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Embriogênese do anfioxo 

 

Resumo 

 

O desenvolvimento embrionário, também chamado de embriogênese, ocorre após a fecundação. Neste 

processo, ocorrem inúmeras divisões celulares por mitose, que originam outras células. Estas divisões são 

chamadas de clivagem. Durante o desenvolvimento podemos observar as seguintes etapas: 

• Zigoto: é uma célula única, formada logo após a fecundação; a divisão ocorre por clivagem, e são 

formadas células idênticas entre si. 

• Mórula: aglomerado que contém entre 12 e 32 células, todas formadas também por clivagem; as células 

se mantém identicas entre si, indiferenciadas. Estas são as células tronco totipotentes, e podem se 

diferenciar em qualquer tipo de célula e tecido. 

• Blástula: as células da mórula se organizam e dão origem a um espaço oco, chamado de blastocele, e 

aqui as células também são indiferenciadas totipotentes.  

 

• Gástrula: A blástula sofre uma invaginação, formando um espaço oco circundado por uma camada 

dupla de células. A camada mais externa é o ectoderma e a mais interna, o endoderma, iniciando a 

diferenciação dos folhetos embrionários, que são tecidos embrionários. O espaço oco é chamado de 

arquêntero (tubo digestivo primitivo) e há também um orifício chamado de blastóporo. Com a 

diferenciação dos tecidos embrionários, as células passam a ser células tronco pluripotentes, ou seja, 

cada célula de cada folheto possui a capacidade de gerar qualquer tecido, desde que este seja derivado 

do respectivo folheto embrionário. 

 

Em animais protostomados, a abertuta do blastóporo origina a boca, e em deuterostomados, esta abertura 

origina o ânus. Os animais diblásticos (cnidários) possuem o desenvolvimento embrionário até esta etapa. 
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• Nêurula: fase final da embriogênese, ocorre um dobramento das células do ectoderma, formando um 

tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Nos animais triblásticos, algumas células do 

endoderma darão origem ao mesoderma, e este pode ou não formar um espaço que abriga os órgãos 

internos dos animais, chamado celoma. A presença ou não de celoma diferencia os animais triblásticos 

em acelomados, pseudocelomados ou celomados. 

 

Os animais possuem diferentes tipos de ovos. A quantidade e a distribuição do vitelo determinam o tipo de 

segmentação que o zigoto pode ter: 

• Holoblástica: há divisão por total do ovo, pode ser igual (todas as células se dividem igualmente, como 

nos ovos oligolécitos) ou desigual (divisão em pólo animal e vegetal, como nos ovos heterolécitos) 

• Meroblástica: divisão parcial das células, apenas onde não se tem vitelo, pode ser discoidal (as divisões 

ocorrem no disco germinativo, como nos ovos telolécitos) ou superficial (divisões ocorrem na periferia 

do ovo, como nos ovos centrolécitos)  
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Anexos embrionários não fazem parte do corpo do embrião, mas derivam dos folhetos embrionários e 

auxiliam no desenvolvimento e proteção do embrião. São eles: 

• Vesícula vitelina ou saco vitelínico: é uma estrutura que envolve o vitelo, auxilia na nutrição; 

• Âmnio ou bolsa amniótica: delimita a cavidade amniótica e protege o embrião contra choques 

mecânicos e evita a sua desidratação; 

• Cório: membrana que recobre o embrião e os outros anexos embrionários, ajuda nas trocas gasosas. 

Nos mamíferos, essa estrutura origina a placenta; 

• Alantoide: auxilia nas trocas gasosas. Nos répteis e aves, ele armazena o produto da excreção do 

embrião; 

• Placenta: exclusiva dos mamíferos, faz a troca de substâncias da mãe com o filhote, como nutrição, 

respiração e excreção 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

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

 

1. O estudo do desenvolvimento embrionário dos animais foi organizado, de forma geral, em três etapas 

principais: segmentação, gastrulação e organogênese. 

Com relação a essas etapas, assinale a proposição correta. 

a) Durante o processo de formação do embrião dos mamíferos, ocorre formação do anexo 

embrionário alantoide cuja função é permitir a troca de gases e nutrientes e a eliminação de 

excretas fetais dissolvidos. 

b) Através da placenta, o feto recebe da mãe nutrientes e oxigênio e retorna excretas nitrogenadas 

e gás carbônico. 

c) Os embriões de todos os animais apresentam os três folhetos germinativos sendo, por isso, 

denominados de triblásticos. 

d) As células ovo ou zigoto são classificadas com base na quantidade e distribuição de vitelo. Assim, 

os ovos classificados como telolécitos são aqueles que apresentam uma grande quantidade de 

vitelo que ocupa boa parte da célula e estão presentes em mamíferos. 

 
 

2. O desenvolvimento embrionário é diversificado entre os diferentes grupos animais, e ocorre, de 

maneira geral, em três fases consecutivas. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento 

embrionário dos anfioxos. 

a) A organogênese é a fase em que o arquêntero, ou intestino primitivo, é formado a partir da 

blastocele 

b) A gastrulação é o processo de formação dos órgãos, sendo possível visualizar o tubo neural e o 

intestino, ao final dessa fase. 

c) A organogênese é o processo de transformação da blástula em gástrula. 

d) A segmentação é um processo em que o zigoto sofre clivagens (divisões), originando os 

blastômeros. 

e) A neurulação é o início da formação dos folhetos embrionários denominados ectoderme e 

endoderme, a partir da gástrula. 

 

 

3. Gêmeos monozigóticos podem compartilhar um único cório, um único âmnio e uma única placenta 

quando durante o desenvolvimento embrionário ocorrer: 

a) A divisão de uma gástrula em dois blastocistos. 

b) A divisão de um blastômero em duas mórulas. 

c) A divisão de uma mórula em duas blástulas. 

d) A divisão do disco embrionário. 

e) A divisão do embrioblasto. 
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4. Com relação à embriologia humana e seus anexos embrionários, assinale a alternativa correta. 

a) O âmnio, situado externamente ao cório, tem função de eliminar as excretas e realizar as trocas 

gasosas. 

b) A gástrula é formada por uma massa de células justapostas sem formar cavidades. 

c) Nos humanos, a ectoderme formará a derme, os ossos, os músculos, as cartilagens, os órgãos 

excretores e genitais, os órgãos do aparelho circulatório, o peritônio e o mesentério. 

d) O saco vitelínico não aparece em nenhum estágio da embriogênese humana. 

e) Ao longo do dorso do embrião dos cordados, a ectoderme forma um sulco que se aprofunda e 

cujos bordos superiores se soldam, originando um tubo ou canal neural. 

 

 

5. A estrutura tubular apontada, na figura abaixo, tem origem a partir de um processo de invaginação de 

células ectodérmica, que ocorre no dorso do embrião e tem por função originar o(a): 

 

a) Celoma. 

b) Placenta. 

c) Notocorda. 

d) Intestino primitivo. 

e) Sistema nervoso. 

 

 

6. A figura abaixo representa um corte através de uma blástula. 

 

Pela disposição dos blastômeros e do vitelo, pode-se afirmar que essa blástula se originou a partir de 

um ovo: 

a) Telolécito. 

b) Centrolécito. 

c) Heterolécito. 

d) Oligolécito. 

e) Alécito. 
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7. Observe o esquema que representa a origem dos tecidos embrionários humano. 

 
Considere que exista uma mutação em uma das divisões mitóticas que ocorrem no desenvolvimento 

do embrião. Se essa mutação ocorrer na fase indicada pela seta de número: 

a) 1, nenhuma das células do embrião apresentará a mutação. 

b) 2, as células produzidas pela medula óssea apresentarão a mutação. 

c) 3, as células da musculatura esquelética apresentarão a mutação. 

d) 4, as células da epiderme e anexos, como unhas e pelos, apresentarão a mutação. 

e) 5, os óvulos ou os espermatozoides do indivíduo adulto apresentarão a mutação. 

 

 

8. Durante o desenvolvimento embrionário, a gastrulação envolve movimentos extensivos e altamente 

integrados de células e tecidos, resultando em um rearranjo dramático de células da blástula. A 

gastrulação converte a blástula esférica em uma configuração mais complexa de três camadas 

germinativas. A camada externa é o ectoderma, a interna é o endoderma e a formação de bolsas 

externas ao arquêntero origina o mesoderma. Considerando as estruturas que são formadas a partir 

das três camadas germinativas, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, apenas estruturas 

que serão originadas a partir do mesoderma. 

a) Sistema nervoso, fígado e revestimento da bexiga urinária. 

b) Revestimento epitelial do tubo digestivo, epiderme e fígado. 

c) Músculos, sistema urinário e sistema cardiovascular. 

d) Revestimento epitelial do sistema respiratório, revestimento da bexiga urinária e pâncreas. 

e) Unhas, pelos e glândulas endócrinas e exócrinas. 
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9. A figura abaixo representa um corte de embrião de anfíbio. 

 

O tecido que dará origem ao sistema nervoso e aquele que será substituído pela coluna vertebral estão 

indicados, respectivamente, em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e I. 

d) II e III. 

e) III e II. 

 

 

10. Nos organismos multicelulares, após a fecundação, tem inicio o desenvolvimento embrionário (a 

embriogênese) que dará origem ao novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento é correto afirmar 

que: 

a) A primeira fase do desenvolvimento denomina-se organogênese, originando a mórula. 

b) Todos os órgãos serão formados por apenas um único tipo de tecido. 

c) Por ocorrerem, durante o desenvolvimento, mitoses e meioses, haverá órgãos haploides e órgãos 

diploides. 

d) Uma das fases do desenvolvimento denomina-se gastrulação, que se caracteriza pela formação 

de folhetos embrionários, do arquêntero e do blastóporo. 

e) Em todos os animais, na organogênese, ocorre a formação da notocorda. 
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Gabarito 

 

1. B 

A placenta é o local de troca entre a mãe e o feto (atenção! O sangue não se mistura, ocorre a passagem 

por difusão), recebendo nutrientes e oxigênio e retornando ao sangue materno os produtos nitrogenados 

e CO2 

 

2. D 

A clivagem consiste em sucessivas divisões celulares sem aumento de citoplasma, que se inicia após a 

formação do zigoto e ocorre durante a fase de mórula.  

 

3. D 

Quando a separação dos gêmeos monozigóticos ocorre em menos de três dias da fecundação, cada um 

terá seu próprio anexo embrionário (até a fase de mórula). Caso a separação ocorra entre o 3º e o 9º dia 

de gestação (fase de blástula), o que é mais comum, os gêmeos irão compartilhar os anexos 

embrionários, como citado na questão. Isto ocorre pois nesta fase de blástula podemos dividir o embrião 

em trofoblasto e embrioblasto. O trofoblasto formará os anexos embrionários, enquanto o embrioblasto 

formará o embriãose diferenciando em disco embrionário (aglomerado que dá origem aos folhetos 

embrionários). Caso o disco embrionário se divide em dois, temos gêmeos com anexos embionários 

compartilhados. 

 
 

4. E 

A ectoderme é responsável, além da formação do revestimento externo corporal, pela origem do SNC 

que, nos cordados, ocorre na região dorsal do corpo.  

 

5. E 

Esse processo mostra a invaginação do tubo neural a partir da ectoderme, que originará o sistema 

nervoso.  

 

6. A 

Dada a grande quantidade de vitelo, representada por pontos na imagem, vemos que se trata de um ovo 

telolécito.  

 

7. C 

O disco embrionário é o que dá origem aos floteros embrionários. Em sua primeira diferenciação, forma-

se o epiblasto (camada superior) e o hipoblasto (camada inferior). Caso a mutação fosse em 1, todas as 

células apresentariam a mutação; caso fosse em 2, as células do tecido epitelial e tecido nervoso 
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apresentariam a mutação; caso fosse em 4, células dos órgãos do sistema digestório apresentariam a 

mutação; caso fosse em 5, apenas o anexo embrionário possuiria a mutação, e não as células do humano. 

 

8. C 

O ectoderma origina o revestimento externo do corpo e o tecido nervoso. O endoderma faz o 

revestimento interno do trato gastrointestinal e respiratório. Assim, praticamente todo o restante é 

originado do mesoderma, como músculos, grande parte do sistema urinário e sistema cardiovascular.  

 

9. A 

O número I é o tubo neural, responsável pela formação do sistema nervoso. A notocorda, II, é substituída 

pela coluna vertebral nos seres humanos. Importante lembrar que não é a notocorda que gera o sistema 

nervoso. 

 

10. D 

Na fase de gástrula, há a migração celular, formando-se o mesoderma, que intercala com o ectoderma 

e o endoderma. Arquêntero é o “intestino primitivo” e o blastóporo é a abertura do arquêntero.  
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Interação gênica e pleiotropia 

 

Resumo 

 

De acordo com as leis de Mendel, cada par de alelos determina uma característica. A interação gênica, no 

entanto, trata-se de um caso de segunda lei de Mendel, e o que se observa é que dois ou mais pares 

interagem juntos para a expressão de uma única característica. Já na pleiotropia ocorre o oposto, e um único 

par determina diversas características. 

 
A cor da pele é uma característica determinada por interação gênica 

 

Genes Complementares (herança qualitativa) 

 
Nos genes complementares, diversos genes não-alelos interagem juntos para expressar uma única 

característica qualitativa, sendo por isso também chamada “herança qualitativa”. No caso da crista das 

galinhas, os genes R e E determinam diferentes formas de crista, de acordo com as combinações de alelos 

possíveis. 
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Epistasia 

A epistasia é uma herança na qual um gene é capaz de inibir outro que não seja seu alelo. 

 

Por exemplo, se o par B_ determina pelagem preta em labradores, e bb determina chocolate, o alelo epistático 

ee pode determinar cor dourada, inibindo a expressão de B. Este é um caso de epistasia recessiva, já que o 

alelo epistático é o recessivo. Quando o par com o alelo dominante inibir o outrogene, chamamos de 

epistasia dominante, como observamos nas penas das galinhas. 

 

 

Herança Quantitativa 

 
A herança quantitativa ocorre quando genes não-alelos agem de maneira aditiva para a expressão de uma 

característica. Não mais há uma relação de dominância, e sim uma relação de genes aditivos (representados 

por letras maiúsculas) e genes não-aditivos (letras minúsculas). Na cor da pele, por exemplo, cada aditivo 

determina a produção de mais melanina, então, quanto mais genes aditivos, mais escura a pele. 

Para este tipo de herança, quando temos um cruzamento entre heterozigotos, pode-se utilizar o triângulo de 

Pascal para determinação das proporções dos fenótipos. Veja por exemplo o cruzamento entre dois 
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indivíduos com pele mulato médio AaBb x AaBb. Como são 4 genes aditivos possíveis, observa-se as 

proporções presentes na linha 4 do triângulo, como indicado abaixo: 

 

A soma da linha é equivalente a proporção total, enquanto cada número será a proporção de determinado 

fenótipo, como está indicado no quadro acima. 

 

Pleiotropia 

Na pleiotropia, ocorre o oposto da interação gênica, e um único par de alelos determina várias características, 

como é o caso da anemia falciforme.  

Na anemia falciforme, há alteração de um único aminoácido, que resulta em uma mudança no formato da 

hemácia, que, de disco bicôncavo, passa a ter formato de foice. Quando o indivíduo apresenta apenas um 

alelo para anemia falciforme (Aa), ele apresenta traço falcêmico, ou seja, metade de suas hemácias são 

normais e metade das hemácias são falciformes. Se o indivíduo apresenta ambos os alelos, ele terá anemia 

falciforme, e todas as suas hemácias terão o formato de foice. Essa hemácia tem maior dificuldade de 

carregar oxigênio, e tendência de se agrupar, formando coágulos, aumentando risco cardíaco. Além disso, 

são hemácias imunes a malária, doença cujo parasita destrói as hemácias. Sendo assim, pessoas com traço 

falcêmico são positivamente selecionadas em áreas cuja malária é endêmica. 

