formam um grupo de países que abriram mão de seus projetos voltados 

à proliferação da tecnologia de armas nucleares. 

d) A Coreia do Norte tem grande dependência da China, por ser esta a maior exportadora de alimentos 

e energia aos norte-coreanos.  

e) A paz entre os palestinos e Israel depende apenas de acordos com os EUA. 

 

 

9. “Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos 

(1945). Vários países têm, isoladamente, capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. Montar 

o seu sistema de defesa é um direito de todas as nações, mas um ato irresponsável ou um descuido 

pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas regiões. A não-proliferação de armas 

nucleares é importante. No 1º domingo de junho de 98, Índia e Paquistão rejeitaram a condenação da 

ONU, decorrente da explosão de bombas atômicas pelos dois países, a título de teste nuclear e 

comemoradas com festa, especialmente no Paquistão. O governo paquistanês (país que possui 

maioria da população muçulmana) considerou que a condenação não levou em conta o motivo da 
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disputa: o território de CAXEMIRA, pelo qual já travaram 3 guerras desde sua independência (em 1947, 

do Império Britânico, que tinha o Subcontinente Indiano como colônia). Dois terços da região, de maioria 

muçulmana, pertencem à Índia e 1/3 ao Paquistão”. 

 
Sobre o tempo e os argumentos podemos dizer que: 

a) a bomba atômica não existia no mundo antes de o Paquistão existir como país. 

b) a força não tem sido usada para tentar resolver os problemas entre Paquistão e Índia. 

c) Caxemira tornou-se um país independente em 1947. 

d) os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas 

pela força. 

e) diferentemente do século anterior, no início do século XX, o Império Britânico não tinha expressão 

mundial. 

 

10.  

 
Adaptado de militaryphotos.net 

 

O gasto militar é um dos indicadores do poder dos países no cenário internacional em um dado 

contexto histórico. Com base na análise dos dois gráficos, pode-se projetar a seguinte alteração na 

atual ordem geopolítica mundial: 

a) eliminação de conflitos atômicos 

b) declínio da supremacia europeia 

c) superação da unipolaridade bélica 

d) padronização de tecnologias de defesa 

e) reafirmação da unipolaridade americana 
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Questão contexto 

 

O estudo geopolítico visa compreender as relações existentes entre os países e suas razões. Nesse sentido, 

é possível observar diferentes relações entre os Estados. Em entrevista, no mês de janeiro de 2017, o 

presidente americano, Donald Trump, comentou que pretende aumentar em 20% as taxas de importação de 

produtos mexicanos e que irá usar esse dinheiro para construir um muro na fronteira entre os dois países. Na 

mesma semana, o presidente assinou uma ordem executiva para criar o muro na fronteira sul dos Estados 

Unidos – uma de suas principais promessas de campanha. Comente as relações entre Estados Unidos e 

México sob a ótica da geopolítica internacional. 



 
 

 

 

9 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. E 

A questão evidencia que há estratégias geopolíticas sobre as “relações de poder” que se estabelecem 

nesses países. Para conseguir manter a interação entre os países e estabelecer relações econômicas, é 

importante que a região conflituosa mantenha o equilíbrio. 

 

2. D 

As manifestações visam a pôr um fim nas ditaduras em diversas regiões do mundo árabe. 

 

3. B 

O texto apresenta como ocorreu o processo de colonização nos continentes americano, africano e 

asiático. Apesar de terem suas peculiaridades, todos eles sofreram com a exploração europeia. 

 

4. E 

Em 2018, a Colômbia passou a integrar a OTAN como parceiro global, sendo o único da América Latina 

nessa condição. 

 

5. C  

O primeiro, marcado pela Velha Ordem Mundial, apresentava um mundo bipolar entre Estados Unidos e 

URSS, que defendiam sistemas distintos. Já o segundo momento é caracterizado pela Nova Ordem 

Mundial, marcada pelo processo de globalização e pela multipolaridade econômica. 

 

6. D  

Com a permanência do Reino Unido no bloco da União Europeia, esse teria que se submeter a receber 

uma cota de imigrantes. 

 

7. C  

Os atentados de 11 de setembro serviram como argumento para a intensificação da presença militar 

norte-americana no Oriente Médio. 

 

8. D  

Desde a divisão da Coreia (1953), a parte norte ficou sob a influência política, militar e econômica 

soviética. Diante do fim da URSS e após ter passado por crise energética e problemas alimentares 

profundos, a vizinha China passou a auxiliar diretamente o governo norte-coreano. Cabe ressaltar o papel 

chinês — de mediador e principal interlocutor — nas crescentes tensões nucleares entre norte-coreanos 

e os Estados Unidos. 

 

9. D 

O Paquistão possui armas nucleares devido aos conflitos com a Índia pela região da Caxemira. 

 

10. C 

O primeiro gráfico indica o acentuado investimento no setor bélico realizado pela China, enquanto o 

segundo gráfico revela que esse é o país com o segundo maior gasto militar. A correlação entre poderio 
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econômico e bélico permite projetar que, no futuro, a China pode vir a ameaçar a atual hegemonia norte-

americana. 

 

 

Questão contexto 

 

As relações entre os dois países vêm sofrendo turbulências desde que o presidente Donald Trump 

chegou à Casa Branca. Inúmeras vezes, o presidente americano tem apontado para a necessidade de 

rever os acordos econômicos realizados com o México, entre esses, o Nafta (Tratado Norte-Americano 

de Livre Comércio). Outro ponto que pode ser comentado é a finalização da construção do muro entre 

os dois países, iniciada no governo de Bill Clinton. As mudanças nessas relações ocorrem devido a uma 

visão geopolítica sobre a influência negativa do México na economia e sociedade americana. 
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Tensões geopolíticas atuais 

Resumo 

 

Tensões geopolíticas atuais 

Durante a Guerra Fria, a maioria dos conflitos na área de geopolítica seguia a lógica da bipolaridade, ou 

seja, geralmente envolvia os EUA (Estados Unidos da América) ou a URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). Após a queda do Muro de Berlim e o colapso da URSS, a humanidade presenciou uma mudança 

nas dinâmicas da geopolítica mundial. Com a Nova Ordem Mundial e a multipolaridade, as tensões 

geopolíticas passaram a envolver diversos Estados-Nações, como Rússia, China, Irã, Israel e os Estados 

Unidos. 

No ano de 2001, acontece o atentado terrorista dentro do território norte-americano, ataque realizado 

por uma organização terrorista chamada Al-Qaeda. Esse atentado irá marcar significativamente nossos 

estudos na área de geopolítica. Inicia-se, então, a Doutrina Bush (nome do presidente dos Estados unidos na 

época, George W. Bush). Essa doutrina pregava guerras preventivas contra países que possivelmente 

possuíam células terroristas, com o argumento de que o inimigo, agora, era invisível. 

Após a adoção dessa doutrina, as tensões entre radicais islâmicos e o Ocidente ficou cada vez maior 

e os atentados terroristas se intensificaram, atingindo outros países. Em 11 de março de 2003, ocorre um 

atentado aos trens em Madri; em 2005, uma tentativa de atentado em Londres. Os atentados justificam ainda 

mais a intervenção americana no Oriente Médio, uma região que possui uma grande diversidade étnica, 

religiosa e uma grande quantidade de petróleo. Portanto, pode-se identificar uma relação importante nessa 

dinâmica, a relação entre petróleo e Guerra ao Terror. É evidente o interesse norte-americano no petróleo do 

Oriente Médio. 

 

Conflitos no Oriente Médio 

Para compreender os conflitos nessa região, iremos analisar os diferentes fatores internos: a 

fragmentação territorial do Oriente Médio (existe um conflito constante por maiores territórios por parte dos 

países na região); nações sem Estado, por exemplo, os curdos. A presença de grande quantidade de petróleo, 

o “ouro negro”, faz despertar o interesse de países, como os Estados Unidos. A guerra Irã contra Iraque é um 

exemplo claro. Portanto, há a influência externa nos conflitos do Oriente Médio. 

 

Questão nuclear 

A energia nuclear cresceu nos últimos anos como uma alternativa para a dependência mundial pelo 

petróleo como fonte de energia. Para um país gerar energia nuclear é necessário pesquisa na área, e as 

pesquisas possibilitam o desenvolvimento de outras áreas, por exemplo, na área médica. A energia nuclear 

começa a se tornar relevante para os estudos de geopolítica quando a mesma pode ser utilizada para produzir 

uma arma, ou seja, uma bomba nuclear. 

Quando um país possui uma arma nuclear, sua posição no cenário da geopolítica mundial é alterada, 

pois, por se tratar de uma arma de destruição em massa, o país pode utilizá-la para impor suas necessidades 

a outros países. 

Um exemplo dessas tensões é referente ao Irã. Em 2005, o país reativou seu programa nuclear, gerando 

uma grande polêmica no cenário mundial, pois os Estados Unidos declaram-se contra esse projeto. Outra 

tensão decorrente do uso de armas nucleares é a tensão entre Índia e Paquistão, pois ambos os países 

disputam uma região chamada Caxemira. 
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Tensões na Península Coreana  

A divisão na Península Coreana teve início durante a Guerra Fria. Em 1950, iniciou-se a Guerra das 

Coreias (1950-1953), quando as tropas norte-coreanas atacaram o sul de surpresa, invadindo e ocupando a 

capital Seul. Os sul-coreanos responderam ao ataque com tropas enviadas pelo general Douglas McArthur, 

batalha na qual conseguiram a vitória e a desocupação da capital. Com a ofensiva sul-coreana, a China interviu 

no combate, ajudando diretamente a Coreia do Norte. Em 27 de julho de 1953, foi assinado um armistício na 

cidade de Panmunjom, divisa entre os dois países, em que foi acordado o cessar-fogo e o fim de uma guerra 

que deixou muitos mortos e nenhum vencedor. Dessa forma, ficou estabelecida a divisão das Coreias nos 

limites do paralelo 38º. 

Figura 1. Localização do paralelo 38º 

No final dos anos 90, Kim Jong-il, que sucedeu o pai, compromete-se a desmantelar seu programa 

nuclear, mas a promessa não dura muito tempo e um míssil balístico de longo alcance é testado. Depois do 

atentado de 11 de setembro, em 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, inclui o país 

no que classificou de “Eixo do Mal”, junto ao Iraque e Irã. A partir desse momento, a Coreia do Norte avança 

com seu projeto de desenvolver um míssil balístico capaz de transportar uma ogiva nuclear cada vez mais 

distante. 

   

Questão da Crimeia 

A Crimeia é uma região ao sul da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. A tensão na região da Crimeia 

existe desde a queda da URSS. A população dessa região, em sua ampla maioria, utiliza o idioma russo e 

mantém-se mais vinculada a Moscou do que propriamente a Kiev (capital da Ucrânia). A região tornou-se 

palco de uma intensa instabilidade política. 

 
Figura 1. Região da Crimeia 

Os problemas internos da Ucrânia intensificaram-se quando o então presidente Viktor Yanukovich 

refugou de um acordo que se comprometeu a realizar com a União Europeia, o que ampliaria as relações do 
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país com o bloco. Essa decisão foi diretamente influenciada pela Rússia, que não via com bons olhos esse 

acordo, uma vez que a Ucrânia é um dos seus principais parceiros comerciais no continente europeu. 

Liderados pela oposição, iniciou-se uma onda de protestos pelo país. Diante disso, alguns meses 

sucederam-se com o agravamento das tensões, em que prédios públicos foram ocupados, as ruas 

incendiadas e a repressão aos manifestantes intensificada. 

Após a revogação de uma lei que reconhecia o russo como língua oficial na região da Crimeia, o clima 

ficou ainda mais tenso. Com isso, grupos militares pró-Rússia assumiram o controle político da região. O 

presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia. Com isso, os países da União Europeia, 

além dos Estados Unidos, anunciaram o descontentamento com a decisão, iniciando uma política de 

articulação de um provável bloqueio econômico e/ou comercial à Rússia. 

Essa península possui importância econômica e estratégica, configurando-se como uma importante 

via de ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov, servindo também de entreposto comercial para a Europa, 

além de ser uma grande produtora de grãos e alimentos industrializados. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-tensoes-geopoliticas-atuais-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 
Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram, há cinco anos, contra as torres 

gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea. Lidos em conjunto 

com a extinção do bloco socialista na esfera da União Soviética, no início dos anos 1990, os atentados 

da Al Qaeda em Nova York demarcam um “antes” e um “depois”. 
FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 11 set. 2006, p. A2. 

 O depois, de acordo com o texto, caracteriza-se 

a) pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais 

intermediados pela ONU. 

b) pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada às questões políticas e/ou 

religiosas. 

c) pela emergência de governos populistas, na América Latina, dificultando as ações antiterroristas 

do governo estadunidense. 

d) pelo estímulo à implantação de barreiras alfandegárias, para proteger os interesses nacionais. 

e) pelo surgimento das estruturas protecionistas do Estado de bem-estar social, visando melhorar a 

qualidade de vida da população. 

  

 

2. O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira, 30, por decreto. A Suécia se torna 

assim o primeiro país ocidental da União Europeia (UE) a tomar esta decisão. […] No início de outubro, 

o primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que 

provocou muitas críticas de Israel e dos Estados Unidos. 
Adaptado de: Carta Capital, 30 out. 2014. Suécia reconhece o Estado da Palestina. Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. 

Acesso em: 09 mar. 2015. 

O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do Estado da 

Palestina deve-se: 

a) ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentatos de 11 de setembro de 2001. 

b) às históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos 

EUA aos primeiros. 

c) ao argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que dá proibição 

irrestrita à existência dos territórios palestinos sob um governo formal. 

d) à ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio de petróleo, elemento 

abundante na região em questão. 

e) à questão política que reconhecer um Estado terrorista poderia representar na geopolítica 

mundial.  

 

 

 

 

http://www.cartacapital.com.br/
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3. “Depois de enfrentar problemas financeiros, que repercutiram na situação política interna, as 

monarquias do Golfo Pérsico se beneficiam de um fluxo extraordinário de divisas, graças ao alto preço 

do petróleo. (...) em todos esses países, há dois denominadores comuns: Estados ineficientes e 

perdulários e desemprego alto. O desemprego atinge a geração jovem, do chamado ‘baby boom’ da alta 

do petróleo dos anos 70. Os desempregados se escoram no generoso sistema de proteção social, outro 

traço comum dessas monarquias, que têm como tradição, calcada nos petrodólares, garantir o conforto 

dos cidadãos do nascimento à morte. (...) Essas regalias, que sempre amorteceram qualquer 

descontentamento político, tiveram que ser revistas nos últimos anos, por causa do alto custo da 

Guerra do Golfo, bancado sobretudo pela Arábia Saudita...” 

O texto permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre 

a) miséria e dívida externa. 

b) austeridade e petrodólares. 

c) preço do petróleo e estabilidade política. 

d) gastos excessivos e baixo preço do petróleo. 

e) incompetência administrativa e esgotamento do petróleo. 

 

4. Observe atentamente a charge de Serguei, de 24 de maio de 2004. 

 
O fim da Guerra Fria não representou, no plano político, o fim das disputas internacionais. 
Recentemente, intensificaram-se os conflitos no Oriente Médio sobretudo em razão da Guerra do 
Iraque. Ao fazer referência a esse conflito, o chargista ironiza 

a) a situação desconfortável dos soldados estadunidenses em território iraquiano e a posição 

pacifista do presidente George Bush diante desses fatos. 

b) a prática de torturas e de tratamento degradantes cometidos contra prisioneiros iraquianos por 

soldados dos EUA, fato que provocou embaraços políticos ao presidente George Bush. 

c) a satisfação do presidente George Bush com o domínio completo dos soldados estadunidenses 

sobre a sociedade iraquiana, logo após o término da guerra. 

d) os métodos utilizados pelo presidente George Bush para controlar e garantir a segurança dos seus 

soldados no território iraquiano. 

e) a reação de descaso do presidente George Bush em relação às denúncias de que soldados 

estadunidenses, na Guerra do Iraque, eram mortos mesmo depois de desarmados. 
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5. Avaliando o ataque aéreo aos EUA, em 2001, o sociólogo Octávio Ianni afirmou: Quando analisamos os 

acontecimentos de 11 de setembro, precisamos resgatar o sentido de história. Quando vistos 

isoladamente, os atentados perdem vários significados e parecem coisa de um “bando de fanáticos”... 

Mas, na realidade, os atentados foram apenas um fato em uma cadeia muito complexa de 

acontecimentos.  
Revista Ciência Hoje, setembro de 2002. 

Assinale a alternativa que contém um fato que faz parte desta complexa cadeia.  

a) Crescente interferência dos EUA na política interna de outros países.  

b) Aumento dos conflitos geopolíticos entre os EUA e os novos países industriais.  

c) Interesse dos EUA em explorar economicamente as extensas terras do Afeganistão.  

d) Competição entre os EUA e o Japão pelo domínio geopolítico sobre a Ásia.  

e) Interesse dos ex-países socialistas em dominar geopoliticamente o mundo. 

 
 

6.  

 

Para boa parte do mundo, a cidade nigeriana de Maiduguri é conhecida apenas como o local de origem 

do Boko Haram, o grupo extremista que mata desenfreadamente e trata mulheres e meninas como 

propriedades, obrigando-as a cozinhar, limpar, parir filhos e morrer, se necessário. Mas existe outra 

Maiduguri totalmente diferente, que ajuda a entender a batalha ideológica que está ocorrendo no norte 

da Nigéria: trata-se de uma capital regional, reconhecida por acolher pessoas de todas as crenças e 

etnias, uma cidade universitária há muito conhecida por sua vida noturna e por sua energia, com uma 

juventude ousada e muitas vezes liberal que oito anos de guerra parecem não conseguir extinguir.  
Adaptado de noticias.uol.com.br, 27/12/2017. 
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Grupos extremistas instauram guerras civis em diversas sociedades contemporâneas, inclusive com 

ações terroristas como as realizadas pelo Boko Haram. Com base na reportagem, a batalha ideológica 

na cidade de Maiduguri está associada ao confronto entre as seguintes ideias:  

a) identidade de raça – pluralismo político  

b) liberdade de expressão – nacionalismo africano  

c) superioridade de classe – culturalismo ocidental  

d) igualdade de gênero – fundamentalismo religioso 

e) diferenças de classe – hibridismo cultural 

 

7. Observe o mapa da distribuição dos drones (veículos aéreos não tripulados) norte-americanos na 

África e no Oriente Médio. 

 

Em suas declarações, o governo norte-americano justifica o uso dos drones, principalmente, como  

a) proteção militar a países com importantes laços econômicos com os EUA, principalmente na área 

de minerais raros.     

b) necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas norte-americanas em 

países com trajetória comunista.     

c) meio de transporte para o envio de equipamentos militares ao Irã, com a finalidade de desmonte 

das atividades nucleares.     

d) um dos pilares da sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões com 

importante atuação tribal/terrorista.     

e) reforço para a megaoperação de espionagem, executada em 2013, que culminou com o asilo de 

Snowden na Rússia.     
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8.  

 

A marinha de Guerra dos EUA tem a distribuição de suas frotas em diferentes lugares do mundo. A esse 

respeito, é correto afirmar que 

a) a 7ª Frota atende aos interesses estratégicos nas relações de comércio com a China e a sua 

presença não considera nenhuma outra potência nuclear na região do pacífico. 

b) a 4ª frota demonstra a histórica preocupação do país em manter a sua hegemonia na América 

Latina. Recentemente aumentou a sua importância tanto em razão da existência de governos mais 

críticos à liderança dos EUA, quanto à presença de riquezas naturais recém-descobertas no 

Atlântico Sul. 

c) a 6ª frota tem importância secundária na história militar dos EUA e nas suas relações com outras 

potências mundiais. 

d) a 5ª Frota tem a sua ação restrita às operações militares de combate ao terrorismo e não dispõe 

de maiores preocupações estratégicas na região em que atua. 

e) a 2ª e a 6ª Frotas tendem a ser desativadas, pois a Rússia já não representa nenhum risco à 

segurança dos interesses dos EUA. A entrada dessa antiga potência rival na Otan e a estabilidade 

de posições territoriais na região do Ártico tornam essa presença militar cada vez menos 

importante. 

 

9. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente 

comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As 

múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos 

ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma 

sociedade democrática. 
URBINATI, N. O que torna a representação democrática? Lua Nova, n. 67, 2006. 

 

Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em 

função do(a) 

a) limitação dos gastos públicos. 

b) interesse de grupos corporativos. 

c) dissolução de conflitos ideológicos. 

d) fortalecimento da participação popular. 

e) autonomia dos órgãos governamentais. 
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10. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramalah, 

na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada 

Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas (ONU). O 

objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação 

da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos 

de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia-

Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. 
Palestinos comemoram elevação de status na ONU com bandeiras e fogos. Disponível em: http://folha.com. Acesso em: 4 

dez. 2012 (adaptado). 

 

A mencionada resolução da ONU referendou o(a) 

a) delimitação institucional das fronteiras territoriais. 

b) aumento da qualidade de vida da população local. 

c) implementação do tratado de paz com os israelenses. 

d) apoio da comunidade internacional à demanda nacional. 

e) equiparação da condição política com a dos demais países. 

 

Questão contexto  

 
“Síria promete acabar com presença dos EUA no país, diz TV estatal”  

Disponível em: www.valor.com.br 

 

A intervenção militar americana na Síria começou em 2014, sob a justificativa de atacar alvos do grupo 

terrorista Estado Islâmico. Com base nas aulas de geopolítica, apresente uma justificativa econômica para a 

intervenção norte-americana em um país do Oriente Médio. 
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Gabarito 

 

1. B 

O “depois”, segundo o texto, refere-se à mudança ocorrida no pós-Guerra Fria, em que o inimigo era o 

comunismo, e hoje, o “inimigo é invisível”. 

 

2. B 

Essa oposição ao reconhecimento do Estado da Palestina ocorre pelas disputas territoriais entre Israel 

e Palestina e o histórico apoio dado pelos Estados Unidos aos israelenses. 

 

3. C 

Os conflitos no Oriente Médio na década 1970 provocaram a primeira crise do petróleo. 

 

4. B 

A charge faz uma crítica às torturas praticadas por soldados americanos contra prisioneiros iraquianos. 

 

5. A 

A Guerra ao Terror ampliou a interferência militar norte-americana em regiões do planeta, sobretudo no 

Oriente Médio. 

 

6. D 

O Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico da Nigéria que se contrapõe à perspectiva 

apresentada no texto, o qual mostra a pluralidade de ideias sendo defendida e almejada pelas 

universidades e pelas mulheres. 

 

7. D  

O uso dos drones no continente africano e no Oriente Médio insere-se nos interesses de contenção do 

terrorismo. 

 

8. B 

A influência hegemônica dos Estados Unidos na América latina é histórica. A presença da 4ª Frota de 

navios de guerra da Marinha americana tem como objetivo garantir essa hegemonia. 

 

9. D 

O papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função do 

fortalecimento da participação popular, alternativa representada justamente pela letra D. O texto 

reconhece o papel importante dos meios de comunicação, na medida em que colaboram para que haja 

maior comunicação entre sociedade política e civil, o que favorece maior participação popular. 

 

10. D 

Uma vez que a resolução da ONU não define fronteiras, não altera os últimos acordos de paz e não 

estabelece a relevância política do Estado palestino, ela demonstra, através da expressiva votação, um 

apoio da comunidade internacional à questão. 
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Questão contexto 
 

A ocupação da Síria e as demais intervenções no Oriente Médio têm uma clara relação com as questões 

econômicas, já que a região apresenta a maior reserva mundial de petróleo e os Estados Unidos anseiam 

por mantê-la sob sua influência. 
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Alimentação e exercícios na rotina de um vestibulando 

 

Resumo 

 

Falar de alimentação e exercícios é, fundamentalmente, uma questão de hábitos. Exercer essas tarefas 

de forma saudável não significa realizá-las por um curto período de tempo, e sim incorporá-las à sua rotina. 

Assim, seu corpo deixa de pensar sobre ser saudável e executa isso de forma mais natural. Entenda, no vídeo 

abaixo, como o poder do hábito pode te ajudar a ser mais saudável. 

 

 

 

O hábito de uma alimentação saudável não é apenas uma questão restrita ao subjetivo. É necessário 

entender como o brasileiro está acostumado a se alimentar, quais são as diferenças entre cada tipo de 

alimento e o impacto deles na saúde. No vídeo abaixo, você pode entender a diferença entre alimentos in 

natura, processados e ultraprocessados, além de conhecer como eles estão distribuídos na dieta do brasileiro 

e seus impactos na saúde. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HbqSJOH-II
https://www.youtube.com/watch?v=Gf_peofkl6s
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Saia do conforto 

A partir disso, você pode começar a mudar. Sair da zona de conforto é, muitas vezes, algo difícil, porém, 

o ganho é sempre recompensador. Não tenha medo de enfrentar o novo. No início, ele é assustador, porém, 

depois de algum tempo, você se acostuma e fica sempre mais fácil. Confira estes dez passos simples que 

você pode seguir para começar a ter uma alimentação mais saudável, clicando na imagem abaixo. 

 

 

 

Esse vídeo foi criado a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira, que você pode baixar aqui. 

Se preferir uma rotina melhor definida, busque a ajuda de um profissional nutricionista ou algum outro médico 

que possa te orientar sobre sua alimentação. 

 

Pratique exercícios físicos 

Diversos estudos relacionam os efeitos da prática regular de exercícios físicos com um dia a dia mais 

produtivo. A atividade física lhe permite alcançar uma maior qualidade de vida, evitando o sedentarismo, que 

é associado a diversas doenças. O exercício físico, embora possa parecer contraditório, pode te ajudar a 

diminuir o cansaço. Nos dois vídeos abaixo, o médico oncologista Drauzio Varella fala sobre a importância 

dos exercícios na rotina do vestibulando e como eles podem ajudar a acabar com aquela sensação de 

preguiça. 

 

 
O segredo da atividade física 

 

 
Esporte e vestibular 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x5EwVBmVk8o
https://www.youtube.com/watch?v=Gnh3dwps_jE
https://www.youtube.com/watch?v=IVD88cOJYsc
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Exercício 

 

O monitoramento é uma das estratégias mais importantes para cultivar um novo hábito positivo ou 

abandonar aquele negativo. Registre, durante uma semana, como você tem se alimentado. 

• Crie um bloco de notas e registre sua alimentação, durante o período de uma semana. 

• Seja detalhista, colocando o horário do almoço, lanche, café da manhã, além de colocar a sua 

comida. 

• Observe o quanto você ingere de comida processada e ultraprocessada no seu dia a dia. 

 

Converse com seus familiares sobre essa questão alimentar. A discussão em nível familiar é muito 

importante, pois te ajuda a manter o controle, quando todos na mesma casa adotam um 

compartamento em comum. Essa é uma boa estratégia para manter seus hábitos alimentares de forma 

mais fácil. 
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América Portuguesa: tratados de limite e mineração 

 

Resumo 

 

A ocupação de território colonial se deu de forma progressiva. Se, inicialmente as atividades econômicas 

ficaram restritas principalmente ao litoral, como a lavoura canavieira, com o desenrolar do processo de 

colonização, a pecuária, a mineração e as drogas de sertão promoveram a ocupação de regiões ao interior. A 

mineração foi especialmente importante por promover o fluxo de pessoas para as regiões do centro-oeste, 

para além das determinações do Tratado de Tordesilhas.  Percebemos, assim, que ao longo do processo de 

colonização, as fronteiras inicialmente delimitadas pelo Tratado não foram repeitadas e, com o passar dos 

séculos, outros Tratados foram assinados, modificando a configuração do território. Conheceremos agora 

alguns deles.  

 

Tratado de Tordesilhas 

O Tratado de Tordesilhas foi firmado em 1494 entre os países Portugal e Espanha.  Seu objetivo era dar fim 

aos conflitos entre Portugal e Espanha no contexto da Expansão Marítima e Comercial. Essas disputas 

estavam associadas às terras do “novo mundo”. Elas vão ser divididas entre Portugal e Espanha através do 

Tratado de Tordesilhas, tanto as já “descobertas” quanto as “a descobrir”.  Ficou estabelecido uma linha de 

demarcação que dividia as terras portuguesas das espanholas: 370 léguas a oeste do Arquipélago de Cabo 

Verde na África, sendo que a parte oriental pertenceria a Portugal, e a ocidental, a Espanha. 

 

Vale lembrar que a Bula Intercoetera, assinada um ano antes, visava da mesma maneira a divisão das terras, 

no entanto, a pedido do Rei de Portugal, Dom João II, o acordo foi revisado, ampliando a dimensão das terras 

conquistadas e as que ainda estavam por conquistar. 

 

 

Tratado de Madri 

Com base no direito de posse (princípio Romano chamado de UTI Possidetis), a Espanha aceitou que a terra 

que fosse ocupada pelos luso-brasileiros ficaria com Portugal. Nesse Tratado, a América Portuguesa 

entregou a Colônia de Sacramento para a Espanha. Já a Espanha entregou as terras de Sete Povos das 

Missões à Portugal. 

 

Tratado de El Pardo 

O tratado de El Pardo veio em 1761 para substituir o Tratado de Madri. Isso aconteceu porque ainda havia 

disputas em relação às terras do sul.  Com ele, a colônia de Sacramento voltava a posse de Portugal.  
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Guerras Guaraníticas (1754-1777):  conflito com a participação dos índios de Sete Povos das Missões 

liderados pelos jesuítas. Motivação: os jesuítas não concordavam com a entrega de Sete Povos das Missões 

para os portugueses e os índios suspeitavam de uma possível ocupação de suas terras e da escravização. 

  

Tratado de Santo Idelfonso 

O Tratado de Santo Idelfonso teve o intuito de acabar com a rivalidade entre espanhóis e portugueses por 

causa da Colônia de Sacramento. Através do Tratado, a Rainha Dona Maria (de Portugal) cedeu a Colônia de 

Sacramento à Espanha no ano de 1777, em troca da linha de Santa Catarina. 