A fenilcetonúria também é um caso de pleiotropia, onde o par de alelos ff determina as características como 

retardo mental, problema de pele e fenilalanina na urina, todas expressadas no mesmo momento. 

 

Um terceiro exemplo de pleiotropia é a cor das cebolas, que pode ser vermelha ou branca. Porém a cor 

vermelha, determinada por um par de genes recessivos, determina além da cor, a produção de uma 

substância que confere resistência a fungos. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/extensivo-enem-interacao-genica-e-pleiotropia/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=interacao-genica-e-pleitropia
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Exercícios 

 

1. Certas raças de galinhas apresentam, quanto à forma de crista, quatro fenótipos diferentes: crista tipo 

“ervilha”, tipo “rosa”, tipo “noz” e tipo “simples”. Esses tipos são determinados por dois pares de alelos 

com dominância: E para o tipo “ervilha” e R para o tipo “rosa”. A presença no mesmo indivíduo de um 

alelo dominante de cada par produz o tipo “noz”. A forma duplo-recessiva origina a crista “simples”. 

Uma ave de crista “noz” foi cruzada com uma de crista “rosa”, originando em F1: 3/8 dos descendentes 

com crista “noz”, 3/8 com crista “rosa”, 1/8 com crista “ervilha” e 1/8 com crista “simples”. Quais os 

genótipos paternos, com relação ao tipo de crista?  

a) RrEE x Rree  

b) RrEe x Rree  

c) RREe x Rree  

d) Rree x Rree  

e) RREE x RRee  

 

 

2. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada por 2 pares de genes. O gene “C” condiciona plumagem 

colorida, enquanto seu alelo “c” determina plumagem branca. O gene “I” impede a expressão do gene 

“C”, enquanto seu alelo “i”’ não interfere nessa expressão. Com esses dados, conclui-se que se trata 

de um caso de:  

a) epistasia recessiva.  

b) herança quantitativa.  

c) pleiotropia.  

d) codominância.  

e) epistasia dominante 

 

 

3. A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de genes Bb e Ww. 

O gene B determina pelos pretos e o seu alelo b determina pelos marrons. O gene dominante W “inibe” 

a manifestação da cor, fazendo com que o pelo fique branco, enquanto o alelo recessivo w permite a 

manifestação da cor. Cruzando-se indivíduos heterozigotos para os dois pares de genes obtém-se:  

a) 3 brancos : 1 preto  

b) 9 brancos : 3 pretos : 3 mesclados de marrom e preto : 1 branco  

c) 1 preto : 2 brancos : 1 marrom  

d) 12 brancos : 3 pretos : 1 marrom  

e) 3 pretos : 1 marrom 
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4. Sabe-se que determinada característica é condicionada pela interação de dois pares de alelos, que se 

segregam independentemente, e que a proporção fenotípica de 12:3:1 foi obtida a partir do cruzamento 

entre duplo-heterozigotos. O tipo de interação gênica que determina tal frequência fenotípica é  

a) Epistasia dominante.  

b) Epistasia recessiva.  

c) Interação dominante e recessiva.  

d) Genes duplos dominantes.  

e) Genes duplos recessivos. 

 

 

5. Na moranga, a cor dos frutos deve-se às seguintes combinações de genes:  
B_aa = amarelo 

B_A_ = branco 

bbA_ = branco 

bbaa = verde 

 

Estas informações permitem concluir que o gene: 

a) A é epistático sobre seu alelo. 

b) B é epistático sobre A e sobre a. 

c) a é hipostático em relação a A. 

d) b é hipostático em relação a B. 

e) A é epistático sobre B e sobre b. 

 

 

6. Epistasia é o fenômeno em que um gene (chamado epistático) inibe a ação de outro que não é seu 

alelo (chamado hipostático). Em ratos, o alelo dominante B determina cor de pêlo 

acinzentada,  enquanto  o  genótipo  homozigoto  bb  define  cor  preta.  Em  outro  cromossomo,  um 

segundo lócus afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos pêlos. O alelo dominante A 

nesse  lócus  possibilita  o  desenvolvimento  normal  da  cor  (como  definido  pelos  genótipos  B_  ou 

bb),  mas  o  genótipo  aa  bloqueia  toda  a  produção  de  pigmentos  e  o  rato  tornase  albino. 

Considerando  os  descendentes  do  cruzamento  de  dois  ratos,  ambos  com  genótipo  AaBb,  os 

filhotes de cor preta poderão apresentar genótipos:  

a) Aabb e AAbb.  

b) Aabb e aabb.  

c) AAbb e aabb.  

d) AABB e Aabb.  

e) AaBb e aaBB 
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7. Num determinado vegetal, a dimensão do pé da planta varia entre 100 cm e 200 cm de altura. Os tipos 

intermediários têm variações constantes de 10 cm. Sabendo-se que se trata de um caso de herança 

quantitativa, pergunta-se quantos pares de genes estão envolvidos nessa herança? 

a) 12 

b) 11 

c) 10 

d) 5 

e) 4 

 

8. Em cebolas, dois pares de genes que apresentam segregação independente participam na 

determinação da cor do bulbo: o alelo dominante I impede a manifestação de cor e o recessivo i 

permite a expressão; o alelo dominante A determina cor vermelha e o recessivo a, cor amarela. Uma 

proporção de 2 incolores: 1 vermelho: 1 amarelo é esperada entre os descendentes do cruzamento 

a) IIAA x IiAa 

b) IiAA x iiAa 

c) IIaa x ii aa 

d) IiAa x IiAa 

e) IiAa x iiaa 

 

9. Pares de genes, com segregação independente, podem agir, conjuntamente, na determinação de uma 

mesma característica fenotípica. Este fenômeno é conhecido como:  

a) interação gênica.  

b) epistasia.  

c) herança quantitativa.  

d) poligenia. 

e) dominância completa. 

 

10. Em camundongos, a coloração da pelagem é determinada por dois pares de genes, Aa e Cc, com 

segregação independente. O gene A determina coloração aguti e é dominante sobre seu alelo a, que 

condiciona coloração preta. O gene C determina a produção de pigmentos e é dominante sobre seu 

alelo c, que inibe a formação de pigmentos dando origem a indivíduos albinos. Do cruzamento de um 

camundongo preto com um albino, foram obtidos apenas descendentes agutis. Qual é o genótipo 

desse casal? 

a) aaCC x aacc 

b) Aacc x aaCc 

c) aaCc x AAcc 

d) AaCc x AaCc 

e) aaCC x AAcc 
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1. B 

De acordo com o enunciado, temos: 

R_E_ noz  

rree  simples 

rrE_ ervilha 

R_ee rosa.  

 

Se originou descendentes com crista simples (rree), obrigatoriamente os pais devem ter “r” e “e”. 

Gerando descendentes noz (R_E_), conclui-se que um deles, no mínimo, apresenta um alelo dominante. 

Por fim, pela proporção 3:3:1:1, mais rosas do que ervilhas foram geradas, fazendo com que tenha-se 

“R” tanto na mãe como no pai. 

 

2. E 

Epistasia é a inibição de uma característica por outro gene. Nesse caso, o gene “I” (dominante) inibe a 

expressão do gene “C”. Sendo assim, isso é uma epistasia dominante.   

 

3. D 

Para o cruzamento da qeustão BbWw x BbWw, vamos pensar inicialmente no gene epistático.  

Ww x Ww → 3/4 serão brancos e 1/4 apresentará cor. Em relação ao gene da cor, teremos 3/4 dos 

indivíduos pretos e 1/4 dos indivíduos marrons. Na letra D, de um total de 16 indivíduos, 3/4 (12) dos 

indivíduos não tem cor, e do quarto restante (4), 3/4 (3) são pretos e 1/4 (1) são marrons. 

  

4. A 

Essa proporção é encontrada na epistasia dominante, visto que o cruzamento de duplos heterozigotos 

dará a proporção de 3/4 com a inibição (12) e 1/4 sem a inibição (3:1) 

 

5. E   

Quando há a presença do gene “A”, a cor fica branca, independente de quais alelos formam o gene B. 

Assim, A é epistático sobre B e b. 

 

6. A 

A_ – cor normal 

aa – inibe cor 

B_ cinza 

bb preto  

 

Num cruzamento AaBb x AaBb, os ratos pretos devem ter A_bb. Assim, Aabb ou AAbb. (“A” para presença 

de cor e “bb” para esta cor ser preta) 

 

7. D 

Observamos 11 fenótipos  (com as variações de altura: 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 e 

200) 

Sabendo que o número de genes = número de fenótipos – 1, então o número de genes vai ser 10. 

Pensando em pares de genes alelos, sabemos que serão 5 pares de genes. 
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8. E 

Alelo dominante “I” é epistático.  

Dominante (A_) – vermelha 

Recessivo (aa) – amarela 

 

Se gerou descendentes incolores, há a presença do gene epistático em pelo menos um dos parentais. 

Esse raciocínio também é feito para a cor vermelha. Assim, pode-se excluir a letra C. Para ter 

descendentes amarelos, o pai e a mãe devem possuir pelo menos um alelo recessivo. Isso exclui as 

alternativas A e B. Pela proporção, 2:1:1, o cruzamento é o da letra E: 

IiAi, Iiaa, iiAa, iiaa.   

 

9. A 

O nome genérico para a ação conjunta de dois ou mais genes em uma característica é conhecida como 

interação gênica.  

 

10. E 

A_ → aguti 

Aa → preta 

C_ → cor 

cc → albino 

 

preto: aa C_ 

albino _ _ cc 

 

Como originaram apenas agutis (A_C_), o camundongo preto deve ser aaCC e o albino AAcc.  
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Teoria contratualista: Thomas Hobbes 

 

Resumo 

 

Em um período marcado fortes mudanças políticas, especialmente pela formação dos Estados 

nacionais e pelos conflitos religiosos surgidos após a Reforma Protestante, alguns importantes filósofos, 

conhecidos como contratualistas, tomaram a peito a tarefa de encontrar uma nova resposta para o mais 

tradicional problema da filosofia política: afinal, por quê e para quê existe a autoridade do Estado? De fato, 

não há filósofo dedicado ao estudo do governo e das leis, desde a Grécia antiga, que não tenha se colocado 

diante desta pergunta e buscá-lo respondê-la. Justamente por isso, o que tornou a perspectiva 

contratualista interessante e inovadora não foi exatamente a questão que ela levantou, mas sim o modo 

como tentou resolvê-la. Criado pelo pensador britânico Thomas Hobbes, este novo de método para a 

justificação do poder político foi tão influente que mesmo autores que criticaram duramente as ideias de 

Hobbes, como Locke e Rousseau, assumiram o método contratualista. 

Curiosamente, o raciocínio que fundamenta a metodologia contratualista é algo bastante simples. 

Em primeiro lugar, se o que está em jogo é descobrir qual é a importância da ordem política, o primeiro passo 

é imaginar como seria a vida humana sem a política: uma condição chamada por Hobbes de estado de 

natureza. Uma vez concebido tal estado inicial pré-político, cabe entender o que levaria as pessoas deste 

estado de completa liberdade e ausência de leis a preferirem abandoná-lo e ingressarem no estado civil e 

político. Uma vez que no estado de natureza todos os homens seriam totalmente livres, o ingresso no estado 

político não poderia ser de modo algum imposto e só pode então ser compreendido como um contrato social, 

isto é, um acordo entre os indivíduos, que livremente abririam mão de sua autonomia completa a fim de 

constituírem o Estado. Não à toa, é por isso que a corrente iniciada por Hobbes é chamada de contratualismo: 

segundo esta visão, o que fundamenta e legitima o exercício do poder pelo Estado é um contrato livremente 

assumido pelos cidadãos em um hipotético estado de natureza. É necessário assinalar esse hipotético, pois 

os autores contratualistas não necessariamente se comprometem com a ideia de que este acordo foi literal 

e histórico. Para muitos, o contrato não passa de uma metáfora. 

 

O contratualismo de Hobbes 

 

 No caso específico de Hobbes, o uso da teoria contratualista levou a conclusões bastante 

conhecidas. De fato, sendo um pensador profundamente pessimista a respeito da natureza humana, o autor 

compreendia que o homem é acima de tudo um ser egoísta. Assim sendo, segundo Hobbes, em um estado 

de natureza, sem leis ou regras que os reprimam, os homens viveriam em um estado de conflito constante e 

irresolvível. Uma vez que todos os homens são autointeressados e que nossos desejos frequentemente se 

opõem, pode-se dizer que “o homem é o lobo do homem” e que o estado de natureza seria uma permanente 

“guerra de todos contra todos”. Ora, que fazer então? Segundo Hobbes, há uma única saída possível para tal 
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calamidade: a fim de obter a paz e a ordem, os homens teriam que renunciar à sua liberdade natural e se 

submeter ao Estado, uma instituição que governaria sobre eles, privando-os de sua liberdade e impondo seu 

domínio pela lei, mas que, em contrapartida, impediria a guerra e os conflitos entre os homens. Eis o contrato 

social hobbesiano.  

Naturalmente, como se vê, a consequência mais imediata da filosofia política de Hobbes é a defesa 

do absolutismo como forma de governo. De fato, como o papel central do Estado é manter a ordem e conter 

o egoísmo natural humano, seu poder, segundo Hobbes, deve ser fortemente concentrado e o governante 

está autorizado a fazer tudo o que for necessário a fim de manter a ordem, ainda que pareça imoral. Com 

efeito, uma vez que se trata de um contrato, o povo não tem o direito de dar um passo atrás e reclamar sua 

liberdade de volta, rebelando-se contra o governo. Isto seria apenas descumprimento de contrato social 

estabelecido entre governantes e governados. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-teoria-contratualista-thomas-hobbes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=politica-moderna
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Exercícios 

 

1. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições 

bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar: o argumento não 

supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros; 

essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de 

modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é 

que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente 

lançadas nesse tipo de situação, que resvalará, então, em um estado de guerra. 
 RAWLS, J. Conferências sobre a história da filosofia política. São Paulo: WMF, 2012 (adaptado). 

  

O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como 

a) alienação ideológica.    

b) microfísica do poder.    

c) estado de natureza.    

d) contrato social.    

e) vontade geral.    

   

 

2. A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por 

vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que 

outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem 

não é suficientemente considerável para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício 

a que outro não possa igualmente aspirar. 
 HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo 

objeto, eles 

a) entravam em conflito.    

b) recorriam aos clérigos.    

c) consultavam os anciãos.    

d) apelavam aos governantes.    

e) exerciam a solidariedade.    
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3. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre 

si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, 

criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade 

submetida à Lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe 

que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a 

um só dos homens que detém o poder inquestionável, o soberano. 
 MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. João Paulo 

Monteiro; Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Editora NOVA Cultural, 1997. 

  
A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção dos sistemas políticos 

contemporâneos que consolidou a (o) 

a) Monarquia Paritária.    

b) Despotismo Soberano.    

c) Monarquia Republicana.    

d) Monarquia Absolutista.    

e) Despotismo Esclarecido.    

   

 

4. Thomas Hobbes afirma que “Lei Civil”, para todo súdito, é 

a) “construída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro 

sinal suficiente de sua vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal”.    

b) “a lei que o deixa livre para caminhar para qualquer direção, pois há um conjunto de leis naturais 

que estabelece os limites para uma vida em sociedade”.    

c) “reguladora e protetora dos direitos humanos, e faz intervenção na ordem social para legitimar 

as relações externas da vida do homem em sociedade”.    

d) “calcada na arbitrariedade individual, em que as pessoas buscam entrar num Estado Civil, em 

consonância com o direito natural, no qual ele – o súdito – tem direito sobre a sua vida, a sua 

liberdade e os seus bens”.    
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5. Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer 
aos outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder 
capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem 
tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. Cap. XVII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova 
Cultural, 1988, p. 103. 

Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que:   

a) O seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social deve 

assiná-lo, para submeter-se aos compromissos ali firmados.     

b) A condição natural do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível 

apenas com um poder estatal pleno.     

c) Os homens são, por natureza, desiguais. Por isso, a criação do Estado deve servir como 

instrumento de realização da isonomia entre tais homens.     

d) A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter 

de bom grado à violência estatal.     

   

6. “A honra do soberano deve ser maior do que a de qualquer um, ou a de todos os seus súditos”. 

Assinale a alternativa que apresenta a fundamentação para essa ideia preconizada por Thomas 
Hobbes. 

a) “A condição de súdito é muito miserável, mas sujeita a uma superação, pois se encontra sujeita 

aos apetites e paixões irregulares daquele ou daqueles que detêm em suas mãos poder tão 

ilimitado”.    

b) “É na soberania que está a fonte da honra”.    

c) “O Homem nunca pode deixar de ter uma ou outra inconveniência e a maior que é possível cair 

sobre o povo em geral é de pouca monta se comparada ao poder do soberano, que deve ser 

revitalizado de tempos em tempos”.    

d) “Todos os homens são dotados de grandes lentes de aumento; todo pagamento parece um 

imenso fardo, o que gera lamentos e sofrimentos. Honra maior consiste em o soberano ter 

piedade e compreensão para com tais falhas humanas e doar poderes aos infelizes”.    

   

7. [...] a condição dos homens fora da sociedade civil (condição esta que podemos adequadamente 
chamar de estado de natureza) nada mais é do que uma simples guerra de todos contra todos na qual 
todos os homens têm igual direito a todas as coisas; [...]. 

 HOBBES, Thomas. Do Cidadão. Campinas: Martins Fontes, 1992. 

 De acordo com o trecho acima e com o pensamento de Hobbes, assinale a alternativa correta. 

a) Segundo Hobbes, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra, pois ambos são uma 

condição original da existência humana.    

b) Para Hobbes, o direito dos homens a todas as coisas está desvinculado da guerra de todos contra 

todos.    

c) Segundo Hobbes, é necessário que a condição humana seja analisada sempre como se os 

homens vivessem em sociedade.    

d) Segundo Hobbes, não há vínculo entre o estado de natureza e a sociedade civil.    
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8. “Algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras 

[...] tendem para o benefício comum”. 

 
Para Thomas Hobbes, essa tendência não ocorre entre os homens porque 

a) esses insetos, dentro da sua irracionalidade natural, dão lições de conduta aos seres humanos; 

seja na tarefa diária, seja na politização paradoxal do modelo comunista difundido por Joseph 

Stalin e Karl Marx.    

b) as abelhas e as formigas têm a peculiaridade de construir suas sociedades dentro de uma 

unidade dinâmica e circular, que poderia ser bem definida como um contrato social se elas 

fossem humanas. Os seres humanos não atingiram tal estágio ainda.    

c) estes estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade e se 

julgam uns mais sábios que outros para exercer o poder público, reformam e inovam, o que muitas 

vezes leva o país à desordem e à guerra civil.    

d) o motivo maior que guia a vida de tais criaturas é a engrenagem da soberania da vontade de criar, 

da vontade de poder, retomada por Nietzsche e pelo existencialismo.    

   

 

9. “Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer 

aos outros o que queremos que nos façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder 

capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem 

tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada não 

passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de 

natureza (que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com 

segurança), se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um 

confiará, e poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, como proteção 

contra todos os outros.” 
 MALMESBURY, Thomas Hobbes de. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 

  

Sobre o pensamento de Hobbes, assinale a alternativa incorreta: 

a) O contrato social que dá origem ao Estado só é obedecido pela força e pelo temor.    

b) Os homens, na sua condição natural, observam apenas as suas paixões naturais.    

c) O contrato social que dá origem ao Estado pode ser desfeito quando o soberano desrespeita os 

direitos dos súditos e age de forma parcial, visando a seus próprios interesses.    

d) A concepção de homem natural de Hobbes é marcada por um profundo pessimismo 

antropológico.    

e) A filosofia política hobbesiana é atomista.    
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10. Leia o texto a seguir. 

Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana. Ao 

romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélico-escolástica. Hobbes propõe 

uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica. O Estado surge pelo 

pacto para possibilitar a justiça e, na conformidade com a lei, se sustenta por meio dela. No Leviatã 

(caps. XIV-XV), a justiça hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei natural concernente 

à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a renúncia de seu direito a todas 

as coisas, para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por sua vez, implica a terceira lei natural: 

que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Segundo Hobbes, “onde não há poder comum 

não há lei, e onde não há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes 

cardeais”. 
 HOBBES, T. Leviatã. Trad. J. Monteiro e M. B. N. da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997. Coleção Os Pensadores, cap. XIII. 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar: 

a) A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que a mantenha submissa, de consentir 

na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto constitutivo do Estado.    

b) A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais os cidadãos, 

ao renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se encontravam na 

condição natural de guerra.    

c) A justiça é definida como observância das leis naturais e, portanto, a injustiça consiste na 

submissão ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao cumprimento dos seus 

pactos.    

d) As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do momento em 

que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição de guerra 

generalizada de todos.    

e) A justiça torna-se vital para a manutenção do Estado na medida em que as leis que a efetivam 

sejam criadas, por direito natural, pelos súditos com o objetivo de assegurar solidariamente a paz 

e a segurança de todos.   
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Gabarito 

 

1. C 
Thomas Hobbes é um dos filósofos contratualistas, exatamente por considerar que toda comunidade 

política é fundada em um pacto social. A ausência desse pacto faz com que os indivíduos estejam em 

um estado de natureza, na qual haveria a guerra de todos contra todos.   

 

2. A  

Segundo Hobbes, os homens, em seu estado de natureza, permanecem em um constante conflito. É a 

constituição da cidade civil que irá pôr fim a esse estado de guerra de todos contra todos.   

 

3. D  

Segundo Hobbes uma vez que os homens se encontram num estado de guerra de “todos contra todos”, 

a construção da sociedade somente pode ocorrer quando todos os membros rendem sua liberdade 

natural para uma única figura capaz de garantir a paz e a segurança a todos. Esta figura é entendida 

pelo autor como um mal necessário (um leviatã) que deve possuir poder inquestionável, não estando 

rendido a qualquer atrelamento, seja ele partidário ou republicano. Para que esta figura possa governar 

de forma a cuidar dos interesses de todos sem estar ligado a nenhum condicionamento, ela deve possuir 

um poder e uma autoridade inquestionável. Embora Hobbes não fosse um defensor árduo do 

absolutismo, suas teses serviram de base para justificar a monarquia como forma mais viável de 

garantir a todos um estado de paz. Portanto, a monarquia absolutista é o remédio para garantir a 

coexistência dos homens em sociedade. O despotismo esclarecido vai no sentido contrário, sendo 

inspirado pela filosofia iluminista, cria uma abertura não existente na filosofia de Hobbes, na qual o 

monarca não é mais visto como absoluto, mas sim como alguém que ainda exerce o poder, mas sem o 

caráter divino e inquestionável dos seus antecessores.   

 

4. A 

A Lei Civil ordena o conteúdo proveniente da ação livre, isto é, da Lei Natural. Desse modo, o Estado 

Liberal, que pressupõe a existência da Lei Natural, organiza a atividade normativa através de leis 

positivas cuja finalidade é manter os excessos da liberdade controlados. Assim, “a função do poder civil, 

a segurança, consiste em fazer com que as Leis Naturais sejam observadas”. É por meio de leis civis 

que as leis naturais se tornam obrigatórias.   

 

5. B  

Estado de natureza é "natural" em apenas um sentido específico. Para Hobbes a autoridade política é 

artificial e em contrapartida o Estado anterior à instituição do Governante é natural. Nesta sua condição 

"natural" o ser humano mantém apenas a relação de autoridade da mãe sobre o filho, pois ela tem a 

vida do filho. Entre adultos, inevitavelmente, o caso se complica e surge a necessidade do artifício. 

Naturalmente, todo homem tem direito igual a todas as coisas. Porém, cada homem difere um do outro 

em força e em inteligência. Apesar dessa diferença, cada homem tem poder suficiente para ameaçar a 

vida de qualquer outro, de modo que invariavelmente o Estado de natureza termina em uma disputa de 

todos contra todos por tudo que é direito de todos. Para o racionalismo hobbesiano, o Estado de 

natureza é forçosamente uma guerra de todos contra todos. O homem, como a máxima de Hobbes 

manifesta, é lupino.   
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6. B  

A afirmação da alternativa [B] é a única que expressa corretamente o pensamento de Thomas Hobbes. 

Para ele, a soberania está relacionada à honra e, sendo assim, não pode ser violada. Caso isso ocorra, 

volta-se ao estado de guerra de todos contra todos.  

  

7. A 

O estado de natureza é "natural" em apenas um sentido específico. Para Hobbes, a autoridade política 

é artificial e em contrapartida o estado anterior à instituição do governo é natural. Na sua condição 

"natural", o ser humano carece de governo, que é uma autoridade artificial, pois a única autoridade 

natural é aquela da mãe sobre o filho – dado que a mãe tem a vida do filho. Entre adultos, 

inevitavelmente o caso difere e surge a necessidade do artifício. 

Naturalmente, todo homem tem direito igual a todas as coisas, porém, de fato, cada homem difere um 

do outro em força e, talvez, até em inteligência. Todavia, cada homem tem poder suficiente para 

ameaçar a vida de qualquer outro, de modo que invariavelmente o estado de natureza é uma disputa de 

todos contra todos por tudo que é direito de todos. O estado de natureza é forçosamente uma guerra 

de todos contra todos. Entre outras inúmeras funções, Hobbes, com essa teoria, se opõe à teoria 

monarquista do direito divino ao trono.   

 

8. C  

A passagem do enunciado, retirada do Leviatã, compara as formas de agregação do homem com a de 

algumas outras criaturas vivas, como as abelhas e as formigas. Hobbes reconhece que a sociedade 

dessas criaturas é diferente da sociedade humana e, então, procura as razões dessa diferença. Dentre 

as razões que ele enumera, está aquela afirmada na alternativa [C].   

 

9. C  

A função do soberano é assegurar que todos respeitem o contrato social e, dessa forma, garantir a 

vontade de todos que é a paz e a segurança individual. Para desempenhar bem esta função, o soberano 

deve exercer um poder absoluto, sem estar subordinado a ninguém; e nem mesmo a uma Carta Magna. 

Se o poder soberano não conseguir realizar o interesse de todos, isto é, a obediência de todos ao 

contrato social, pode vir a ser deposto por uma rebelião. Concluir-se-á, nesse caso, que o soberano não 

era legítimo.   

 

10. D 

Cabe ao soberano julgar sobre o bem e o mal, sobre o justo e o injusto; ninguém pode discordar, pois 

tudo o que o soberano faz é resultado do investimento da autoridade consentida pelo súdito, em suma, 

o homem abdica da liberdade dando plenos poderes ao Estado absoluto a fim de proteger a sua própria 

vida.   

 
 

 

 



 
 

 

 

1 

Filosofia/Sociologia 
 

Kant e o criticismo 

 

Resumo 

 

 
 

O criticismo de Kant  

Conhecido como o maior filósofo do Iluminismo, o alemão Immanuel Kant é também um dos maiores 

pensadores de todos os tempos e se notabilizou nas mais diversas áreas da filosofia: da lógica à filosofia 

política, da ética à estética. Nesse sentido, uma de suas contribuições mais importantes para a história da 

filosofia – talvez a maior de todas elas – foi a criação de uma nova corrente na teoria do conhecimento, 

corrente esta que, de acordo com o Kant, resolveria definitivamente todos os problemas da epistemologia: o 

criticismo. Ora, no que esta corrente crê?   

Em primeiro lugar, precisamos recordar que, na época de Kant, a teoria do conhecimento já ocupava 

a alguns séculos o centro das especulações filosóficas e vivia dividida em duas grandes correntes: o 

racionalismo, que considerava a razão o fundamento básico do conhecimento humano, e o empirismo, que 

dava centralidade aos sentidos no processo de conhecimento. De modo mais ou menos radical, essas duas 

correntes vinham sempre se contrapondo sem nunca chegar a um acordo. E foi aí que Kant se destacou. 

Segundo ele, o primeiro passo para a resolução dos problemas epistemológicos seria uma reavaliação geral 

de toda a discussão desde o seu ponto de partida. Era preciso fazer uma crítica do conhecimento (daí o nome 

criticismo): perguntar, como se isso nunca tivesse sido feito antes, quais as condições de possibilidade do 

conhecimento humano. 

Curiosamente, a conclusão de Kant em sua Crítica da Razão Pura foi de que tanto o racionalismo 

quanto o empirismo tinham o seu quê de verdadeiro, que merecia ser reconhecido, mas que também, 

justamente por isso, nenhum dos dois podia ser admitido sem ressalvas ou ser absolutizado. Ao contrário, 

para Kant, o papel do verdadeiro filósofo seria unir o que essas duas correntes tinham de verdadeiro, 
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expurgando o que fosse falso. Era necessário fazer uma conciliação, uma síntese transcendente entre as 

duas teorias.  

Como isso seria possível? Bem, para Kant, a primeira coisa que uma crítica séria do conhecimento 

nos revela é que não podemos nunca acessar o númeno, isto é, nunca podemos descobrir a essência das 

coisas, a realidade tal como ela é em si mesma, mas apenas os fenômenos, ou seja, a realidade tal como 

aparece para nós. Aliás, segundo o autor, foi esse o erro básico das teorias do conhecimento precedentes, 

que, sem reconhecer os limites da inteligência humana, achavam possível descobrir a realidade tal como ela 

é em si mesma, objetivamente. Indo justamente numa direção contrária, Kant rejeita toda perspectiva 

objetivista, realista. Para ele, nós nunca saberemos como as coisas são. Podemos apenas descobrir como 

as coisas são para nós, como elas aparecem para os seres humanos. Não à toa, a filosofia kantiana é 

considerada subjetivista, idealista. Historicamente, aliás, essa inovação de Kant ficou conhecida como 

revolução copernicana. Com efeito, assim como Copérnico, com sua defesa do heliocentrismo, teria 

modificado o centro do universo, transplantando-o da Terra para o Sol, da mesma maneira Kant teria 

modificado o centro da filosofia, transplantando-o de uma perspectiva realista (centrada no objeto do 

conhecimento) para uma perspectiva idealista (centrada no sujeito do conhecimento). No entanto, é 

necessário perceber aqui que o idealismo kantiano não é individual. Não se trata de como a realidade aparece 

para cada ser humano, mas sim de como ela aparece para todos os indivíduos, uma vez que temos todos a 

mesma estrutura cognitiva. Trata-se, pois, de um idealismo transcendental.  

Como adiantado acima, a conclusão retirada por Kant de sua investigação das condições de 

possibilidade do conhecimento humano foi uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Segundo o 

autor, tanto a razão quanto os sentidos são fundamentos básicos do conhecimento, mas sob aspectos 

diferentes, cada um com o seu papel. Assim, ao invés de um ou os outros serem a fonte primária do conhecer, 

o que há é a função de cada um e a interdependência de ambos. 

Dito de modo simples, pode-se resumir a coisa da seguinte maneira. São duas as faculdades ou capacidades 

básicas do conhecimento humano: o entendimento (correspondente à razão) e a sensibilidade 

(correspondente aos sentidos). 

Faculdade idêntica em todos os seres humanos e possuída pelos homens desde que nasceram, o 

entendimento gera conceitos e fornece o conhecimento a priori (prévio à experiência), o qual consiste nas 

doze categorias básicas do conhecimento (substância, relação, quantidade, qualidade, etc.). Tal 

conhecimento a priori fornece a forma do conhecimento humano em geral, isto é, a estrutura a partir da qual 

conhecemos as coisas. A sensibilidade, por sua vez, sendo uma capacidade com que os homens também 

nascem, é, porém, a princípio vazia, uma vez que depende da experiência para ser preenchida – e varia de 

um indivíduo para o outro. Sendo assim, ela gera intuições e fornece o conhecimento a posteriori (posterior 

à experiência), o qual se constitui dos dados oferecidos pelos sentidos. Tal conhecimento fornece não a 

forma, mas a matéria, o conteúdo do conhecimento humano em geral, o qual é estruturado pelas categorias 

da razão. Assim, o conhecimento é uma junção de razão e sentidos, entendimento e sensibilidade. A razão 

dá a forma do conhecimento, os sentidos dão a matéria. O entendimento fornece a estrutura a priori, a 
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sensibilidade o conteúdo a posteriori. Em síntese, a conceito sem intuição é vazio, a intuição sem conceito é 

disforme.  

Naturalmente, as consequências dos princípios do criticismo kantiano foram muito para além da 

teoria do conhecimento. Uma vez que todo conhecimento teórico depende simultaneamente do 

entendimento e da sensibilidade, Kant concluiu que é impossível provar racionalmente a existência de Deus, 

a imortalidade da alma e a liberdade humana. De fato, nenhum desses três objetos (Deus, alma e liberdade) 

pode ser percebido diretamente pelos sentidos, sendo assim, nenhum deles pode ser conhecido com 

segurança. Essa rejeição de Kant dos temas clássicos da metafísica, porém, foi provisória. Como veremos a 

seguir, Deus resgatará os temas Deus, alma e liberdade quando tratar das questões éticas. 
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Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 

A razão humana, num determinado domínio dos seus conhecimentos, possui o singular destino de se 

ver atormentada por questões, que não pode evitar, pois lhe são impostas pela sua natureza, mas às 

quais também não pode dar respostas por ultrapassarem completamente as suas possibilidades. 
KANT, I. Crítica da Razão Pura (Prefácio da primeira edição, 1781). Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 

Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 03. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Kant, o domínio destas intermináveis disputas chama-

se 

a) experiência. 

b) natureza. 

c) entendimento. 

d) metafísica. 

e) sensibilidade. 

 

 

2. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, o modo de pensar cético busca tornar incertos os nossos 

conhecimentos. No entanto, esse modo de pensar, ainda segundo Kant, não pode ser legitimamente 

generalizado, isto é, não pode justificar a afirmação de que tudo o que consideramos conhecimento é 

apenas aparência de conhecimento. Kant justifica assim tal impossibilidade: para dizer que tudo o que 

consideramos conhecimento é apenas aparência de conhecimento, o cético distingue entre aparência 

de conhecimento e conhecimento. Isso revela, portanto, que ele possui um conhecimento que lhe 

serviu para efetuar tal distinção. 

 

Com base no texto, responda: 

a) Segundo Kant, de qual pressuposto depende a afirmação cética: “tudo o que consideramos 

conhecimento é apenas aparência de conhecimento”? 

b) Supondo que a mencionada afirmação cética seja incorreta, é possível daí imediatamente 

concluir que não podemos nos enganar em matéria de conhecimento? Justifique sua resposta. 
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3. “Kant distinguiu duas modalidades de realidade. A realidade que se oferece a nós na experiência e a 

realidade que não se oferece à experiência. A primeira foi chamada por ele de fenômeno [...]. A 

segunda foi chamada por ele de nôumeno [...]” [ou coisa em si]. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. p. 233. 

 

Em relação aos conceitos de fenômeno e coisa em si, conforme formulados por Kant, marque a 

alternativa correta. 

a) Kant designa por coisa em si a parte da experiência que pode ser conhecida pelo intelecto no 

tempo e no espaço. 

b) A coisa em si designa exatamente aquilo que uma ciência deve conhecer em um objeto empírico. 

c) A crítica kantiana dirige-se contra as aparências. É por isso que Kant afirma ser impossível 

conhecer os fenômenos. 

d) O mundo fenomenal contém os objetos que podem ser captados pela nossa sensibilidade e ser 

apresentados no espaço e no tempo. 

 

 

4. No texto que se segue, Marilena Chauí comenta a estrutura da sensibilidade em Kant. 

“A forma da sensibilidade é o que nos permite ter percepções, isto é, a forma é aquilo sem o que não 

pode haver percepção, sem o que a percepção seria impossível.” 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. p. 78. 

 

Marque a alternativa que explicita corretamente a forma da sensibilidade para Kant. 

a) A forma da sensibilidade é constituída por impressões e sensações, a partir das quais captamos 

todos os conteúdos da experiência possível. 

b) A forma da sensibilidade é retirada da experiência, com a qual aprendemos as noções 

fundamentais de número e extensão. 

c) A forma da sensibilidade é constituída pelos cinco sentidos, que produzem todas as imagens 

possíveis da experiência. 

d) A forma da sensibilidade não é dada pela experiência, mas possibilita a experiência, sendo 

constituída pelo espaço e pelo tempo. 

 
 

5. O pensamento filosófico da modernidade tem em Kant uma das expressões mais atuantes e 

significativas para o mundo ocidental. De fato, as reflexões de Kant contribuíram para: 

a) reativar o pensamento cristão, relacionando-o com os princípios medievais. 

b) rediscutir a História dentro dos paradigmas da dialética hegeliana. 

c) repensar o conteúdo do conhecimento humano mostrando os limites da racionalidade. 

d) definir a estrutura da democracia contemporânea, seguindo Jean Jacques Rousseau. 

e) afirmar, com base na filosofia empirista, a simplicidade do conhecimento cientifico. 
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6. Immanuel Kant (1724-1804) reconheceu a importância dos avanços das ciências naturais, em 

especial da física, que passou de um conhecimento meramente especulativo para se constituir em 

ciência. A metafísica, por sua vez, não obteve o mesmo sucesso, pois, continuando a ser especulativa, 

por mais que os sistemas fossem muito bem elaborados, suas verdades não eram indiscutíveis. Assim, 

Kant procura dar à metafísica a mesma consistência que possuíam outros campos do saber, 

fundamentados em juízos sintéticos a priori. 

 

Com base nas explicações e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa que define a concepção 

kantiana de juízo sintético a priori. 

a) São universais, necessários e ampliam o conhecimento. 

b) Não são universais e necessários, mas permitem ampliar o conhecimento. 

c) São universais e necessários, mas não permitem ampliar o conhecimento. 

d) Não são nem universais e nem necessários, portanto não permitem ampliar o conhecimento. 

 

 

7. “(...) a própria experiência é um modo de conhecimento que requer entendimento, cuja regra tenho que 

pressupor a priori em mim ainda antes de me serem dados objetos e que é expressa em conceitos a 

priori, pelos quais, portanto todos os objetos da experiência têm necessariamente que se regular e 

com eles concordar.” 
KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 13. 

Com base na filosofia de Kant, assinale o que for correto. 

(01) O método de Kant é chamado criticismo, pois consiste na crítica ou na análise reflexiva da razão, 

a qual, antes de partir ao conhecimento das coisas, deve conhecer a si mesma, fixando as 

condições de possibilidade do conhecimento, aquilo que pode legitimamente ser conhecido e o 

que não. 

(02) Para Kant, uma vez que os limites do conhecimento científico são os limites da experiência, as 

coisas que não são dadas à intuição sensível (a coisa em si, as entidades metafísicas como Deus, 

alma e liberdade) não podem ser conhecidas. 

(04) Kant mantém-se na posição dogmática herdada de Hume. Para os dois filósofos, o conhecimento 

é um fato que não põe problema. O resultado da crítica da razão é a constatação do poder 

ilimitado da razão para conhecer. 

(08) O sentido da revolução copernicana operada por Kant na filosofia é que são os objetos que se 

regulam pelo nosso conhecimento, não o inverso. Ou seja, o conhecimento não reflete o objeto 

exterior, mas o sujeito cognoscente constrói o objeto do seu saber. 

(16) Com a sua explicação da natureza do conhecimento, Kant supera a dicotomia racionalismo-

empirismo. O conhecimento, que tem por objeto o fenômeno, é o resultado da síntese entre os 

dados da experiência e as intuições e os conceitos a priori da razão. 

Soma: (      ) 
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8. “O propósito desta crítica da razão especulativa pura consiste na tentativa de reformular o 

procedimento habitual da metafísica, propondo-nos deste modo uma completa revolução em relação 

a esta segundo o exemplo dos geômetras e pesquisadores da natureza. Ela é um tratado do método e 

não um sistema da própria ciência; ainda assim desenha o contorno total da metafísica, tanto no que 

respeita seus limites quanto à estrutura interna total de seus membros”.  
KANT, I. Crítica da razão pura. In: MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 111.  

 

A partir do texto citado, é correto afirmar que o projeto da crítica de Kant 

(01) busca ater-se apenas aos métodos das ciências teóricas, como a metafísica. 

(02) reformula o modo como são adquiridos os conhecimentos metafísicos. 

(04) volta-se para a razão especulativa, no tocante aos seus procedimentos mais recorrentes. 

(08) visa ser tão somente uma ciência pura, haja vista sua preocupação com a definição de um método 

próprio. 

(16) busca transformar a razão pura, a razão prática e a estética em um sistema científico. 

Soma: (        ) 

 
 

9. Na perspectiva do conhecimento, Immanuel Kant pretende superar a dicotomia racionalismo-

empirismo. Entre as alternativas abaixo, a única que contém informações corretas sobre o criticismo 

kantiano é: 

a) A razão estabelece as condições de possibilidade do conhecimento; por isso independe da 

matéria do conhecimento. 

b) O conhecimento é constituído de matéria e forma. Para termos conhecimento das coisas, temos 

de organizá-las a partir da forma a priori do espaço e do tempo. 

c) O conhecimento é constituído de matéria, forma e pensamento. Para termos conhecimento das 

coisas temos de pensá-las a partir do tempo cronológico. 

d) A razão enquanto determinante nos conhecimentos fenomênicos e noumênicos 

(transcendentais) atesta a capacidade do ser humano. 

e) O homem conhece pela razão a realidade fenomênica porque Deus é quem afinal determina este 

processo. 

 

 

10. “Até agora se supôs que todo o nosso conhecimento tinha que se regular pelos objetos; porém todas 
as tentativas de, mediante conceitos, estabelecer algo a priori sobre os mesmos, através do que 
ampliaria o nosso conhecimento, fracassaram sob essa pressuposição.” 

Kant, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p.12 (adaptado). 

 
Kant apresenta, no trecho acima, sua proposta de uma "revolução copernicana" na Metafísica. A partir 
desse trecho apresentado, redija um texto dissertativo que explique, sucintamente, os seguintes 
aspectos: 

a) a proposta de Kant de uma "revolução copernicana"; 

b) o problema que a proposta de Kant pretende resolver; 

c) a solução apresentada por Kant. 
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Gabarito 

 

1. D  

A, B, C e E incorretas. Experiência, natureza, entendimento e sensibilidade são passíveis de estudo e 

análise para Kant. 

D correta. Apesar de considerar a metafísica, ou as questões metafísicas, como conhecimento 

fundamental, Kant a considera também como conhecimento inteiramente isolado e especulativo que 

ainda não encontrou seu caminho na ciência, embora seja mais antiga do que as demais e sobreviveria 

mesmo que todas as outras fossem tragadas pelo abismo da barbárie. Segundo Kant, a metafísica é 

o campo de batalha no qual somos necessariamente lançados, mas que, ainda que simulando as 

guerras diariamente, não passamos de soldados cuja vitória, até agora, se mostrou inalcançável. 

 

2.  
a) Segundo Kant, o pressuposto de que depende a afirmação cética é que se tenha o conhecimento da 

distinção entre conhecimento e aparência de conhecimento. 

b) Não, pois do fato de termos algum conhecimento não decorre que sempre estejamos corretos ao 

considerar algo como conhecimento. 

 

3. D 

A, B e C estão incorretas. Para Kant, em sua crítica à ruptura existente entre racionalismo e empirismo, 

é possível estudar o mundo dos fenômenos porque há em nós, a priori, a noção de espaço e tempo, ou 

seja, eles podem ser estudados e conhecidos à medida que aparecem para nós no tempo e no espaço. 

D) Correta. Por se apresentarem para nós e serem captados pelo nosso intelecto com a medida do 

tempo e do espaço, os fenômenos são construídos por nós mesmos, à medida que participamos de sua 

criação. Só existe aquilo que aparece para nós, como fenômenos, os quais são, de certa maneira, como 

aparecem para nós, ou seja, como nossa limitada razão está apta a percebê-los. 

 

4. D  

A, B e C – Incorretas. Não traduz o que Kant diz sobre sensibilidade e experiência, e modifica a ordem 

dos fatores. 

D – Correta. A forma da sensibilidade não é dada pela experiência, ou seja, pelas sensações e 

impressões primeiras e sensíveis do objeto, porque ela é inata. Porém, organiza, no espaço e no tempo, 

as impressões advindas das sensações e experiências, tornando-as possíveis de serem captadas. 

 

5. C 

a) Falsa: Kant se preocupou com a questão do conhecimento humano e com o conteúdo da moral da 

ação humana. 

b) Falsa: Kant seguiu outros caminhos, não adotou a dialética na perspectiva hegeliana, fazendo a 

conciliação entre as concepções empiristas e idealistas.  

c) Verdadeira: O filósofo mostrou a complexidade do conhecimento, fazendo críticas às filosofias 

anteriores.  

d) Falsa: As reflexões de Kant não seguiram Rousseau. Kant dedicou-se mais a questões da 

epistemologia, sendo um marco do pensamento ocidental.  

e) Falso: Kant afirmou a complexidade do conhecimento, analisando com cuidado a relação entre 

sujeito e objeto. 
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6. A 

Kant é o filósofo que consegue, no período do Iluminismo, fazer uma síntese entre os pressupostos do 

racionalismo e do empirismo. Para ele, essas esferas do conhecimento não poderiam estar divididas, 

pois ambas eram necessárias para se atingir a real percepção do mundo. O conhecimento derivava 

tanto da percepção sensível, advinda da experiência e dos fenômenos observáveis, como dos juízos 

racionais que seriam utilizados para interpretar o que foi observado e ir além. Seu juízo sintético a priori 

exercia o papel da racionalidade no processo cognitivo. Deveria ser universal, ou seja, aplicável a todas 

as coisas conhecíveis. Era necessário, pois era a parte racional do conhecimento, e ampliativo, pois 

através dele seriam feitas as hipóteses que levariam o conhecido a novos patamares. 

 

7. 27 - 01 + 02 + 08 + 16 = 27 

Proposição 1: A obra mais conhecida de Immanuel Kant, Crítica da razão pura, versa sobre a 

possibilidade e capacidade de conhecer o que o homem possui. Ao investigar a respeito, Kant procura 

responder à pergunta: é possível conhecer alguma coisa? Esse questionamento não estava em voga 

até então. 

Proposição 2: As coisas que não são dadas pela experiência não podem ser conhecidas porque 

ultrapassam as limitações inerentes ao ato de conhecer, desse modo, há uma pretensão na metafísica 

que pretende conhecer as coisas em si, tornando-a contraditória, na medida em que o ato de conhecer 

transforma, por sua própria natureza, a coisa em si em fenômeno, isto é, em aparência. 

Proposição 4: Até Kant, a capacidade racional de conhecer não havia sido questionada. Nisso consiste 

a grande virada de sua filosofia que, iniciada por Descartes, questiona a possibilidade da razão de 

conhecer determinadas verdades que se colocam como inquestionáveis. O paradigma passa a ser 

epistemológico ou transcendental. 

 

Proposição 8: Trata-se da mudança de paradigma. Antes de Descartes e Kant a pergunta era: "O que é 

possível conhecer?" Depois deles a pergunta principal a ser respondida é: "É possível conhecer? O que 

é possível conhecer?" 

Proposição 16: A experiência é um dado importante para o conhecimento, já que este só acontece, na 

filosofia kantiana, mediante fenômenos. 

 

8. 02+04=06  

(01) Incorreta. A metafísica não é uma ciência teórica, mas sim um dos ramos de estudo da filosofia. 