 

 
Disponível em: http://www.historiativa.com 

 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-america-portuguesa-tratados-de-limites-e-mineracao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculos-xvi-e-xvii
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Exercícios 

 

1. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e 

foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os 

movimentos de expansão com um dos Tratados de Limites. 

a) A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi consolidada no 

tratado de Utrecht. 

b) A região missioneira do sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a 

extinção da Companhia de Jesus. 

c) O Tratado de Madri revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação 

semelhante à atual. 

d) O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das missões e do rio da Prata. 

e) Os tratados de Santo Ildefonso e Badajós consolidaram o domínio português no sul, passando a 

incluir a região platina.  
  

 

2. Entre 1750, quando assinaram o Tratado de Madrid, e 1777, quando assinaram o Tratado de Santo 

Ildefonso, Portugal e Espanha discutiram os limites entre suas colônias americanas. Neste contexto, 

ganhou importância, na política portuguesa, a ideia da necessidade de: 
a) Defender a colônia com forças locais, daí a organização dos corpos militares do centro-sul e a 

abolição das diferenças entre índios e brancos. 

b) Fortificar o litoral para evitar ataques espanhóis e isolar o marquês de Pombal por sua política 
nitidamente  pró-bourbônica. 

c) Transferir a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, para onde fluía a maior parte da produção 
açucareira, ameaçada pela pirataria. 

d) Afastar os jesuítas da colônia por serem quase todos espanhóis e, nesta qualidade, defenderem 
os interesses da Espanha. 

e) Aliar-se política e economicamente à França para enfrentar os vizinhos espanhóis, impondo-lhes 
suas concepções geopolíticas na América. 
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3. "Cada ano, vêm nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros, para passarem às minas. Das 

cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que os 

paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, 

pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos 

quais não têm no Brasil convento nem casa." 
André João Antonil, "Cultura e opulência no Brasil por suas drogas e minas". 

 Nesse retrato descrito pelo jesuíta Antonil, no início do século XVIII, o Brasil colônia vivia o momento 

a) Do avanço do café na região do Vale do Ribeira e em Minas Gerais. Portugal, no início do século 

XVIII, percebeu a importância do café como a grande riqueza da colônia, passou então a enviar 

mais escravos para  essa região e a controlá-la com maior rigor. 

b) Da decadência do cultivo da cana-de-açúcar no nordeste. Em substituição a esse ciclo, a metrópole 

passou a investir no algodão; para tanto, estimulou a migração de colonos para a região do 

Amazonas e do Pará. Os bandeirantes tiveram importante papel nesse período por escravizar 

indígenas, a mão-de-obra usada nesse cultivo. 

c) Da descoberta de ouro e pedras preciosas no interior da Colônia. A Metrópole, desde o início do 

século XVIII, buscou regularizar a distribuição das áreas a serem exploradas; como forma de 

impedir o contrabando e recolher os impostos, criou um aparelho administrativo e fiscal, 

deslocando soldados para a região das minas. 

d) Da chegada dos bandeirantes à região das minas gerais. Os bandeirantes descobriram o tão 

desejado ouro, e a Metrópole se viu obrigada a impedir a corrida do ouro; para tanto, criou leis 

impedindo o trânsito indiscriminado de pessoas na região, deixando os bandeirantes como os 

guardiões das minas. 

e) Do esgotamento do ouro na região das minas. Sua difícil extração levou pessoas de diferentes 

condições sociais para as minas, em busca de trabalho, e seu esgotamento dividiu a região em 

dois grupos - de um lado, os paulistas, e, de outro, os forasteiros, culminando no conflito chamado 

de Guerra dos Emboabas. 
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4. O desenvolvimento desigual entre os povos, na atualidade, tem suas origens em limitações históricas, 
como: 
ALVARÁ DE 1785 

Eu, a Rainha, faço saber aos que este alvará virem que, sendo-me presente o grande número de fábricas, 

manufaturas que de alguns anos a esta parte se têm difundido em diferentes capitanias do Brasil, com 

grave prejuízo da cultura e da lavoura, e da exploração das terras minerais daquele vasto continente; 

[...] hei de por bem ordenar que todas as fábricas, manufaturas, ou teares de galões, de tecidos - 

excetuando tão-somente aqueles dos ditos teares e manufaturas em que se tecem ou manufaturam 

fazendas grossas de algodão, que servem para o uso e vestuário dos negros, para enfardar e empacotar 

fazendas e para outros ministérios semelhantes -, e todas as demais sejam extintas e abolidas em 

qualquer parte onde se acharem nos meus domínios do Brasil. [adaptado] 

  

A intenção da rainha, expressa no texto, foi 

a) Promover a concentração dos recursos coloniais na monocultura cafeeira da exportação e numa 

industrialização substitutiva. 

b) Manter a economia colonial embasada no algodão, que dominou o valor das exportações no 

século XVIII. 

c) Subordinar os interesses brasileiros ao Tratado de Methuen, fazendo com que o ouro brasileiro 

acabasse em Portugal, através da Inglaterra. 

d) Acelerar a industrialização portuguesa em detrimento do desenvolvimento agrícola brasileiro. 

e) Evitar que, na fase do ciclo da mineração, ocorresse um desenvolvimento industrial no Brasil, 

concorrendo com a Metrópole. 

  

  

5. "(...) a terra que dá ouro esterilíssima de tudo o que se há mister para a vida humana (...). Porém, tanto 

que se viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, (...) e 

logo começaram os mercadores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do Reino e de 

outras partes, assim de mantimentos, como de regalo e de pomposo para se vestirem, além de mil 

bugiarias de França (...) E, a este respeito, de todas as partes do Brasil se começou a enviar tudo o que 

a terra dá, com lucro não somente grande, mas excessivo. (...) E estes preços, tão altos e tão correntes 

nas minas, foram causa de subirem tanto os preços de todas as coisas, como se experimenta nos 

portos das cidades e vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos muitos engenhos de açúcar das peças 

necessárias e de padecerem os moradores grande carestia de mantimentos, por se levarem quase 

todos aonde hão de dar maior lucro." 
 Antonil, "Cultura e opulência do Brasil", 1711. 

No texto, o autor refere-se a uma das consequências da descoberta e exploração de ouro no Brasil 

colonial. Trata-se 

a) Do desenvolvimento de manufaturas para abastecer o mercado interno. 

b) Da inflação devido à grande quantidade de metais e procura por mercadorias. 

c) Do incremento da produção de alimentos e tecidos finos na área das minas. 

d) Da redução da oferta de produtos locais e importados na região mineradora. 

e) Do desabastecimento das minas devido à maior importância das vilas litorâneas. 
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6. “Uma das patranhas da nossa história, tal como se conta nas escolas, é a da pretendida riqueza e até 

opulência das Minas Gerais na época da abundância do ouro. Em boa e pura verdade nunca houve a 

tão propalada riqueza a não ser na fantasia amplificadora de escritores inclinados às hipérboles 

românticas.” 
Laura de Melo in Freitas Neto e Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. SP. HARBRA. 2006. p. 318. 

Sobre a sociedade mineira do século XVIII é correto afirmar:  

a) A maioria da população era formada por homens livres pobres que sobreviviam como faiscadores, 
pequenos roceiros, biscateiros e garimpeiros.  

b) Eram privilegiados os elementos que tivessem o maior número de escravos.  

c) A concentração fundiária era pequena, apesar da maioria da população ser elite agrária.  

d) Grande era o número de empreendedores com alto poder aquisitivo e forte descentralização de 
poder; ausência de advogados, artesãos e intelectuais.  

e) Devido ao grande número de alforrias não havia escravos de ganho. 

 

7. A partir de 1750, com os Tratados de Limites, fixou-se a área territorial brasileira, com pequenas 

diferenças em relação a configuração atual. A expansão geográfica havia rompido os limites impostos 

pelo Tratado de Tordesilhas. No período colonial, os fatores que mais contribuíram para a referida 

expansão foram: 
a) criação de gado no vale do São Francisco e desenvolvimento de uma sólida rede urbana. 

b) apresamento do indígena e constante procura de riquezas minerais. 

c) cultivo de cana-de-açúcar e expansão da pecuária no Nordeste. 

d) ação dos donatários das capitanias hereditárias e Guerra dos Emboabas. 

e) incremento da cultura do algodão e penetração dos jesuítas no Maranhão. 

  

8. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra 

tropeiro vem de "tropa" que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportava gado e 

mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. 

O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas 

Gerais e, mais tarde, em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes 

populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e 

produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, 

pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). Nos pousos, 

os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido 

com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse 

nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. 
Disponível em: http://www.tribunadoplanalto.com.br. Acessado em: 27 nov. 2008. 

 A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à 

a) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. 

b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. 

c) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. 

d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. 

e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. 

http://www.tribunadoplanalto.com.br/
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9. "E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moedas para os reinos 

estranhos e a menor é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil, salvo o que se gasta em cordões, 

arrecadas e outros brincos, dos quais se vêem hoje carregadas as mulatas de mau viver e as negras, 

muito mais que as senhoras". 
André João Antonil. "Cultura e opulência do Brasil", 1711. 

No trecho transcrito, o autor denuncia: 

a) A corrupção dos proprietários de lavras no desvio de ouro em seu próprio benefício e na compra 
de escravos. 

b) A transferência do ouro brasileiro para outros países em decorrência de acordos comerciais 
internacionais de Portugal. 

c) O prejuízo para o desenvolvimento interno da colônia e da metrópole gerado pelo contrabando de 
ouro brasileiro. 

d) O controle do ouro por funcionários reais preocupados em esbanjar dinheiro e dominar o poder 
local. 

e) A ausência de controle fiscal português no Brasil e o desvio de ouro para o exterior pelos escravos 
e mineradores ingleses. 

  

  

10. "A sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão 

ásperos como são os das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número das pessoas 

que atualmente lá estão. Contudo, os que assistem nelas nestes últimos anos por largo tempo, e as 

correram todas, dizem que mais de trinta mil almas se ocupam, umas em catar, e outras em mandar 

catar nos ribeiros do ouro, e outras em negociar, vendendo e comprando o que se há mister não só para 

a vida, mas para o regalo, mais que nos portos do mar." 
André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil (1711) APUD: Inácio, Inês da C. e DE LUCA, Tânia R. Documentos do Brasil 

colonial. São Paulo: Ática, 1993. p. 124. 

  

A situação histórica descrita evidencia: 

a) a repartição equilibrada dos terrenos auríferos pelos coloniais. 

b) a corrida do ouro e as esperanças de enriquecimento fácil. 

c) a condição de igualdade entre senhores e escravos na busca do ouro. 

d) a mineração como única atividade econômica da região. 

  

 

 

 



 
 

 

 

8 

História 
 

Gabarito 

 

1. C 

O Tratado de Madri, assinado em 1750, foi considerado um dos mais importantes na consolidação de 
uma parcela considerável do território nacional. Empregando o princípio de “uti possidetis”, esse acordo 
foi de fundamental importância para que o espaço colonial lusitano se conformasse com os espaços de 
ocupação fundados por essa mesma Coroa. 
 
 

2. A 
A preocupação com a segurança da colônia gerou inúmeras ações da coroa no território, como a 
instalação de fortes e a cooptação de homens para a defesa do território. 
 

3. C 
A região das minas ganhou enorme atenção da coroa, tanto administrativa quanto militar. 
 

4. E 
O pacto colonial pressupunha a subordinação da colônia á metrópole e, para isso, era necessário evitar 
a produção manufatureira no território colonial. 
 

5. B 
A grande quantidade de metal em circulação, gerou um processo inflacionário. 
 

6. A 
A maioria dos trabalhadores nas zonas mineiras era de pobres mineradores livres e de uma classe média 
urbana. 
 

7. B  
O apresamento dos nativos que se abrigavam no interior e a procura por minerais preciosos ajudou no 
desbravamento do interior do Brasil. 
 

8. C 
Os tropeiros eram os principais transportadores de bens para as zonas das minas, exercendo uma função 
de grande importâncias para as cidades e vilas em crescimento na região. 
 

9. C 
Foram muitos os esforços da coroa portuguesa para conter o contrabando como, por exemplo, através 
das casas de fundição. 
 

10. B 
Assim como em diversos locais do mundo,  a corrida pelo ouro atraiu milhares de imigrantes para a 
região das minas. 
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O século do ouro 

 

Resumo 

 

Desde sua chegada na América, os portugueses estavam em busca de metais preciosos. No entanto, 

isso só ocorreu quase duzentos anos depois, em finais do século XVII. A ampliação pela burca de metais está 

inserida no contexto da decadência da produção açucareira, após a expulsão dos holandeses. Convencionou-

se que a primeira pepita de ouro foi encontrada por Borba Gato, um bandeirante paulista, em 1698.  

Porém, o mais provável é que essa descoberta tenha sido feita em diversos lugares ao longo do fim do 

século XVII e início do século XVIII. Por esse motivo, devido ao protagonismo dos metais preciosos 

encontrados, que o século XVIII foi denominado o Século do Ouro. 

O ouro achado no Brasil, inicialmente, era o chamado ouro de aluvião, encontrado nos leitos e nas 

margens dos rios. O descobrimento de ouro impulsionou a vinda de inúmeros imigrantes portugueses para o 

Brasil com o objetivo de explorar minas de ouro, o que gerou conflitos com os bandeirantes. Esses conflitos 

entre bandeirantes e forasteiros ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. 

A partir deste conflito, as instituições portuguesas estiveram mais presentes do que nunca na colônia, 

da igreja ao exército  de portugueses a serviço da coroa  que chegaram principalmente na região mineradora. 

Estas zonas e os arredores como o Rio de Janeiro (que havia virado a capital da colônia) receberam um grande 

contingente populacional.  

Como o objetivo de aumentar seus ganhos, a couro portuguesa criou uma série de impostos e órgãos de 

fiscalização. No ano de  1702, criou a Intendência das Minas, órgão que deveria administrar as regiões 

mineradoras, cobrando os impostos. Entre as funções, estava a divisão das minas em lotes, chamamos de 

datas. Para evitar o cobrando, criou-se as Casas de Fundição, que transformavam o ouro em barra (o ouro em 

pó foi proibido) e cobrava-se o quinto, ou seja, 20% do ouro extraído que deveria ser entregue a coroa.  O 

grande crescimento da mineração e o crescimento do contrabando  levaram Portugal a criar outros impostos.  

Houve, por exemplo, a criação da finta, que  estabeleceu uma cobrança de 30 arrobas anuais junto aos 

mineradores. Com o passar do tempo, a grande disponibilidade de metais preciosos e a crescente demanda 

de Portugal pelos recursos motivou uma nova reforma no sistema de tributação vigente. A partir de então, a 

cobrança do quinto fora estabelecida junto ao sistema de capitação, onde cada um dos mineradores deveria 

pagar uma quantidade de imposto proporcional ao número de escravos que possuísse.  

Na região mineradora ocorreu, além disso, um processo de urbanização, o surgimento de vilas, a 

ampliação do comércio, assim como  a configuração social também passou por mudanças. Uma classe 

média urbana surgia nas regiões mineiras, profissionais liberais, comerciantes, funcionários públicos e 

pequenos mineradores compunham esta sociedade. Os escravos permaneceram sendo utilizados para a 

extração do ouro, muito embora surgissem novas funções, como os escravos de ganho. Se fizéssemos uma 

comparação, poderíamos dizer que a região mineradora tinham mobilidade social em relação ao resto da 
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colônia.  Surge também movimentos políticos e artísticos, como a arte barroca e o movimento da 

Inconfidência Mineira, do qual falaremos nas próximas aulas.  
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https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-o-seculo-do-ouro/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=seculo-xviii
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Exercícios 

 

1. A crise da economia mineira e a nova conjuntura internacional, na segunda metade do século XVIII, 

refletiram no Brasil, contribuindo para :  
a) O retorno da monocultura da cana-de-açúcar, aproveitando-se da capacidade ociosa dos engenhos 

nordestinos.  

b) O desenvolvimento de manufaturas de tecido de algodão, estimulado pela política reformista do 
Marquês de Pombal.   

c) A diversificação econômica, entrando na pauta de exportação da colônia produtos como algodão, 
tabaco, cacau, couro. 

d) d) A emergência da monocultura do café, produto de fácil cultivo e de aceitação crescente nos 
mercados exteriores.   

e) O aparecimento de centros econômicos na região amazônica, devido à exportação da borracha 
para as nações industrializadas. 

 

 

2. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão 

mercantil europeia da época moderna.  
a) A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o 

rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole.  

b) O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores 

de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção.  

c) A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender aos 

interesses da política mercantilista europeia.  

d) A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento, na América, da experiência 

anterior dos portugueses nas suas colônias orientais.  

e) A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de 

acumulação da economia colonial. 

 

 

3. Com relação às consequências trazidas pelo desenvolvimento da mineração no Brasil, podemos 
apontar corretamente:  
a) A integração da região sul do Brasil à economia colonial através do tropeirismo.  

b) O surgimento do movimento abolicionista por causa de um ambiente mais aberto formado nas 
Minas Gerais. 

c) O empobrecimento da região sudeste por causa da intensa exploração de suas terras.  

d) A implantação da capital do Brasil em Salvador como forma de garantir o controle sobre o nordeste 
e o sudeste.  

e) O desenvolvimento da literatura barroca como manifestação cultural de uma época marcada pelo 
espírito aventureiro em busca da liberdade.  
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4. A sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras, a meterem-se por caminhos tão 

ásperos, como são os das minas, que dificilmente se poderá saber do número de pessoas que, 

atualmente, lá estão. Mais de 30 mil homens se ocupam, uns em catar, outros em mandar catar o ouro 

nos ribeiros.   
ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil, 1711.  Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; Edusp, 1982. p.167.   

O padre André João Antonil foi um dos mais argutos observadores do mundo colonial. Seu olhar 

percebia, em detalhes, o processo de produção de riquezas tanto no engenho quanto na atividade 

mineradora. O ouro transformou em profundidade a vida na colônia, pois   

a) rompeu com a mediação da metrópole portuguesa no comércio com o continente europeu. A 
acumulação de metais permitiu aos colonos entabularem negociações diretas com os ingleses 
para a compra de escravos africanos.   

b) deslocou para as minas um enorme contingente de homens livres pobres e indígenas, os quais 
substituíram os negros na busca do metal precioso, constituindo uma sociedade marcada por 
intensa mobilidade social.   

c) causou intenso movimento populacional, cujo impacto fez-se sentir tanto no interior da colônia 
quanto na metrópole, obrigando o rei português a adotar medidas para ampliar o controle ne 
região.   

d) definiu uma clara política, adotada pela Coroa portuguesa, de incentivos a novas descobertas, 
permitindo aos colonos a livre posse das terras (datas) destinadas à mineração, minimizando 
assim os conflitos decorrentes da cobrança de impostos.   

e) desestimulou o desenvolvimento da atividade agropastoril nas regiões interioranas, na medida em 
que a mão-de-obra e os capitais estavam voltados, fundamentalmente, para a extração do minério. 

 

 

5. “Arquiconfraria do Cordão”, “Nossa Senhora do Rosário”, “São José”, “São Benedito”, eram irmandades 

religiosas que se espalhavam pelos povoados da sociedade mineradora colonial brasileira, sobre as 

quais é correto afirmar que:  
a) Organizavam-se mediante a orientação de objetivos exclusivamente religiosos, tais como a 

construção de igrejas, altares e cemitérios destinados aos irmãos mais carentes;  

b) Tiveram reduzida importância no cotidiano da população das Minas pois, ao se voltarem para uma 
vida religiosa, impossibilitaram o convívio social através de atividades de lazer;  

c) Disciplinaram o comportamento da população da região das Minas de tal maneira que desvios 
morais e rebeldias de ordem política deixaram de ocorrer ao longo do século XVIII;  

d) Prestavam assistência material e espiritual aos irmãos (seus membros) realizando missas, 
preparando enterros, cuidando dos doentes ou realizando festas dos santos padroeiros;  

e) congregavam um número significativo de irmãos de diferentes condições sócio-econômicas em 
torno de uma mesma devoção. Numa mesma irmandade conviviam livres, libertos e escravos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

História 
 

6. No século XVIII a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas podemos 

destacar:  
a) A urbanização da Amazônia, o início da produção do tabaco, a introdução do trabalho livre com os 

imigrantes.  

b) A introdução do tráfico africano, a integração do índio, a desarticulação das relações com a 
Inglaterra.  

c) A industrialização de São Paulo, a produção de café no Vale do Paraíba, a expansão da criação de 
ovinos em Minas Gerais.  

d) preservação da população indígena, a decadência da produção algodoeira, a introdução de 
operários europeus.  

e) O aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do 
comércio, a mudança do eixo econômico. 

 

 

7. Em 2004, a Escola de Samba Mangueira, em sintonia com as políticas de recuperação do eixo turístico 

mineiro, escolheu como enredo a Estrada Real.  
É CORRETO afirmar que essa Estrada era um conjunto de caminhos que ligava Minas Gerais:  

a) Às Capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e, por eles, chegavam as mercadorias destinadas ao 

consumo da população e escoavam os impostos cobrados sobre a produção aurífera.  

b) Às Capitanias do sul do Brasil, de onde chegava a carne seca, base da alimentação dos escravos, 

e, por eles, circulavam os tropeiros, responsáveis por todo o comércio interno, com suas tropas de 

muares.  

c) Ao Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e, por eles, as safras de café produzidas nesses 

estados escoavam até o porto de Santos, para serem exportadas.  

d) À Bahia e, por eles, também conhecidos como Caminho Velho, desciam as tropas de gado e os 

escravos que abasteciam as populações ocupadas na exploração aurífera e diamantífera. 
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8. “Era um negócio rendoso, mas de alto risco. Se alguns bandeirantes e financiadores ficavam ricos, 

outros perdiam a vida e o dinheiro. Mas a ambição do lucro era tamanha que, às vezes, a vila de São 

Paulo despovoava-se (...) O fascínio era grande demais. Em São Paulo não havia quem ficasse imune 

ao lucro aparentemente fácil que o índio possibilitava. Exemplo disso eram os padres carmelitas que, 

quando não partiam eles próprios nas bandeiras, financiavam algumas.”  
CHIAVENATO, Júlio José. Bandeirismo – Dominação e violência. São Paulo: Moderna, p. 57-59. Citado por FERREIRA, Olavo 

Leonel. História do Brasil. 17 ed. São Paulo: Ática, 1995, p. 115-116. 

 Pode-se inferir das informações acima que  

a) O bandeirismo envolvia segmentos sociais diversos, incluindo autoridades eclesiásticas, o que 
denota certas ambiguidades no meio católico quanto ao tratamento a ser dispensado aos 
indígenas.  

b) O bandeirismo se tornou atraente, no século XVII, em virtude do esgotamento das atividades 
agrícolas e pastoris na Capitania de São Paulo.  

c) O bandeirismo era uma atividade altamente lucrativa, aspecto fascinante para a população de São 
Paulo, uma sociedade capitalista consolidada em que a ambição pelo lucro se sobrepunha aos 
valores éticos e morais.  

d) A atividade bandeirante se desenvolveu, integralmente, à revelia da Igreja Católica e da Coroa 
Portuguesa, motivo pelo qual se tornou um fenômeno clássico da violência no Brasil colonial. 

 

 

9. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo comercial, o Tratado de Methuen que, segundo 

Celso Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo desenvolvimento manufatureiro e implicou 

transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. (...)  
Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Nacional, 1969. p. 38. 

Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar que:  

a) Deslocou para a região do nordeste da colônia um contingente populacional, oriundo do reino e da 

zona litorânea, motivado pela febre do ouro.  

b) Permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe média urbana, que conspirou contra a Metrópole, 

objetivando a construção de um Estado republicano, com a abolição imediata da escravidão.  

c) Possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, acumulação de capitais, que transformou o sistema 

bancário inglês no mais importante centro financeiro da Europa.  

d) Confirmou para os ingleses seus interesses mercantis sobre o continente americano, uma vez que 

a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de indústrias na colônia.  

e) Resultou no crescimento urbano da colônia associado ao desenvolvimento do comércio externo, 

que abastecia a região do ouro. 
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10. A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, produziu várias rotas de circulação e de 

comércio. Entre elas podemos destacar a ligação por terra das Minas com  

a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores indígenas da Amazônia e de especiarias. 

b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a entrada de matérias-primas e alimentos.  

c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e fácil dos minérios aos portos.  

d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para Portugal à extração da prata boliviana para a 
Espanha.  

e) o Sul, que abastecia a região mineradora de produtos industrializados, de gado e de açúcar 
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Gabarito 

 

1. C 

As políticas pombalinas visavam recuperar Portugal da grave crise econômica enfrentada pelo império, 

para isso o Marques incentivou a diversificação dos gêneros produzidos no Brasil. 

 

2. C 

O pacto colonial era uma parte integrante da economia mercantilista europeia, tornando a colônia uma 

fonte de recursos para a metrópole. 

 

3. A 

O tropeirismo teve grande importância para a integração econômica das regiões do Brasil. 

 

4. C 

Percebemos um rápido crescimento demográfico na região minerado, com o surgimento de novas 

cidades. 

 

5. D 

As ordens tinham papel importante no cotidiano da população. 

 

6. E 

A mineração promoveu o crescimento e a maior integração dos mercados coloniais. 

 

7. A 

A  abertura da estrada real e seu controle foram de extrema importância para conectar as minas ao litoral. 

 

8. A  

Muitas vezes as recompensas econômicas eram maiores que os valores morais, o que nos explica a 

ambiguidade citada na questão. 

 

9. C  

Com o Tratado de Panos e Vinhos ,Portugal comprava tecidos da Inglaterra e vendia vinhos para os 

ingleses. Com o Tratado era vantajoso para a Inglaterra,  havia um grande fluxo de capitais portugueses 

para britânicos. 

 

10. C 

O Rio de Janeiro era o porto mais próximo da região mineradora, e,  para facilitar a fiscalização, a capital 

da colônia foi transferida para a cidade. 
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Exercícios 

 

1. Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 
Páscoa ficou da redenção o dia. 
 
Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele Povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 
Pois mandado pela alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 
Nos livrou de tão vil calamidade. 
 
Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 
O Faraó do povo brasileiro. 

DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006. 

 
Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 

soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 

a) visão cética sobre as relações sociais. 

b) preocupação com a identidade brasileira. 

c) crítica velada à forma de governo vigente. 

d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 

e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 
 

2. TEXTO I 
“É a vaidade, Fábio, nesta vida, 
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada, 
Airosa rompe, arrasta presumida.” 
 
TEXTO II 
“Depois que nos ferir a mão da morte, 
ou seja neste monte, ou noutra serra, 
nossos corpos terão, terão a sorte 
de consumir os dous a mesma terra.” 
 
 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-exercicios-de-revisao-literatura-colonial/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=arcadismo
https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-exercicios-de-revisao-literatura-colonial/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=arcadismo
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O texto I é barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, é possível afirmar que os árcades optaram 

por uma expressão: 

a) impessoal e, portanto, diferenciada do sentimentalismo barroco, em que o mundo exterior era 

projeção do caos interior do poeta. 

b) despojada das ousadias sintáticas da estética anterior, com predomínio da ordem direta e de 

vocábulos de uso corrente.  

c) que aprofunda o naturalismo da expressão barroca, fazendo que o poeta assuma posição 

eminentemente impessoal. 

d) em que predominam, diferentemente do Barroco, a antítese, a hipérbole, a conotação poderosa. 

e) em que a quantidade de metáforas e de torneios de linguagem supera a tendência denotativa do 

Barroco. 

 
 

3. Leia o poema abaixo: 
“Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 
Que vive de guardar alheio gado; 
De tosco trato, de expressões grosseiro, 
Dos frios gelado e dos sóis queimado. 
 
Tenho próprio casal e nele assisto 
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 
Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 
E mais as finas lãs, de que me visto. 
 
Graças, Marília bela, 
Graças à minha Estrela!” 
 
O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente nesta 

estrofe é: 

a) o bucolismo; 

b) o misticismo; 

c) o nacionalismo; 

d) o regionalismo; 

e) o indianismo. 
 

4. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 

a) é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam à catequese. 

b) Inicia com a prosopopeia, de Bento Teixeira.  

c) É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica 

d) Os textos que a constituem apresentam evidentemente preocupação artística e pedagógica. 

e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições 

encontradas no Novo Mundo. 
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5. A “literatura jesuíta”, nos primórdios de nossa história: 

a) grande valor informativo; 

b) marca nossa maturação clássica; 

c) visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua assistência religiosa e moral; 

d) está a serviço do poder real; 

e) tem fortes doses tem nacionalistas. 

 

6. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 

o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 

deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 

as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 

nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio.  

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 
O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e:  

a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.  

b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.  

c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  

d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.  

e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 
 

7. Leia o trecho abaixo: 
 
Sou Pastor; não te nego; os meus montados 
São esses, que aí vês; vivo contente 
Ao trazer entre a relva florescente 
A doce companhia dos meus gados. 
 
Os versos acima são exemplos: 

a) do espírito harmonioso da poesia arcádica. 

b) do estilo tortuoso do período barroco. 

c) do refinamento e da ostentação da poesia parnasiana. 

d) do intento nacionalista na poesia romântica. 

e) do humor e do lirismo dos primeiros modernistas.  
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Texto para as questões 8 e 9. 
O pregar há-de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as 

estrelas. (...) Todas as estrelas estão por sua ordem; mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça 

lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. 

Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar negro; se de uma parte está dia, da outra há-de estar 

noite; se de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra hão-

de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas hão-de estar sempre 

em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição, e também o das palavras.  

Vieira, A. [Pe.]. Sermão da Sexagésima. 

 

8. A metáfora do xadrez é explicada, no texto, com a seguinte figura de linguagem:  

a) hipérbole.  

b) antítese.  

c) repetição.  

d) rima.  

e) metonímia. 

 

9. No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão, que era comum na arte de pregar dos padres 

dominicanos da época. O uso da palavra “xadrez” tem o objetivo de:  

a) defender a ordenação das ideias em um sermão.  

b) fazer alusão metafórica a um certo tipo de tecido.  

c) comparar o sermão de certos pregadores a uma verdadeira prisão.  

d) mostrar que o xadrez se assemelha ao semear.  

e) criticar a preocupação com a simetria do sermão. 
 