(08) Incorreta. Novamente o erro reside em considerar a metafísica uma ciência, quando na verdade ela 

é um caminho para descobrir-se como o ser humano pode conhecer. 

(16) Incorreta. A proposta de Kant é estudar o próprio método pelo qual se produz a ciência por meio da 

razão, ou seja, pelo qual o homem conhece valendo-se da razão. Não está na proposta do filósofo 

criar um sistema científico. 

 

9. B 

Para Kant a razão dá a forma do conhecimento. Esta se manifesta como o entendimento fornece a 

estrutura a priori. Se os sentidos dão fornecem o conteúdo do conhecimento a posteriori (matéria), a 

razão determina seu formato.  
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10.  

a) Até a época de Kant, prevaleceu na tradição filosófica o realismo, ou seja, a verdade está nos objetos 

de forma independente dos sujeitos cognoscentes. A “revolução copernicana” propõe o idealismo 

transcendental, ou seja, o conhecimento verdadeiro depende de estruturas cognitivas a priori do 

sujeito. A verdade depende, em parte, do sujeito. Tal como Copérnico retirou a Terra e colocou o Sol 

no centro do sistema, Kant retira os objetos e coloca o sujeito no centro do conhecimento. 

b) Na época de Kant, as duas hipóteses metafísicas que tentavam resolver esse problema eram o 

racionalismo e o empirismo. Mas ambas tinham deficiências graves. O racionalismo baseava-se em 

categorias a priori dogmáticas sem relação com a experiência sensível e o empirismo não conseguia 

explicar a universalidade e a necessidade das leis científicas. Kant pretende resolver esse problema. 

Além disso há a impossibilidade do conhecimento metafísico, o que possibilita o juízo sintético a 

priori (possibilidade do conhecimento), a relação dogmatismo e ceticismo na idade moderna. 

c) O conhecimento verdadeiro se funda em uma estrutura cognitiva a priori (do sujeito) associada a um 

conjunto de experiências sensíveis (objetos). A estrutura cognitiva a priori não é dogmática, mas se 

expõe à crítica e é transcendental, ou seja, uma projeção da consciência humana. A postura kantiana 

também é conhecida como: apriorismo, criticismo, transcendentalismo. 

 

 



 
 

 

 

1 

Física 
 

Exercícios sobre termodinâmica 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
 

Exercícios 

 

1. As alternativas apresentam cinco gráficos da pressão em função do volume para um certo gás 

submetido a cinco processos cíclicos diferentes. 

Assinale a alternativa que representa o ciclo termodinâmico no qual o gás realiza a maior quantidade 

de trabalho possível. 

a)  
c)  e)  

b)  

 

d)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-exercicios-sobre-termodinamica/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=termodinamica
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2. Um estudo do ciclo termodinâmico sobre um gás que está sendo testado para uso em um motor a 

combustão no espaço é mostrado no diagrama a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ΔEint representa a variação de energia interna do gás, e Q é o calor associado ao ciclo, analise as 
alternativas e assinale a CORRETA. 

a) ΔEint = 0, Q > 0. 

b) ΔEint = 0, Q < 0. 

c) ΔEint > 0, Q < 0. 

d) ΔEint < 0, Q > 0. 

e) ΔEint = 0, Q = 0. 

 

 

3. A energia interna de um gás perfeito (gás ideal) tem dependência somente com a temperatura. O 

gráfico que melhor qualifica essa dependência é 

a)  c)  e)  

b)  d)   
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4. Abaixo temos o diagrama p x V onde estão representadas três transformações que levam um gás ideal 

do estado inicial (i) para o estado final (f). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando o estudo das transformações gasosas, os três processos aos quais o gás é submetido 

são, respectivamente, 

a) isobárico, isotérmico e isovolumétrico. 

b) isovolumétrico, isobárico e isotérmico. 

c) isotérmico, isobárico e isovolumétrico. 

d) isovolumétrico, isotérmico e isobárico. 

e) isotérmico, isovolumétrico e isobárico. 

 
 

5. No estudo da termodinâmica dos gases perfeitos, são parâmetros básicos as grandezas físicas 

quantidade de calor (Q), trabalho (W) e energia interna (U), associadas às transformações que um gás 

perfeito pode sofrer. 

Analise as seguintes afirmativas referentes às transformações termodinâmicas em um gás perfeito: 

I. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação adiabática, o trabalho (W) 

que o sistema troca com o meio externo é nulo. 

II. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isotérmica, a variação da 

energia interna é nula (ΔU = 0). 

III. Quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, a variação da 

energia interna (ΔU) D sofrida pelo sistema é igual a quantidade de calor (Q) trocado com o meio 

externo. 

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

a) I. 

b) III. 

c) I e II. 

d) II e III. 

e) I, II e III. 
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6. O trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a 100 J e, o calor envolvido nas trocas 

térmicas é igual a 1000 J e 900 J, respetivamente, com fontes quente e fria. A partir da primeira Lei da 

Termodinâmica, a variação da energia interna nesse ciclo térmico, em joules, é 

a) 0. 

b) 100. 

c) 800. 

d) 900. 

e) 1000. 

 
 

7. A variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 1200 J. 

Se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 N/m2 e a quantidade de energia que recebeu do 

ambiente foi igual a 2000 J, então, a variação de volume sofrido pelo gás durante o processo foi 

a) 10 m3. 

b) 12 m3. 

c) 14 m3. 

d) 16 m3. 

e) 18 m³. 

 
 

8. Uma amostra de um gás ideal se expande duplicando o seu volume durante uma transformação 

isobárica e adiabática. Considerando que a pressão experimentada pelo gás é 5 x 106 Pa e seu volume 

inicial 2 x10-5 m3, podemos afirmar: 

a) O calor absorvido pelo gás durante o processo é de 25 cal. 

b) O trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão é de 100 cal. 

c) A variação de energia interna do gás é de – 100 J. 

d) A temperatura do gás se mantém constante. 

e) Nenhuma das anteriores. 
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9. Duas máquinas térmicas ideais, 1 e 2, têm seus ciclos termodinâmicos representados no diagrama 

pressão × volume, no qual estão representadas duas transformações isotérmicas (Tmaior e Tmenor) e 

quatro transformações adiabáticas. O ciclo ABCDA refere-se à máquina 1 e o ciclo EFGHE, à máquina 

2. 

 
 

Sobre essas máquinas, é correto afirmar que, a cada ciclo realizado, 

a) o rendimento da máquina 1 é maior do que o da máquina 2. 

b) a variação de energia interna sofrida pelo gás na máquina 1 é maior do que na máquina 2. 

c) a variação de energia interna sofrida pelo gás na máquina 1 é menor do que na máquina 2. 

d) nenhuma delas transforma integralmente calor em trabalho. 

e) o rendimento da máquina 2 é maior do que o da máquina 1. 
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10. O diagrama PV da figura mostra, para determinado gás ideal, alguns dos processos termodinâmicos 

possíveis. Sabendo-se que nos processos AB e BD são fornecidos ao gás 120 e 500 joules de calor, 

respectivamente, a variação da energia interna do gás, em joules, no processo ACD será igual a 

 
 

a) 105 

b) 250 

c) 515 

d) 620 

e) 725 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A 

 

4. B 

 

 

 

 

5. D 

 

6. A 
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7. D 
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Máquinas térmicas 

 

Resumo 

 

Máquinas Térmicas 

Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica. 

Imagine duas fontes térmicas, uma “quente” (A) e outra “fria” (B), ou seja, a temperatura de A é maior que a 

de B: TA>TB. Então, coloca-se uma máquina térmica entre elas. Um fluido operante – por vezes chamado 

fluido de trabalho –, geralmente vapor d’água, serve de veículo para a energia térmica que sai da fonte quente, 

passa pelo dispositivo intermediário, que utiliza parte dessa energia na realização do trabalho, o restante 

dessa energia vai para a fonte fria. 

Podemos chamar a quantidade de calor que chega à máquina térmica, vinda da fonte quente, de QA, e a 

quantidade de calor que é transmitida pela máquina térmica à fonte fria B de QB. Assim, o trabalho realizado 

pela máquina térmica, por conservação de energia, pode ser escrito como: 

𝜏 = 𝑄𝐴 ∨ −𝑄𝐵 ∨ 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

Antes de enunciarmos a 2ª Lei da Termodinâmica, vamos definir o conceito de rendimento. Rendimento de 

uma máquina térmica nada mais é do que a fração de calor recebido da fonte quente que é usada para a 

realização de trabalho, assim: 

𝜖 =
𝜏

|𝑄𝐴|
= |𝑄𝐴| −

|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
= 1 −

|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
 

Portanto: 

𝜖 = 1 −
|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
 

Note que, para ter rendimento de 100% (ϵ=1), o valor de QB deveria ser zero. No entanto, isso é impossível, 

pois a quantidade de calor QA sai de A devido à existência da fonte fria.  

 

Enunciado de Kelvin-Planck: 

“É impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito 

transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente”.  

Se levarmos em consideração o fato de a energia térmica fluir da fonte quente para a fonte fria, podemos 

enunciar a 2ª Lei da Termodinâmica da seguinte forma: 

 

Enunciado de Clausius: 

“É impossível uma máquina, sem ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que 

esteja a uma temperatura maior”. 

Disso, concluímos que o calor só pode passar de um sistema de menor temperatura para outro de maior 

temperatura se um agente externo realizar um trabalho sobre esse sistema – que é o que acontece em 

máquinas frigoríficas e condicionadores de ar. 
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O ciclo de Carnot 

Antes mesmo de a 1ª Lei da Termodinâmica ser enunciada, Leonard Sadi Carnot criou dois postulados 

referentes a uma máquina térmica ideal. São eles: 

 

1° Postulado de Carnot: 

“Nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina 

ideal de Carnot, operando entre as mesmas temperaturas”. 

 

2° Postulado de Carnot: 

“Ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja 

o fluido operante”. 

Esses postulados garantem que o rendimento de uma máquina térmica é função das temperaturas das fontes 

frias e quentes.  

Para o caso em que o fluido operante é um gás ideal, o ciclo de Carnot é composto por duas transformações 

isotérmicas e por duas transformações adiabáticas, alternadas. Desse modo, podemos desenhar o seguinte 

gráfico, da pressão em função do volume: 

 

 

No ciclo de Carnot, podemos escrever: 

|𝑄𝐵|

|𝑄𝐴|
=
𝑇𝐵
𝑇𝐴

 

Assim, o rendimento é dado por: 

𝜖 = 1 −
𝑇𝐵
𝑇𝐴

 

Se o rendimento fosse de 100%, teríamos ϵ=1 e TB=0. Mas isso contraria a 2ª Lei, o que nos leva a concluir 

que nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto, segundo a Termodinâmica clássica.  

“O zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot que operasse com 

rendimento de 100%”. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/fisica/extensivo-enem-maquinas-termicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=termodinamica
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Exercícios 

 

1. Durante cada ciclo, uma máquina térmica absorve 500 J de calor de um reservatório térmico, realiza 

trabalho e rejeita 420 J para um reservatório frio. Para cada ciclo, o trabalho realizado e o rendimento 

da máquina térmica são, respectivamente, iguais a 

a) 80 J e 16%. 

b) 420 J e 8%. 

c) 420 J e 84%. 

d) 80 J e 84%. 

e) 80 J e 8%. 

 

 

2. Uma máquina a vapor foi projetada para operar entre duas fontes térmicas, a fonte quente e a fonte 

fria, e para trabalhar segundo o ciclo de Carnot. Sabe-se que a temperatura da fonte quente é de 127 

ºC e que a máquina retira, a cada ciclo, 600 J desta fonte, alcançando um rendimento máximo igual a 

0,25. O trabalho realizado pela máquina, por ciclo, e a temperatura da fonte fria são, respectivamente: 

a) 240 J e 95 ℃. 

b) 150 J e 27 ℃. 

c) 15 J e 95 ℃. 

d) 90 J e 27 ℃. 

e) 24 J e 0 ℃. 

 

 

3. Uma das maneiras de se obter sal de cozinha é a sua extração a partir de sítios subterrâneos. Para a 

realização de muitas das tarefas de mineração, são utilizadas máquinas térmicas, que podem funcionar, 

por exemplo, como motores para locomotivas, bombas de água e ar e refrigeradores. A respeito das 

propriedades termodinâmicas das máquinas térmicas, qual das alternativas é INCORRETA? 

a) O rendimento de uma máquina térmica funcionando como motor será máximo quando a maior 

parte da energia retirada da fonte quente for rejeitada, transferindo-se para a fonte fria. 

b) Uma máquina térmica funcionando como refrigerador transfere energia de uma fonte fria para uma 

fonte quente mediante realização de trabalho. 

c) Máquinas térmicas necessitam de duas fontes térmicas com temperaturas diferentes para operar. 

d) Dentre as consequências da segunda lei da termodinâmica, está a impossibilidade de se construir 

uma máquina térmica com rendimento de 100%. 

e) Todas as etapas de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot são reversíveis. 
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4. Um projeto propõe a construção de três máquinas térmicas, M1, M2 e M3, que devem operar entre as 

temperaturas de 250 K e 500 K, ou seja, que tenham rendimento ideal igual a 50%. Em cada ciclo de 

funcionamento, o calor absorvido por todas é o mesmo: Q = 20 kJ, mas espera-se que cada uma delas 

realize o trabalho W mostrado na tabela abaixo. 

 
 
 
 
 

De acordo com a segunda lei da termodinâmica, verifica-se que somente é possível a construção da(s) 

máquina(s) 

a) M1. 

b) M2. 

c) M3. 

d) M1 e M2. 

e) M2 e M3. 

 

 

5. Podemos considerar como máquina térmica qualquer dispositivo que receba uma quantidade de calor 

Q1 e converta parte da energia recebida dessa maneira em trabalho mecânico W. O calor não 

aproveitado, chamado Q2 = Q1 – W, é devolvido ao ambiente sem ser aproveitado. Em relação a essas 

trocas de calor, definimos como eficiência de uma máquina térmica a razão entre o trabalho mecânico 

W produzido e a quantidade de calor Q1 entregue à máquina. Em particular, considere uma máquina 

térmica que opera entre as temperaturas 300 K e 1200 K. Sobre as informações acima descritas, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Todas as máquinas térmicas devem satisfazer igualmente a primeira e a segunda lei da 

termodinâmica. 

b) A eficiência máxima de uma máquina térmica que opere entre as temperaturas citadas é de 75%.  

c) Diminuindo pela metade as temperaturas citadas, o rendimento máximo de uma máquina térmica 

que opere entre essas temperaturas não é alterado.  

d) Com a tecnologia moderna, é possível construir uma máquina térmica que opere entre as 

temperaturas citadas com rendimento superior a 75%.  

e) Devido à segunda lei da termodinâmica, é impossível construir um dispositivo cujo único efeito 

seja converter calor integralmente em trabalho.  
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6. Na cidade de Alto do Rodrigues, está sendo construída a TermoAçu, primeira usina termelétrica do 

estado com capacidade para produzir até 70% da energia elétrica total consumida no Rio Grande do 

Norte. O princípio básico de funcionamento dessa usina é a combustão de gás natural para aquecer 

água que, uma vez aquecida, se transformará em vapor e, finalmente, será utilizada para mover as pás 

giratórias de uma turbina. A produção da energia elétrica será feita acoplando-se ao eixo da turbina 

algumas bobinas imersas em um campo magnético. 

 

Considere que, em cada ciclo dessa máquina termelétrica real, se tenha:  

 Q: o calor produzido na combustão do gás; 

 W: a energia mecânica nas turbinas obtida a partir da alta pressão do vapor acionando as pás giratórias; 

 E: a energia elétrica produzida e disponibilizada aos consumidores. 