10. TEXTO I  
Discreta e formosíssima Maria,  
Enquanto estamos vendo claramente  
Na vossa ardente vista o sol ardente, 
e na rosada face a aurora fria; 
 
Enquanto pois produz, enquanto cria 
Essa esfera gentil, mina excelente  
No cabelo o metal mais reluzente,  
E na boca a mais fina pedraria. 
 
Gozai, gozai da flor da formozura,  
Antes que o frio da madura idade  
Tronco deixe despido o que é verdura. 
 
Que passado o zênite da mocidade,  
Sem a noite encontrar da sepultura, 
E cada dia ocaso da beldade. 

Gregório de Matos Guerra 

Glossário:  
• zênite: ápice. 
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TEXTO II  
Minha bela Marilia, tudo passa;  
A sorte deste mundo é mal segura;  
Se vem depois dos males a ventura,  
Vem depois dos prazeres a desgraça.  
 
Estão os mesmos Deuses  
Sujeitos ao poder do ímpio fado:  
Apolo já fugiu do Céu brilhante,  
Já foi pasor de gado.  
 
Ah! enquanto os Destinos impiedosos  
Não voltam contra nós a face irada,  
Façamos, sim façamos, doce amada,  
Os nossos breves dias mais ditosos,  
 
Um coração, que frouxo  
A grata posse de seu bem difere  
A si, Marilia, a si próprio rouba,  
E a si próprio fere.  
 
Ornemos nossas testas com as flores;  
E façamos de feno um brando leito,  
Prendamo-nos, Marilia, em laço estreito,  
Gozemos do prazer de sãos Amores.  
 
Sobre as nossas cabeças,  
Sem que o possam deter, o tempo corre;  
E para nós o tempo, que se passa.  
Também, Marilia, morre.  

Tomás Antônio Gonzaga 

Glossário:  
1) ímpio: impiedoso.  
2) fado: destino.  
3) ditoso: feliz. 
 
O texto I é Barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, só não é correto afirmar que:  

a) Os barrocos e árcades expressam sentimentos.  

b) As construções sintáticas barrocas revelam um interior conturbado.  

c) O desejo de viver o prazer é dirigido à amada nos dois textos.  

d) Os árcades têm uma visão de mundo mais angustiada que os barrocos.  

e) A fugacidade do tempo é temática comum aos dois estilos. 
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Gabarito 

 

1. C 

Ao tratar da relação do governo com o povo, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa 

por crítica velada à forma de governo vigente, pois mostra que o governador da Bahia, ou, o “Deus da 

Bahia”, tratava os brasileiros com tirania, da mesma forma que o Faraó tratava os gregos – por isso foi 

chamado de “Faraó do povo brasileiro” na última estrofe. 

 

2. B 

O texto barroco faz uso do predomínio de figuras de linguagem, carregando um alto valor subjetivo, como 

também a presença de uma linguagem mais rebuscada. Já o arcadismo busca um discurso mais objetivo, 

junto a uma harmonização de ideias e uma linguagem mais simples, o que confirma a letra B. As outras 

alternativas (A, C, D e E) cultivam aspectos presentes na literatura barroca, escola anterior à literatura 

árcade. 

 

3. A 

As alternativas B, C, D e E não fazem relação com a estética árcade, uma vez que o misticismo só surge 

na temática literária em meados do século XIX, e não há características de predomínio nacionalista. 

Ademais, no poema, há a presença do convencionalismo amoroso, aspecto presente na literatura árcade 

e o eu lírico não aprofunda uma descrição de uma região específica, tampouco explora sobre o tema 

indianista. Com isso, percebemos que a letra A aborda sobre a qualidade do bucolismo, que consiste na 

referência ao ambiente campestre e na simplicidade da vida no campo, mas que pode proporcionar a 

felicidade pelos pequenos momentos. 

 

4. C 

O primeiro século da vida colonial brasileira ao qual o enunciado faz referência é o século XVI. Neste 

sentido, é importante lembrar que o período Quinhentista era marcado pela literatura informativa, que 

contribuiu para o acervo histórico-nacional, e a literatura jesuítica, com o intuito de apresentar aos índios 

os preceitos cristãos e preservar a fé nos colonos.  

 

5. C 

A literatura de catequese tinha como intuito a catequização dos índios e a educação espiritual dos 

colonos, o que confirma a letra C. Já na letra A, a literatura que apresenta cunho informativo, é a literatura 

da informação, com relatos da descoberta das terras brasileiras. A letra B e D também estão erradas, 

porque no território brasileira ainda não havia uma maturação clássica por parte dos escritores, tampouco 

a literatura jesuítica servia o poder real. As doses nacionalistas, expressa na letra E, só chegará nas 

futuras escolas literárias, a partir do século XIX. 

 

6. E 

Os sermões de Padre Antônio Vieira têm o intuito de persuadir os fiéis a uma determinada perspectiva, 

principalmente ao comparar valores cristãos. No texto, Vieira compara o sofrimento de Cristo com os 

escravos que trabalham nos engenhos, como evidenciam os trechos “Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo”, numa tentativa de justificar os maus-tratos 

sofridos e vivenciados pelos escravos. 
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7. A 

O trecho dialoga com os lemas árcades “Aurea Mediocritas” e “Inutilia Truncat”, pois o eu lírico valoriza 

uma vida simples, no meio do ambiente natural e distante dos apegos materiais. 

 

8. B 

O texto de Antônio Viera é marcado pelo contraste de termos, como pode ser visto em “branco x negro”, 

“luz x sombra”, “desceu x subiu” e “dia x noite”.  

 

9. E 

O xadrez é conhecido por ser um jogo complexo, de estratégia e tática. Neste sentido, Antônio Vieira o 

compara com os sermões, porque critica os excessos do movimento Barroco, como a presença do 

cultismo, o uso de inversões sintáticas e a presença de antíteses, que no texto são representadas pelas 

contradições “Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar negro;”, comparando a atitude de 

quem se dedica a articular as palavras do textos e preocupa-se com a perfeição.   

 

10. D 

Os dois textos abordam sobre a efemeridade do tempo e a necessidade de aproveitar o presente; o eu 

lírico dirige-se à amada (no texto I, Maria, e no texto II, Marília) para falar sobre os efeitos do tempo e 

expressar o desejo de viver intensamente. Portanto, a alternativa ‘d’ é a única incorreta, pois os árcades 

não têm uma visão angustiada sobre a vida, o que muitas vezes é uma característica Barroca, devido aos 

contrastes do movimento.  
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Arcadismo em Portugal: Bocage 

 

Resumo 

 

Conceitos do Arcadismo 

O Arcadismo é também chamado de Neoclassicismo – enquanto no Barroco as formas eram irregulares, 

cheias de paradoxo, numa valorização da contradição, a escola árcade valoriza as formas clássicas e quer 

retornar a elas. O próprio nome, Arcadismo, vem da Grécia Antiga: Arcádia seria o nome do lugar em que se 

reunem poetas.  

No Arcadismo, há uma valorização do campo em detrenimento às cidades. Por isso, são comuns imagens de 

campo, pastores etc. A isso chamamos bucolismo: uma atenção maior aos temas campestres e pastoris, que 

são descritos como um ideal de vida. 

Além disso, é comum no Arcadismo o tema da efemeridade da vida, isto é, a consciência de que a vida passa 

e é curta.  

 

Principais características 

▪ Bucolismo: busca pelos valores da natureza; 

▪ Nativismo: referências à terra e ao mundo natural; 

▪ Tom confessional; 

▪ Estado de espírito de espontaneidade dos sentimentos; 

▪ Exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza. 

▪ Influência da filosofia francesa; 

▪ Mitologia pagã como elemento estético; 

▪ O bom selvagem, expressão do filósofo Jean-Jacques Rousseau, denota a pureza dos nativos da terra 

fazem menção à natureza e à busca pela vida simples, bucólica e pastoril; 

▪ Tensão entre o burguês culto, da cidade, contra a aristocracia; 

▪ Pastoralismo: poetas simples e humildes; 

 

Alguns termos em latim são usados para descrever as principais características Árcades: 

Inutiliatruncat: "cortar o inútil", referência aos excessos cometidos pelas obras do barroco. No arcadismo, os 

poetas primavam pela simplicidade. 

Fugereurbem: "fugir da cidade", do escritor clássico Horácio; 

Locusamoenus: "lugar ameno", um refúgio ameno em detrimento dos centros urbanos monárquicos; 

Carpe diem: "aproveitar a vida", o pastor, ciente da efemeridade do tempo, convida sua amada a aproveitar o 

momento presente. 
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Bocage  

Manuel Maria Barbosa du Bocage é o autor que mais se destaca no Arcadismo português. Sua composição 

lírica é neoclássica, com todas as características da produção árcade. Além disso, Bocage tem uma vasta 

composição satírica, o que lhe rendeu muita fama (chegou inclusive a ser expulso da Nova Arcádia, um grupo 

de poetas árcades portugueses) e antecipa certa ironia romântica. 

 

Já se afastou de nós o Inverno agreste 

 

Já se afastou de nós o Inverno agreste 

Envolto nos seus húmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o subtil nordeste 

Os torna azuis: as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros, e Amores, 

E torna o fresco Tejo a cor celeste; 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo  

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

Notando as perfeições da Natureza! 
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Exercícios 

 

1. Já sobre o coche de ébano estrelado  
Deu meio giro a noite escura e feia;  

Que profundo silêncio me rodeia  

Neste deserto bosque, à luz vedado!  

 

Jaz entre as folhas Zéfiro abafado,  

O Tejo adormeceu na lisa areia;  

Nem o mavioso rouxinol gorjeia,  

Nem pia o mocho, às trevas costumado:  

 

Só eu velo, só eu, pedindo à sorte  

Que o fio, com que está minha alma presa  

À vil matéria lânguida me corte:  

 

Consola-me este horror, esta tristeza;  

Porque a meus olhos se afigura a morte  

No silêncio total da natureza.  

Bocage  

 

Vocabulário: coche de ébano: carruagem de madeira escura  

jaz: está ou parece morto  

mocho: coruja 

lânguida: doentia  

 

Está presente no texto o seguinte traço característico da poesia de Bocage:  

a) temática religiosa.  

b) idealização do “locus amoenus”.  

c) quebra dos padrões formais clássicos.  

d) supremacia dos efeitos sonoros em detrimento da idéia.  

e) linguagem emotivo-confessional. 
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2. Leia com atenção o texto de Manuel Maria Barbosa du Bocage, a seguir: 
 
Chorosos versos meus desentoados, 
Sem arte, sem beleza e sem brandura, 
Urdidos pela mão da Desventura, 
Pela baça Tristeza envenenados: 
 
Vêde a luz, não busqueis, desesperados, 
No mudo esquecimento a sepultura; 
Se os ditosos vos lerem sem ternura, 
Ler-vos- ão com ternura osdesgraçados: 
 
Não vos inspire, ó versos, cobardia, 
Da sátira mordaz o furor louco, 
De maldizente voz a tirania: 
 
Desculpa tendes, se valeis tão pouco; 
Que não pode cantar com melodia 
Um peito, de gemer cansado e rouco. 
 
Sobre esse soneto, é corretoafirmar: 

a) o amor é apresentado de maneiracontrolada, de acordo com os princípios do racionalismo e 

equilíbrio queorientavam a criação poética do Arca-dismo. 

b) o texto demonstra que Bocage, apesar de pertencer à Arcádia Lusitana,ultrapassa os limites do 

Arcadismo eantecipa características da inspira-ção poética do Romantismo. 

c) o poeta se identifica com os bem-aventurados e solicita a piedade doleitor para com os seus 

versos. 

d) a emoção interfere na elaboração artística. 

e) sabe-se que Bocage foi um árcaderebelde; pertenceu à Nova Arcádia,mas foi expulso dela. O 

soneto em questão apresenta característicasformais neo-clássicas e, quanto aoconteúdo, 

antecipa o sentimentalis-mo romântico. 

 

 

3.  
I. “O momento ideológico, na literatura do Setecentos, traduz a crítica da burguesia culta, ilustrada, 

aos abusos da nobreza e do clero.” 

II. “O momento poético, na literatura do Setecentos, nasce de um encontro, embora ainda amaneirado, 

com a natureza e os afetos  comuns do homem”. 

III. “Façamos, sim, façamos doce amada / Os nossos breves dias mais ditosos.” Estes versos 

desenvolvem o tema do carpe diem. 

 

a) só a proposição I é correta;                     

b) só a proposição III é correta; 

c) todas as proposições são corretas; 

d) só a proposição II é correta; 

e) são corretas somente as proposições I e II. 
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4. Sobre a obra de Bocage, é correto afirmar que: 

a) seus sonetos contêm o mais alto sopro de seu talento lírico, sendo considerado um dos maiores 

sonetistas da língua; 

b) basicamente se faz de anedotas, todas se aproximando da obscenidade grosseira; 

c) a sátira ocupa o lugar de maior importância em seu desenvolvimento; 

d) pode ser colocada como ponto máximo da poesia romântica portuguesa; 

e) não supera regras e as coerções literárias ligadas ao movimento arcádico. 

 

 

5. Aponte a alternativa cujo conteúdo não se aplica ao Arcadismo: 

a) Desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira. 

b) Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período. 

c) Propagação do gênero lírico em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a 

realidade em um quadro idealizado. 

d) Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. 

e) Penetração de tendência mística e religiosa, vinculada a expressão de ter ou não fé. 

 

 

6. Sobre Bocage, assinale a informação incorreta: 

a) Além de produzir poesia culta, foi poeta popular e exímio improvisador. 

b) Sob a linguagem grosseira, mas sempre divertida, com que representa situações escabrosas, 

revela-se, muitas vezes, um moralismo bastante convencional, machista e preconceituoso. 

c) A capacidade de representar o traço caricatural e ridículo de situações e pessoas, aliada à 

versificação fluente e precisa, à linguagem próxima da oralidade, fazem-nos rir, até nas passagens 

vulgares, mesmo quando discordamos da visão distorcida e encobertamente moralista. 

d) Os alvos privilegiados de sua sátira foram os mulatos e os mestiços das colônias orientais. É 

contra eles que mostra a presunção de superioridade do branco europeu, o racismo e o 

preconceito. 

e) A sátira bocagiana é superior à sua produção lírica, além de ser muito mais popular, autêntica e 

original. 

 
 

7. Quando o poeta neoclássico pinta uma paisagem como um “estado de alma”, podemos dizer que 

estamos diante de uma paisagem: 

a) tipicamente neoclássica.                                          

b) sugestivamente simbolista    

c) rebuscadamente barroca 

d) prenunciadora do Parnasianismo 

e) antecipadamente romântica. 
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8. Sobre Bocage, é incorreto afirmar que: 

a) como poeta satírico, ironizou contemporâneos seus, o clero, a nobreza decadente; 

b) houve, notada inclusive por ele mesmo em um famoso soneto, uma série de semelhanças entre 

sua vida e a de Camões; 

c) em sua obra lírica, o Arcadismo interessou apenas como postura, aparência, pois, no fundo, o 

poeta foi um pré-romântico; 

d) como abriu mão totalmente dos valores neoclássicos, desprezou o apuro formal, o bucolismo e a 

postura pastoril; 

e) o subjetivismo, a confidência de sua vida interior, a confissão foram elementos frequentes em sua 

obra lírica. 

 
 

9. É só a partir do Arcadismo, que começa a surgir no país uma relação sistemática entre autor, obra e 

público, que caracterizam um sistema literário. Aponte a alternativa que melhor descreve esse período. 

a) Busca da simplicidade, racionalismo, imitação da natureza, caráter pastoril e imitação dos 

clássicos. 

b) Individualismo e subjetivismo, culto à Natureza, evasão, liberdade artística, culto à mulher amada, 

sentimentalismo, indianismo, nacionalismo. 

c) Subjetivismo, efeito de sugestão, musicalidade, irracionalismo, mistério. 

d) Liberdade, de expressão, incorporação do cotidiano, linguagem coloquial, inovação técnica, 

ambiguidade, paródia. 

e) Racionalismo, incorporação do cotidiano, culto à mulher amada, imitação dos clássicos, contraste 

entre fé e razão. 
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10. Convite a Marília 
“Já se afastou de nós o Inverno agreste 

Envolto nos seus úmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores, 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o subtil Nordeste 

Os torna azuis: as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros [vento brando] e Amores, 

E toma o fresco Tejo a cor celeste; 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo 

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

Notando as perfeições da Natureza!” 

BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Sonetos. Lisboa: Europa-América, s. d. p. 38. 

 

Acerca do soneto, é correto afirmar: 

a) Observa-se, devido à presença de uma natureza agreste, um afastamento das convenções árcades 

referentes ao “locus amoenus”. 

b) O Pré-Romantismo, com sua valorização do sentimento, manifesta-se nas referências mitológicas, 

como “Zéfiros” e “Amores”. 

c) “Locus amoenus” é configurado, nos quartetos, por expressões como “a fértil Primavera”, “o prado 

ameno”, “a cor celeste”, o que afasta o texto das paisagens noturnas do Pré-Romantismo. 

d) A oposição entre “a vã grandeza” da corte e “as perfeições da Natureza” revela o conflito entre o 

eu lírico e os valores da sociedade, numa antecipação pré-romântica do sentimento da paisagem. 

e) No primeiro terceto, dada a presença do tema campestre, evidenciam-se o bucolismo e o 

sentimento da natureza, típicos do Pré-Romantismo. 
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Gabarito 

 

1. E  
Apesar de Bocege se enquadrar no arcadismo, boa parte de sua lírica se configura como um prenúncio 
do romantismo por adotar uma poética emotivo-confessional. 

 
2. B  

A tematização da tristeza e a linguagem confessional do poema fazem com que o soneto apresente 
características que viriam a ganhar força posteriormente, no romantismo. 

 
3. C  

Todas são corretas pois, ao referir-se à literatura do setecentos, a questão evoca o arcadismo e são 
características do arcadismo: a crítica à vida das grandes cidades, a busca pelo campo e o 
aproveitamento do momento (carpe diem). 

 
4. A  

Bocage foi um dos maiores sonetistas da história da literatura de língua portuguesa. 
 
5. E  

A alternativa em questão se refere ao barroco, e não ao arcadismo. 

 

6. E  

A produção lírica de Bocage representa o ápice de sua produção, sendo, se não melhor, equiparável à 

sua produção satírica. 

 

7. E  
As paisagens como “estado de alma” da questão são relativas a uma linguagem emotiva e interiorizada, 
típica do romantismo. 

 
8. D  

Apesar de sua obra prenunciar o romantismo, Bocage escrevia sob influência dos valores neoclássicos 

árcades. 

 

9. A  

Todas as características expressas dizem respeito ao arcadismo. 

 

10. C 
Todo o poema busca exaltar a natureza e, nos quartetos, essa exaltação se dá pela descrição de um 
lugar calmo e ameno. 
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Exercícios de função afim 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

1. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia (em porcentagem) de um medicamento durante 

12 h de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em duas doses, com 

espaçamento de 6 h entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio 

cresceu linearmente durante 1 h, até atingir a máxima eficácia (100%), e permaneceu em máxima 

eficácia durante 2 h. Após essas 2 h em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, 

atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 h iniciais de análise. Nesse momento, foi administrada a 

segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após 0,5 h e 

permanecendo em 100% por 3,5 h. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, 

atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. 

Considerando as grandezas tempo (em hora), no eixo das abscissas; e eficácia do medicamento (em 

porcentagem), no eixo das ordenadas, qual é o gráfico que representa tal estudo?  

a)  c)  

b)  d)  

e)  

 

 

2. A poluição atmosférica em metrópoles aumenta ao longo do dia. Em certo dia, a concentração de 

poluentes no ar, às 8h, era de 20 partículas, em cada milhão de partículas, e, às 12h, era de 80 partículas, 

em cada milhão de partículas. Admitindo que a variação de poluentes no ar durante o dia é uma função 

do 1º grau (função afim) no tempo, qual o número de partículas poluentes no ar em cada milhão de 

partículas, às 10h20min? 

a) 45 

b) 50  

c) 55  

d) 60 

e) 65 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-exercicios-de-funcao-afim/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-exercicios-de-funcao-afim/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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3. Uma empresa de tecnologia desenvolveu um produto do qual, hoje, 60% das peças são fabricadas no 

Brasil, e o restante é importado de outros países. Para aumentar a participação brasileira, essa empresa 

investiu em pesquisa, e sua meta é, daqui a 10 anos, produzir, no Brasil, 85% das peças empregadas na 

confecção do produto.  

Com base nesses dados e admitindo-se que essa porcentagem varie linearmente com o tempo contado 

em anos, o percentual de peças brasileiras na fabricação desse produto será superior a 95% a partir de  

a) 2027.    

b) 2026.    

c) 2028.    

d) 2025.  

4. Uma empresa de telefonia fixa oferece dois planos aos seus clientes: no plano K, o cliente paga R$ 

29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20 por cada minuto excedente; no plano Z, paga R$ 49,90 por 

300 minutos mensais e R$ 0,10 por cada minuto excedente. 

O gráfico que representa o valor pago, em reais, nos dois planos em função dos minutos utilizados é:  

a)  c)  

b)  d)  

e)  
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5. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo (em 

kWh) e o valor da tarifa do kWh (com tributos), adicionado à Cosip (contribuição para custeio da 

iluminação pública), conforme a expressão: 

Valor do kWh (com tributos) * consumo (em kWh) + Cosip 

O valor da Cosip é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado O quadro mostra 

o valor cobrado para algumas faixas. 

 

Suponha que, em uma residência, todo mês o consumo seja de 150 kWh, e o valor do kWh (com tributos) 

seja de R$ 0,50. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica 

com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. 

Qual deve ser o consumo máximo, em kWh, dessa residência para produzir a redução pretendida pelo 

morador? 

a) 134,1 

b) 135,0 

c) 137,1 

d) 138,6 

e) 143,1 

 

6. Um terreno vale hoje R$40.000,00 e estima-se que daqui há 4 anos seu valor seja R$ 42.000,00. 
Admitindo que o valor do imóvel seja função do 1º grau do tempo (medido em anos e com valor zero 
na data de hoje), seu valor daqui a 6 anos e 4 meses será aproximadamente:  

a) R$43.066,00       

b) R$43.166,00            

c) R$43.266,00          

d) R$43.366,00               

e) R$43.466,00 
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7. No comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor 

tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha 

salário comissionado, sendo sua comissão dado pelo percentual do total de vendas que realizar no 

período. O gráfico expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de vendas 

realizadas, também em reais.  

 

a) 2,0% 

b) 5,0% 

c) 16,7% 

d) 27.7% 

e) 50,0% 

 

8.  

 

Na seleção para as vagas deste anúncio, feita por telefone ou correio eletrônico, propunha-se aos 

candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, se 

vendessem 500 m de tecido com largura de 1,40 m, e no segundo mês, se vendessem o dobro. Foram 

bem sucedidos os jovens que responderam, respectivamente,  

a) R$ 300,00 e R$ 500,00.  

b) R$ 550,00 e R$ 850,00.  

c) R$ 650,00 e R$ 1000,00. 

d) R$ 650,00 e R$ 1300,00.  

e) R$ 950,00 e R$ 1900,00 
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9. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis 

do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 

24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma 

estação e devolver em qualquer outra e, se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra. 
Revista Exame. 21 abr. 2010. 

A expressão que relaciona o valor f pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam x 

horas extras nesse período é 

a) f(x) = 3x 

b) f(x) = 24 

c) f(x) = 27 

d) f(x) = 3x + 24 

e) f(x) = 24x + 3 

 

 

10. Uma pequena fábrica de tubos de plástico calcula a sua receita em milhares de reais, através da função 

R(x) 3,8x,=  onde x  representa o número de tubos vendidos. Sabendo que o custo para a produção do 

mesmo número de tubos é 40% da receita mais R$ 570,00. Nessas condições, para evitar prejuízo, o 

número mínimo de tubos de plástico que devem ser produzidos e vendidos pertence ao intervalo:  

a) [240 ; 248].    

b) [248 ; 260].    

c) [252 ; 258].    

d) [255 ; 260].    
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Gabarito 

 

1. C 

Considerando que duas grandezas variam linearmente quando se relacionam por uma função do 

primeiro grau, cujo gráfico é uma reta inclinada, considerando ainda que o gráfico de uma função 

constante é uma reta horizontal e observando as condições de contorno propostas pelo texto, o único 

gráfico possível é o da letra C. 

 

2. C 

De 8 horas até 12 horas, temos 4 horas, e nesse intervalo de tempo houve um crescimento de: 80 – 20 = 

60 partículas por milhão. 

Para saber o crescimento de 8 horas até 10 horas e 20 minutos, usaremos regra de 3: 

4 horas ______________________________ 60 

2 horas e 20 minutos = 2 + 1/3 = 7/3 ______________X 

 

4x = 60.7/3 

4x = 20.7 

x = 35 

Portanto, haverá um crescimento de 35 partículas, mas a questão quer saber a quantidade depois do 

aumento, para respondê-la, basta somar os 35, com as 20 partículas iniciais: 

20 + 35 = 55 

Resposta = 55 partículas por milhão. 

 

3. A 

Sendo hoje um dia do mês de novembro de 2012  (t 0),=  e sabendo que a variação do percentual com 

o tempo é linear, considere a função p : ,→  definida por p(t) at b,= +  com p(t)  sendo o percentual 

de peças fabricadas no Brasil daqui a t  anos. 

A taxa de variação da função p  é dada por  

85 60 5
a .

10 0 2

−
= =

−
 

Logo, 
5

p(t) t 60.
2

= +           

Os valores de t,  para os quais o percentual de peças brasileiras na fabricação do produto é superior a 

95%,  são tais que  

5
t 60 95 t 14.

2
+     

Portanto, o percentual de peças produzidas no Brasil superará 95%  a partir do ano de 2012 15 2027.+ =    

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Matemática 
 

4. D 

Sendo x o número de minutos utilizados por mês,tem-se: 

1) No plano K, até 200 minutos, pagam-se R$ 29,90. A partir de 200 minutos, pagam-se:  

R$ (29,90 + (x – 200) . 0,20) 

2) No plano Z, até 300 minutos, pagam-se R$ 49,90. A partir de 300 minutos, pagam-se: 

 R$ (49,90 + (x – 300) . 0,10) 

 

5. C 

A conta de luz, com um consumo de 150 kWh custa: 

150 . 0,5 + 4,5 = 79,50 reais 

Como a conta sofreu uma redução de 10%, logo, 0,9 . 79,50 = 71,55. 

Assim, o consumo será de: 

X . 0,5 + 3 = 71,55 

X = 137,1 

 

6. B 

Em 4 anos aumentou 2.000 

em 2 anos: 1.000 

em 1 ano: 500 

Calculando o aumento por mês: 

500 ÷ 12 = 41.6 × 4 = 166 

 

42.000 + 1000 + 166 = 43.166,00 

 

7. A 

Temos que a comissão desse vendedor se dá em cima do valor da venda que ele fez. Analisamos no 

gráfico que a cada 20.000 que ele vende, ganha uma comissão de 400 reais, assim: 

20.000 -------- 100% 

400 ------------ x 

400 = 200x x = 2% 

 

8. C 

Foram Dados:    

I. Salário: R$ 300,00 fixo + comissão de R$ 0,50 por m² vendido    

II. 1º mês foram vendidos 500m x 1,4m    

A quantidade de tecido vendida é referente ao m² dele (à área dele).    

O problema fornece as medidas totais vendidas no primeiro mês. Podemos calcular a área total vendida 

primeiro e depois com a informação “0,50 centavos por m²” transformamos essa metragem no dinheiro 

a ser somado no salário. 

Área de tecido vendida no primeiro mês:  500m x 1,4m = 700 m²  

No segundo mês, não temos a área, mas sabemos que é o dobro. Assim: 

1º mês: 700m² 

2º mês: 700m² . 2 = 1400 m² 
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Transformando a área no valor da comissão temos: 

1º mês: 0,50 . 700 = 350 reais 

2º mês: 0,50 . 1400 = 700 reais 

O salário será: Fixo (300) + valores encontrados 

Assim, o salário mensal nos dois primeiros meses será: 

1º mês: 300 + 350 = 650 reais 

2º mês: 300 + 700 = 1000 reais 

 

9. D 

Com o custo fixo anual, para 30 minutos diários de uso, é de 24 dólares e o custo da hora extra é de 3 

dólares, segue que o valor anual pago é dado por f(x) = 3x + 24, em que x é o número de horas extras. 

 

10. B 

Para evitar prejuízo, deve-se ter 

3,8x (0,4 3,8x 570) 0 2,28x 570

x 250.

−  +   

    

Portanto, o número mínimo de tubos de plástico que devem ser produzidos e vendidos é igual a 251.  

Daí, segue que  251 [248, 260].    
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Função afim: gráfico e estudo de sinal 
 

 

Resumo 

 

A função do 1° grau tem como gráfico uma reta não-paralela aos eixos x e y, ou seja, oblíqua. 

  

Para melhor compreensão vamos construir e entender o gráfico da função y = x + 2. 

  

*Para construir a reta é suficiente que conheçamos dois de seus pontos. 

  

Existem dois pontos muito importantes numa função afim: 

• O ponto no qual a reta corta o eixo x, cuja abscissa é a raiz da função e cuja ordenada é zero. 

• O ponto no qual a reta corta o eixo y, cuja ordenada é o coeficiente b e  cuja abscissa é zero. 
 

Ex.1: Na função y=x+2, para descobrir a raiz, basta zerar na função (y = 0). 

0=x+2 

X=-2 -> então temos que quando y=0, x=-2 

(-2,0) é, portanto, o ponto no qual a reta passa no eixo x. Vejamos: podemos apelidar este ponto de A por 

exemplo. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na função y=x+2, para descobrir onde a reta corta o eixo Y, basta zerar na função a incógnita x. 