 

 Para a situação descrita, é correto afirmar:  

a) Q = W = E  

b) Q > W > E  

c) Q = W > E  

d) Q < W < E  

e) Q < W = E  

 

 

7. Uma máquina térmica, representada na figura abaixo, opera na sua máxima eficiência ,extraindo calor 

de um reservatório em temperatura Tq = 527 ºC, e liberando calor para um reservatório em temperatura 

Tf = 327 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para realizar um trabalho (W) de 600 J, o calor absorvido deve ser de 

a) 2400 J. 

b) 1800 J. 

c) 1581 J. 

d) 967 J. 

e) 800 J. 
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8. Um refrigerador foi construído, utilizando-se uma máquina de Carnot cuja eficiência, na forma de 

máquina de calor, é igual a 0,1. Se esse refrigerador realiza um trabalho de 10 J, é correto afirmar que 

a quantidade de calor removida do reservatório de menor temperatura foi, em joules, de 

a) 100. 

b) 99. 

c) 90. 

d) 10. 

e) 1. 

 

 

9. O reator utilizado na Usina Nuclear de Angra dos Reis - Angra II - é do tipo PWR (Pressurized Water 

Reactor). O sistema PWR é constituído de três circuitos: o primário, o secundário e o de água de 

refrigeração. No primeiro, a água é forçada a passar pelo núcleo do reator a pressões elevadas, 135 

atm, e à temperatura de 320°C. Devido à alta pressão, a água não entra em ebulição e, ao sair do 

núcleo do reator, passa por um segundo estágio, constituído por um sistema de troca de calor, onde se 

produz vapor de água que vai acionar a turbina que transfere movimento ao gerador de eletricidade. 

Na figura estão indicados os vários circuitos do sistema PWR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerando as trocas de calor que ocorrem em uma usina nuclear como Angra II, é correto afirmar: 

a) O calor removido do núcleo do reator é utilizado integralmente para produzir trabalho na turbina.  

b) O calor do sistema de refrigeração é transferido ao núcleo do reator através do trabalho realizado 

pela turbina. 

c) Todo o calor fornecido pelo núcleo do reator é transformado em trabalho na turbina e, por isso, o 

reator nuclear tem eficiência total. 

d) O calor do sistema de refrigeração é transferido na forma de calor ao núcleo do reator e na forma 

de trabalho à turbina. 

e) Uma parte do calor fornecido pelo núcleo do reator realiza trabalho na turbina, e outra parte é 

cedida ao sistema de refrigeração. 
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10. Até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais 

motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade 

de uma máquina térmica, funcionando em ciclos entre duas fontes térmica (uma quente e outra fria), 

obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque essas máquinas 

a) realizam trabalho mecânico. 

b) produzem aumento da entropia. 

c) utilizam transformações adiabáticas. 

d) contrariam a lei da conservação de energia. 

e) funcionam com temperatura igual à da fonte quente. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

 

 

 

2. B 

 

 

 

 

 

 

3. A 

 

4. C 

 

5. D 
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6. B 

Segue o diagrama que representa o funcionamento de uma máquina térmica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo enunciado, interpretamos que: 

 

- Q1 = Q, pois o calor produzido na combustão do gás provém da fonte quente. 

- τ = W, pois nessa etapa temos o trabalho útil, onde ocorre a conversão de energia química da 

combustão do gás em energia mecânica para girar as pás. 

- Q2 = E, pois é a parte que vai ser disponibilizada aos consumidores. 

 

Pela 1ª da termodinâmica, temos que: 

 

Q2 = Q1 – W → E = Q – W  

Q1 = Q2 + W → Q = E + W 

W = Q1 – Q2 → W = E – Q  

 

Vamos assumir alguns valores para Q, W e E, a fim de exemplificar: 

Q = 100 J (fonte quente),  

W = 70 J (trabalho para girar as pás), e  

E = 30 J (o que sobrou para os consumidores). 

 

Q2 = Q1 – W → E = Q – W → 30 = 100 – 70  

Q1 = Q2 + W → Q = E + W →100 = 30 + 70   

W = Q1 – Q2 → W = E – Q → 70 = 100 – 30  

 

Portanto, Q > W > E 
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Caos urbano no Brasil 
 

Resumo 

 

Caos urbano no Brasil 

A década de 1930 é um marco da mudança da economia brasileira de agroexportadora para urbano-

industrial. O processo de mecanização do campo estimulou o êxodo rural, produzindo grandes 

transformações sociais e espaciais no país, dentre elas podemos destacar o grande crescimento das 

cidades.  

 A cidade adquire cada vez mais protagonismo na dinâmica espacial transformando-se no local de 

moradia da maioria dos brasileiros. Assim, o processo de modernização pelo o qual passou o Brasil durante 

o século XX foi também um processo de urbanização. Esse processo de modernização do país, como vimos 

deu-se na periferia do sistema capitalista mundial. Sendo uma modernização periférica, ela produziu 

conjuntamente crescimento econômico e miséria, desenvolvimento tecnológico e permanência de altos 

índices de analfabetismo, aumento da produção agrícola e crescimento da fome. A cidade não foge dessa 

dinâmica e tornaram-se lugares de grandes desigualdade social, portanto, com graves problemas urbanos. 

 Portanto, os padrões de investimento governamental em infraestruturas básicas para população, os 

baixos salários e o êxodo rural acelerado fizeram com que as cidades brasileiras crescessem com vários 

problemas que causa um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de estrutura em determinadas áreas 

da cidade: a macrocefalia urbana. Dentre esses problemas podemos listar: 

• Questão habitacional:  Segundo dados divulgados IBGE em 2010, cerca de 11 milhões de 

habitantes no Brasil vivem em moradias inadequadas, como favelas e invasões, o que equivale 

a aproximadamente 6% da população.  Esses dados demonstram a carências e contradições 

existentes no espaço urbano brasileiro, o que se expressa espacialmente com o processo 

de favelização, que é mais comum nas maiores cidades do país. A favelização é a expressão 

mais acentuada dos problemas de moradia no Brasil, pois é, em maior parte, formada por 

pessoas que não dispõem de condições sociais e erguem suas casas em áreas de risco ou não 

recomendadas sem dispor de serviços públicos básicos, incluindo rede elétrica. 

 
Figura 1. Disponível em: https://journals.openedition.org/confins/3483?lang=pt 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/favelizacao.html
https://journals.openedition.org/confins/3483?lang=pt
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Figura 2 Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo.  Disponível em: :http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-11-

06/brasil-tem-mais-de-11-milhoes-de-favelados-segundo-ibge.html 

 

• Desemprego e subemprego: A educação de baixa qualidade gera diversos transtornos, pois 

parte da população não consegue obter qualificação profissional exigida pelo mercado de 

trabalho. Com isso, ocorre o aumento do desemprego e se intensificam atividades como as 

desenvolvidas por vendedores ambulantes, coletores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre 

outras do mercado informal. 

 

• Violência: Um dos problemas urbanos é a violência, ocorre principalmente nas grandes cidades 

do Brasil. Diariamente têm-se notícias de assassinatos, assaltos, sequestros, e outros tipos de 

violência.  

 

• Mobilidade urbana: A mobilidade urbana se apresenta como um desafio não só nos centros 

urbanos do Brasil, mas também nas grandes metrópoles do mundo. A  adoção do modelo 

rodoviarista, as metrópoles brasileiras sofrem com os congestionamentos e elevado custo no 

preço das tarifas, ao ponto de ofertas de serviços precários, ineficientes e defasados que 

acarretam significativa diminuição da qualidade de vida.  
 

• Gentrificação: Entende-se por gentrificação o processo de revitalização dos espaços urbanos 

popular por construções típicas de áreas nobres, ou seja, Esse processo envolve 

necessariamente a troca de um grupo por outro com maior poder aquisitivo em um determinado 

espaço e que passa a ser visto como mais qualificado que o outro. 

 

• Autossegregação: processo atual, associado a grandes empreendimentos imobiliários 

(condomínios), em que certos grupos sociais com elevado poder de compra se isolam ou se 

concentram em determinadas áreas. Difere-se da segregação socioespacial, pois é algo 

planejado, construído com esse intuito.  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-caos-urbano-no-brasil-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=urbaniza%C3%A7%C3%A3o-brasileira


 
 

 

 

3 

Geografia 
 

Exercícios 

 

1. A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais 
aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição 
de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os 
principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa 
renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, 
e aos serviços sociais e infraestrutura básica. 

CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço urbano da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org ). Migração e ambiente nas aglomerações urbanas. 

Campinas: Nepo/Unicamp, 2002. 

A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de 

a) expansão vertical. 

b) polarização nacional. 

c) emancipação municipal. 

d) segregação socioespacial. 

e) desregulamentação comercial. 

 
 

2.   

 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional municipal no Brasil 2010. Belo Horizonte: FJPCE, 2013. 

Relacionando as informações do mapa com o processo de ocupação brasileiro, as áreas de maior 

precariedade estão associadas 

a) ao fenômeno da marcha para o oeste. 

b) à divergência de poderes políticos locais. 

c) ao processo de ocupação imigratória tardia. 

d) à presença de espaços de baixo potencial produtivo. 

e) a baixos investimentos públicos em equipamentos urbanos. 
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3. Mediante o Código de Posturas de 1932, o poder público enumera e prevê, para os habitantes de 

Fortaleza, uma série de proibições condicionadas pela hora: após as 22 horas era vetada a emissão 

de sons em volume acentuado. O uso de buzinas, sirenes, vitrolas, motores ou qualquer objeto que 

produzisse barulho seria punido com multa. No início dos anos 1940 o último bonde partia da Praça 

do Ferreira às 23 horas. 
SILVA FILHO, A. L. M. Fortaleza: imagens da cidade. Fortaleza: Museu do Ceará; Secult, 2001 (adaptado). 

Como Fortaleza, muitas capitais brasileiras experimentaram, na primeira metade do século XX, um 

novo tipo de vida urbana, marcado por condutas que evidenciam uma 

a) experiência temporal regida pelo tempo orgânico e pessoal. 

b) experiência que flexibilizava a obediência ao tempo do relógio. 

c) relação de códigos que estimulavam o trânsito de pessoas na cidade. 

d) normatização do tempo com vistas à disciplina dos corpos na cidade. 

e) cultura urbana capaz de conviver com diferentes experiências temporais. 

 

 

4. “O processo de gentrificação aparece como um dos elementos de uma permanente de 

(re)estruturação urbana. Processo esse que é parte da organização do espaço urbano, de acordo com 

as necessidades do modo de produção dominante na economia e que está em sintonia com os 

propósitos da estrutura dominante da sociedade em um período histórico determinado”. 
FURTADO, Carlos Ribeiro. Intervenção do Estado e (re)estruturação urbana. Um estudo sobre gentrificação. Cadernos 

Metrópole, São Paulo, v. 16, n. 32, nov 2014. p.342 (adaptado) (grifo nosso). 

 
O termo em destaque no trecho acima vem se apresentando como um aspecto recorrente nas 

metrópoles brasileiras atuais e instrumentaliza-se: 

a) pelo reordenamento da cidade que culmina na elitização da paisagem 

b) pelo recrudescimento espacial do perímetro urbano 

c) pela fragmentação das atividades econômicas nos bairros centrais 

d) pela inserção das áreas periféricas nos círculos comerciais 

e) pela autossegregação espacial praticada pelas classes dominantes. 
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5. A questão da moradia no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, é um problema social que 
ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto: 

a) Mesmo tendo diversas opções de moradia, áreas impróprias para a ocupação, como as margens 

de rios e encostas de morros, são escolhidas por alguns grupos populacionais, principalmente 

por razões culturais e afetivas. 

b) As ocupações em áreas irregulares e a ampliação e surgimento de favelas são consequências de 

um processo de urbanização desordenado e sem planejamento. 

c) Em muitas situações, as pessoas que não conseguem obter renda suficiente para custear sua 

habitação acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. 

d) A questão da moradia no Brasil não se restringe à falta de uma casa para as famílias. Ela é muito 

mais ampla e envolve problemas relacionados com a ausência de saneamento básico, 

asfaltamento das ruas, iluminação pública e redes de água tratada. 

e) A ausência de moradias e/ou infraestrutura para os habitantes é um problema que atinge 

camadas específicas da população, em especial os menos favorecidos economicamente. 

 
 

6. “Os migrantes no Brasil têm preferido as cidades consideradas médias no interior do país às grandes 

metrópoles. A constatação é da pesquisa Deslocamentos Populacionais, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), elaborada com base no Censo 2010. 

(…) O estudo mostra que, das cidades com altas taxas de crescimento populacional influenciadas 

também pelo fluxo migratório (o equivalente a 8% do total de municípios brasileiros), nenhuma tem 

mais de 500 mil habitantes. 

De acordo com o levantamento, o crescimento dessas cidades tem sido observado nos últimos 30 

anos, mas ficou mais evidente no último censo demográfico, embora tenha sido constatado também 

que as grandes cidades ainda concentram 30% da população brasileira – taxa considerada 

expressiva”. 
VIERA, Isabela. Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/. Acesso em: 01 jun. 2015 (com adaptações). 

 
O fenômeno abordado pela reportagem é representativo de um processo migratório atualmente em 

curso no âmbito das metrópoles brasileiras, chamado de: 

a) evasão demográfica 

b) desmetropolização 

c) interiorização 

d) distribuição habitacional 

e) êxodo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

http://memoria.ebc.com.br/
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7. “Beneficiados pela migração das indústrias do centro para cidades vizinhas, os municípios da periferia 

das 15 maiores regiões metropolitanas brasileiras, aos poucos, alcançam desenvolvimento 

econômico compatível com o das principais cidades. Isso está fazendo com que os municípios que 

integram grandes centros deixem de ser cidades-dormitório ou bolsões de pobreza. 

Os dados constam de estudo do Conselho Federal de Economia (Cofecon). Em alguns casos, os 

municípios periféricos ultrapassaram os núcleos principais no Produto Interno Bruto (PIB, soma de 

todas as riquezas produzidas) das regiões metropolitanas. Gradualmente, as cidades principais se 

especializam na economia de serviços, enquanto os municípios vizinhos adotam perfil industrial”. 
MÁXIMO, Wellton. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 01 jun. 2015. 

O desenvolvimento das metrópoles e das regiões metropolitanas no Brasil acarreta também as 

transformações socioespaciais descritas na reportagem acima, que assinala: 

a) o recrudescimento dos núcleos principais 

b) a expansão das periferias metropolitanas 

c) a intensificação da migração pendular 

d) a descentralização dos investimentos públicos 

e) o desenvolvimento das cidades-satélites 

 

8.  

 

Nota: O saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus 

municípios diariamente. 
BRASIL. IBGE (adaptado). Atlas do Censo Demográfico, 2010. 

O fluxo migratório representado está associado ao processo de 

a) fuga de áreas degradadas. 

b) inversão da hierarquia urbana. 

c) busca por amenidades ambientais. 

d) conurbação entre municípios contíguos. 

e) desconcentração dos investimentos produtivos. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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9. Tendo como referência o texto abaixo, assinale a opção correta. 

“As cidades milionárias (com mais de um milhão de habitantes) que eram apenas duas em 1960 – 

São Paulo e Rio de Janeiro são cinco em 1970, dez em 1980, doze em 1991, treze em 2000 e quinze 

em 2010 (IBGE). Esses números ganham maior significação se nos lembrarmos que, historicamente, 

em 1872 a soma total das dez maiores cidades brasileiras não alcançavam um milhão de habitantes, 

pois somavam apenas 815.729 pessoas. Esta é a nova realidade da macro urbanização ou 

metropolização brasileira”  
Adaptado. Santos, M. Urbanização Brasileira. 

a) No Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização, 

caracterizada por uma metropolização que se disseminou por várias regiões brasileiras. 

b) Embora no mundo globalizado a tendência migratória campo-cidade seja pequena, o Brasil, em 

função da desorganização econômica e social e das ilusões de que a vida nas cidades apresenta 

mais perspectivas, mantém taxas elevadas de fluxo migratório. 

c) Um ritmo de metropolização tão elevado, como o do Brasil, corresponde a índices equivalentes 

de crescimento industrial. Assim, a maior parte da população que se dirige às cidades é 

empregada no setor secundário. 

d) Embora o ritmo de urbanização e metropolização no Brasil tenham sido muito elevados, o 

fenômeno ficou restrito às regiões Sul e Sudeste, pois foi justamente nessas regiões que ocorreu 

o maior crescimento industrial. 

e) A urbanização brasileira, com seu caráter metropolitano, indica definitivamente a passagem de 

nosso país para o estágio de país desenvolvido e moderno. Sabe-se que todos os países 

considerados desenvolvidos são aqueles que apresentam elevados índices de urbanização. 

 

10. Em 2010, quase 85% da população brasileira morava na zona urbana. Os problemas que essa 

população enfrenta, em geral, são abundantes, em parte devido ao modo como se deu a urbanização 

no país. Enquanto a população urbana passou a ser majoritária no mundo apenas a partir de 2008, os 

brasileiros que moram em cidades são maioria desde 1965, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). (BOMFIM, 2012, p. 114). 

A análise da charge e do texto e os conhecimentos sobre cidades e urbanização permitem afirmar: 

a) O avanço da urbanização é irreversível e está relacionado a fatores estruturais, conjunturais e à 

organização do espaço. 

b) O processo de metropolização, inerente a todas as metrópoles mundiais, caracteriza-se, 

sobretudo, por uma distribuição irregular da população, por uma urbanização completa, lenta, e 

pela ocupação vertical e homogênea do solo. 

c) O colapso dos serviços públicos, na maioria das grandes cidades brasileiras, tem sua origem 

relacionada ao aumento do índice pluviométrico registrado na década atual, em função da 

compactação do solo nas áreas urbanas. 

d) Os problemas urbanos, no Brasil, limitam-se ao litoral, devido à concentração populacional nessa 

região e à ausência de cidades de grande porte no interior do país. 

e) O déficit habitacional, a deficiência no sistema viário e os problemas de saneamento básico, no 

Brasil, só deverão ser resolvidos quando o êxodo rural for controlado e a agricultura passar a 

absorver a mão de obra ativa. 
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Gabarito 

 

1. D 

O texto apontava para um tipo de crescimento urbano em que a oferta de serviços e amenidades era 

diferenciada por conta da renda. Esse processo é conhecido como segregação socioespacial. Nesse 

sentido, é possível observar a diferença de classes através da diferença de um bairro mais pobre e outro 

rico, tal como diferença entre as áreas centrais e periféricas. 

 

2. E 

O mapa evidencia uma faixa mais favorecida no litoral, ao leste do Brasil, que detém a maior urbanização. 

A posterior ocupação foi ao oeste. Essa ocupação foi mais precária, modernizando a pobreza. A origem 

da ocupação urbana no sudeste e nas primeiras cidades foi motivado pelo estímulo do capital e como 

consequência dos grandes investimentos de industrialização. 

 

3. D 

Os fatos relatados na reportagem explicitam muito bem o biopoder, forma de exercício do poder que, 

segundo Michel Foucault, é típica das sociedades capitalistas. Surgido para garantir maior qualidade de 

vida à população e assim a tornar mais produtiva, mais apta para o mercado de trabalho, o biopoder se 

caracteriza não pela violência física, mas pela disciplinarização dos corpos, isto é, pela dominação sutil, 

exercida por meio do controle das condutas e da vigia dos comportamentos. 

 

4. A  

A remoção forçada de grupos populacionais com baixo poder aquisitivo de seus locais de origem, para 

dar entrada a investimentos imobiliários, dinâmizando a economia da área, é dado o nome de 

gentrificação. Desta forma, a alteração na paisagem possível de ser percebida é uma elitização no modo 

de vida e costumes de determinado local. 

 

5. A  

A questão pede para que se assinale a alternativa incorreta. Desta forma, é preciso compreender que as 

habitações impróprias em margens de rios ou encostas de morros, são feitas por falta de opção de 

moradia dentro das condições economicas possíveis, não sendo uma escolha dada por razões culturais 

ou afetivas.  

 

6. B  

Os problemas urbanos como a especulação do preço da terra, violência e dificuldade de mobilidade, 

exerce uma pressão de saída sobre a população e sobre os investidores industriais. A desconcentração 

industrial pode favorecer o crescimento das cidades médias que, são conectadas as grandes metrópoles 

mas não apresentam problemas decorrentes deste inchaço.  

 

7. E  

O conceito de cidade-satélite é uma cidade que se ergue proximo de uma metrópole, possuindo relações 

intrínscecas, podendo ou não ter autonomia administrativa. São núcleos urbanos auxiliares e 

dependentes das metrópoles num contexto econômico urbano. 

 

8. D 

Na imagem, pode-se observar um processo onde a maior parte do processo de migração se dá em 

direção ao centro de Belo Horizonte, enquanto existe tambem algum movimento de saída para cidades 

vizinhas. A migração pendular é quando um trabalhador se desloca entre municípios diariamente, entre 



 
 

 

 

9 

Geografia 
 

moradia e trabalho. Esta relação revela uma dependencia economica e uma influencia que a metrópole 

exerce sobre as regiões vizinhas. Este crescimento pode, ainda, se tornar uma conurbação do ponto de 

vista onde o crescimento e as ocupações nas fronteiras se tornam cada vez mais intensos.  

 

9. A 

O crescimento urbano brasileiro ocorreu de forma muito acentuada e desordenada, graças a um 

movimento migratório intenso, principalmente da região nordeste em direção às metrópoles da região 

sudeste, e posteriormente para outras regiões. Este momento culminou na aceleração do processo de 

metropolização e periferização, proporcionando cidades muito urbanizadas e com infraestrutura 

insuficiente para esse novo contingente populacional. Todo esse movimento tem grande relação com a 

industrialização do campo, a partir da revolução verde, proporcionando o chamado êxodo rural. 

 

10. A 

O processo de urbanização no Brasil se deu de maneira acelerada, estimulada pelo êxodo rural e políticas 

públicas de incentivo no periodo junto da industrialização. Esse fato desencadeou uma série de 

problemas urbanos. A urbanização se dá de maneira irreversível pois trata-se de um padrão de 

desenvolvimento associado a modernidade, fato que se associa também as transformações sofridas no 

campo. 
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Urbanização brasileira e a segregação socioespacial 

 

Resumo 

 

O processo de urbanização brasileira apresenta como característica essencial sua concentração no 

litoral, atributo historicamente associado às atividades agroexportadoras do país. O grande crescimento das 

cidades ocorreu a partir da segunda metade do século XX.  Até 1930, o Brasil era um país agroexportador. 

No campo, se encontravam as maiores oportunidades de emprego e, por isso, a maior parte da população 

residia na área rural.  Esse perfil agroexportador começou a mudar com Getúlio Vargas, na década de 1930. 

Com o processo de industrialização iniciado por Vargas, pela primeira vez na história do Brasil, o maior 

número de empregos se encontrava nas cidades, e não no campo. O meio urbano passou a ser o centro 

econômico do país e, portanto, o destino da população. É nesse contexto que se pode falar da urbanização 

brasileira.   

Características do governo de Getúlio Vargas que favoreceram ou influenciaram a urbanização 

brasileira: 

• Criação das indústrias de base: surge uma grande oferta de empregos no meio urbano. 

• Consolidação das Leis do Trabalho no meio urbano: torna-se mais interessante ser um 

empregado na cidade do que no campo. 

• Concentração industrial no eixo Rio-São Paulo: explica a concentração populacional no Sudeste 

e a enorme desigualdade regional existente no país. 

 

A década de 1960 marcou o surgimento de um Brasil urbano (51% ou mais da população morava nas 

cidades). A grande concentração fundiária no campo brasileiro (herança do Brasil colônia), somada ao 

processo de Revolução Verde, logo repercutiu em um intenso êxodo rural para os grandes centros. Os 

trabalhadores do campo começaram a migrar para as cidades em busca de emprego e melhores condições 

de vida. Isso fez com que o processo de urbanização brasileira acontecesse de forma muito acelerada, o que 

dificultou o planejamento urbano das grandes cidades, repercutindo, hoje, em diversos problemas 

relacionados ao inchaço urbano (também denominado macrocefalia urbana). Entre esses problemas, 

encontram-se a favelização, o trânsito, a violência, o crescimento do mercado informal e a saturação de 

serviços básicos, como de saúde e educação.  

Entre outros fenômenos observados na urbanização brasileira, destacam-se, também: 

• Segregação socioespacial: ou segregação urbana, é a fragmentação do espaço a partir da 

renda. Corresponde a um reflexo das desigualdades sociais (divisão de classes) na paisagem 

urbana.  

• Autossegregação: processo atual, associado a grandes empreendimentos imobiliários 

(condomínios), em que certos grupos sociais com elevado poder de compra se isolam ou se 

concentram em determinadas áreas. Difere-se da segregação socioespacial, pois é algo 

planejado, construído com esse intuito.  
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• Gentrificação: fenômeno que afeta uma região ou bairro, transformando sua dinâmica social a 

partir de grandes investimentos. Depois dessas melhorias, o custo do solo valoriza, o que acaba 

por expulsar a população mais pobre que residia naquele local. 

 
A rede urbana de uma grande cidade é composta pelo fluxo de pessoas, mercadorias, informações e 

capital. Essa conexão é originada a partir das cidades, que se interligam por meio dos sistemas de transporte 

e comunicações. Quanto mais desenvolvida é uma região ou país, maior é a integração de suas cidades, isto 

é, maior é a rede urbana. No intuito de classificar e entender a articulação existente entre as cidades, muitos 

autores passaram a utilizar a noção de hierarquia urbana. Todavia, a concepção tradicional de hierarquia 

urbana começou a perder sentido com a maior integração, os maiores fluxos e trocas entre as cidades, 

promovidos pela globalização. Hoje, existem dois modelos de relações entre as cidades: um modelo 

hierárquico rígido e outro mais dinâmico. 

Atualmente, sobre a dinâmica urbana brasileira, devem-se destacar: 

• O crescimento das cidades médias, em função da desconcentração industrial e da expansão do 

agronegócio no país.  

• O crescimento do setor terciário nas grandes cidades, como consequência da fuga das grandes 

indústrias (setor secundário) para outras regiões ou países.  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-urbanizacao-brasileira-e-a-segregacao-socioespacial-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=urbaniza%C3%A7%C3%A3o-brasileira
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Exercícios 

 

1.  

 

Composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Sua 

história, em parte, está relacionada com as transformações na cidade entre meados do século XX e o 

momento atual. Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que 

a história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano:  

a) estabilização das políticas públicas em regiões insalubres  

b) integração das vias de transporte em logradouros periféricos  

c) expansão de habitações populares em espaços desvalorizados  

d) manutenção de obras de recuperação em ambientes degradados 

e) criminalização de moradias com amparo de adequações por parte do estado 
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2. Na primeira década do século XX, reformar a cidade do Rio de Janeiro passou a ser o sinal mais 

evidente da modernização que se desejava promover no Brasil. O ponto culminante do esforço de 

modernização se deu na gestão do prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906. “O Rio civilizava-se” 

era frase célebre à época e condensava o esforço para iluminar as vielas escuras e esburacadas, 

controlar as epidemias, destruir os cortiços e remover as camadas populares do centro da cidade. 
OLIVEIRA, L. L. Sinais de modernidade na Era Vargas: vida literária, cinema e rádio. In: FERREIRA, J.; DELGADO, L. A. (Org.). O 

tempo do nacional-estatismo: do início ao apogeu do 

Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007 

O processo de modernização mencionado no texto trazia um paradoxo que se expressava no(a) 

a) substituição de vielas por amplas avenidas. 

b) impossibilidade de se combaterem as doenças tropicais. 

c) ideal de civilização acompanhado de marginalização. 

d) sobreposição de padrões arquitetônicos incompatíveis. 

e) projeto de cidade incompatível com a rugosidade do relevo. 

 

 

3. O Brasil experimentou, na segunda metade do século 20, uma das mais rápidas transições urbanas da 

história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em um país urbano e 

metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em cidades grandes. Hoje, quase 

dois quintos da população total residem em uma cidade de pelo menos um milhão de habitantes. 
Adaptado de George Martine e Gordon McGranahan, “A transição urbana brasileira: trajetória, dificuldades e lições 

aprendidas”, em Rosana Baeninger (org.), População e cidades: subsídios para o planejamento e para as políticas sociais. 

Campinas: Nepo / Brasília: UNFPA, 2010, p. 11. 

Considerando o trecho acima, assinale a alternativa correta. 

a) A partir de 1930, a ocupação das fronteiras agrícolas (na Amazônia, no Centro-Oeste, no Paraná) 

foi o fator gerador de deslocamentos de população no Brasil. 

b) Uma das características mais marcantes da urbanização no período 1930-1980 foi a distribuição 

da população urbana em cidades de diferentes tamanhos, em especial nas cidades médias. 

c) Os últimos censos têm mostrado que as grandes cidades (mais de 500 mil habitantes) têm tido 

crescimento relativo mais acelerado em comparação com as médias e as pequenas. 

d) Com a crise de 1929, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno através de 

uma industrialização por substituição de importações, o que demandou mão de obra urbana 

numerosa. 

e) Com a crise de 30, todos os esforços para industrialização interna foram em vão, momento no 

qual Vargas passou a investir na indústria para exportação criando as primeiras cidades. 
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4. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os 

quais podemos destacar: 

a) Falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos 

centros urbanos. 

b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. 

c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. 

d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de 

favelas e cortiços. 

e) Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. 

 
 

5. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da 
qual resultaram: 

a) cidades médias, que se industrializaram após a abertura econômica da década de 1990, como 

Campinas e Ouro Preto. 

b) cidades mundiais, que receberam vultosos investimentos externos no início do século XXI, como 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

c) megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia e 

Curitiba. 

d) metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e 

Rio de Janeiro. 

e) metrópoles regionais, que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Recife e 

Salvador. 
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6.  

 
Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, 

a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela 

a) fertilização natural dos solos. 

b) expansão da fronteira agrícola. 

c) intensificação da migração de retorno. 

d) homologação de reservas extrativistas. 

e) concentração histórica da urbanização. 

 
 

7. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, 

já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, nem outros investimentos 

fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma 

economia moderna.  
SANTOS, M. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado) 

 

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente 

associado a essa ocupação foi o avanço da 

a) industrialização voltada para o setor de base. 

b) economia da borracha no sul da Amazônia. 

c) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. 

d) exploração mineral na Chapada dos Guimarães. 

e) extrativismo na região pantaneira. 
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8.  

 

A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e II 

dos esquemas acima. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos, 

a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional. 

b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma Região Metropolitana. 

c) II representa o desmembramento territorial e criação de novos municípios. 

d) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurbação. 

e) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 

 
 

9. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do 

estado da Bahia, e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde a rede urbana do Rio de Janeiro, entre 

outras cidades: 
Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campo dos Goytacazes, Volta Redonda - Barra Mansa, 

Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. 
Disponível em: http://ibge.gov.br. Acesso em: 9 jul. 2015 (adaptado). 

O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é: 

a) Frente pioneira. 

b) Zona de transição. 

c) Região polarizada. 

d) Área de conurbação. 

e) Periferia metropolitana. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8 

Geografia 
 

10. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da 

paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 

2010. 

A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse 

sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido 

a) o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as 

necessidades básicas dos moradores. 

b) a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e 

financiadas pelo poder público. 

c) a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos 

espaços naturais circundantes. 

d) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes 

perdas materiais e humanas. 

e) o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante 

multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. 

 
 

11. Observe a imagem, que apresenta um fato comum encontrado em grande parte das médias e grandes 

cidades brasileiras na década de 1990. 

 

 
 

Decorridos mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se afirmar que o 

planejamento urbano, no Brasil, é: 

a) uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid urbano. 

b) considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais das cidades. 

c) incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado. 

d) resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na 

infraestrutura. 

e) responsável por um rígido controle do crescimento urbano, via fiscalização do Estado. 
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Gabarito 

 

1. C 

A questão aborda a segregação socioespacial como consequência da estrutura de especulação sobre 

as terras urbanas, tornando comum as habitações em espaços desvalorizados. 