Y=0+2 
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Y=2 -> então temos que quando x=0, y=2, e vice-versa (0,2), este é, portanto, o ponto onde a reta corta o eixo 

y. Vejamos: 

 

 
Agora é só ligar os pontos! 

 

Matemágica: Perceba que na função y=x+2, o termo independente é 2, será coincidência que o termo 

independente da função é o mesmo valor do ponto que corta o eixo y? 

 

Não existe coincidência na matemática, então sem fazer contas já só de olhar a função já conseguimos 

identificar onde que a reta corta o eixo Y. 

·           

  

 

Estudo do sinal da função do 1° grau 

Estudar os sinais da função do 1°grau y=ax+b é determinar os valores de x para os quais y=0, y>0, y<0 

 

1° caso: função crescente a>0. 

Ex.: y=2x+4 
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A função é positiva com x>-2 

A função é negativa com x<-2 

 

2° caso: função decrescente: a<0 

Ex.: y = -3x - 6 

 
 

A função é negativa quando x>-2 

A função é positiva quando x<-2. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-funcao-afim-grafico-e-estudo-de-sinal/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas (A, B, C, 

D e E) de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das 

chamadas, conforme o gráfico. 

 

Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30,00 por mês com telefone. Dos planos telefônicos 

apresentados, qual é o mais vantajoso, em tempo de chamada, para o gasto previsto para essa pessoa? 

a) A  

b) B  

c) C 

d) D  

e) E 
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2. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de R$ 

750,00, mais uma comissão de R$ 3,00 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 

produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9,00 para cada produto vendido, a partir do 101º produto 

vendido. 

a)  c)  

b)  d)  

e)  
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3. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será 

zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação 

 
Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1 200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando 

as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários, em dólar, desses 

bens?  

a) 30  

b) 60  

c) 75  

d) 240  

e) 300 

 
 

4. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa 

o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o 

último dia, o dia 30.  

 
A representação algébrica do lucro (L) em função do tempo (t) é 

a) L(t) = 20t + 3 000  

b) L(t) = 20t + 4 000  

c) L(t) = 200t  

d) L(t) = 200t - 1 000  

e) L(t) = 200t + 3 000 
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5. Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até oito dias. A 

hospedagem seria em apartamento de luxo e, nos três primeiros dias, a diária custaria R$150,00, preço 

da diária fora da promoção. Nos três dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja 

taxa média de variação, a cada dia, seria de R$ 20,00. Nos dois dias restantes, seria mantido o preço 

do sexto dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a 

seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em número de dias. 

 
De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem 

por sete dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por oito dias fará uma 

economia de 

a) R$ 90,00. 

b) R$ 110,00. 

c) R$ 130,00. 

d) R$ 150,00. 

e) R$ 170,00. 

 

 

6. Duas pequenas fábricas de calçados, A e B, têm fabricado respectivamente 3000 e 1100 pares de 

sapatos por mês. Se, a partir de janeiro a fábrica A aumentar sucessivamente a produção em 70 pares 

por mês e a fábrica B aumentar sucessivamente a produção em 290 pares por mês, a produção da 

fábrica B superará a produção de A a partir de: 

a) março 

b) maio 

c) julho 

d) setembro 

e) novembro 
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7. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por quilogramas, 

existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, 

independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. 

Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m pago em reais pela compra de n quilogramas desse 

produto é: 

a)  

c)  

b)  d)  

e)  
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8. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação 

antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva 

humana. O gráfico mostra a cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães, nos anos 

de 2013,2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos 

anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-Ios. Para tal, levou-se em 

consideração que a variação na   cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 

2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear. 

 

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? 

a) 62,3% 

b) 63,0% 

c) 63,5% 

d) 64,0% 

e) 65,5% 
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9. Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada em um período de 3 h. Na primeira hora foi utilizada apenas uma 

bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi 

ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água 

presente na cisterna, em função do tempo. 

 
Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora? 

a) 1 000 

b) 1 250 

c) 1 500 

d) 2 000 

e) 2 500 

 

10. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os 

recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser 

descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado 

mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue 

pelos próximos meses. 

 
Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível 

zero de sua capacidade? 

a) 2 meses e meio. 

b) 3 meses e meio. 

c) 1 mês e meio. 

d) 4 meses. 

e) 1 mês. 
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Gabarito 

 

1. C 
Pela análise do gráfico, para um gasto de R$ 30,00, o plano mais vantajoso, em tempo de chamada, é o 

plano C, que atinge aproximadamente 30 minutos. 

 

2. E 
O salário S em função de x, para: 
1) 0 ≤ x ≤ 100, é S = 750 + 3. x 
2) x ≥ 101, é S = 1050 + 9. (x – 100) = 9x + 150 
 

3. B 

Vamos achar a equação desta reta! 

Sabemos que a reta corta o eixo Y no valor inicial de um determinado bem, ou seja, dependendo do bem, 

esse valor se altera. Assim, chamaremos de V. 

f(x) = ax + V 

Agora, vamos calcular o valor de a, o coeficiente angular, que é dado por 
10

y V
a

x

 −
= =


. 

Ou seja, nossa equação fica ( )
10

V
f x x V= − + , sendo x os anos passados após a aquisição do bem. 

Finalmente, iremos calcular o valor Monetário de A e B passados 8 anos: 

A: 
1200

(8) .8 1200 240,00
10

f = − + =  

B: 
900

(8) .8 900 180,00
10

f = − + =  

Dessa maneira, temos que a nossa resposta é 240 – 180 = 60,00. 

 

4. D 

Como o gráfico corta o eixo y em y = - 1 000, sabemos que b = - 1 000. 

Só com essa informação já poderíamos marcar a letra D. 

Mas vamos calcular agora o coeficiente angular. 

[0 ( 1000)] 1000
200

5 0 5

y
a

x

 − −
= = = =
 −

 

Assim, L(t) = 200t - 1 000. 

 

5. A  

Fora da promoção, o casal pagaria por 7 dias: 7 ⋅ 150 = 1050 reais.  

Com a promoção, o casal pagaria por 8 dias: 3 ⋅ 150 + 130 + 110 + 3 ⋅ 90 = 960 reais. Assim, um casal 

que aderir ao pacote promocional fará uma economia de 1050 – 960 = 90 reais.  

 

6. D 

3000 + 70x = 1100 + 290x, em que x é a quantidade de meses que passa 

290x-70x= 3000-1100 

220x= 1900 

x = 1900/220  

x = 8,63, aproximadamente. O próximo número inteiro é 9. Como começamos a contar desde janeiro, a 

produção B supera a A em setembro. 
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7. E 

O preço m pago, em reais, pela compra de n quilogramas desse produto é m = 1,75 n, cujo gráfico é uma 

reta, ou seja, função do primeiro grau, que passa pela origem e contém o ponto (1; 1,75). 

 
 

8. B 

 
9. C 

 
 

10. A 
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Área do círculo e suas partes 

 

Resumo 

 

Área do círculo 

 

Dado um círculo de raio r, sua área é ²A r= . 
 

Área do setor circular 

Para saber a área do setor basta lembrar que um setor é um pedaço do círculo e pode assim podemos usar 

regra de 3 para saber. 

 

Por exemplo: Para saber a área de um setor circular de 180° e raio igual a 2 cm basta lembrar que o círculo 

completo tem 360° logo a área do setor será a metade da área do círculo. Nesse caso. A área do círculo será 

4 cm² e, portanto, a do setor será 2 cm².  

 

Entretanto, daremos a fórmula para vocês: 

 

𝐴𝑠𝑐 =
𝛼𝜋𝑟

360⁰
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Área do segmento circular (região compreendida entre uma corda e a circunferência).. 

 

𝑨𝑺 =  𝑨𝑺𝑪 − 𝑨∆𝑨𝑶𝑩 

 

 

Área da coroa circular (região compreendida entre dois círculos concêntricos). 

 

A área coroa circular é a área do círculo de raio R menos a área do círculo de área r. 

( )² ²ccA R r= −  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-area-do-circulo-e-de-suas-partes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=introducao-a-trigonometria
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-area-do-circulo-e-de-suas-partes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=introducao-a-trigonometria
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Exercícios 

 

1. Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas 

quadradas de 2 metros de lado, conforme a figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz 4 tampas 

medias e 16 tampas pequenas. 

 

 

Área do circulo: πr² 

As sobras de material da produção diária das tampas grandes, medias e pequenas dessa empresa são 

doadas, respectivamente, a três entidades: I, II e III, para efetuarem reciclagem do material. A partir 

dessas informações, pode-se concluir que: 

a) a entidade I recebe mais material do que a entidade II. 

b) a entidade I recebe metade de material do que a entidade III. 

c) a entidade II recebe o dobro de material do que a entidade III. 

d) as entidades I e II recebem, juntas, menos material do que a entidade III. 

e) as três entidades recebem iguais quantidades de material. 

 

 

2. A figura representa dois semicírculos com o diâmetro em dois lados consecutivos de um quadrado. 

Sabendo-se que a diagonal do quadrado mede 3 8  cm, a área da figura, em centímetros quadrados, 

e igual a: 
Adote π = 3. 

 

a) 72. 

b) 63. 

c) 54. 

d) 45. 

e) 30. 
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3. Os círculos desenhados na figura abaixo são tangentes dois a dois.  

 

A razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada e: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3

4 −
 

d) 
4



−
 

e) 
2

4



−
 

 

 

4. Seja    a circunferência que passa pelo ponto B com centro no ponto C e β a circunferência que passa 

pelo ponto A com centro no ponto C, como mostra a figura dada. A medida do segmento AB  e igual a 

medida do segmento BC  e o comprimento da circunferência α mede 12π cm. Então, a área do anel 

delimitado pelas circunferências  e β (região escura) e, em cm², igual a: 

 

 

 

 

 

 

 

a) 108π. 

b) 144π. 

c) 72π. 

d) 36π. 

e) 24π. 
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5. Cada um dos 7 círculos menores da figura a seguir tem raio 1 cm. Um círculo pequeno e concêntrico 

com o círculo grande, e tangencia os outros 6 círculos pequenos. Cada um desses 6 outros círculos 

pequenos tangencia o círculo grande e 3 círculos pequenos. Na situação descrita, a área da região 

sombreada na figura, em cm², e igual a: 

 

 

 

 

 

 

 

a) π. 

b) 
3

2


 

c) 2π. 

d) 
5

2


 

e) 3π. 

 
 

6. O retângulo ABCD, representado a seguir, tem área cuja medida e de 18 cm². Qual e a razão entre a 

medida da área da parte pintada e a medida da área total do retângulo? Considere π = 3,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1/4.    

b) 1/5.    

c) 1/6.    

d) 1/7.   

e) 1/8. 
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7. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão por uma nova, mais potente. As áreas 

de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se 

tangenciam no ponto O, como mostra a figura. 

 

 
 

O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja 

circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. 

Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi 

ampliada em 

a) 8π. 

b) 12π. 

c) 16π. 

d) 32π. 

e) 64π. 
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8. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura 

representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos, com 

ângulo central igual a 60°. O raio R deve ser um número natural. 

 

 

O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 m x 24 m. 

O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já 

existente. 

Considere 3,0 como aproximação para π. 

O maior valor possível para R, em metros, deverá ser 

a) 16. 

b) 28. 

c) 29. 

d) 31. 

e) 49. 

 
 

9. Na figura abaixo, estão representados dois círculos congruentes, de centros 1C  e 2C , pertencentes ao 

mesmo plano  . O segmento 1 2C C mede 6 cm. 

 
A região limitada pelos círculos, em cm², possui valor aproximado de: 

a) 108 

b) 162 

c) 182 

d) 216 
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10. Observe a figura abaixo. 

 
No quadrado ABCD de lado 2, os lados AB e BC são diâmetros dos semicírculos. A área da região 

sombreada é 

a) 3
4


−  

b) 4
2


−  

c) 3 −  

d) 4 −  

e) 3
2


−  
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Gabarito 

 

1. E 

Sejam r1, r2 e r3 os raios das tampas. Temos: r1 = 1, r2 = 
𝟏

𝟐
, r3 = 

𝟏

𝟒
 

Como os círculos são tangentes, segue que o raio de cada um dos três tipos de tampa é dado por: 

2/2.n=1/n 

Cálculo das sobras: 

𝟒 − 𝝅 . 𝟏𝟐 = 𝟒 − 𝝅 

𝟒 − 𝟒 . 𝝅 . (
𝟏

𝟐
)

𝟐

= 𝟒 − 𝝅 

E 

𝟒 − 𝟏𝟔 . 𝝅 . (
𝟏

𝟒
)

𝟐

= 𝟒 − 𝝅 

Portanto as três recebem a mesma quantidade de material. 

 

2. B 

A área pedida é a soma das áreas do quadrado de lado 6cm e do círculo de raio 3cm, portanto a área é 

igual a: 

𝟔𝟐 +  𝝅 . 𝟑𝟐 = 𝟑𝟔 + 𝟑 . 𝟗 = 𝟑𝟔 + 𝟐𝟕 = 𝟔𝟑 

 

3. D 

Área do círculo/área hachurada = 
𝝅𝑹𝟐

(𝟐𝑹)𝟐−𝝅𝑹𝟐
=  

𝝅𝑹𝟐

𝟒𝑹𝟐−𝝅𝑹𝟐
=

𝝅

𝟒−𝝅
  

                                                                

4. A 

CB=AB=x 

2 π x=12 π 

x=6 

Logo a área será: 

A= π (12²-6²)=108 π 

 

5. C 

Seja r o raio do círculo maior. 

De acordo com as informações, temos que R=3cm. Portanto, como a área pedida é a área do círculo maior 

subtraída da área dos 7 círculos menores, segue o resultado 

𝝅𝟑𝟐 − 𝟕 . 𝝅 . 𝟏𝟐 = 𝟗𝝅 − 𝟕𝝅 = 𝟐𝝅𝒄𝒎𝟐 

 

6. E 

calculando: 

raio =x 

Área do semicírculo= 
𝟑𝒙²

𝟐
 

área do retângulo= 𝟐𝒙𝟐 = 𝟏𝟖 ⇒ 𝒙𝟐 = 𝟗 = 𝒃𝒙 = 𝟑 
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área hachurada = 𝟏𝟖 −
𝟑 . 𝟑𝟐

𝟒
= 𝟏𝟖 −

𝟐𝟕

𝟒
=

𝟒𝟓

𝟒
  

𝟗

𝟒
 

A razão então será de área hachurada/ área do retângulo= 

𝟒𝟓

𝟒

𝟏𝟖
=

𝟒𝟓

𝟒
 .

𝟏

𝟏𝟖
=

𝟏

𝟖
 

 Observe que no final tivemos que fazer uma divisão entre duas frações. 

 

7. A 

Temos que a área de uma circunferência é dada pela fórmula πr². 

A área ocupada pelas antenas antigas era de 8π, que temos que duas circunferência de raio 2, ou seja 

área = 2.2².π 

Já a área coberta pela nova antena é de 16π, pois o seu raio, analisando a figura, vale 4. Assim, área = 4²π. 

Ou seja, a área aumentou de 8π. 

 

8. B 

 
9. C 

 

9 9 

9 
9 
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10. E 
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Exercícios sobre circunferência e círculo 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. A figura a seguir é uma janela com formato de um semicírculo sobre um retângulo. Sabemos que a 

altura da parte retangular da janela é 1 m e a altura total da janela é 1,5 m.  

 
A largura da parte retangular, expressa em metros, deve ser:  

a) 0,5  

b) 1  

c) 2  

d) π  

e) 2 π 
 

2. Sobre um sistema cartesiano considera-se uma malha formada por circunferências de raios com 

medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por 

ângulos de 
6


 rad, conforme a figura.   

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-exercicios-sobre-circunferencia-e-circulo/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-exercicios-sobre-circunferencia-e-circulo/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-plana
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Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, 

não podendo passar pela origem (0, 0). Considere o valor de   com aproximação de, pelo menos, uma 

casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto 8 até o ponto 

A, um objeto deve percorrer uma distância igual a  

a) 
2. .1

8
3


+  

b) 
2. .2

6
3


+  

c) 
2. .3

4
3


+  

d) 
2. .4

2
3


+  

e) 
2. .5

2
3


+  

 
 

3. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um 

passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos.  

  

 
  

O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz 

está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a 

distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta 

AB: 16 m.  
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Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em 

metro quadrado.  

A medida encontrada pelo engenheiro foi 

a) 4  

b) 8  

c) 48  

d) 64  

e) 192  

 
 

4. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante 

que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases 

totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, 

respectivamente.  

 
 

A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a 

a) 192. 

b) 300. 

c) 304. 

d) 320. 

e) 400. 
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5. Uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3R, conforme ilustra a 

imagem. 

 
A área do setor equivale a: 

a) ²R  

b) 
²

4

R
 

c) 
²

2

R
 

d) 
3 ²

2

R
 

 
 

6. Na figura, AB , BC  e CD  são lados, respectivamente, de um octógono regular, hexágono regular e 

quadrilátero regular inscritos em uma circunferência de centro P e raio 6 cm.  

 

A área do setor circular preenchido na figura, em cm², e igual a: 

a) 16π. 

b) 

33

2



 

c) 17π. 

d) 

35

2



 

e) 18π. 
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7. Uma circunferência de raio 2 tangencia outra e dois de seus raios, conforme figura seguinte. 
 

 

O valor da área hachurada e: 

a) 2 2  

b) 3 ( 2 1) −  

c) 2 ( 2 3) −  

d) (2 2 1) −  

 

8. Uma bicicleta, cuja medida do raio da circunferência de cada pneu é 35 cm, percorreu uma distância de 

100 m, em linha reta, sem deslizamento de pneu ao longo do percurso. O número inteiro que indica, de 

forma mais aproximada, a quantidade de giros completos de cada pneu da bicicleta, ao longo do trajeto 

realizado, é  

Observação: Use 3,14 para o valor de π.  

a) 42.  

b) 45.  

c) 50.  

d) 53. 

 

9. Uma circunferência de raio R é tangente externamente a duas circunferências de raio r, com r < R. As 

três circunferências são tangentes a uma mesma reta, como ilustrado a seguir. Qual a distância entre 

os centros das circunferências de raio r?  
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a) 4 Rr  

b) 3 Rr  

c) 2 Rr  

d) Rr  

e) 
2

Rr
 

 

10. Um disco de raio 1 gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva, corno representado na 

figura abaixo.  

 
Considerando-se que o ponto P está inicialmente na origem, a coordenada de P, após 10 voltas 
completas, estará entre  

a) 60 e 62.  

b) 62 e 64.  

c) 64 e 66.  

d) 66 e 68.  

e) 68 e 70. 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. A 

 

 

3. D 

 

 

4. C 

Observe vista superior das taças organizadas sobre a bandeja. 
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Os diâmetros das bases das taças medem 8cm. São quatro taças. Mais 1cm de distância entre a borda 

da taça e a extremidade da base da mesma. 

 

Logo, a área é dada por: 

 

A = 8x(8×4+6) = 304 

 

5. C 

 

 

6. B 

Temos que PÂB=45°, PBC=60° E PCD=90°. Logo PDA=360°-195°=165° 

Portanto, como o raio da circunferência mede 6cm, segue que a área pedida é dada por: 

𝝅. 𝟔𝟐. 𝟏𝟔𝟓°

𝟑𝟔𝟎°
=
𝟑𝟑𝝅

𝟐
𝒄𝒎𝟐 

 

7. D 

2 2=OB  (diagonal) 

 

Logo o raio do setor será 2 2 2+  

 

Calculando a área assinalada: 

 

( )

( )

( )

( )

2

2 2 2

4

8 8 2 4
. 4

4

4 2 2 2 1
. 4

4

2 2 1

+
= −

+ +
= −

+ +
= −

= −

 

 

 



A

A

A

A

 

 

8. B 
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9. A 

 

 

10. B 

  

 



 

 

Português 
 

Verbos: conceito e locução verbal 

 

Resumo 

 

Verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no 

tempo. Tal expressividade é manifestada em indicações de ação, estado ou fenômenos da natureza. 

 

Ex.:  

I. Estudamos ontem à noite. 

II. Choveu muito pela manhã. 

III. Ana continua a comer. 

IV. Luana estava linda na festa. 

 

Flexões verbais 

Os verbos podem variar em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. 

 

I. Número: Estudo (singular); Estudamos (plural) 

II. Pessoa: Podemos dizer que seriam os pronomes do caso reto. “Eu” e “nós” quando se trata daquele que 

fala; “Tu” e “vós” são a quem se fala; “Ele” ou “ela” e “eles” ou “elas” são as pessoas de quem se fala.  

III. Modos: Indicam certeza, dúvida, mando, suposição; são as formas possíveis dos verbos para indicar essas 

atitudes sobre o que se enuncia. Na Língua Portuguesa, temos 3 modos: Indicativo, Subjuntivo e Imperativo.  

IV. Tempo: como o próprio nome já diz, é a variação que indica o momento em que ocorre o fato expressado 

pelo verbo. São o Presente e as subdivisões de Pretérito (Passado) e Futuro, englobadas por seus 

respectivos modos. 

V. Aspecto: manifesta o ponto de vista do locutor sobre a ação expressa pelo verbo. Isso se reflete na divisão 

dos tempos verbais em perfeitas, mais-que-perfeitas e imperfeitas. Aqui, considera-se se a expressividade 

do verbo mostra a ação concluída, ou não concluída. Essa noção também aparece nos verbos auxiliares: 

Posso estudar mais. / Pode chover hoje. 

 

Ex. 1: Ele estudava muito. (A ação começou no passado, foi contínua durante um tempo e terminou no passado. 

Note que no presente, o sujeito “ele” já não estuda); 

Ex. 2: Ele estudou ontem. (A ação é mais pontual, não tem ideia de continuidade). 

Ex. 3: Ele explicou que estudara muito antes da prova. (A ação do verbo “estudar” é anterior a do verbo 

“explicar”) 

 

Outra questão pertinente ao aspecto verbal é o contexto em que ele acontece: 

 

Ex. 4: João começou a comer. João continua a comer. João acabou de comer. (Note que o verbo auxiliar 

acrescenta valores ao verbo principal, alterando, assim, seu aspecto) 

VI. Vozes:  

I. Ativa, quando a ação do verbo é praticada pelo sujeito. Ex.: Caio jogou bola na rua. 

II. Passiva, quando o sujeito sofre a ação. Ex.: O muro foi pintado por mim. 

III. Reflexiva, quando a ação é praticada e sofrida pelo sujeito. Ex.: Ana feriu-se. 
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Locução verbal 

É o conjunto formado por um verbo auxiliar e um verbo principal, no qual se conjuga apenas o auxiliar; o verbo 

principal sempre vem em uma de suas formas nominais: particípio, gerúndio ou infinitivo impessoal. Os 

auxiliares mais comuns são: ter, haver, ser e estar. Porém, nada impede que outros verbos assumam essa 

função. 

 

Obs: Quando os verbos “ter” e “haver” forem auxiliares de verbos principais no infinitivo e contribuírem para 

exprimir obrigatoriedade ou firme propósito, o uso de preposição antes do verbo principal se faz necessário. 

Ex.: Tenho de cantar neste espetáculo! 

 

Obs2: As preposições são exigidas pela relação de regência que se estabelece entre elas e o verbo. Numa 

locução verbal, é o segundo verbo que rege a preposição. Portanto, mesmo se o primeiro verbo da locução 

reger uma preposição, ela deve ser abandonada nesse tipo de construção. 

Ex.:  

Se ela precisar de viajar, não vou me opor. (Incorreto);  

Se ela precisar viajar, não vou me opor. (Correto)  

 

ATENÇÃO: Os verbos transitivos indiretos podem apresentar como complemento um verbo no infinitivo. Nesse 

caso, não se trata de uma locução verbal, já que o primeiro verbo não é um auxiliar ou modal. Portanto, o 

emprego da preposição é obrigatório.  

Ex.: Mariana gosta de ir ao shopping. 

 

No exemplo anterior, há o verbo gostar (verbo transitivo indireto = rege a preposição "de").  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-verbos-conceito-locucao-verbal-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Memórias do cárcere 

 
1Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há dez anos − e, antes de começar, 

digo os motivos por que silenciei e por que me decido. Não conservo notas: algumas que tomei foram 
inutilizadas, e assim, 16com o decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez mais difícil, quase impossível, 
redigir esta narrativa. Além disso, julgando a matéria superior às minhas forças, esperei que outros mais aptos 
se ocupassem dela. Não vai aqui falsa modéstia, como adiante se verá. 2Também me afligiu a ideia de jogar 
no papel criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que têm no registro civil. Repugnava-me deformá-las, 
9dar-lhes pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance; mas teria eu o direito de 5utilizá-las em história 
presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se se vissem impressas, realizando atos esquecidos, repetindo 
palavras contestáveis e obliteradas? 
(...) 

O receio de cometer indiscrição exibindo em público pessoas que tiveram comigo convivência forçada 
já não me apoquenta. Muitos desses antigos companheiros distanciaram-se, apagaram-se. 

10Outros permaneceram junto a mim, ou vão reaparecendo ao cabo de longa ausência, alteram-se, 
completam-se, avivam recordações meio confusas − e não vejo inconveniência em mostrá-los. 
(...) 

E aqui chego à última objeção que me impus. 13Não resguardei os apontamentos obtidos em largos 
dias e meses de observação: num momento de aperto fui obrigado a atirá-los na água. 6Certamente me irão 
fazer falta, mas terá sido uma perda irreparável? Quase me inclino a supor que foi bom privar-me desse 
material. 17Se ele existisse, ver-me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, mortificar-me-ia por dizer com 
rigor a hora exata de uma partida, 11quantas demoradas tristezas se aqueciam ao sol pálido, em manhã de 
bruma, a cor das folhas que tombavam das árvores, num pátio branco, a forma dos montes verdes, tintos de 
luz, frases autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas que significa isso? 15Essas coisas verdadeiras podem não 
ser verossímeis. E se esmoreceram, deixá-las no esquecimento: valiam pouco, pelo menos imagino que valiam 
pouco. Outras, porém, conservaram-se, cresceram, associaram-se, e é inevitável mencioná-las. 
7Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Leviandade. (...)14Nesta reconstituição de fatos velhos, neste 
esmiuçamento, exponho o que notei, o que julgo ter notado. 3Outros devem possuir lembranças diversas. Não 
as contesto, mas espero que não recusem as minhas: 4conjugam-se, completam-se e me dão hoje impressão 
de realidade. Formamos um grupo muito complexo, que se desagregou. De repente nos surge a necessidade 
urgente de recompô-lo. Define-se o ambiente, as figuras se delineiam, vacilantes, ganham relevo, a ação 
começa. 18Com esforço desesperado arrancamos de cenas confusas alguns fragmentos. Dúvidas terríveis nos 
assaltam. De que modo reagiram os caracteres em determinadas circunstâncias? O ato que nos ocorre, nítido, 
irrecusável, terá sido realmente praticado? Não será incongruência? Certo a vida é cheia de incongruências, 
mas estaremos seguros de não nos havermos enganado? Nessas vacilações dolorosas, 12às vezes 
necessitamos confirmação, apelamos para reminiscências alheias, convencemo-nos de que a minúcia 
discrepante não é ilusão. Difícil é sabermos a causa dela, 8desenterrarmos pacientemente as condições que a 
determinaram. Como isso variava em excesso, era natural que variássemos também, apresentássemos falhas. 
Fiz o possível por entender aqueles homens, penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores, admirar-lhes a relativa 
grandeza, enxergar nos seus defeitos a sombra dos meus defeitos. Foram apenas bons propósitos: devo ter-
me revelado com frequência egoísta e mesquinho. E esse desabrochar de sentimentos maus era a pior tortura 
que nos podiam infligir naquele ano terrível. 
 

GRACILIANO RAMOS 
Memórias do cárcere. Rio de Janeiro: Record, 2002.  

 

1. Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, o que julgo ter notado. 

(ref.14) 

 
O uso do verbo “julgar”, no fragmento acima, promove uma correção do que estava dito imediatamente 
antes. Essa correção é importante para o sentido geral do texto porque:  
a) questiona a validade de romancear fatos    
b) minimiza o problema de narrar a memória    
c) valoriza a necessidade de resgatar a história    
d) enfatiza a dificuldade de reproduzir a realidade    
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2. Normalmente, é possível omitir elementos de construção de frases sem dificultar a compreensão do 

leitor, uma vez que ficam subentendidos pelo conjunto da própria estrutura ou pela sequência em que 

se apresentam. 

O exemplo do texto em que há omissão de elementos de construção de frases, sem prejuízo da 
compreensão, é:  
a) com o decorrer do tempo, ia-me parecendo cada vez mais difícil, quase impossível, redigir esta 

narrativa. (ref.16)    
b) Se ele existisse, ver-me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, mortificar-me-ia por dizer com 

rigor a hora exata de uma partida, (ref.17)    
c) Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Leviandade. (ref.7)    
d) Com esforço desesperado arrancamos de cenas confusas alguns fragmentos. Dúvidas terríveis nos 

assaltam. (ref.18)    
   

3. Em sua reflexão acerca das possibilidades de recompor a memória para escrever o livro, o narrador 

utiliza um procedimento de construção textual que contribui para a expressão de suas inquietudes. Tal 

procedimento pode ser identificado como:  

a) encadeamento de fatos passados.    
b) extensão de parágrafos narrativos.    
c) sequência de frases interrogativas.    
d) construção de diálogos presumidos.    
   

4. Essas coisas verdadeiras podem não ser verossímeis. (ref.15) 
 

Com a frase acima, o escritor lembra um princípio básico da literatura: a verossimilhança − isto é, a 
semelhança com a verdade − é mais importante do que a verdade mesma. A melhor explicação para 
este princípio é a de que a invenção narrativa se mostra mais convincente se:  
a) parece contar uma história real.    
b) quer mostrar seu caráter ficcional.    
c) busca apoiar-se em fatos conhecidos.    
d) tenta desvelar as contradições sociais.    
 

5. Leia a fábula “A raposa e o lenhador”, do escritor grego Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?) 

Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu 

que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores 

e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta ele negou tê-la visto, 

mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram 

atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras.  

Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs 

a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma palavra de gratidão. A raposa respondeu: 

“Mas eu seria grata, se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras.”  

ESOPO, G. Fábulas completas, 2013. 

Os trechos “Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana” e “vieram os caçadores e perguntaram ao 

lenhador se ele tinha visto uma raposa” foram construídos em discurso indireto. Ao se transpor tais 

trechos para o discurso direto, o verbo “entrasse” e a locução verbal “tinha visto” assumem, 

respectivamente, as seguintes formas:  

a) “entrai” e “vira”.  

b) “entrou” e “viu”.  

c) “entre” e “vira”.  

d) “entre” e “viu”.  

e) “entrai” e “viu”. 
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6. Importância da atividade física 

Mas o que é atividade física? De acordo com Marcello Montti, atividade física é definida como um 

conjunto de ações que um indivíduo ou grupo de pessoas pratica envolvendo gasto de energia e 

alterações do organismo, por meio de exercícios que envolvam movimentos corporais, com aplicação 

de uma ou mais aptidões físicas, além de atividades mentais e sociais, de modo que terá como 

resultados os benefícios à saúde.  

No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande importância. As pesquisas 

mostram que a população atual gasta bem menos calorias por dia do que gastava há 100 anos, o que 

explica por que o sedentarismo afetaria aproximadamente 70% da população brasileira, mais do que a 

obesidade, a hipertensão, o tabagismo, o diabetes e o colesterol alto. O estilo de vida atual pode ser 

responsabilizado por 54% do risco de morte por infarto e por 50% do risco de morte por derrame cerebral, 

as principais causas de morte em nosso país. Assim, vemos como a atividade física é assunto de saúde 

pública.  

Texto adaptado. Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4772/-1/importancia-da-atividade-fisica.html. 

 

No texto apresentado, é dito que “No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande 

importância”. Pode-se falar sobre a locução verbal que:  

a) seu verbo auxiliar está no presente do indicativo.  

b) sua conjugação refere-se ao momento passado.  

c) seu verbo principal está no futuro do pretérito.  

d) seu complemento é “um problema”.  

e) seu sujeito é “o sedentarismo”. 

 

7. No dia seguinte fui à casa da filha do dono da livraria [...]. Não me mandou entrar. Olhando bem para 

meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte 

para buscá-lo. [...] Dessa vez nem caí; guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias 

seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas 

ruas como sempre e não caí nenhuma vez.  

Clarice Lispector. Felicidade Clandestina. RJ: ed. Rocco, 1998. p. 9. 

Marque a alternativa incorreta quanto à análise gramatical do texto.  

a) A ausência da vírgula para indicar o deslocamento da expressão adverbial sublinhada constitui erro 

de pontuação nos trechos: 1. No dia seguinte fui à casa da filha do dono da livraria [...]; 2. Dessa vez 

nem caí; 3. [...] os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, [...]  

b) A oração “Não me mandou entrar.” pode ser escrita, sem alteração de sentido, da seguinte forma: 

“Não mandou que eu entrasse.”  

c) O adjunto adverbial exigido pelo verbo “ir” tanto pode ser introduzido pela preposição “a”, conforme 

no texto, como pode ser introduzido pela preposição “em”: “No dia seguinte fui na casa da filha do 

dono da livraria [...]”.  

d) A locução verbal “havia emprestado”, no trecho “[...] disse-me que havia emprestado o livro a outra 

menina, [...]”, corresponde ao pretérito mais-que-perfeito composto, podendo, pois, ser substituído 

corretamente por “emprestara”, que é o pretérito mais-que-perfeito simples do verbo “emprestar”.  

e) O nome “amor” pode relacionar-se com complementos precedidos das preposições “a”, “de” e “por”. 

Em “[...] o amor pelo mundo me esperava [...]”, a preposição “por” pode ser substituída pela 

preposição “a”, sem que o sentido da expressão seja alterado. 
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8. Do lado de fora dos muros da Febem, a realidade da infância no Brasil é igualmente revoltante. Segundo 

dados do IBGE, 40% das crianças brasileiras entre zero e 14 anos vivem em condições miseráveis, ou 

seja, a renda mensal familiar não passa de metade do salário mínimo. O desafio é tão dramático que 

muita gente acaba dando de ombros, convencida de que se chegou a uma situação da qual não há 

retorno. É um erro. Neste momento, milhares de fundações e organizações não governamentais, ONGs, 

estão demonstrando como boas ideias, um pouco de dinheiro e muita disposição podem mudar essa 

realidade para melhor. Se elas conseguem realizar transformações positivas em universos limitados o 

bom senso indica que basta copiar o exemplo apropriado. Estima-se que só as fundações (...) estejam 

investindo 500 milhões de reais por ano numa infinidade de programas de cunho educacional, cultural, 

esportivo, de saúde, lazer e até mesmo de estímulo a iniciativas governamentais bem-sucedidas. Estão 

mostrando como é possível, se não resolver o problema de milhões, pelo menos prevenir o de centenas 

de milhares e recuperar outros tantos. 

“ESTÃO MOSTRANDO como é possível, se não resolver o problema de milhões, pelo menos prevenir O 

de centenas de milhares e recuperar outros tantos.” 

Analise o excerto. A locução verbal e o pronome destacados, no processo coesivo textual, referem-se, 

respectivamente, a: 

a) “fundações e organizações não governamentais.” 

b) “transformações” e “bom senso”. 

c) “fundações” e “estímulo”. 

d) “programas” e “desafio”. 

e) “iniciativas governamentais” e “retorno”. 
 

9. Assinale a opção que descreve corretamente UMA das ocorrências de formas verbais em fragmentos 

da obra "Os colegas": 

(1)  - Não vai dar pé, ninguém vai acreditar que você é dono deles. 

(2) - E o bom daquele sonho é que ela ia acordar e ver que tudo que tinha sonhado continuava a ser 

verdade. 

(3) - Pega a mangueira aí! 

- Desenrola! 

- Engata naquela torneira! 

- Abre a torneira todinha! 

a) Uso de locução verbal (ir + infinitivo) com o verbo auxiliar no imperfeito do indicativo em vez do 

futuro do pretérito. 

b) Uso do pretérito-mais-que-perfeito simples em vez do pretérito imperfeito do indicativo. 

c) Uso de formas do subjuntivo em vez do imperativo. 

d) Uso de locução verbal (ir + infinitivo) com o verbo auxiliar no imperfeito do indicativo em vez do 

imperfeito do indicativo. 

e) Uso de locução verbal (ir + infinitivo) com o verbo auxiliar no presente do indicativo em vez do 

presente do subjuntivo. 
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10. O menino da porteira 

Toda a vez que eu viajava  

Pela estrada de Ouro Fino,  

De longe eu avistava  

A figura de um menino,  

Que corria abri[r] a porteira  

Depois vinha me pedindo:  

– Toque o berrante, seu moço,  

Que é p’ra mim ficá[ar] ouvindo.  

 Luisinho, Limeira e Zezinha, 1955. 

Meu bem querer  

Meu bem-querer 

 É segredo, é sagrado,  

Está sacramentado  

Em meu coração.  

Meu bem-querer  

Tem um quê de pecado  

Acariciado pela emoção.  

Meu bem-querer, meu encanto,  

Tô sofrendo tanto, amor.  

E o que é o sofrer  

Para mim, que estou  

Jurado p’ra morrer de amor?  

Djavan. Alumbramento. Emi-Odeon, 1980. 

 

“O menino da porteira”, gravado em 1955, mostra-se como um significativo exemplo de projeção da 

linguagem oral cotidiana na poesia-canção popular brasileira. Observe o verso “Que é p’ra mim ficá[ar] 

ouvindo”, e compare-o com o verso “Pra mim, que estou”, de Djavan. Num deles ocorre um fato 

linguístico que a gramática normativa considera “erro de português”. A indicação do “erro” e a 

“correção” correspondente estão em:  

a) p’ra mim, de “O menino da porteira”, que deveria ser corrigida para p’ra eu, pois o pronome pessoal 

eu é objeto direto da locução verbal ficá ouvindo.  

b) para mim, de “Meu bem-querer”, que deveria ser corrigida para para eu, porque o pronome pessoal 

eu é sujeito do verbo estou.  

c) para mim, de “Meu bem-querer”, que deveria ser corrigida para p’ra eu, por analogia a p’ra morrer, 

do verso seguinte.  

d) p’ra mim, de “O menino da porteira”, que deveria ser corrigida para p’ra eu, uma vez que o pronome 

pessoal eu é sujeito da locução verbal ficá ouvindo.  

e) p’ra mim, de “O menino da porteira”, que deveria ser corrigida para para eu, por se tratar de uma 

locução adverbial. 
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Gabarito 

 

1. D 

No contexto, o verbo “julgar” adquire o valor semântico de supor, considerar, imaginar, enfatizando a 
dificuldade de reproduzir a realidade.   
 

2. C 

O termo “leviandade” constitui a resposta curta, transcrita em frase nominal, à pergunta anteriormente 

formulada (“Afirmarei que sejam absolutamente exatas?”). Fica subentendido pelo conjunto da própria 

estrutura que o narrador considera insensato atribuir qualidade de absoluta exatidão às lembranças do 

passado.  

 

3. C 

O narrador, perante as dúvidas quanto à composição da narrativa através do fluxo da memória (“Dúvidas 
terríveis nos assaltam”), formula uma série de interrogações na tentativa de encontrar uma resposta que 
acalme as suas inquietudes (“De que modo reagiram os caracteres em determinadas circunstâncias? O 
ato que nos ocorre, nítido, irrecusável, terá sido realmente praticado? Não será incongruência? Certo a 
vida é cheia de incongruências, mas estaremos seguros de não nos havermos enganado?”).   
 

4. A  

Se, na literatura, a “verossimilhança” (harmonia entre os elementos fantasiosos ou imaginários) é mais 
importante do que a verdade mesma, então a invenção narrativa mostra-se mais convincente se parecer 
contar uma história real.    
 

5. D 

No discurso direto, o verbo “entrasse” (pretérito imperfeito do subjuntivo” e a locução verbal “tinha visto” 

(pretérito mais que perfeito composto) seriam substituídos pelo imperativo afirmativo “entre” e pretérito 

perfeito do indicativo “viu”. 

 

6. A 

A locução é formada pelo auxiliar “ser”, no presente do indicativo, e pelo verbo principal “assumir”, no 

gerúndio. 

 

7. C 

O verbo ir é regido pela preposição “a”. Não seria correto, portanto, dizer “fui na”. 

 

8. A 

Era preciso apenas entender quem era o sujeito da locução verbal e a qual termo o pronome se referia. 

 

9. A  

A própria alternativa se justifica, porque apresenta a explicação gramatical correta. 

 

10. D 
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Os pronomes pessoais do caso reto sempre são sujeitos dos verbos. O pronome MIM não poderia ser 

sujeito, já que é oblíquo e funciona normalmente como objeto. 
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Verbos: modo indicativo, subjuntivo e imperativo 

 

Resumo 

 

Modo: caracteriza as diferentes maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que 

pretendemos dar a ele.  

Indicativo: expressa certeza de um fato.  
Ex.: Eu irei ao jogo. 

Subjuntivo: expressa dúvida, possibilidade, hipótese, condição.  
Ex.: Querem que eu vá ao jogo. Se eu fosse ao jogo, sairia mais cedo. Se eu for ao jogo, avisarei. 

Imperativo: expressa ordem, sugestão, súplica, pedido.  
Ex.: Empreste-me a borracha, por favor! Arrume essa bagunça! 

 

Tempo: indica o momento em que o processo verbal ocorre. Os tempos verbais podem ser simples (formados 

por apenas um verbo) ou compostos (formados pela locução “ter (ou haver) + particípio do verbo).  

 

Modo simples 

Modo indicativo 

 

Presente: Indica uma ação no momento da fala. 
Ex.: Eu acordo. Tu aprendes. Ele dorme. 

Pretérito imperfeito: Indica uma ação ocorrida anteriormente ao momento da fala, de continuidade, habitual. 
Ex.: Eu acordava. Tu aprendias. Ele dormia.  

Pretérito perfeito: Indica uma ação já realizada, concluída. 
Ex.: Eu acordei. Tu aprendeste. Ele dormiu. 

Pretérito mais-que-perfeito: Indica uma ação passada, concluída antes de outro fato (ambos no passado). 
Ex.: Eu acordara. Tu aprenderas. Ele dormira.  

Futuro do presente: Indica uma ação futura, que ainda irá acontecer.  
Ex.: Eu acordarei. Tu aprenderás. Ele dormirá. 

Futuro do pretérito: Indica uma ação futura em relação ao passado, ação que teria acontecido em relação a 
um fato já ocorrido no passado.  
Ex.: Eu acordaria. Tu aprenderias. Ele dormiria.  

 

Modo subjuntivo 

Presente: Expressa uma hipótese, desejo, suposição, dúvida que pode ocorrer no momento atual. 
Ex.: É conveniente que estudes para o exame. 

Pretérito imperfeito: Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Também usado para 
expressar condição e desejo. 
Ex.: Eu esperava que ele pegasse o carro. 
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Futuro: Enuncia um fato que pode ocorrer num momento futuro em relação ao atual. Também pode expressar 
possibilidade. 
Ex.: Quando ele vier à padaria, pegará as tortas. 

 

Compostos 

Modo indicativo 

Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do indicativo.  
Ex.: Eu tenho dito. 

Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do indicativo.  
Ex.: Eu tinha dito.  

Futuro do presente: o auxiliar é flexionado no futuro do presente do indicativo.  
Ex.: Eu terei dito. 

Futuro do pretérito: o auxiliar é flexionado no futuro do pretérito.  
Ex.: Eu teria dito. 

 

Modo subjuntivo 

Pretérito perfeito: o auxiliar é flexionado no presente do subjuntivo. 
Ex.: (Que) Eu tenha dito. 

Pretérito mais-que-perfeito: o auxiliar é flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. 
Ex.: (Se) Eu tivesse dito. 

Futuro: o auxiliar é flexionado no futuro do subjuntivo. 
Ex.: (Quando) Eu tiver dito. 

 

Formação do Imperativo 

Pronome Presente do 

Indicativo 
Imperativo 

Afirmativo 
Presente do 

Subjuntivo 
Imperativo 

Negativo 

Eu Corro (não existe) Que corra (não existe) 

Tu Corres (-s) →  Corre Que corras →  Não corras 

Ele 

(você) 
Corre Corra  ←  Que corra  →  Não corra 

Nós Corremos Corramos   ← Que corramos →  Não corramos 

Vós Correis (-s) →  Correi  Que correis →  Não correis 

Eles Correm Corram ←  Que corram →  Não corram 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-verbos-modo-indicativo-subjuntivo-e-imperativo-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=classes-gramaticais
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Exercícios 

 

1. A voz subterrânea  

 

Às vezes ouvia-se um canto surdo,  

que parecia vir debaixo da terra,  

Até que os homens da superfície,  

para desvendar o mistério,  

puseram-se o fazer escavações.  

Sim! eram os homens das minas,  

que um desabamento ali havia aprisionado.  

 

E ninguém suspeitava da sua existência,  

porque já haviam passado três ou quatro gerações!  

Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou: 

eles estavam cegos 

- todos, homens, mulheres, crianças.  

Eles estavam cegos... e cantavam!  

QUINTANA, Mário. Baú de espantos. 1. Ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.  

 

Os acontecimentos descritos por Quintana em seu texto podem ser postos em ordem cronológica pelo 

leitor: “havia aprisionado” > “ouvia-se” > “puseram-se”. Sobre os tempos verbais dessa relação, é 

CORRETO afirmar que 

a) o pretérito imperfeito do indicativo é o evento mais recente, uma vez que descreve um evento pontual 

no passado sem duração de tempo.  

b) o pretérito perfeito do indicativo representa o evento intermediário, já que denota uma ação cujo 

acontecimento é duradouro no passado.  

c) o pretérito imperfeito do indicativo descreve a ação mais passada em relação às outras duas, porque 

é o tempo verbal dos eventos contínuos.  

d) o pretérito-mais-que-perfeito composto do indicativo tem o mesmo valor do pretérito perfeito do 

indicativo, dado que indicam simultaneidade.  

e) o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo veicula o evento mais anterior, pois se refere a 

uma ação que acontece antes das outras.   

 

2. Uma das alternativas abaixo está errada quanto à correspondência no emprego dos tempos verbais. 

Assinale-a. 

a) Porque arrumara carona, chegou cedo à cidade. 

b) Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo à cidade. 

c) Embora arrume carona, chegará tarde. 

d) Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. 

e) Se arrumar carona, chegaria cedo à cidade. 
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3. Durante este período de depressão contemplativa uma coisa apenas magoava-me: não tinha o ar 

angélico do Ribas, não cantava tão bem como ele. Que faria se morresse, entre os anjos, sem saber 

cantar?  

Ribas, quinze anos, era feio, magro, linfático. Boca sem lábios, de velha carpideira, desenhada em 

angústia - a súplica feita boca, a prece perene rasgada em beiços sobre dentes; o queixo fugia-lhe pelo 

rosto, infinitamente, como uma gota de cera pelo fuste de um círio...  

Mas, quando, na capela, mãos postas ao peito, de joelhos, voltava os olhos para o medalhão azul do 

teto, que sentimento! que doloroso encanto! que piedade! um olhar penetrante, adorador, de enlevo, que 

subia, que furava o céu como a extrema agulha de um templo gótico!  

E depois cantava as orações com a doçura feminina de uma virgem aos pés de Maria, alto, trêmulo, 

aéreo, como aquele prodígio celeste de garganteio da freira Virgínia em um romance do conselheiro 

Bastos.  

Oh! não ser eu angélico como o Ribas! Lembro-me bem de o ver ao banho: tinha as omoplatas magras 

para fora, como duas asas!  

O ateneu. Raul Pompéia  

Na descrição, os verbos estão, em sua maioria no:  

a) presente do indicativo  

b) futuro do indicativo  

c) pretérito mais que perfeito do indicativo  

d) pretérito perfeito do indicativo  

e) pretérito imperfeito do indicativo 

 

4. Não há devida correlação temporal nas formas verbais em: 

a) Seria conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 

b) É conveniente que o leitor ficaria sem saber quem era Miss Dollar. 

c) Era conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 

d) Será conveniente que o leitor fique sem saber quem era Miss Dollar. 

e) Foi conveniente que o leitor ficasse sem saber quem era Miss Dollar. 

 

5. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas 

palavras mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza; dizia o 

rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem como as 

águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, 

se eu duvido que o rei dissesse tal palavra nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo 

escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal, porque é bonita; realmente, é bonita. Eu 

creio que o mar então batia na pedra, como é seu costume, desde Ulisses e antes. Agora que a 

comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos 
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de perto e do peito. E o escritor esquecia (salvo se ainda não era do seu tempo) esquecia o adágio: 

longe dos olhos, longe do coração.  

Machado de Assis, Dom Casmurro. 

No trecho, "... eu duvido que o rei dissesse tal palavra nem que ela seja verdadeira", o termo dissesse: 

expressa uma:  

a) continuidade.  

b) improbabilidade.  

c) simultaneidade.  

d) impossibilidade.  

e) alternância. 

 

6. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas 

e silenciosas no azul do céu, as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. Martim se 

embala docemente; e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. 

Lá o espera a virgem loura dos castos afetos; aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores.  

Iracema recosta-se langue ao punho da rede; seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, 

buscam o estrangeiro, e lhe entram n’alma. O cristão sorri; a virgem palpita; como o saí, fascinado pela 

serpente, vai declinando o lascivo talhe, que se debruça enfim sobre o peito do guerreiro.  

José de Alencar, Iracema. 

É correto afirmar que, no texto, o narrador:  

a) prioriza a ordem direta da frase, como se pode verificar nos dois primeiros parágrafos do texto.  

b) usa o verbo “correr” (2º parágrafo) com a mesma acepção que se verifica na frase “Travam das 

armas os rápidos guerreiros, e correm ao campo” (também extraída do romance Iracema).  

c) recorre à adjetivação de caráter objetivo para tornar a cena mais real.  

d) emprega, a partir do segundo parágrafo, o presente do indicativo, visando dar maior vivacidade 

aos fatos narrados, aproximando-os do leitor.  

e) atribui, nos trechos “aqui lhe sorri” e “lhe entram n’alma”, valor possessivo ao pronome “lhe”. 

 

7. Verifica-se o emprego de verbo no modo imperativo no seguinte trecho: 

a) “Se eles entram nos trilhos, rodam que é uma beleza. Se não entram, cruzem os braços.” 

b) “Minhas senhoras, seu Mendonça pintou o diabo enquanto viveu. Mas agora é isto.” 

c) “Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibi a aguardente.” 

d) “Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando de voltas.” 

e) “Não senhor, não procedi nem percorri. Tive abatimentos, desejo de recuar, contornei dificuldades: 

muitas curvas.” 

 

 

8.  
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As campanhas, de modo geral, sejam elas institucionais ou comerciais, buscam a adesão do 

interlocutor. Na figura acima, o principal recurso para atingir esse objetivo é: 

a) a relação temporal introduzida pela oposição entre os advérbios “hoje” e “amanhã”.  

b) o emprego de verbos no imperativo e do pronome de tratamento “você”. 

c) a analogia entre as pessoas do discurso “ela” e “eu” e a imagem de duas mulheres centralizada no 

texto.  

d) a orientação sobre a idade das meninas que devem ser vacinadas.  

e) a utilização de balões de fala, como recurso de intertextualidade como uma história em quadrinhos.  

 

9. Receita  

Ingredientes  

2 conflitos de gerações  

4 esperanças perdidas  

3 litros de sangue fervido  

5 sonhos eróticos  

2 canções dos Beatles  

 

Modo de preparar  

Dissolva os sonhos eróticos  

nos dois litros de sangue fervido  

e deixe gelar seu coração.  

 

Leve a mistura ao fogo,  

adicionando dois conflitos  

de gerações às esperanças perdidas.  

 

Corte tudo em pedacinhos  

e repita com as canções dos 
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Beatles o mesmo processo usado  

com os sonhos eróticos, mas desta  

vez deixe ferver um pouco mais e  

mexa até dissolver.  

 

Parte do sangue pode ser  

substituída por suco de  

groselha, mas os resultados  

não serão os mesmos.  

 

Sirva o poema simples  

ou com ilusões.  

BEHR, Nicolas. In: As bases da literatura brasileira. Porto Alegre: Editora AGE, 1999, p. 187 

Em relação aos recursos linguísticos mobilizados para alcançar os efeitos de sentido pretendidos, o 

texto caracteriza-se pelo emprego de:  

a) advérbios irônicos.  

b) locuções adverbiais.  

c) verbos no infinitivo.  

d) substantivos abstratos.  

e) verbos no imperativo 

 

10. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível 

recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa 

empresa. Paixão e amor por chocolate desde 1845.  
Veja. N. 2.340, 8 mai. 2013 (adaptado). 

O texto publicitário tem a intenção de persuadir o público-alvo a consumir determinado produto ou 

serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa 

linguisticamente marcada pelo uso de: 

a) conjunção (quando). 

b) adjetivo (irresistível). 

c) verbo no imperativo (descubra). 

d) palavra do campo afetivo (paixão). 

e) expressão sensorial (acariciando).   
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Gabarito 

 

1. E 

O pretérito mais-que-perfeito é utilizado para expressar o fato mais remoto, ou seja, um acontecimento 

no passado que se deu anteriormente a outro acontecimento, também no passado. Assim, temos que o 

aprisionamento se deu anteriormente às ações de ouvir e pôr-se.  

 

2. E 

O correto seria “se arrumasse carona”, porque o futuro do pretérito “chegaria” pede a combinação com 

o pretérito do subjuntivo. 

 

3. E 

O pretérito imperfeito aparece para descrever como eram as ações no passado, dando uma ideia de que 

foram daquela forma por um período de tempo. 

 

4. B 

A forma verbal que deveria ser substituída é “É conveniente que o leitor fique”. 

 

5. B 

A forma verbal “dissesse” apresenta a ideia de possibilidade improvável, característica do subjuntivo.  

 

6. D 

O presente do indicativo usado para descrever ações do passado é conhecido como presente histórico 

ou presente narrativo. Ele configura mais vivacidade ao texto e realça os acontecimentos. 

 

7. A 

Apenas a frase transcrita em [A] apresenta verbo no modo imperativo afirmativo, terceira pessoa do 

plural: “cruzem”.  

 

8. B 

As campanhas buscam convencer os interlocutores de algo. Assim, é comum a utilização de verbos no 

modo imperativo (que exprime uma ordem, conselho) e a identificação direta com o interlocutor por meio 

de pronomes (como o “você”).  

 

9. E  

O texto segue a estrutura de uma receita, tanto no formato, quanto na linguagem. Assim, faz bastante 

uso de verbos no imperativo (“dissolva”, “deixe”, “leve”, “corte”, etc).  

 

10. C 

Na primeira frase do texto publicitário, o uso do imperativo nos termos verbais “descubra” e “aproveite” 

configura o uso da função apelativa da linguagem sob a forma de convite, tentando persuadir o público-

alvo a consumir determinado tipo de chocolate.  

 



 
 

 

 

1 

Química 
 

Funções inorgânicas: sais 

 

Resumo 

 

Definição 

Sal é toda substância, que em solução aquosa, libera pelo menos um cátion diferente de H+ e um ânion 

diferente de OH-. 

XA X+ + A- 

Classificação  

Sal neutro: 

Não apresenta hidrogênio(H) ionizável e nem hidroxila(OH-) em sua composição. 

Ex.: NaCl, BaSO4 e CaCO3 

 

Sal ácido ou hidrogenossal: 

Apresenta H ionizável em sua composição. 

Ex.: NaHCO3, KHSO4 

 

Sal básico ou hidroxissal: 

Apresenta o ânion OH- em sua composição. 

Ex.: Ba(OH)Cl, Ca(OH)Br 

 

Sal hidratado: 

Possui moléculas de H2O associadas ao seu retículo cristalino. 

Ex.: CuSO4 . 5H2O 

CaSO4 . 2H2O 

 

Sal duplo: 

Sal que apresenta dois cátions diferentes(exceto o H ionizável), ou dois ânions diferentes(exceto OH-). 

Ex.: NaLiSO4 , AlSO4I 

 

Reação de neutralização 

Um sal pode ser obtido através de uma reação chamada reação de neutralização, que consiste em: 

ácido + base → sal + água 

 

Ex.: HCl + NaOH → NaCl + H2O  

 

Essa reação pode ocorrer de forma total ou parcialmente. 
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Neutralização total 

Ocorre quando um ácido e uma base reagem e a quantidade de H+ do ácido é estequiometricamente  igual a 

quantidade de OH- da base. 

 

Ex.: ácido + base → sal + água 

H2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2 H2O 

 

óxido básico + ácido  → sal + água 

CaO + 2HBr → CaBr2 + H2O 

 

óxido ácido + base → sal + água 

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 

 

óxido ácido + óxido básico → sal 

CO2 + CaO → CaCO3 

 

óxido anfótero + ácido → sal + água 

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O 

 

óxido anfótero + base → sal + água 

Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O  

 

 

Neutralização parcial 

Ocorre quando um ácido e uma base reagem e as suas quantidade de H+ e OH- são estequiometricamente 

diferentes. Produzindo um sal ácido ou um sal básico 

 

Ex.: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O 

HNO3 + Mg(OH)2 → MgOHNO3 + H2O 

 

Nomenclatura 

A nomenclatura de um sal será dada a partir do nome do ânion derivado do seu ácido formador. 

 

Para derivados de hidrácidos: 

nome do ânion + ETO de nome do cátion 

 

SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

ÍDRICO ETO 
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Ex.: NaCl → Cloreto de sódio 

KBr → Brometo de potássio 

 

Para derivado de oxiácidos: 

prefixo + nome do ânion + sufixo de nome do cátion 

NOX* PREFIXO SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

+1 ou +2 HIPO OSO ITO 

+3 ou +4 - OSO ITO  

+5 ou +6 - ICO ATO 

+7 PER ICO ATO 

* NOX do elemento central 

 

Cuidado!  

C+4, Si+4 e B+3 = ATO 

 

Ex.:  BaSO4 → Sulfato de bário 

NaClO → Hipoclorito de sódio 

CaCO3 → Carbonato de cálcio  

 

Formulação 

 

Ex.: Nitrato de cálcio 

Ca+2    e    NO-
3  =  Ca3(NO3)2 

 

Carbonato de magnésio 

Mg+2   e   CO3
-2   =   MgCO3 

 

Sulfato de sódio 

Na+     e    SO4
+2    = Na2SO4 

 

Cloreto de potássio 

K+      e    Cl-           = KCl 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-funcoes-inorganicas-sais/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=funcoes-inorganicas


 
 

 

 

4 

Química 
 

Exercícios 

 

1. Alguns produtos comercializados no mercado têm como principais componentes substâncias 

inorgânicas, nas quais o elemento químico sódio encontra-se presente. 

Na tabela abaixo, segue a relação de algumas dessas substâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa na qual encontram-se as fórmulas químicas das substâncias inorgânicas 

presentes nos produtos comercializados, na ordem que aparecem na tabela, de cima para baixo.  

    

   

 

2. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que podem atuar como sorventes do 

dióxido de enxofre  um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a 

ativação do calcário, por meio de calcinação, e a fixação do  com a formação de um sal de cálcio, como 

ilustrado pelas equações químicas simplificadas.  

 

Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de dessulfurização, a fórmula química do sal 

de cálcio corresponde a  

a) CaSO3   

b) CaSO4    

c) CaS2O8      

d) CaSO2   

e) CaS2O7    

   

 

 

 

Produtos comercializados Substâncias inorgânicas 

Água sanitária Hipoclorito de sódio 

Desentupidores de pia Hidróxido de sódio 

Sal de cozinha Cloreto de sódio 

Fermento químico  Hidrogenocarbonato de sódio 

Creme dental Fluoreto de sódio 
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3. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante e/ou 

agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção do gás cloro em solução de hidróxido de 

sódio mantida sob resfriamento, de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. As soluções 

comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de sódio, obtido 

como subproduto durante a formação do hipoclorito. 

Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito de sódio, clorato de sódio e cloreto 

de sódio são, respectivamente,   

  

 

 

4. A nomenclatura de um sal inorgânico pode ser derivada formalmente da reação entre um ácido e uma 

base. Assinale a alternativa que contém o sal formado pela neutralização total do ácido nítrico com 

hidróxido de sódio. 

a) NaNO3 

b) Fe(NO3)3 

c) Fe(NO2)3 

d) Fe(NO3)2 

e) NaNO2 

 

 

5. O carbonato de cálcio é um sal oxigenado capaz de sofrer decomposição térmica quando exposto a 

altas temperaturas. Assinale a alternativa que contém a fórmula do carbonato de cálcio 

a) CaCO3  

b) AlBO3  

c) CaCl2 

d) CaCO2   

e) Li2CO3  

 

 

6. Os pigmentos de tinta CdS, BaSO4 são denominados, na ordem dada: 

a) sulfito de cádmio e sulfito de bário. 

b) sulfato de cádmio e sulfito de bário.  

c) sulfeto de cádmio e sulfato de bário.  

d) tiossulfato de cádmio e sulfato de bário.  

e) sulfeto de cádmio e sulfito de bário.  
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7. Os compostos AgNO3, NH4OH e HClO4, são respectivamente: 

a) sal, base, base                 

b) ácido, base, sal                   

c) base, sal, base 

d) sal, base, ácido 

e) ácido, sal, ácido 

 

 

8. Os sais Na2B4O7 .10H2O, Mg(OH)Cl, NaKSO4 e NaHCO3 são classificados, respectivamente, como: 

a) sal hidratado, sal básico, sal duplo e sal ácido. 

b) sal básico, sal ácido, sal duplo e sal hidratado. 

c) sal hidratado, sal duplo, sal ácido e sal básico. 

d) sal básico, sal duplo, sal ácido e sal hidratado. 

e) sal hidratado, sal ácido, sal duplo e sal ácido. 

 

 

9. Considere os íons a seguir: 

Cátions: Li+ (lítio), NH4
+ (amônio), Mg2+ (magnésio) e Fe3+ (ferro III); 

Ânions: NO3
- (nitrato), SO4

2- (sulfato) e PO4
3- (fosfato). 

Assinale a alternativa que indica corretamente os nomes e as fórmulas de sais formados com esses 

íons: 

a) LiSO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

b) Li2SO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

c) Li2SO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), FePO4 (fosfato de ferro III). 

d) LiSO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), Fe3PO4 (fosfato de ferro). 

e) (NH4)2SO4 (sulfato de amônio), MgPO4 (fosfato de magnésio), LiNO3 (nitrato de lítio). 

 

 

10. O ácido fórmico, oficialmente conhecido como ácido metanóico, de fórmula bruta CH2O2, é o 

responsável pela irritação causada na pele humana, provocada pela picada das formigas. Qual das 

substâncias abaixo poderia ser aplicada na pele, a fim de atenuar este efeito irritante por neutralização 

de suas características ácidas? 
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Gabarito 

 

1. B 

Produtos comercializados Substâncias inorgânicas 

Água sanitária Hipoclorito de sódio -  (NaClO) 

Desentupidores de pia Hidróxido de sódio - (NaOH) 

Sal de cozinha Cloreto de sódio - NaCl 

Fermento químico  
Hidrogenocarbonato de sódio – 

NaHCO3 

Creme dental Fluoreto de sódio - NaF 

 

2. B 

CaO + SO2 + ½ O2 → CaSO4 

 

3. A 

HClO + NaOH →  NaClO 

HClO3 + NaOH → NaClO3 

HCl + NaOH → NaCl 

 

4. A 

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O 

 

5. A 

Ca(OH)2 + H2CO3  → CaCO3 + 2 H2O 

 

6. C 

Sulfeto de cádmio e sulfato de bário. Faça a reação entre o ácido e base correspondente para ajudar na 

nomenclatura. 

 

7. D 

AgNO3    → Ag+ + NO3
-    

NH4OH     → NH4
+ + OH-  

HClO4    → H+ + ClO4
- 

 

8. A 

Sal hidratado, sal básico, sal duplo e sal ácido. 

 

9. C 

Erros em negrito 

a) LiSO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

b) Li2SO4 (sulfato de lítio), Mg(SO4)2 (sulfato de magnésio), Fe(NO3)3 (nitrato de ferro III). 

c) Li2SO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), FePO4 (fosfato de ferro III). 

d) LiSO4 (sulfato de lítio), NH4NO3 (nitrato de amônio), Fe3PO4 (fosfato de ferro). 

e) (NH4)2SO4 (sulfato de amônio), MgPO4 (fosfato de magnésio), LiNO3 (nitrato de lítio). 
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10. A 

Mg(OH)2. Base + ácido → Sal + água  (reação de neutralização ou salificação) 
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Teorias ácido-base 

 

Resumo 

 

Afim de explicar a acidez e basicidade dos compostos químicos algumas teorias foram propostas ao longo 

da história da química. Essas três teoria ficaram conhecidas, em ordem cronológica, como: 

 

Teoria de Arrhenius 

Ácido: são compostos que, em água, sofrem ionização e liberam como único cátion o H+. 

HA ⇌ H+ + A- 

 

Ex.: HCl ⇌ H+ + Cl- 

 

Bases: são compostos que, em água, sofrem dissociação iônica e liberam como único ânion o OH-. 

XOH ⇌ X+ + OH- 

 

Ex.: NaOH ⇌ Na+ + OH- 

Força ácido-base 

 

 

Teoria de Bronsted-Lowry 

 

Ácido: são compostos capazes de ceder H+. 

Bases: são compostos capazes de receber H+. 

HCl + H2O  ⇌ H3O+ + Cl- 

 

HCl - capaz de ceder H+   Ácido 

H2O - capaz de receber H+ Base 

H3O+ - recebeu H+   Ácido conjugado 

Cl- - perdeu H+   Base conjugada 
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Obs.:  Ácido forte produz Base conjugada fraca 

Ácido fraco produz Base conjugada forte 

Base forte produz Ácido conjugado fraco 

Base fraca produz Ácido conjugado forte 

 

Teoria de Lewis  

Ácido: são compostos capazes de receber par de elétrons. 

Bases: são compostos capazes de ceder par de elétrons. 

NH3 + H2O ⇌ NH4
+ + OH- 

 

NH3 possui N que possui par de elétrons livre para ceder. 

H2O possui H que é capaz de receber o par de elétrons livre do N. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

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

 

1. De acordo com as teorias de Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis, diferentes substâncias podem ser 

reconhecidas como ácidos ou bases. Assinale a alternativa que apresenta substâncias classificadas 

como ácidos de acordo com as teorias de Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis, respectivamente.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

  

 

2. Analise a reação abaixo: 

 

 

Pela Teoria de Arrhenius,   e  são classificados, respectivamente, como:  

a) Ácido, base e sal.    

b) Ácido, ácido e base.    

c) Base, ácido e sal.    

d) Base, sal e ácido.    

e) Base, ácido e ácido.    

   

 

3. Na molécula da amônia, cada átomo de hidrogênio tem seu elétron comprometido na formação de uma 

ligação covalente com o nitrogênio. Por outro lado, o nitrogênio possui um par de elétrons não ligantes, 

representado por dois pontos (:). Existem várias teorias que definem substâncias como ácido e base. 

Uma delas é a teoria de Lewis que pode classificar o  como base por causa da:  

a) liberação de três íons  quando é dissolvido em água.    

b) doação do par de elétrons não ligantes a se combinar.    

c) aceitação de íons  ao reagir com     

d) liberação de íons  quando na forma gasosa reagir com gás     

e) formação de íons  quando solubilizado e água ao aceitar um elétron não-ligante a mais.    
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4. A questão a seguir refere-se a uma visita de Gabi e Tomás ao supermercado, com o objetivo de cumprir 

uma tarefa escolar. Convidamos você a esclarecer as dúvidas de Gabi e Tomás sobre a Química no 

supermercado. 

Tomás portava um gravador e Gabi, uma planilha com as principais equações químicas e algumas 

fórmulas estruturais.  

Sabe-se que a reação de formação do hidróxido de amônio do detergente que contém amoníaco, como 

o derramado por Gabi e Tomás, é expressa pela equação 

NH3 + H2O  NH4
+ + OH- 

 

Gabi e Tomás fizeram, então, as afirmativas abaixo. Dentre tais alternativas, está correto: 

a) O produto dessa reação se encontra altamente dissociado. 

b) A solução tem pH neutro. 

c) De acordo com Lewis, base é a substância capaz de doar próton. 

d) A reação produz um sal. 

e) De acordo com a teoria de Arrhenius, bases são substâncias que se dissociam em água, 

produzindo íons OH-. 

    

 

5. Em 1920, o cientista dinamarquês Johannes N. Brönsted e o inglês Thomas M. Lowry propuseram, 

independentemente, uma nova definição de ácido e base diferente do conceito até então utilizado de 

Arrhenius. Segundo esses cientistas, ácido é uma espécie química (molécula ou íon) capaz de doar 

próton  em uma reação. Já, a base é uma espécie química (molécula ou íon) capaz de receber 

próton  em uma reação. Abaixo está representada uma reação com a presença de ácidos e bases 

de acordo com a teoria ácido-base de Brönsted-Lowry. 

 

 

 

De acordo com essas informações, assinale a alternativa que possui, respectivamente, um ácido e uma 

base de Brönsted-Lowry.  

a)  e     

b)  e     

c)  e     

d)  e     

e)  e    
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6. Qual das substâncias abaixo pode ser uma base de Arrhenius? 

a) CH3COOH 

b) HCl 

c) KOH 

d) H2SO4 

e) CH3OH 

 

 

7. No conceito de ácido-base de Brönsted-Lowry, ácido é a espécie química que: 

a) cede prótons 

b) cede OH– 

c) recebe prótons 

d) recebe OH– 

e) cede um par de elétrons 

 

 

8. Segundo Arrhenius, Brönsted - Lowry e Lewis, uma base é, respectivamente: 

a) fonte de OH– em água, receptor de OH– , doador de 1 elétron 

b) fonte de OH– em água, receptor de H+ , doador de par de elétrons 

c) fonte de H+ em água, doador de H+ , doador de par de elétrons 

d) fonte de OH– em água, doador de H+ , receptor de par de elétrons 

e) fonte de H+ em água, receptor de H+ , receptor de par de elétrons 

 

 

9. Aplicando-se o conceito ácido – base de Bronsted-Lowry à reação a seguir equacionada, verifica-se 

que: 

HClO4 + H2SO4 → ClO4 – + H3SO4 + 

a) HClO4 e H2SO4 são ácidos. 

b) H2SO4 e ClO4 – são bases. 

c) H2SO4 é ácido e HClO4 é base. 

d) ClO4 – é base conjugada do H3SO4 + . 

e) H3SO4 + e H2SO4 são ácidos. 
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10. A sibutramina, cuja estrutura está representada, é um fármaco indicado para o tratamento da obesidade 

e seu uso deve estar associado a uma dieta e exercícios físicos. Com base nessa estrutura, pode-se 

afirmar que a sibutramina:  

 

a) é uma base de Lewis, porque possui um átomo de nitrogênio que pode doar um par de elétrons 

para ácidos.  

b) é um ácido de Brönsted-Lowry, porque possui um átomo de nitrogênio terciário.  

c) é um ácido de Lewis, porque possui um átomo de nitrogênio capaz de receber um par de elétrons 

de um ácido.  

d) é um ácido de Arrhenius, porque possui um átomo de nitrogênio capaz de doar próton. (E) é uma 

base de Lewis, porque possui um átomo de nitrogênio que pode receber um par de elétrons de um 

ácido.  

e) é uma base de Arrhenius, pois possui uma hidroxila ionizável.  
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Gabarito 

 

1. E 

H2SO4 → Libera H+ como único cátion em meio aquoso 

 HCl → é capaz de doar um próton ficando como Cl- 

NH4
+ → composto capaz de receber par de elétron 

 

2. A 

Ácidos liberam em solução aquosa como único cátion o H+; Bases em solução aquosa liberam com único 

ânion o OH-; Sais são compostos que em meio aquoso liberam um cátion diferente de H+ e um ânion 

diferente de OH-. 

 

3. B 

Bases de Lewis, são compostos capazes de ceder par de elétrons. 

 

4. E 

NaOH → Na+ + OH-  (na presença de H2O) 

 

5. B 

H3O + + Cl- → HCl + H2O 

 

6. C 

KOH em meio aquoso libera como único ânion OH- 

 

7. A 

Exemplo: HCl + H2O →  Cl- + H3O+ 

 

8. B 

Definição de cada uma das teorias ácido-base que abordamos previamente no resumo. 

 

9. B 

O H2SO4 é uma base e o ClO4 –  é uma base conjugada. 

 

10. A 

É uma base de Lewis, porque possui um átomo de nitrogênio que pode doar um par de elétrons para 

ácidos. Espécie doadora de par de elétrons → Base de lewis 
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Funções inorgânicas: óxidos, bases, sais e ácidos 

 

Resumo 

 

Óxidos 

Óxidos são compostos binários (2 elementos) nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. 

Por exemplo: H2O, CO2 , Fe2O3 , SO2 , P2O5 etc. 

Existem compostos binários com oxigênio onde ele não é o mais eletronegativo, então não pode ser 

considerado um óxido, são eles: 

OF2 e O2F2 que são considerados sais, pois nesse caso o flúor é o elemento mais eletronegativo, saindo assim 

da definição de óxidos. 

 

Classificação dos óxidos 

 

Óxidos básicos: São óxidos que reagem com a água, produzindo uma base, ou reagem com um ácido, 

produzindo sal e água, geralmente óxidos onde o metal tem nox +1,+2 ou +3. 

Exemplo: 

 

 

Nomenclatura dos óxidos básicos 

Quando o elemento forma apenas um óxido, nomeamos com a palavra óxido + o nome do elemento, exemplo: 

 

 

Caso o elemento forme mais de um óxido (nox variável), acrescentamos o sufixo ico(maior nox) ou oso 

(menor nox) ao nome do metal em questão, exemplo: 

 

 

 



 
 

 

 

2 

Química 

 

Podemos representar também com nome escrito com algarismos romanos: 

 

 

 

Outra forma de nomear os óxidos é usando algarismos romanos, exemplo: 

Fe2O3: Óxido de ferro III 

FeO: Óxido de ferro II 

CuO: Óxido de cobre II 

Cu2O: Óxido de cobre I 

 

Óxidos ácidos ou anidridos: São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma 

base, produzindo sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer ametal 

(excluindo os ametais dos óxidos neutros). 

 

Exemplo: 

 

 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu respectivo 

ácido. 

 

Exemplo:   SO3 + H2O → H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água → Ácido sulfúrico 

 

Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 
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Nox+1: Anidrido Hipo....oso 

Nox +3: Anidrido....oso 

Nox +5: Anidrido....ico 

Nox +7: Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O: Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3: Anidrido cloroso 

Cl2O5: Anidrido clórico 

Cl2O7: Anidrido Perclórico 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2 — anidrido carbônico  

B2O3 — anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), produzindo 

ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 

 

 

 

Óxidos anfóteros: Podem se comportar ora como óxido básico, ora como óxido ácido, onde o metal pode ter 

nox +3 ou +4(exceção do Zn,Pb,Sn) ou o oxigênio estar ligado a um ametal(excluindo os ametais dos óxidos 

neutros). 

 

 

Os óxidos anfóteros são, em geral, sólidos, iônicos, insolúveis na água. Os mais vistos em provas ou 

vestibulares são: 

 ZnO; Al2O3; SnO ; SnO2 ; PbO ; PbO2; As2O3; As2O5; Sb2O3 e Sb2O5 . 
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Nomenclatura dos óxidos anfóteros 

A nomenclatura é idêntica à dos óxidos básicos:  

ZnO —óxido de zinco  

SnO2 —óxido estânico ou óxido de estanho IV, ou dióxido de estanho  

SnO —óxido estanoso ou óxido de estanho II, ou (mono) óxido de estanho 

 

Óxidos neutros: São óxidos que não reagem com água, nem com ácidos nem com bases. Existem muito 

poucos óxidos com essa classificação, os exemplos mais comuns são:  

 

CO - monóxido de carbono  

N2O -óxido nitroso  

NO - óxido nítrico 

 

Obs: Muitos autores consideram a água(H2O) um óxido neutro.  

 

Óxidos duplos, mistos ou salinos: São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros 

óxidos, do mesmo elemento químico, onde seu nox equivale a 8/3. 

Exemplo: 

 

Para dar nome aos óxidos duplos, mistos ou salinos, devemos seguir esta regra: 

Tetraóxido + de + nome do elemento + tri = nome do elemento ligado ao Oxigênio 

  

Exemplos: 

Fe3O4 = Tetraóxido de triferro 

Pb3O4 = Tetraóxido de trichumbo 

Mn3O4 = Tetraóxido de trimanganês 

 

Peróxidos: São óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada (H2O2). 

Exemplo: 

 

A nomenclatura é feita com a própria palavra peróxido. Por exemplo:  

Na2O2 - Peróxido de sódio 

 

E os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio, e utilizando metais da família 1A e 2A. 

 

Superóxidos: São óxidos onde o nox do oxigênio é -½ (ao invés do comum -2), além de serem formados 

por esses compostos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

A nomenclatura dos superóxidos baseia-se na seguinte regra:  

Superóxido + de + nome do elemento que acompanha o oxigênio 
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Exemplo: 

K2O4: Superóxido de potássio 

Na2O4: Superóxido de sódio 

CaO4: Superóxido de cálcio 

MgO4:Superóxido de magnésio 

SrO4: Superóxido de estrôncio 

 

Bases 

Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água sofrem 

dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila (OH-). 

XOH  X+
 + OH- 

 
Classificação  
 
Quanto ao número de hidroxilas: 
Em função do número de hidroxilas (OH-) liberadas quando sofrem dissociação iônica, uma base pode ser 
classificada como: 
 
▪ Monobase - libera uma ânion OH-  

Ex.: NaOH  Na+ + OH- 
 
▪ Dibase - libera dois ânions OH-  

Ex.: Mg(OH)2  Mg+2 + 2 OH- 
 
▪ Tribase - libera três ânions OH-  

Ex.: Al(OH)3  Al+3 + OH- 
 
▪ Tetrabase - libera quatro ânions OH-  

Ex.: Pb(OH)4  Pb+4 + OH- 
 
 
Quanto à solubilidade em água 
Solubilidade de uma base é a propriedade que indica o quanto uma base é capaz de se dissolver em água, ela 

pode ser classificada como: 

▪ Solúvel: Possui grande capacidade de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos da 
família IA e NH4

+. 

▪ Parcialmente solúvel: Pouco capaz de se dissolver em água. São as bases formadas por elementos da 
família IIA. 

▪ Insolúvel: Não é capaz de se dissolver em água.  São as bases formadas pelos demais elementos. 
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Quanto a força 
A força de uma base é dada pela sua capacidade de liberar OH- (sofrer dissociação iônica) quando colocadas 

em presença de água, quanto maior a quantidade de OH- liberados, maior será a força da base.  

▪ Forte: São as bases formadas por elementos do grupo 1 e 2 

▪ Fraca: São as bases formadas pelos demais elementos. 

IMPORTANTE: As bases formadas por Mg (OH)2 e Be(OH)2, que são elementos do grupo 2, são consideradas 
insolúveis e fracas. 
 
Nomenclatura 
Elementos com NOX fixo:  
Família IA, IIA, Ag+1, Zn+2, Cd+2, Al+3 e  NH4

+. 
 
Hidróxido de nome do elemento  
Ex.:  NaOH - Hidróxido de sódio 

Mg(OH)2 - Hidróxido de magnésio 
Al(OH)3 - Hidróxido de alumínio 

 
Elementos com NOX variável: 
Fe, Co, Ni = +2 ou +3 
Cu, Hg = +1 ou +2 
Au = +1 ou +3 
Pb, Pt, Sn = +2 ou +4 
 
Hidróxido de nome do elemento + NOX(em romanos) 
ou 
Hidróxido de nome do elemento + sufixo OSO (menor NOX) / sufixo ICO (maior NOX) 
 
Ex.:  CuOH - Cu com nox +1 - Hidróxido de cobre I ou Hidróxido cuproso 

Cu(OH)2 - Cu com nox +2 - Hidróxido de cobre II ou Hidróxido cúprico 
 

Pb(OH)2 - Pb com nox +2 - Hidróxido de chumbo II ou Hidróxido plumboso 
Pb(OH)4 - Pb com nox +4 - Hidróxido de chumbo IV ou Hidróxido plúmbico 

 

Formulação das bases 
Quando precisamos montar a fórmula de uma base a partir de seu nome, basta unir o cátion desejado ao 
ânion OH- . 
Note que a carga total do OH-

  deverá anular a carga total do cátion. 
 
Ex.: Hidróxido de cálcio  

Ca+2 e OH-  
logo para anular a carga +2 do cálcio precisamos de 2 ânions OH- 
Ca+2

  +  2OH-  → Ca(OH)2 
 

Hidróxido férrico 
Fe+3 e OH-  
logo para anular a carga +3 do ferro precisamos de 3 ânions OH - 
Fe+3

  +  3OH-  → Fe(OH)3 
 

 

 



 
 

 

 

7 

Química 

 

Ácidos 

Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água sofrem 

ionização, liberando como único cátion o H+. 
 

HA  H+ + A- 
 

HAO  H+ + AO- 
 

Classificação  
Quanto a presença de oxigênio 
Inicialmente os ácidos podem ser separados em duas categorias para serem estudadas, os Oxiácidos (que 

possuem oxigênio em sua molécula) e Hidrácidos (que NÃO possuem oxigênio em sua molécula). 

 
Ex.:  Hidrácidos = HCl, HF, HCN. 

Oxiácidos = H2SO4, HClO, H3PO4 
 
 
Quanto ao número de H+ 
Em função do número de íons H+ liberados quando sofrem ionização, uma ácido pode ser classificada como: 
 
▪ Monoácido - libera uma cátion H+  

Ex.: HCl   H+ + Cl- 
 
▪  Diácido - libera dois cátions H+   

Ex.: H2SO4  2H+  + SO4
-2 

 
▪ Triácido - libera três cátions H+    

Ex.: H3PO4  3H+  + PO4
+3 

 
▪ Tetrácido - libera quatro cátions H+ 

Ex.: H4SiO4  4H+  + SiO4
+4 

 
 
IMPORTANTE! 
 
Os ácidos formados por P, As e Sb com fórmulas: 
 
H3XO3 - são diácidos 
H2XO3 - são monoácidos  
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Quanto a força 
 A força dos ácidos é dada pelo seu grau de ionização(α). O grau de ionização é relação entre o número 

de moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas que produziram íons. 

 

 
 
Os Hidrácidos mais comuns são classificados como: 
 
Forte → HCl, HBr e HI 
Moderado → HF 
Fraco → os demais 
  
Os Oxiácidos mais comuns são classificados da seguinte forma: 
 

 
 
Forte → x > 1 
Moderado → x = 1 
Fraco → x < 1 
 

Nomenclatura 
 
Nomenclatura para Hidrácidos: 

Ácido nome do elemento + ídrico 
 
Ex.:  HCl - Ácido clorídrico 

HI - Ácido Iodídrico 
HCN - Ácido cianídrico 
 
 

Nomenclatura para Oxiácidos 

 
 

Cuidado!  
 
C+4, Si+4 e B+3 = ICO 
 
Ácido prefixo + nome do elemento central + sufixo 
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Ex.:  H2SO4 - S+6 - Ácido sulfúrico 
H3PO4 - P+5 -  Ácido fosfórico 
H2CO3 - C+4 - Ácido carbônico 

 

 

Sais 

Sal é toda substância, que em solução aquosa, libera pelo menos um cátion diferente de H+ e um ânion 

diferente de OH-. 

 
 
 
 

Classificação  

Sal neutro: 
Não apresenta hidrogênio(H) ionizável e nem hidroxila(OH-) em sua composição. 

Ex.: NaCl, BaSO4 e CaCO3 
 
Sal ácido ou hidrogenossal: 
Apresenta H ionizável em sua composição. 

Ex.: NaHCO3, KHSO4 
 
Sal básico ou hidroxissal: 
Apresenta o ânion OH- em sua composição. 

Ex.: Ba(OH)Cl, Ca(OH)Br 
 
Sal hidratado: 
Possui moléculas de H2O associadas ao seu retículo cristalino. 

Ex.:  CuSO4 . 5H2O 
CaSO4 . 2H2O 

 
Sal duplo: 
Sal que apresenta dois cátions diferentes(exceto o H ionizável), ou dois ânions diferentes(exceto OH-). 

Ex.: NaLiSO4 , AlSO4I 
 
 

Reação de neutralização 
Um sal pode ser obtido através de uma reação chamada reação de neutralização, que consiste em: 
 

ácido + base → sal + água 

 
Ex.: HCl + NaOH → NaCl + H2O  
 
Essa reação pode ocorrer de forma total ou parcialmente. 
 
Neutralização total 
Ocorre quando um ácido e uma base reagem e a quantidade de H+ do ácido é estequiometricamente  igual a 

quantidade de OH- da base. 

 
 
 

XA X+ + A- 
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Ex.: ácido + base → sal + água 
H2SO4 + Mg(OH)2 → MgSO4 + 2 H2O 
 
óxido básico + ácido  → sal + água 
CaO + 2HBr → CaBr2 + H2O 
 
óxido ácido + base → sal + água 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 
 
óxido ácido + óxido básico → sal 
CO2 + CaO → CaCO3 
 
óxido anfótero + ácido → sal + água 
ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O 
 
óxido anfótero + base → sal + água 
Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O  

 
 
Neutralização parcial 
Ocorre quando um ácido e uma base reagem e as suas quantidade de H+ e OH- são estequiometricamente 

diferentes. Produzindo um sal ácido ou um sal básico 

 
Ex.:  H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O 

HNO3 + Mg(OH)2 → MgOHNO3 + H2O 
 
 

Nomenclatura 
A nomenclatura de um sal será dada a partir do nome do ânion derivado do seu ácido formador. 
 
 
Para derivados de hidrácidos: 
 

 nome do ânion + ETO de nome do cátion 

 

SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

ÍDRICO ETO 

 
Ex.: NaCl → Cloreto de sódio 

  KBr → Brometo de potássio 
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Para derivado de oxiácidos: 
 

prefixo + nome do ânion + sufixo de nome do cátion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* NOX do elemento central 
 

Cuidado!  
C+4, Si+4 e B+3 = ATO 

 
Ex.:  BaSO4 → Sulfato de bário 

NaClO → Hipoclorito de sódio 
CaCO3 → Carbonato de cálcio  

 
 

Formulação 
  

 
Ex.: Nitrato de cálcio 

Ca+2 e NO-
3   =   Ca3(NO3)2 

 
Carbonato de magnésio 
Mg+2 e CO3

-2 =   MgCO3 
 
Sulfato de sódio 
Na+ e SO4

+2 =    Na2SO4 
 
Cloreto de potássio 
K+      e  Cl-        =    KCl 

  

NOX* PREFIXO SUFIXO ÁCIDO SUFIXO SAL 

+1 ou +2 HIPO OSO ITO 

+3 ou +4 - OSO ITO  

+5 ou +6 - ICO ATO 

+7 PER ICO ATO 
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Exercícios 

 

1. O calcário é uma rocha constituída de  e muito utilizado na obtenção de cal viva  através 

da reação equacionada abaixo. A cal viva formada é aplicada em pinturas e em contato com a água 

forma a cal hidratada. Sobre o sistema proposto, assinale o que for correto.  

 

 

(01) A cal hidratada é     

(02) O  é um anidrido.    

(04) Os nomes dos compostos  e  são, respectivamente, carbonato de cálcio e peróxido 

de cálcio.    

(08) A reação apresentada é uma reação de deslocamento ou simples troca.    

(16) O dióxido de carbono é um óxido ácido.  

Soma: (      )   
   

 
2. Os derivados de petróleo e o carvão mineral utilizados como combustíveis podem conter enxofre, cuja 

queima produz dióxido de enxofre. As reações do dióxido de enxofre na atmosfera podem originar a 

chuva ácida. Sobre o sistema proposto, assinale o que for correto.  

Dados:   e    

(01) A chuva ácida causa corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais utilizados em 

monumentos e construções.     

(02) Na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma em trióxido de enxofre 

     
(04) O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre são óxidos básicos.     

(08) O único ácido formado na atmosfera é o ácido sulfúrico      

(16) O ácido sulfúrico é classificado como ácido de Lewis, porque doa prótons na reação com uma 

base.    

Soma: (      ) 
   

 
3. A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro resultantes da corrosão desse metal. Outros óxidos 

metálicos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a 

superfície do metal. Um deles é o óxido formado pelo elemento químico do grupo 13, pertencente ao 

terceiro período da Classificação Periódica dos Elementos. 

Escreva a fórmula química desse óxido protetor e classifique-o quanto ao tipo de óxido.  
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4. O tratamento de água contaminada por metais pesados como ferro (III), chumbo (II) e cádmio, pode ser 

feito por alcalinização, que formam bases insolúveis desses metais. A alcalinização pode ser feita pela 

adição de cal  ou barrilha  
 

A cal reage com água, formando uma base, e a barrilha sofre hidrólise, produzindo  e um gás. 

Escreva a fórmula da base formada pela hidratação da cal e a fórmula do gás produzido pela hidrólise 

da barrilha. 

 

5. Considerando as representações abaixo, assinale o que for correto quanto às ligações químicas desses 
compostos:  
Dados:  

 
 

I. H2S 

II. O2 

III. CaCl2 

IV. KI  

 
(01) O composto III é um sal inorgânico formado por ligação iônica.    

(02) O composto II tem moléculas de geometria linear formadas por ligação covalente apolar.    

(04) O composto I é um ácido inorgânico com ligações do tipo covalente polar.    

(08) O composto IV, quando puro, é um líquido à temperatura ambiente e essa característica se deve 
ao tipo de ligação química apresentada.    

Soma: (     ) 
   

 
6. Assinale o que for correto.  

(01) Segundo Arrhenius, uma substância molecular dissolvida em água não pode conduzir corrente 
elétrica.    

(02) Substâncias ácidas geralmente possuem sabor adstringente (amarram a boca) enquanto que as 
bases possuem sabor azedo.    

(04) O ácido fosforoso tem a fórmula     

(08) O ácido ortocrômico tem a fórmula     

(16) O ácido fluorídrico tem a propriedade de corroer o vidro.    

Soma: (      ) 
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7. Alimentos estão sendo quimicamente adulterados por alguns fabricantes. Isso tem ocorrido a fim de 

baratear os custos de fabricação e de lucrar com as vendas ou por falhas no processo de envasamento 

do produto. Exemplo disso é o caso de um achocolatado que foi colocado no mercado com pH de 13,3 

(básico), equivalente ao de produtos de limpeza, como soda cáustica (NaOH) e água sanitária 

 sendo que o pH do achocolatado deveria estar próximo de 7 (neutro).  
 

A partir dessas considerações, assinale o que for correto.  

(01) Em relação ao caso exemplificado, no processo de envasamento do produto, as tubulações foram 

lavadas com soda cáustica, uma base de Arrhenius que pode tornar o achocolatado básico.    

(02) O caso do achocolatado poderia ter sido evitado por meio de uma análise do produto, utilizando 

papel de tornassol (indicador ácido-base), sendo que o papel de tornassol vermelho, em contato 

com o achocolatado citado no texto acima, ficaria de coloração azul.    

(04) O óxido de cálcio (CaO – cal viva) é considerado um óxido ácido.    

(08) Considerando que a basicidade do achocolatado deveu-se à presença de NaOH, essa basicidade 

pode ser neutralizada utilizando quantidade equivalente de ácido carbônico (H2CO3).    

(16) O leite é um dos alimentos que mais sofre adulteração química, e isso ocorre, algumas vezes, pela 

adição de água oxigenada, H2O2(aq), sendo que a adição dessa substância torna o leite ácido.    

Soma: (      ) 
 
 

8. A nomenclatura de um sal inorgânico pode ser derivada formalmente da reação entre um ácido e uma 

base. Assinale a coluna 2 (que contém as fórmulas dos sais produzidos) de acordo com sua 

correspondência com a coluna 1 (que contém os pares ácido e base). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna 2, de cima para baixo.  

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

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

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

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

e) 4, 3, 1, 5, 2. 
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9. Até os dias de hoje e em muitos lares, a dona de casa faz uso de um sal vendido comercialmente em 

solução aquosa com o nome de água sanitária ou água de lavadeira. Esse produto possui efeito 

bactericida, fungicida e alvejante. A fabricação dessa substância se faz por meio da seguinte reação: 

 

Considerando a reação apresentada, os sais formados pelas espécies A e B são denominados, 

respectivamente:  

a) hipoclorito de sódio e cloreto de sódio  

b) cloreto de sódio e clorato de sódio  

c) clorato de sódio e cloreto de sódio 

d) perclorato de sódio e hipoclorito de sódio  

e) hipoclorito de sódio e perclorato de sódio 
 
 

10. Associe as fórmulas aos seus respectivos nomes, numerando a coluna da direita de acordo com a da 
esquerda 

 
A alternativa que contém a associação correta é:  

a) 6 – 1 – 7 – 2 – 5  

b) 8 – 1 – 7 – 2 – 5  

c) 3 – 6 – 7 – 4 – 1  

d) 8 – 6 – 4 – 2 – 5 

e) 6 – 4 – 2 – 3 – 7 
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Gabarito 

 

1. 01 +16 = 17. 

(01) Correta. A cal hidratada é  

 

(02) Incorreta. O  é um óxido básico. 

 

(04) Incorreta. Os nomes dos compostos  e  são, respectivamente, carbonato de cálcio e 
óxido de cálcio. 

(08) Incorreta. A reação apresentada é uma reação de decomposição ou análise.  

(16) Correta. O dióxido de carbono é um óxido ácido, pois misturado à água forma ácido carbônico.   
 

2. 01 + 02 = 03. 
(01) Correta. A chuva ácida causa corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais utilizados em 

monumentos e construções. 

Por exemplo:     
 

(02) Correta. Na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma em trióxido de 

enxofre  
 

(04) Incorreta. O dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre são óxidos ácidos, pois em contato com água 
formam estes tipos de compostos. 

(08) Incorreta. As reações do dióxido de enxofre na atmosfera podem originar a chuva ácida de ácido 
sulfúrico ou ácido sulfuroso. 

(16) Incorreta. O ácido sulfúrico é classificado como ácido de Bronsted-Lowry, porque doa prótons na 
reação com uma base.   

 

3. O elemento químico do grupo 13, pertencente ao terceiro período da Classificação Periódica dos 

Elementos, é o alumínio:    

 

4. Teremos: 
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5. 01 + 02 + 04 = 07. 

(01) Correta. O  é um sal inorgânico, que apresenta um metal em sua fórmula, sendo, portanto, 

um composto iônico. 

(02) Correta. O composto formado por  possui geometria linear (formado por 2 átomos apenas) e 

como são átomos iguais a ligação será covalente apolar. 

(04) Correta. O ácido sulfídrico é um ácido inorgânico, com geometria angular, cuja resultante será 

diferente de zero, portanto um composto polar. 

(08) Incorreta. O iodeto de potássio é formado por ligações iônicas, sendo assim, possui altos pontos 

de fusão e ebulição, sendo, portanto, um composto sólido a temperatura ambiente.   

 
6. 04 + 16 = 20. 

(01) Incorreta. Segundo Arrhenius, substâncias moleculares dissolvida em água, que sofram ionização, 
como os ácidos, podem conduzir corrente elétrica. 

(02) Incorreta. Substâncias ácidas geralmente possuem sabor azedo, enquanto que as bases possuem 

sabor adstringente. 

(04) Correta. O ácido fosforoso tem a fórmula  

(08) Incorreta. O ácido ortocrômico tem a fórmula  

(16) Correta. O ácido fluorídrico tem a propriedade de corroer o vidro. Generalizando: 

   

 
7. 01 + 02 = 03. 

Em relação ao caso exemplificado, no processo de envasamento do produto, as tubulações foram 

lavadas com soda cáustica, uma base de Arrhenius que pode tornar o achocolatado básico devido à 

liberação de ânions OH-. 
O caso do achocolatado poderia ter sido evitado por meio de uma análise do produto, utilizando papel 

de tornassol (indicador ácido-base), sendo que o papel de tornassol vermelho, em contato com o 

achocolatado citado no texto acima, ficaria de coloração azul. 
O óxido de cálcio (CaO – cal viva) é considerado um óxido básico. 
Considerando que a basicidade do achocolatado deveu-se à presença de NaOH, essa basicidade pode 

ser neutralizada utilizando a metade da quantidade de ácido carbônico (H2CO3). 
O leite é um dos alimentos que mais sofre adulteração química, e isso ocorre, algumas vezes, pela adição 

de água oxigenada, H2O2(aq), sendo que a adição dessa substância tem ação fungicida e bactericida. 

 

8. A 
1. Ácido nítrico com hidróxido ferroso. 

HNO3 + Fe(OH)2 
2. Ácido nítrico com hidróxido férrico.  

HNO3  + Fe(OH)3 
3. Ácido nítrico com hidróxido de sódio.  

HNO3 + NaOH 
4. Ácido nitroso com hidróxido de sódio.  

HNO2 + NaOH 
5. Ácido nitroso com hidróxido férrico. 

HNO2 + Fe(OH)3 
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9. A 
hipoclorito de sódio e cloreto de sódio 

 
10. A 
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Métodos de raciocínio: indução e dedução 

Resumo 

 

Depois de uma aula sobre o parágrafo de desenvolvimento, é comum aprofundar um pouco mais a 

ideia de argumentação e suas formas de construção. Desta vez, trataremos das formas de raciocinar num 

texto dissertativo-argumentativo. Na verdade, nosso objetivo, aqui, é identificar maneiras de organizar o que 

já está pronto na nossa cabeça. Afinal, todo mundo raciocina, né? O que nós precisamos, então, é conhecer 

métodos para deixar esse raciocínio mais evidente e, é claro, convincente. É como num quebra cabeça: muitas 

vezes, você sabe o resultado final daquele jogo. O problema é conseguir montá-lo de forma que, 

organizadamente, se alcance esse resultado. Hoje, falaremos de dois dos métodos de raciocínio mais 

interessantes para a sua redação – e para as questões de prova que cobram suas construções! Você sabe 

quais são eles? 

  

1. Dedução 

  

Vamos começar pela Dedução. O método dedutivo costuma ser o mais famoso por um motivo muito 

simples: todo mundo conhece o imbatível raciocínio de Aristóteles sobre Sócrates. Você não? Então veja: 

  

Todo homem é mortal; ora, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. 

  

Você, com certeza, já ouviu falar nisso. Esse é um exemplo bem básico de como funciona o método 

dedutivo. A dedução é aquela que se organiza do geral para o particular, ou seja, parte de uma verdade 

universal, geral, para chegar a afirmações e conclusões mais individuais. Tal ideia geral é conhecida como 

premissa inicial, ou premissa maior. Depois disso, com uma ou mais premissas intermediárias (menores), é 

possível chegar a uma conclusão, de caráter particular. Vamos ver um exemplo? 

  

Premissa inicial: Fontes de informação são capazes de trazer transformação à vida humana. 

Premissa intermediária: Ora, a leitura é uma inegável fonte de informação. 

Conclusão: Logo, a leitura é capaz de trazer transformação à vida humana. 

  

Podemos ver, no exemplo acima, um raciocínio essencialmente dedutivo, já que se parte de uma 

verdade universal, atingindo todas as fontes de informação, passando por premissas intermediárias e 

atingindo uma conclusão particular. 

  

E o silogismo? 

  

Essa observação é muito importante! Tanto o caso que acabamos de observar quanto o raciocínio 

construído por Aristóteles são exemplos do que conhecemos como silogismo, uma espécie do raciocínio 
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dedutivo. É formado por duas — e apenas duas — premissas, conhecidas como Premissa Maior e Premissa 

Menor. A conclusão, como discutimos no início, mantém seu caráter particular. 

 

Por fim, cabe analisar as vantagens e desvantagens do raciocínio dedutivo, de forma que você, aluno, 

seja capaz de identificar o que utilizar em qual momento do texto e de que forma apresentar sua 

argumentação. Como principal vantagem, está o fato de, se escolhidas boas premissas, a conclusão atingida 

ser inquestionável. Por outro lado, a desvantagem está – principalmente em textos dissertativos – na 

previsibilidade existente no processo de construção do raciocínio. Trabalhar muito a argumentação, 

transformando a conclusão em uma persuasiva apresentação da opinião, é o grande desafio. Mas nós 

estamos aqui para isso, né? 

  

2. Indução 

  

Agora, pense em tudo o que você aprendeu na dedução, inverta e você terá a indução. Ok, não é tão 

simples assim, mas é quase isso. A indução é caracterizada por partir de afirmações particulares, individuais, 

e atingir conclusões gerais, universais. 

  

Os livros são capazes de trazer transformações à vida humana. A televisão, o jornal, o rádio e outros meios 

também o são. 

Ora, os livros, a televisão, o jornal, o rádio e outros meios constituem fontes de informação. 

Logo, as fontes de informação são capazes de trazer transformações à vida humana. 

  

Assim como na dedução, a indução também apresenta vantagens e desvantagens. O principal 

benefício desse tipo de raciocínio é o fato de ele permitir que se faça novas descobertas por meio de sua 

apresentação. As grandes invenções da humanidade surgiram a partir de raciocínios essencialmente 

indutivos. Por outro lado, a maior desvantagem que podemos apontar está no fato de que o método indutivo 

atua no campo das probabilidades, ou seja, se uma das evidências não for condizente com a verdade universal 

anunciada, todo o raciocínio deve ser revisto. Fique atento a isso, ok? 
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Exercícios 

 

1.  

 

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? 

a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor. 

b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica. 

c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. 

d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. 

e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. 

 

2.  
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Antonio Prata, ao comentar o ataque ao jornal Charlie Hebdo, construiu uma série de variações do 

argumento típico do método dedutivo, conhecido como “silogismo” e normalmente organizado na 

forma de três sentenças em sequência. 

 

A organização do silogismo sintetiza a estrutura do próprio método dedutivo, que se encontra melhor 

apresentada em: 

a) premissa geral -  premissa particular - conclusão 

b) premissa particular - premissa geral - conclusão 

c) premissa geral - segunda premissa geral - conclusão particular 

d) premissa particular - segunda premissa particular - conclusão geral 

 

3.  
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ler nos faz mais felizes. É um caminho para o autoconhecimento, e o exercício constante de 

autoconhecimento é um caminho para a felicidade. 

  

Neste argumento, Rodrigo Lacerda formula uma premissa geral e uma premissa particular, para 

relacioná-las na conclusão. 

Essa estrutura caracteriza o argumento como: 

a) indutivo 

b) dialético 

c) dedutivo 

d) comparativo 

 

4. De maneira geral, é possível afirmar que dois raciocínios lógicos essenciais podem ser empregados 

quando se realiza uma argumentação: indução e dedução. Leia o parágrafo a seguir, elaborado em uma 

redação cujo tema era “a educação como meio de combater a violência”, e identifique qual (quais) o(s) 

raciocínio(s) utilizado(s): 

  

“Nesse sentido, a educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. Em pesquisa 

recente da Unesco, identificou-se que o percentual do PIB investido por um país em educação é 

inversamente proporcional às suas taxas de criminalidade, comprovando uma sensação comum a 

estudiosos. O Brasil, com escolas decadentes, é um triste exemplo dessa realidade”. 

a) Indução 

b) Dedução 

c) Indução e dedução 

d) Dialética 

e) Nenhum raciocínio foi empregado 
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5. Faça o mesmo com o seguinte parágrafo, elaborado em uma redação com o mesmo tema “a educação 

como meio de combater a violência”: 

  

“Nesse sentido, a educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. Isso porque, em 

sua origem, muitos crimes são explicados por fatores morais, mais do que por pressões sociais. Sem 

dúvida, o que leva alguém a infringir uma lei, em última instância, são seus valores. A esse respeito, o 

sistema educacional pode oferecer alternativas, na medida em que exerce papel decisivo na 

formação do caráter individual”. 

a) Indução 

b) Dedução 

c) Indução e dedução 

d) Dialética 

e) Nenhum raciocínio foi empregado 

 

6.   

“Eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles, no 

tempo em que estive na redação do O Globo, foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São em 

geral de uma lastimável limitação de ideias, cheios de fórmulas, de receitas, só capazes de colher 

fatos detalhados e impotentes para generalizar, curvados aos fortes e às ideias vencedoras, e antigas, 

adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo 

critério de beleza.” 

 LIMA BARRETO Recordações do escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2010. 

  

só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar, (l. 3-4) 

  

Esse trecho se refere à utilização do seguinte método de argumentação: 

a) indutivo 

b) dedutivo 

c) dialético 

d) silogístico 

 

7.  
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No desenvolvimento da argumentação, o autor enumera razões específicas, facilmente constatadas 

no cotidiano, para sustentar sua opinião, anunciada no título, de que todos nós seríamos ainda 

escravocratas. 

Esse método argumentativo, que apresenta elementos específicos da experiência social cotidiana, 

para deles extrair uma conclusão geral, é conhecido como: 

a) direto 

b) dialético 

c) dedutivo 

d) indutivo 
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8.  

O problema não é a escassez de recursos 

  

         Assessor da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, José Carlos Libânio diz que o 

levantamento sobre as condições de vida no Rio demonstra que a relação da instituição com o Brasil 

se dará cada vez mais no campo da informação e menos no de recursos financeiros. 

 

O GLOBO: Por que o Rio foi escolhido para ter o primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano de 

uma cidade? 

 

JOSÉ CARLOS LIBÂNIO: Primeiro, pela oferta de recursos intelectuais, que permitiu não só a criação 

de novos indicadores, como também desagregá-los. O Brasil foi o primeiro país a ter um índice para 

todas as cidades. Com a experiência, resolvemos enfrentar o desafio de fazer o mesmo em nível 

local. O Rio foi escolhido porque se destaca no imaginário nacional e mundial. Era preciso identificar 

suas peculiaridades e talentos para planejar o seu futuro. 

 

Em que situação de desenvolvimento humano o Rio se encontra? 

 

LIBÂNIO: Olhamos para a vida carioca por diversos prismas e aparece uma cidade inusitada. Está 

entre as quatro capitais com melhores condições de vida. Mas, se comparada a outras capitais, sofre 

uma intensa desproporção de renda. Em termos de desigualdades, está em 11º. Fica claro que a 

dificuldade da cidade é a repartição dos recursos. A Zona Sul, por exemplo, tem renda per capita 

cinco vezes maior do que a Zona Norte. 

 

Os problemas do Rio atingem a todos da mesma maneira? 

 

LIBÂNIO: A vantagem do relatório é justamente olhar a informação desagregada, fechando o zoom do 

microscópio, para identificar onde a cidade está bem e onde não está. Médias, normalmente, mais 

escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas as áreas pobres da cidade 

têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água. 

 

Como a ONU espera que o relatório seja aproveitado? 

 

LIBÂNIO: O Brasil está se graduando junto à ONU e ao Banco Mundial. Isso significa que virão menos 

recursos a fundo perdido destes dois organismos. Vai ser preciso que haja mobilização da sociedade, 

porque vemos que o problema não é a escassez de recursos. A tendência é de que a ONU mande 

mais recursos para África e Ásia. Para o Brasil, os recursos serão mandados em ordem decrescente. 

O país poderá continuar contando com a ONU, mas a colaboração para o desenvolvimento se dará 

cada vez mais no campo da informação e menos da mobilização dos recursos financeiros. 

LIBÂNIO, José Carlos. O Globo, 24/03/2001. 
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“Médias, normalmente, mais escondem do que revelam. Não podemos supor, por exemplo, que todas 

as áreas pobres da cidade têm as mesmas condições de saneamento e acesso à água.” 

 

O trecho transcrito acima critica um uso específico do seguinte método de raciocínio: 

a) Dedutivo 

b) Indutivo 

c) Dialético 

d) Silogístico 

 

9. Considerando as afirmações relativas ao raciocínio lógico, assinale a opção correta.  

a) Os argumentos podem ser válidos e inválidos. Os sofismas, verdades escondidas, são armas de 

convencimento. O silogismo é uma forma perfeita de dedução.  

b) No argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas. Todo segmento linguístico é um 

enunciado. Os argumentos podem ser válidos ou inválidos.  

c) No argumento dedutivo a conclusão está contida nas premissas. A realidade experimental é o 

ponto originante da indução.  

d) Nem sempre um argumento é uma atividade raciocinante. Os argumentos podem ser válidos ou 

inválidos. Todo segmento linguístico é um enunciado.  

e) Todo segmento linguístico é um enunciado. O silogismo é uma forma perfeita de dedução. A 

realidade experimental é o ponto originante da indução. 

 

10. (JC ONLINE -10.08.2009) Pesquisa divulgada pelo Ibope Inteligência, em parceria com a rede global de 

pesquisas Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), revela que o Nordeste está bem 

mais preocupado que as demais regiões do País: 44%. No Norte, os preocupados somam 34%. Já as 

regiões Sul e Sudeste apresentam índice de preocupação de 36% e 31%, respectivamente.  

 

Para se chegar a essa afirmação, utilizou-se do Raciocínio  

a) Lógico Dedutivo.  

b) Lógico Indutivo.  

c) Lógico Analógico.  

d) Dialético.  

e) Lógico Dedutivo e Indutivo. 
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Questão Contexto 

 

 

O quadrinho de Glasbergen trabalha a ideia vista na aula de hoje. Analisar as referências e explicitar qual 

método de raciocínio o quadrinho contempla –ou não-.  
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Gabarito 

 

Exercícios de aula 

 

1. E 

O quadrinho demonstra a intenção do personagem em desenvolver um discurso de convencimento para 

Branca de Neve aceitar a maçã. Assim, a opção E, comprova essa estratégia indutiva, pois Branca de 

Neve também recebe um celular no valor de 10 reais, trazendo, assim a indução.  

 

2. A 

O método dedutivo parte sempre do geral para o particular. Seu argumento típico, o silogismo, percorre 

o mesmo caminho: parte de uma premissa geral para relacioná-la a uma premissa particular, com o 

objetivo de chegar a uma conclusão. (Resposta do vestibular UERJ) 

 

3. C 

O argumento dedutivo sempre parte do geral para o particular. Por isso, a forma básica do argumento 

dedutivo, o silogismo, se divide em três partes: premissa geral, premissa particular e conclusão. No 

exemplo em análise, podem-se considerar: 

• premissa geral – “ler nos faz mais felizes”; 

• premissa particular – “ler é um caminho para o autoconhecimento”; 

• conclusão – “o autoconhecimento é um caminho para a felicidade”. (Resposta do vestibular UERJ) 

 

4. A 

A pesquisa faz induzir que o Brasil não tem os requisitos básicos para ter uma eficácia na educação por 

ter altos níveis de criminalidade.   

 

5. B 

O texto leva a dedução que as condições que levam uma pessoa à criminalidade são fatores que envolvem 

a educação e a disponibilidade que o Governo proporciona, sendo, de última instância, os valores 

pessoais.  

 

6. A 

O método indutivo parte do particular para o geral. Por essa razão, colher fatos particulares, no caso, 

“detalhados e impotentes”, para deles se buscar uma generalização é um modo de se pensar e 

argumentar indutivamente. (Resposta do vestibular UERJ) 

 

7. D 

O método indutivo de argumentar parte sempre do conhecido para o desconhecido, do particular para o 

geral, da observação dos fatos para chegar a uma reflexão e a uma opinião sobre eles. Logo, apresentar 

elementos específicos da experiência social cotidiana, que é sempre particular, para deles extrair uma 

conclusão, necessariamente generalizante, é um procedimento argumentativo do tipo indutivo. (Resposta 

do vestibular UERJ) 
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8. B 

A entrevista induz ao leitor um entendimento de que todas as áreas mais precárias do Rio possuem as 

mesmas condições de saneamento, fato que não é verdade, de acordo com a crítica apresentada.  

 

9. C 

Como apresentado em aula, as premissas fazem o método indutivo ao leitor. Dessa forma, a alternativa 

C é a correta.  

 

1. B 

Através de fatos como a pesquisa, o texto induz que o nordeste é a região mais preocupada. Sendo assim, 

a alternativa correta é a letra C.  

 

Questão Contexto  

 

No caso dessa imagem, vemos o que podemos chamar de falso silogismo, ou o pensamento indutivo, pois 

não perfaz os 5 itens necessários para o silogismo: 

 

PMenor =  O pinguim é branco e preto 

PMaior =  Alguns filmes antigos são brancos e pretos. 

Conclusão   =  Portanto, alguns pinguins são filmes. 
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Gêneros discursivos/textuais (continuação) 

Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir para responder à questão: 
A outra noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. 
Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá 
em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a 
cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim: 

- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra – pura, perfeita e 
linda. 

- Mas, que coisa... 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando 
mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 

- Ora, sim senhor... 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um “boa noite” e um “muito obrigado ao senhor” tão 
sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 

Rubem Braga 

Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é: 
a) Conto. 
b) Poesia. 
c) Prosa. 
d) Crônica. 
e) Diário. 

 

2.   

 
Ao interpretar um anúncio publicitário, sempre considere os elementos verbais e não verbais. Disponível em: 

www.portaldapropaganda.com.br  
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A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. 
Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 

a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. 
b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 
c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 
d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 
e) consumir produtos de modo responsável e ecológico. 
 

 

3.  
A diva 

Vamos ao teatro, Maria José? 
Quem me dera, 

desmanchei em rosca quinze kilos de farinha, 
tou podre. Outro dia a gente vamos. 

Falou meio triste, culpada, 
e um pouco alegre por recusar com orgulho. 

TEATRO! Disse no espelho. 
TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 

TEATRO! E os cacos voaram 
sem nenhum aplauso. 

Perfeita. 
PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 

Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com 
base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. 
Assim, o texto A diva 

a) narra um fato real vivido por Maria José. 
b) surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 
c) relata uma experiência teatral profissional. 
d) descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 
e) defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 
 

4. Agora, vamos aplicar o que vimos sobre os gêneros discursivos na prática da redação. Como nos 
posicionar diante dos temas e requisitos propostos por esse vestibular? 
 
Proposta Unicamp 2018 
Você é um estudante do Ensino Médio e foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra 
aos colegas sobre um fenômeno recente: o da pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, 
escreva um texto base para a sua palestra, que será lido em voz alta na íntegra. Seu texto deve conter: 
a) uma explicação sobre o que é pós-verdade e sua relação com as redes sociais; b) alguns exemplos 
de notícias falsas que circularam nas redes sociais e se tornaram pósverdade; e c) consequências 
sociais que a disseminação de pós-verdades pode trazer. Você poderá usar também informações de 
outras fontes para compor o seu texto. 
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Texto A 

 
Disponível em https://horizontesafins.wordpress.com/2017/02/02/averdade-da-pos-verdade/. Acessado em 03/09/2017.) 

 

Texto B  
O que é “pós-verdade”, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford  
 
Anualmente, a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford 
responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 foi “pós-
verdade” (post-truth).  
A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo importância no debate político. Por 
exemplo: o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald 
Trump não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram esta história. Segundo Oxford 
Dictionaries, a palavra vem sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos 
políticos: a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu 
pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, designada como Brexit. Ambas as campanhas fizeram 
uso indiscriminado de mentiras, como a de que a permanência na União Europeia custava à Grã-
Bretanha US$ 470 milhões por semana, no caso do Brexit, ou a de que Barack Obama é fundador do 
Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump.  
Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica The Economist destaca que 
políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro patamar. A leitura de muitos 
acadêmicos e da mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte de uma bem-sucedida estratégia de 
apelar a preconceitos e radicalizar posicionamentos do eleitorado. Apesar de claramente infundadas, 
denunciar essas informações como falsas não bastou para mudar o voto majoritário.  
Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de boatos no Facebook e a forma como o feed de 
notícias funciona foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este 
e outros motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade.  
Plataformas como Facebook, Twitter e Whatsapp favorecem a replicação de boatos e mentiras. Grande 
parte dos factoides são compartilhados por conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que 
aumenta a aparência de legitimidade das histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com 
que usuários tendam a receber informações que corroboram seu ponto de vista, formando bolhas que 
isolam as narrativas às quais aderem de questionamentos à esquerda ou à direita.  

(Adaptado de André Cabette Fábio. O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford. Nexo, 
16/11/2016. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-‘pós-verdade’-a-palavra-do-ano-

segundo-a-Universidade-de-Oxford. Acessado em 01/12/2017). 
 
 

5. Agora é a sua vez! O exercício de casa é uma proposta de carta argumentativa, retirada do nosso blog, 
Desconversa! Procure relacionar, organizar e explicitar as ideias aprendidas durante as aulas.  
É impossível negar que as decisões políticas possuem impactos a curto e a longo prazo. Os resultados 
de propostas podem repercutir por décadas, seja de maneira positiva, seja negativa. Sabendo disso e 
com o auxílio dos textos abaixo, redija uma carta argumentativa como um jovem do Brasil no futuro 
para um político atual, buscando convencê-lo da importância de não pensar apenas no agora, mas no 
que está por vir com exemplos de projetos que deram certo ou não. 

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-'pós-verdade'-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford.%20Acessado%20em%2001/12/2017
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-'pós-verdade'-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford.%20Acessado%20em%2001/12/2017
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Texto A 

 

 

 

 

(Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-dmF1hXUJmek/TqvakK_cfMI/AAAAAAAACjg/GQPESKFufiU/s1600/brasil-pais-do-

futuro.jpg) 

 

TEXTO B 

Operação Lama Asfáltica, Lava Jato, Adna, recomendações do MPE (Ministério Público Estadual), 
MPF (Ministério Público Federal), reforma política, ex-políticos envolvidos em escândalo sexual com 
adolescentes, investigação para saber se houve irregularidade na cassação do ex-prefeito de Campo 
Grande, Alcides Bernal (PP). O segundo semestre de 2015 está só no começo, mas inúmeras 
polêmicas permeiam o cenário em pleno ano pré-eleitoral. Para os presidentes das maiores siglas sul-
mato-grossense, todos esses fatos devem respingar no próximo pleito e, por isso, 2016 ainda é um 
território desconhecido. 

Dirigente regional do PT, prefeito de Corumbá e praticamente pré-candidato à reeleição, Paulo Duarte, 
alega que o ditado ‘a política é como nuvem’ nunca esteve tão evidente como agora e as mudanças 
que ocorrerão por conta da crise política serão permanentes. “É um ano completamente atípico. 
Houve um processo natural de mudança que em 2016 vai estar só começando nas eleições”, avaliou. 

(Disponível em: http://www.midiamax.com.br/politica/dirigentes-admitem-consequencias-eleitorais-escandalos-politicos-

268233) 
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TEXTO C 

Com um plano de metas – o Plano Nacional de Desenvolvimento – debaixo do braço, Juscelino abriu 
estradas e estimulou a indústria automobilística. Sobre ele, comenta o jornalista de política de O 
Estado de S. Paulo, Gabriel Manzano: “cravaram em JK o carimbo de “desenvolvimentista”, mas ele 
foi mais que isso. Num país traumatizado pelo suicídio de Getúlio, mudou a agenda, “criou a moda” de 
se olhar para frente na administração do país – e olhar com otimismo. Não era só slogan. Ainda 
candidato, ele reuniu técnicos e montou um projeto nacional, resumido no célebre “50 anos em 5”, 
comentou para o Opinião e Notícia. “Ao tirar a capital do Rio de Janeiro, apesar da duvidosa escolha 
que fez com Brasília, abriu caminho para uma nova identificação nacional. Era elegante, simpático, 
acessível, adorava dançar, vivia sorrindo e perdoando seus críticos – tudo que o país precisava depois 
da tragédia de Getúlio”. 

Manzano ressalta, no entanto, que o legado de Kubitschek foi marcado também por omissões e erros 
graves. “JK era tão amigo de seus amigos que, muitas vezes, deixava de lado o rigor da lei. Não 
mexeu com a corrupção, que foi gigantesca na construção de Brasília. Ao optar por uma capital no 
fundão de Goiás, trocou um problema por outro, distanciando o povo do poder e poupando os 
políticos da pressão das ruas. E foi em seus cinco anos que a inflação encorpou, para alimentar 
seguidas crises e infernizar o país até a vinda do Plano Real, 35 anos depois”, ensina. 

(Disponível em: http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/politica/legado-a-marca-que-os-presidentes-deixaram-no-pais-2/) 

 

Instruções 

• Tente montar um esquema de “Planejamento de Texto” seguindo a estrutura que você 

conheceu ao longo das aulas. 

• Assine sua carta apenas com suas iniciais. Qualquer marca que torne possível a identificação 

do candidato costuma desclassificá-lo. 
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Gabarito 

 

1. D 

Pode ser observada na crônica de Rubem Braga todos os elementos característicos desse mesmo gênero, 

como o relato de uma situação corriqueira do cotidiano, permeado por uma linguagem contemplada de 

lirismo, além do predomínio da coloquialidade.  

 

2. E 

Os anúncios publicitários são um entre os inúmeros gêneros textuais existentes. Neles, a linguagem 

verbal e a não verbal servem para construir os sentidos do texto (o que chamamos de texto híbridos). 

Através desses dois recursos, o cartaz tem a intenção de convencer o interlocutor a adotar um 

comportamento responsável e ecológico no momento de consumir. 

 

3. B 

A cena descrita no poema “A diva” direciona o leitor a imaginar a experiência do teatro através do diálogo. 

No fim do poema, o leitor se surpreende por conta da função poética, que transforma Maria José, uma 

simples mulher, em uma diva pela sua espontaneidade ao atuar.  

 

4. Expectativa da banca COMVEST  

A proposta para o Texto 1 pressupõe que os candidatos sejam capazes de relacionar os dois textos-fonte 

apresentados a seus conhecimentos prévios, de forma a produzir um texto que esclareça um importante 

fenômeno da atualidade – a “pós-verdade”. Estão em jogo habilidades de leitura relativas à construção 

dos sentidos dos textos, a inferências e ao estabelecimento de relações entre textos (intertextualidade), 

além das habilidades envolvidas na organização de um texto expositivo-explicativo que sirva de base para 

uma palestra.  São, portanto, habilidades de leitura e escrita que vão além da esfera acadêmica e que são 

fundamentais não apenas para o jovem estudante universitário como também para todo cidadão que 

deseje ter vez e voz na sociedade. Daí a importância da produção de um texto base do gênero oral público 

palestra.  

Espera-se que o candidato esteja minimamente familiarizado com a discussão sobre a circulação de 

notícias falsas (fake news) nas redes sociais e com o chamado “efeito bolha”, para que, a partir da leitura 

dos textos-fonte, possa produzir um texto que esclareça o fenômeno da “pós-verdade”. Pressupõe-se, 

portanto, que o candidato disponha de referências para elaborar seus textos, relacionando-as aos 

excertos apresentados. 

Na proposta do Texto 1, oferecem-se à leitura dois textos-fonte: a) uma charge e b) trechos de uma 

matéria publicada pelo Jornal Nexo, em 16/11/2016, intitulada O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano 

segundo a Universidade de Oxford.  

O enunciado que orienta a elaboração da redação cria uma situação em que o candidato se coloca na 

posição de um estudante que deve produzir um texto base para uma palestra, explicando aos colegas o 

fenômeno da “pós-verdade”. O enunciado traz implicitamente uma diferenciação entre notícia falsa (fake 

news) e pós-verdade (post-truth) que precisa ser considerada pelo candidato, o qual deve, ainda, 

relacionar o fenômeno com as redes sociais, dar exemplos de pós-verdades e mencionar suas possíveis 

consequências. A charge traz um dos pontos-chave para a diferenciação entre fake news e “pós-verdade”: 
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o que está em questão não é só a publicação ou a crença em notícias falsas (que sempre existiram), mas 

a percepção de uma situação em que crenças e opiniões valem mais do que fatos. O segundo texto 

articula essa ideia ao papel das redes sociais na legitimação de notícias falsas, destacando o efeito dos 

algoritmos utilizados pelas principais redes sociais na constituição do “efeito bolha”: a rapidez e a 

intensificação do fluxo de informação ratificam um ponto de vista e produzem um “efeito verdade”. 

 

5. Modelo de carta argumentativa, retirado do Blog Desconversa: 

 

Caro Deputado Alcides Amaral, 

 

Venho, por meio desta missiva, solicitar sua atenção para alguma das questões mais importantes da 

sociedade brasileira. Aliás, não se assuste o senhor se, nas próximas linhas, eu falar com tanta 

propriedade e firmeza dos problemas nacionais. Há uma razão bastante objetiva que me permite fazê-lo: 

eu sou uma mulher do futuro. Sim, não se assuste vossa excelência: eu sou uma mulher do futuro. De 

fato, creia ou senhor ou não, em 2058 os cientistas franceses irão construir as primeiras máquinas do 

tempo. Tais máquinas, são incapazes de transportar pessoas. No entanto, são profundamente eficientes 

no envio de objetos inanimados a períodos passados e futuros. Aliás, foi precisamente assim que eu, 

membro-fundadora da Sociedade Crononáutica Brasileira, enviei-lhe esta carta.  Segundo informa meu 

dróide observador de tempos passados, ela chegou a sua casa às 7h05min da manhã de 10/11/2015. 

 

Pois bem, mas por que envio eu, uma mulher do futuro, esta carta ao deputado brasileiro mais influente 

de 2015? Bem, minhas razões são claras e objetivas. Em seu tempo, Deputado Alcides, têm sido travadas 

algumas das lutas políticas mais relevantes da história da sociedade brasileira. Tais lutas, muitas vezes 

ocultas por sob as polêmicas inócuas que alimentam a mídia e as redes sociais, irão repercutir, no futuro, 

de maneira absolutamente decisiva e desastrosa nos rumos de nosso país. 

 

Refiro-me aqui, em particular, ao futuro da cultura popular. De fato, vossa época, nobre deputado, é o 

período dos últimos resquícios daquilo que o grande Ariano Suassuna chamava de “Brasil profundo”. Em 

suma, vosso tempo é aquele em que ainda resta algo das músicas populares passadas de pai para filho, 

do velho folclore interiorano, dos costumes regionais de antiquíssima tradição. A velha alma brasileira, 

fruto de uma secular interação entre povos de continentes distintos, tão rica e diversa, verdadeira síntese 

de contrários, está, em sua época, prestes a falecer. 

 

Com efeito, na medida em que se iniciou o processo de globalização, as antigas fronteiras nacionais 

enfraqueceram-se e a rica diversidade cultural existente no planeta deu lugar a um lento e gradual, mas 

contínuo e intenso processo de homogeneização das práticas culturais. Hábitos e valores 

multisseculares, vistos desde sempre como o apanágio de povos específicos, como 

elementos constituintes de sua própria identidade, se viram pouco a pouco escanteados em nomes de 

atitudes e práticas de consumo disseminadas pela mídia e pela propaganda. As grandes 

marcas multinacionais, com seus tentáculos de alcance irrestrito, destruíram progressivamente as 

culturas locais. E a indústria cultural, tão pronta a transformar arte em mercadoria, massificou os gostos 

estéticos, gerando artistas de sucesso mundial e rendimentos bilionários. Ao mesmo tempo, retirou a 

identificação que havia entre povo e arte, de índole tradicional, espontaneamente gerada por ele. 
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Como disse, esse processo, em vosso tempo, Deputado Alcides, encontra-se quase triunfante, mas ainda 

em possibilidade de reversão. E é por isso que lhe escrevo esta carta. Não permita que o Brasil se torne 

aquilo que ele será em 2080: uma pátria oca, genérica, sem identidade. Não permita que morra a 

brasilidade, o nosso senso do que somos e do que nos faz singulares. Se o poder público, em seu tempo, 

tomar decisões adequadas e o Congresso aprovar leis que tornem eficaz a proteção às manifestações 

de nosso patrimônio histórico e social, ainda haverá esperança. Como sei que o senhor é sensível a este 

tema, além de ser homem reto e atuante, me pareceu por bem enviá-lo está carta. Conto com o senhor – 

e os seus bisnetos também. 

 

Atenciosamente, 

LO. 
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A ética protestante 

 

Resumo 

 

De todas as análises concretas elaboradas por Max Weber a partir de a sua teoria sociológica e de seu 

método, a mais famosa foi aquela que ele desenvolveu a respeito da formação da sociedade moderna e da 

ascensão do capitalismo. De fato, tal como Durkheim e Marx, Weber preocupou-se muitíssimo em 

compreender como se deu a construção do sistema capitalista. Durkheim, como já vimos em outra 

oportunidade, pensava que a formação deste modelo econômico seria explicável mediante a mudança do tipo 

de solidariedade social dominante: da solidariedade mecânica das sociedades tradicionais, pré-modernas, 

para a solidariedade orgânica das sociedades moderna e capitalistas. Marx, por sua vez, pensava que a 

formação do capitalismo deveria ser explicada basicamente através da ascensão de uma nova forma de luta 

de classes, opondo, de um lado, os burgueses, proprietários dos meios de produção, e de outro os operários, 

donos apenas de usa força de trabalho. Weber, obviamente, não pensava nem de um modo nem de outro. Fiel 

à sua sociologia compreensiva e ao seu individualismo metodológico, a interpretação weberiana estabelece 

que o único modo de compreender o surgimento do capitalismo é através não do exame dos fenômenos 

sociais em si, mas sim pela análise cuidadosa das intenções dos indivíduos que constituíram o modelo 

capitalista. Foi precisamente este percurso seguido pelo autor em sua obra mais famosa, A ética protestante 

e o espírito do capitalismo. 

 Como o próprio nome do livro indica, para Weber, o evento mais fundamental na formação da 

sociedade capitalista foi a Reforma Protestante, que dissolveu a unidade do cristianismo ocidental, até então 

centralizado na Igreja Católica. Longe, porém, de se circunscrever ao âmbito religioso, a Reforma foi, para 

Weber, a própria causa da ascensão do capitalismo e da mentalidade moderna. De fato, como se sabe, os 

autores reformados, como Lutero e sobretudo Calvino, criticaram fortemente a perspectiva católica segundo 

a qual o homem precisa cooperar com Deus para ser salvo. Ao contrário, profundamente pessimistas que 

eram a respeito da natureza humana manchada pelo pecado, os reformadores criam que o homem é incapaz, 

por suas próprias forças, não apenas de salvar-se, mas até de cooperar em seu processo de salvação. Por si 

mesmo, ele é capaz apenas de pecar, de modo que Deus é o único e completo responsável pela dia ao Céu 

daqueles que se salvam. Assim, não há nada, inteiramente nada que o homem possa fazer por sua salvação. 

Deus desde toda a eternidade escolheu, de maneira inteiramente arbitrária, quem há de se salvar e quem há 

de se condenar, de modo que todo homem, ao nascer, já está previamente determinado seja para a salvação, 

seja para a condenação ao Inferno. Ora, esta ênfase absoluta na predestinação de Deus (insinuada em Lutero 

e só afirmada plenamente em Calvino), sem deixar qualquer espaço para a liberdade humana, gera um 

problema prático: se nada do que eu faço, seja boa ou má ação, é indício de que serei salvo, como posso 

saber que estou no caminho do Céu? Segundo Weber, a resposta a essa pergunta que se tornou mais popular 

nos países protestantes não foi elaborada diretamente por nenhum grande autor da Reforma, mas sim por 
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certos pastores calvinistas posteriores. Na visão destes pastores, o sinal mais evidente de salvação seria o 

sucesso econômico. De fato, uma vez que os salvos são aqueles que Deus quer, é natural que Deus proteja e 

zele por esses a quem ama, garantindo-lhes bênçãos e sucesso financeiro. Assim, concluiu a mentalidade 

média dos povos protestantes, se dar bem nos negócios é, por excelência, o sinal da graça divina e da 

salvação 

De acordo com Weber, os impactos dessa mentalidade na ascensão do capitalismo foram 

fundamentais. Vendo no sucesso financeiro um sinal da benção de Deus, os protestantes passaram a 

desenvolver um forte senso de eficiência e de busca pelo lucro. Obviamente, se o ganho de dinheiro é uma 

prova do amor de Deus, gastar esse dinheiro de maneira irresponsável, esbanjando-o em diversões e 

brincadeiras, mesmo que não pecaminosas, acaba por ser um desrespeito contra Deus. Não é à toa, portanto, 

na perspectiva weberiana, que os países que tiveram maior desenvolvimento capitalista foram aqueles de 

formação protestante, como a Inglaterra, os EUA e a Alemanha, enquanto os países mais fortemente católicos, 

como Portugal, Itália e Espanha, nunca alcançaram o mesmo grau de sucesso capitalista. Em suma, para 

Weber, a mentalidade protestante de busca pelo lucro como sinal da glória e benção de Deus é que foi o 

grande motor de desenvolvimento do capitalismo.  

Curiosamente – e isso também chama muito a atenção de Weber –, apesar de suas origens religiosas, 

o que o capitalismo gerou foi justamente um tipo de sociedade no qual a religião não ocupa mais o papel 

central de antes. Com efeito, todas as sociedades tradicionais, pré-moderna, foram sociedades sacrais, nas 

quais a religião não apenas era importante, como ocupava o próprio centro da vida em sociedade. A sociedade 

moderna e capitalista, por sua vez, é uma sociedade secularizada, isto é, uma sociedade na qual a religião 

ainda é bastante influente, mas não ocupa mais um papel central e determinante. Na prática, o que aconteceu 

é que todos aqueles elementos da vida social que até então era dependentes da religião, tais, como a arte, a 

política, a cultura, etc., foram se autonomizando, se guiando por regras próprias e independentes. No linguajar 

weberiano, tal processo de secularização, de dessacralização da existência humana, é chamado de 

desencantamento do mundo e sua principal característica é a cada vez maior racionalização da vida. Sendo 

um sistema que preza acima de tudo pela eficiência, o capitalismo enfraquece muito as ações sociais de tipo 

irracional, como a tradicional e a afetiva, dando relevância sobretudo à ação racional com relação à fins, que 

é a típica ação social econômica, empresarial, e que, portanto, é a síntese do capitalismo. Diferente do mundo 

tradicional das sociedades sacrais, em que os homens se preocupavam sobretudo com valores, a sociedade 

moderna e capitalista é aquelas na qual os homens estão preocupados sobretudo com metas. Sua lógica é a 

da eficiência e isto se mostra em fatores muito concretos. Não à toa, diz Weber, a sociedade capitalista é 

marcada por uma enorme burocratização e especialização. Em um contexto no qual o sucesso é o critério 

supremo de avaliação das ações, nada mais óbvio do que promover a divisão de tarefas, que minimiza os 

riscos e maximiza os ganhos. Nada mais lógico também do que submeter tudo a regras e normas 

burocráticas. Para que se produza mais, é importante que os indivíduos sejam regulados, disciplinados, 

normatizados. 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-a-etica-protestante/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=max-weber
https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-a-etica-protestante/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=max-weber
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Exercícios 

 

1. A busca racional do lucro era um dos aspectos essenciais do modelo que Max Weber (1864-1920) 

construiu para compreender a origem do capitalismo moderno. Segundo Everaldo Lorensetti (2006), o 

sociólogo alemão considerava que essa característica teve como uma de suas origens a ação social 

dos protestantes, especialmente dos calvinistas, que “tinham uma ética de vida voltada ao trabalho e à 

disciplina muito forte, pois acreditavam que trabalho e sucesso seriam indícios de que além de estarem 

glorificando a Deus estariam garantindo a sua salvação” (LORENSETTI, Everaldo. As teorias 

sociológicas na compreensão do presente. 
In: LORENSETTI, Everaldo et al. Sociologia: ensino médio. Curitiba: SEED-PR, 2006 p. 42. 

A partir dessa afirmação, é correto afirmar que: 

a) Weber desmereceu a importância da religião para o nascimento do capitalismo. 

b) Weber destacou a importância da religião para diminuir a ânsia capitalista por lucro. 

c) Weber considerou que, apesar da importância da religiosidade na vida das pessoas, ela não teve 

influência sobre a origem do capitalismo moderno. 

d) Weber destacou uma relação de influência da ética da religião calvinista sobre o objetivo de 

acumulação de riquezas por parte dos indivíduos nas sociedades capitalistas. 

e) Para Weber, a ética religiosa pode tem uma influência decisiva sobre a vida econômica.  

 

2. “O desenvolvimento do racionalismo econômico é parcialmente dependente da técnica e do direito 

racionais, mas é ao mesmo tempo determinado pela habilidade e disposição do homem em adotar 

certos tipos de conduta racional prática […]. As forças mágicas e religiosas e as ideias éticas de dever 

nelas baseadas têm estado sempre, no passado, entre as mais importantes influências formativas de 

conduta.”  
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1981. p. 09 

Uma das mais conhecidas explicações sobre a origem do capitalismo é a do sociólogo alemão Max 

Weber, que postula a afinidade entre a ética religiosa e as práticas capitalistas. Essa relação se mostra 

claramente na ética do 

a) Catolicismo romano, que por meio da cobrança de dízimos e vendas de indulgências estimulou a 

acumulação de capital. 

b) Puritanismo calvinista, que concebe o sucesso econômico como indício da predestinação para a 

salvação. 

c) Luteranismo alemão, que defendia que cada pessoa devia seguir a sua vocação profissional para 

conseguir a salvação. 

d) Anglicanismo britânico, que, ao desestimular as esmolas, permitiu o incremento da poupança nas 

famílias burguesas. 

e) Catolicismo Ortodoxo, que, ao abrir mão dos luxos nas construções arquitetônicas, canalizou 

capital para investimentos econômicos. 
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3. “A crescente intelectualização e racionalização não indicam um  conhecimento maior e geral das 

condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse 

conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas 

as coisas pelo cálculo.”  
WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H.; MILLS, W. (Org.). Max Weber: ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1979 (adaptado). 

 

Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de 

desencantamento do mundo evidencia o(a) 

a) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. 

b) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. 

c) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. 

d) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 

e) fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. 

 

4. “O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro 

não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se 

dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos os países, 

sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-

se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e 

racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa 

individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção.”  
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado). 

O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a 

a) competitividade decorrente da acumulação de capital. 

b) implementação da flexibilidade produtiva e comercial. 

c) ação calculada e planejada para obter rentabilidade. 

d) socialização das condições de produção. 

e) mercantilização da força de trabalho. 
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5. Para Max Weber a economia capitalista não é marcada pela irracionalidade e pela “anarquia da 

produção”. Ao contrário de Karl Marx, que frisava a irracionalidade do capitalismo, para Weber as 

instituições do capitalismo moderno podem ser consideradas como a própria materialização da 

racionalidade. Segundo Weber, uma das características do capitalismo moderno é a estrutura 

burocrática com instituições administradas racionalmente com funções combinadas e especializadas. 

Para o sociólogo alemão, o controle burocrático é marcado pela eficiência, precisão e racionalidade.  

Considerando a importância do tema da burocracia na obra de Weber, é correto afirmar que 

a) Marx Weber identifica a burocracia com a irracionalidade, com o processo de despersonalização 

e com a rotina opressiva. A irracionalidade, nesse contexto, é vista como favorável à liberdade 

pessoal. 

b) segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura burocrática é considerada uma atividade 

com finalidade objetiva pessoal. Trata-se de uma ocupação que não exige senso de dever e 

nenhum treinamento profissional. 

c) na burocracia moderna os funcionários são altamente qualificados, treinados em suas áreas 

específicas, enfim, pessoas que tem ou devem ter qualificações consideradas necessárias para 

serem designadas para tais funções. 

d) para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a ausência da hierarquia funcional e a 

obediência à ordem pessoal e subjetiva. 

e) a burocratização do capitalismo moderno impede segundo Weber, a possibilidade de se colocar 

em prática o princípio da especialização das funções administrativas. 
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6. Leia atentamente o texto e responda a questão assinalando uma das alternativas abaixo. 

“Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na análise da natureza da organização 

burocrática. Tal como uma máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para a 

execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia ‘é apenas uma peça em um mecanismo 

móvel que lhe prescreve uma marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a máquina, 

poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes. Mais ainda, uma organização burocrática 

funciona tão eficientemente a ponto de seus membros serem ‘desumanizados’: a burocracia 

‘desenvolvida mais perfeitamente... mais completamente tem sucesso em eliminar das atribuições dos 

funcionários amor, ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais e emocionais que 

escapem ao cálculo’. [...] O avanço da burocracia aprisionava as pessoas na Gehäuse der Hörigkeit, a 

‘jaula de ferro’ da divisão especializada do trabalho da qual dependia a administração da ordem social 

e econômica moderna [...]”.  
GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento social clássico e contemporâneo. São 

Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59. 

Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max Weber, é correto afirmar que 

a) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho somente quando é aplicado em 

poucas questões específicas.    

b) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada do trabalho que busca a eficiência 

a partir de atribuições impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus funcionários.    

c) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente, desde que dentro de regras 

prescritas de forma impessoal e calculada.    

d) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por outros processos de administração 

do trabalho típicos da modernidade.    

e) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada corretamente sobre o conceito de burocracia. 
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7.  “[...] o racionalismo econômico, embora dependa parcialmente da técnica e do direito racional, é ao 

mesmo tempo determinado pela capacidade e disposição dos homens em adotar certos tipos de 

conduta racional. [...] Ora, as forças mágicas e religiosas, e os ideais éticos de dever deles decorrentes, 

sempre estiveram no passado entre os mais importantes elementos formativos da conduta.” 
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Livraria Pioneira Editora,1989, 6 ed., p. 11. 

A respeito das relações de causalidade que o sociólogo Max Weber propõe entre as origens do 

capitalismo moderno, o processo de racionalização do mundo e as religiões de salvação, assinale a 

alternativa correta. 

a) Coube às éticas religiosas do confucionismo (China) e hinduísmo (Índia) redefinirem o padrão das 

relações econômicas que, a partir do século XVI, culminaria no capitalismo de tipo moderno. 

b) As seitas protestantes que floresceram nas sociedades orientais, a partir do século XVI, são 

responsáveis pela prematura posição de destaque do Japão, China e Índia no cenário econômico 

internacional que se seguiu à Revolução Industrial. 

c) A partir de sua doutrina da predestinação, o calvinismo foi responsável pela introdução de um 

padrão ético que, ao estimular a racionalização da conduta cotidiana de seus fiéis, contribuiu de 

maneira inédita para o desenvolvimento das relações capitalistas modernas. 

d) O processo de encantamento do mundo (irracionalização do conhecimento e das relações 

cotidianas) encontra-se na base da ética protestante, cujas prescrições de conduta se revelaram 

condição imprescindível para o desenvolvimento e consolidação das relações capitalistas 

modernas. 

 

 

8. Os sociólogos Karl Marx e Marx Weber se detiveram na análise da modernidade europeia, embora com 

métodos diferentes. Assinale como verdadeira a afirmativa que corresponde às análises de Max Weber 

sobre a sociedade.  

a) A vida moderna estimula a formação de um indivíduo calculista, racional e impessoal, refletindo a 

tendência da exploração dos trabalhadores e da transformação do trabalho em mercadoria.  

b) A dimensão cultural é fundamental para compreender a modernidade, pois o capital e seu acúmulo 

são tidos como um dever moral que deve ser perseguido de forma racional e disciplinada.  

c) A divisão social é um fenômeno da modernidade e sua função moral é integrar funções diferentes 

e complementares que, de outra forma, causariam a perda dos laços comunitários.  

d) A ação social, na sociedade moderna, é motivada apenas por interesses econômicos, porque os 

meios para produzir estão concentrados nas mãos de apenas uma classe social.  

e) A expansão da produção capitalista teve como base a separação entre trabalhadores e os meios 

de produção, assim como a disseminação da propriedade privada.  
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9. A F-1 começou a perder as características que encantaram gerações nos anos 1990 quando o salto 

tecnológico tornou o piloto quase um coadjuvante no cockpit. “Os carros de corrida são equipamentos 

e não mais automóveis. No volante, há mais de 100 botões. O condutor virou um operador de 

máquinas”, reclama Bird Clemente, 72 anos, primeiro brasileiro a guiar, profissionalmente, um carro de 

corrida. No passado, esse esporte dependia muito mais do talento do piloto para regular um carro. Hoje, 

espremido no cockpit como mais um funcionário de um negócio que movimenta bilhões de dólares, o 

piloto cumpre religiosamente as regras do mercado.”  
Adaptado de: CARDOSO, R.; LOES, J., O Esporte Perdeu. Revista Isto É, 4 ago. 2010, ano 34, n. 2125, p. 84-85. 

A lógica do esporte e da fruição é englobada pela lógica do mercado. A importância dada ao negócio 

(negar o ócio), conforme análise de Max Weber em sua “Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, 

revela que 

I. o trabalho atende às regras do mercado, destacando a prevalência do negócio, em razão da 

necessidade de produção capitalista. 

II. a dimensão religiosa, presente nos primórdios do capitalismo, na figura do protestantismo de 

orientação luterana, valoriza o caráter sagrado da atividade fabril, em detrimento do trabalho 

braçal. 

III. o negócio, quando praticado de acordo com os preceitos divinos, viabiliza a distribuição igual e 

solidária das riquezas produzidas. 

IV. o ato de negociar, próprio do comércio, depende da força produtiva, conectada à divisão social do 

trabalho no mundo secularizado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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10. Observe a figura a seguir. 

 
HODGE, N.; ANSON, L. L’Art de A à Z. Dubai: PML Éditions, 1996. p. 218. 

 

Sobre o processo de organização do trabalho representado na figura, é correto afirmar que esse 

expressa, segundo a forma pela qual Max Weber o analisa, 

a) o papel libertador da técnica na vida dos indivíduos, pois potencializa as capacidades físico-

intelectuais humanas. 

b) o tipo ideal de sociedade, pois esta, por ser justa, aloca cada um nas funções para as quais tem 

aptidões inatas. 

c) o declínio das formas racionais de dominação burocrática que, tradicionalmente, estiveram 

presentes nas sociedades orientais. 

d) a formação de uma ordem econômica e técnica que define violentamente a vida dos indivíduos 

nascidos sob esse sistema. 

e) que o trabalho fabril escapa à tipologia das ações racionais, por ser repetitivo e marcado pela 

tradição, aproximando-se, assim, do trabalho outrora existente nas comunidades 
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Gabarito 

 

1. D 

As alternativas A, B, C e E vão inteiramente na contramão da visão de Weber, que buscou revelar como 

as origens do capitalismo, em particular da visão positiva a respeito da busca pelo lucro, estão 

historicamente associadas a certas modalidades de protestantismo calvinista. 

 

2. B 

Em sua obra, Weber buscou revelar como as origens do capitalismo, em particular da visão positiva a 

respeito da busca pelo lucro, estão historicamente associadas a certas modalidades de protestantismo 

calvinista, as quais viam no sucesso financeiro um sinal das bênçãos de Deus e,portanto, da salvação. 

 

3. D 

Para Weber, a essência da Modernidade encontra-se no processo de secularização, isto é, na perda 

progressiva da centralidade da religião no interior da vida social Tal processo, iniciado na Reforma 

Protestante e chamado pelo autor de “desencantamento do mundo”, não é caracterizado 

weberianamente como algo positivo (uma “emancipação”) ou negativo, mas simplesmente assinalado 

como um fato. 

 

4. C 

A grande característica do capitalismo, para Weber, é a racionalização brutal da vida econômica, que 

deixa de guiar-se por princípios ou ideais (racionalidade com relação a valores), norteando-se 

inteiramente por objetivos e metas (racionalidade com relação a fins. Trata-se do reino da utilidade e da 

eficiência. 

 

5. C 

Sistema profundamente impessoal e utilitário, focado exclusivamente na eficiência, isto é, no 

cumprimento de metas, o capitalismo é por si mesmo burocrático, favorecendo a divisão social do 

trabalho, a meritocracia, a hierarquia e o senso do dever. 

 

6. B 

Sistema profundamente impessoal e utilitário, focado exclusivamente na eficiência, isto é, no 

cumprimento de metas, o capitalismo é por si mesmo burocrático, favorecendo a divisão social do 

trabalho, a meritocracia, a hierarquia e o senso do dever. 

 

7. C 

Em sua obra, Weber buscou revelar como as origens do capitalismo, em particular da visão positiva a 

respeito da busca pelo lucro, estão historicamente associadas a certas modalidades de protestantismo 

calvinista, as quais viam no sucesso financeiro um sinal das bênçãos de Deus e,portanto, da salvação. 

 

8. B 

A letra a) é marxista do meio para o fim; a letra c) é durkheimiana; a letra d) caiu num economicismo 

muito mais próximo de Marx do que de Wever; a letra e) também tem uma análise economicista não 

muito weberiana. 
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9. B 

Diferente do que diz II, Weber associou o nascimento do capitalismo não a vertentes luteranas, mas a 

vertentes calvinistas - e estas não desprezavam o trabalho braçal, mas sim o insucesso financeiro. 

Diferente do que diz III, para os puritanos calvinistas, o papel das riquezas era ser um sinal da 

predestinação de certos indivíduos específicos (os bem-sucedidos), portanto, a desigualdade social era 

valorizada entre eles. 

 

10. D 

Para Weber, a técnica capitalista, associada ao predomínio da racionalidade com relação a fins, é própria 

da Modernidade. Por outro lado, ele não a avalia como boa ou ruim, mas apenas assinala seu papel 

central no mundo em que vivemos. 
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