 

2. C 

O processo de urbanização no Brasil se deu principalmente com a exclusão do acesso a terra do 

trabalhador rural, que se viu obrigado a migrar em busca de mão de obra, para os novos polos. O 

crescimento urbano-industrial foi feito então concomitantemente, em conjunto com o discurso 

desenvolvimentista da modernização e civilidade. É muito comum ouvir a ideia de que o campo é 

atrasado e primitivo enquanto a cidade simboliza o moderno e civilizado. Porém, a urbanização foi feita 

com uma promessa de melhores condições de trabalho mas na verdade gerou problemas sociais 

profundos pela desigualdade na distribuição de renda e na segregação socioespacial. 

 

3. D 

Foi a partir da política de substituição de importações, em Vargas, que a industrialização do Brasil 

começou a tomar forma, com as indústrias de base colocadas no que seriam os principais centros 

urbanos. É importante entender que colocar uma indústria no local onde já havia uma infraestrutura de 

produção e escoamento, como foi o caso do Rio de Janeiro com a economia do café, direciona os fluxos 

de crescimento regulando a organização do espaço urbano.  

 

4. B 

Reflexo de um processo urbano industrial acelerado e não planejado, a segregação socioespacial e o 

caos urbano tomam formas de moradias insalubres e inseguras. As formas urbanas do cortiço revelam 

ocupações no centro da cidades, com mais moradores do que a casa pode aguentar, em função da 

demanda de mão de obra no centro e ausência de oportunidade de moradias baratas que atendessem 

essa população trabalhadora.  

 

5. D 

O processo de metropolização gera regiões inchadas de oportunidade, que passam a exercer influência 

sobre a organização espacial de outras cidades. Isso gera sedes de poder com importância a nível 

nacional.  

 

6. E 

É importante reparar nos mapas a concentração a leste, e a oeste, de forma antagônica. Os conflitos 

envolvendo povos indígenas se dá em menor proporção nas áreas urbanas.  

 

7. C 

A questão retoma os conhecimentos de ocupação territorial do centro oeste, trazendo a principal 

infraestrutura produtiva que a ocupava, anteriormente à construção de Brasília. Apesar de ter havido 

muita exploração mineral nas áreas de cerrado do centro oeste, o avanço da fronteira agropecuária vindo 

principalmente do sul, abriu a frente de degradação do bioma, norteando por si a ocupação da região. 

 

8. D 

O fenômeno da conurbação fala sobre o crescimento horizontal de duas cidades, a ponto de se perder 

de vista o limite claro entre as duas. A região metropolitana é sua metrópole mais os municípios que ela 
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influencia diretamente, sendo comum que ocorra conurbação nessas áreas de intenso crescimento e 

troca de fluxos.   

 

9. C 

O texto retrata o nível de importância da cidade do Rio de Janeiro, pois destaca a área que é diretamente 

influenciada pela capital carioca (englobando o próprio estado, Espírito Santo e Minas Gerais – até o 

encontro com a área de influência de Belo Horizonte). Sendo assim, a opção que mostra corretamente o 

conceito que se relaciona à dinâmica é o que fala em polarização (termo que indica a ideia de 

centralidade), típica das grandes metrópoles brasileira. 

 

10. D 

Nos grandes centros do Brasil, é visível o desigualdade territorial a partir das favelas, que ocupam áreas 

de risco, de não interesse imobiliário, como as encostas de morros e margens de rios. São áreas carentes 

de infra estrutura básica, nas quais ocorrem problemas como desmoronamentos e enchentes que 

atingem a população local. 

 

11. C 

As desigualdades sociais expressas na sociedade brasileira são marcas de um processo histórico 

fortemente segregador, elitista, que ao não fazer as reformas e tomar as medidas para corrigir essas 

distorções encontradas na realidade brasileira reforçaram a situação de caos urbano nos grandes 

centros, e infraestrutura insuficiente. 
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Urbanização e metropolização do Brasil 

 

Resumo 

 

A urbanização no Brasil  

 

Durante a segunda metade do século XX, o país, antes predominantemente rural, passou por um 

processo de urbanização. Está rápida urbanização, que gerou situações e problemas novos.  

A população urbana, que era de 12,8 milhões de habitantes em 1940, desceu significativamente com 

a expansão industrial ligado à implantação das estatais da siderurgia e do petróleo: e, 1950, ultrapassou 18,7 

milhões de habitantes; em 1960, superou a marca dos 31,5 milhões. 

Durante a vigência do governo militar, a urbanização acelerou-se, impulsionada por fatores como: a 

criação, em 1964, do Estatuto do Trabalhador Rural, que, garantindo direitos à mão de obra do campo, 

tornou-a mais cara e gerou desemprego no meio rural; a grande expansão econômico-industrial no período 

1969-1973, batizado de “milagre brasileiro”, além da intensa mecanização em algumas áreas do Centro-Sul. 

Na década de 70 pela primeira vez na história brasileira a população urbana passou numericamente a rural, 

representando aproximadamente 55,9%.   

 A partir de 1985 houve uma inserção do Brasil na economia globalizada. Acentuando-se os 

problemas de sobrevivência da população urbana. Essa realidade problemática das áreas urbanas 

brasileiras vem contribuindo para desacelerar a migração campo-cidade.  Uma das principais causas desse 

fenômeno migratório mundial é a implantação de relações capitalistas modernas no campo, que é levada a 

se adaptar em uma economia complexa e diversificada, centrada nos núcleos urbanos.  

 Nos países desenvolvidos, os acontecimentos que ocasionam essa dinânmica marcaram a história 

do século XIX e a principais décadas do século XX, ou seja, houve uma urbanização relativamente 

progressiva, gradual. Já nos países subdesenvolvidos e de industrialização recente, o ritmo do êxodo rural 

foi muito mais acelerado: no Brasil, por exemplo, a maioria da população deslocou-se para o meio urbano 

em poucas décadas, principalmente após o início do processo industrial dos anos 1930, que acelerou-se na 

década de 1950 (com o governo de Juscelino Kubitschek e a penetração maciça  de investimentos 

internacionais), logo formando um mercado nacional centralizado no Sudeste, particularmente no Estado 

São Paulo 

 As cidades não se distinguem apenas pela localização ou papel concentração de população, mas 

pela quantidade e qualidade dos serviços que oferecem, como bancos, hospitais, escolas, clubes, centros de 

abastecimentos e etc. Enquanto nas cidades pequenas conta-se apenas com serviços simples, nas médias 

encontram-se, por exemplo, revendedores de máquinas agrícolas. As cidades maiores podem oferecer desde 

serviços que depende de alta tecnologia até tratamentos hospitalares sofisticados e um variado comércio 

de produtos importados. Portando, quanto maior a quantidade de serviços oferecidos, maior o grau de 
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influencia dessa rede urbana. O grau dessa influencia determina a existência de uma hierarquia urbana,  as 

cidades são agrupadas em: 

→ Centros sub-regionais - cidades que exercem domínio sobre uma pequena área do país: Ilhéus (BA); 

Ponta Grossa (PR). 

→  Centros regionais nacionais- cidades que mantêm fortes vínculos com grande parte do país, 

polarizando as áreas à sua volta: Londrina (“a capital do norte do Paraná”); Uberaba e Uberlândia 

(“as capitais do Triangulo Mineiro”) 

→  Metrópoles regionais – cidades cuja influencia ultrapassa os limites regionais, polarizando diversos 

centros regionais: Manaus, Belém, Campinas. 

→ Metrópoles nacionais - cidades que se relacionam de modo intenso com praticamente todas as 

áreas do país: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador.  

→ Metrópoles globais - cidades que mantêm relações econômicas, sociais e políticas com países 

vizinhos ou de outros continentes: São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

Para disciplinar o crescimentos dos aglomerados urbanos, a Lei Complementar n°14, 1973, 

estabeleceu a definição de Regiões Metropolitanas – áreas administrativas formadas pelos maiores e mais 

populosos municípios.  O estado de São Paulo apresenta três regiões metropolitanas: São Paulo; Campinas 

e Baixada Santista.  

 
Problemas Urbanos 
 

As grandes cidades brasileiras enfrentam problemas sociais e ambientais. Principalmente, moradia, 

trânsito, violência, enchentes, lixo, poluição do ar e da água. Embora a população como um todo seja afetada, 

é evidente que a parcela mais pobre da população sofre as conseqüências mais graves, pois dispões de 

menos ou nenhum recurso para enfrentar essa situação.  

 

Moradia 

Aproximadamente 34,5% da população urbana ainda vivem em condições de moradia inadequada, 

em numero absoluto significa 54,6 milhões de pessoas nestas condições.  As favelas são o grande símbolo 

dessas moradias inadequadas, tais habitações são caracterizadas pela precariedade da construção e por 

carência de infra estrutura onde se formam.  

  

Poluição Atmosférica 

A poluição atmosférica é um fenômeno predominantemente urbano-industrial, resultante da 

concentração das atividades industriais em áreas específicas, próximas da matéria-prima, das fontes de 

energia ou dos mercados consumidores, para diminuir os custo de produção das empresas.  
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Ilhas de calor 

  É fato constatado que as temperaturas atmosféricas nas metrópoles tendem a aumentar da periferia 

para as regiões centrais da cidade, nas quais formam as ilhas de calor.  

 

Inversão térmica 

Normalmente, com o aumento da altitude, observa-se uma diminuição da temperatura. Quando se 

verifica o contrário – o ar mais frio encontra-se mais próximo da superfície, aquecendo-se em níveis mais 

elevados da atmosfera -, temos a chama inversão térmica. Esse fenômeno é comum em metrópoles situadas 

em vales e cercadas por encostas, como a Cidade do México e São Paulo. 

 

Enchentes 

A impermeabilização do solo, causa da pelo asfaltamento e pelas edificações, e a remoção da 

vegetação nas regiões de nascente e várzeas fluviais são grande culpados pelas enchentes nas grandes 

cidades.  

 

Lixo Urbano 

O agravamento da questão do lixo resulta do crescimento industrial e dos hábitos da sociedade de 

consumo.  
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Exercícios 

 

1. Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do 

século XX. 

 
 

Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que:  

a) O fenômeno urbano no Brasil caracteriza-se pelo crescimento homogêneo das cidades na região 

Centro-Sul – sobretudo por causa da difusão das indústrias – e bastante heterogêneo 

no Nordeste, graças ao domínio dos latifúndios. 

b) As cidades brasileiras ganharam expansão sob os eixos norte-sul (1970) e leste-oeste (1996), 

concentrando o maior número da população brasileira e acompanhando as mudanças no 

processo das migrações regionais.  

c) Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma 

rede urbana polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território 

brasileiro.  

d) A urbanização das regiões agrícolas marca uma mudança no eixo da urbanização, pois seu 

crescimento econômico é responsável pela atual interiorização da concentração de cidades, em 

detrimento das concentrações urbanas tradicionais.  

e) A pequena expressão da urbanização nas regiões Norte e Centro-Oeste deve-se ao fato de as 

condições naturais apresentarem-se pouco propícias à industrialização e à concentração 

demográfica observadas nas regiões Sudeste e Sul. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/06/regiao-nordeste-do-brasil.html
http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/regiao-centro-oeste-do-brasil.html
http://suburbanodigital.blogspot.com/2015/07/regiao-sudeste-do-brasil.html
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2.   

 

 
 

A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e II 

dos esquemas. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos:  

a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional.  

b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma Região Metropolitana.  

c) II representa o desmembramento territorial e criação de novos municípios.  

d) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurbação.  

e) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 
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3. Observe a imagem e leia o texto. 

 
Por muitos anos, as várzeas paulistanas foram uma espécie de quintal geral dos bairros encarapitados 

nas colinas. Serviram de pastos para os animais das antigas carroças que povoaram as ruas da 

cidade. Serviram de terreno baldio para o esporte dos humildes, tendo assistido a uma proliferação 

incrível de campos de futebol. Durante as cheias, tais campos improvisados ficam com o nível das 

águas até o meio das traves de gol.  
Aziz Ab’Saber, 1956 

 

Considere a imagem e a citação do geógrafo Aziz Ab’Saber na análise das afirmações abaixo:  

I. O processo de verticalização e a impermeabilização dos solos nas proximidades das vias 

marginais ao rio Tietê aumentam a sua susceptibilidade a enchentes. 

II.  A retificação de um trecho urbano do rio Tietê e a construção de marginais sobre a várzea do rio 

potencializaram o problema das enchentes na região.  

III.  A extinção da Mata Atlântica na região da nascente do rio Tietê, no passado, contribui, até hoje, 

para agravar o problema com enchentes nas vias marginais.  

IV. A várzea do rio Tietê é um ambiente susceptível à inundação, pois constitui espaço de ocupação 

natural do rio durante períodos de cheias. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II e III, apenas.  

b) I, II e IV, apenas. 

c) I, III e IV, apenas.  

d) II, III e IV, apenas.  

e) I, II, III e IV. 
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4. Observe a imagem, que apresenta um fato comum encontrado em grande parte das médias e grandes 

cidades brasileiras na década de 1990. 

 

 
 

Decorridos mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se afirmar que o 

planejamento urbano, no Brasil, é:  

a) Uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid urbano.  

b) Considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais das cidades.  

c) Incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado.  

d) Resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na 

infraestrutura. 

e) Responsável por um rígido controle do crescimento urbano, via fiscalização do Estado. 
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5.   

 
A charge acima, satirizando uma situação problemática, comum às grandes cidades, sugere a 

I. importância da circulação para a dinâmica das atividades urbanas, exigindo da municipalidade a 

produção de soluções. 

II. hegemonia do automóvel particular frente ao transporte público coletivo, resultando em entraves 

à fluidez do tráfego viário. 

III. ausência de instrumentos legais de planejamento urbano, impedindo o processo de 

metropolização. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 
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6. A urbanização dos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante da segunda metade do 

século XX. As características desse fenômeno, na América Latina, expressas na paisagem urbana das 

metrópoles, são decorrentes da 

a) instalação de indústrias de bens de produção nos arredores das pequenas cidades e próximas às 

fontes de matéria-prima. 

b) industrialização tardia e da modernização das atividades agrícolas, conjugadas à concentração 

de pessoas nas grandes cidades. 

c) aglomeração humana e do aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão 

do capital financeiro na economia. 

d) inovação tecnológica e do aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo, para 

suprirem as necessidades da vida urbana. 

e) implementação de parque industrial e da regulação, por meio do planejamento governamental, de 

deslocamentos populacionais para as cidades. 

 

 

7. O clima urbano decorre do contraste entre o espaço urbano e o campo circundante, evidenciando o 

caráter fundamental da cidade como espaço localizado de contínua, cumulativa e acentuada 

derivação antrópica do ambiente. 
Adaptado de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, “Por um suporte teórico e prático para estimular estudos geográficos do 

clima urbano no Brasil”. Geosul, Florianópolis, ano V, n. 9, 1º sem, 1990. 

 

Sobre o clima urbano é correto afirmar que: 

a) Ele resulta da interação da paisagem natural com o espaço construído pela ação humana; a 

paisagem natural não é substituída pelo meio ambiente construído; nas grandes cidades as 

temperaturas são mais elevadas nas zonas de contato entre os espaços urbano e rural. 

b) Ele resulta da interdependência entre as condições naturais e as ações humanas; a paisagem 

natural interage com o meio ambiente construído sem grandes alterações; nas grandes cidades 

as temperaturas declinam da periferia em direção ao centro. 

c) Ele resulta da permanência da paisagem natural pela interferência da ação humana; a paisagem 

natural é substituída pelas atividades agrícolas; nas grandes cidades as temperaturas são mais 

elevadas nas áreas circundantes que nas áreas centrais. 

d) Ele resulta da alteração da paisagem natural pela interferência da ação humana; a paisagem 

natural é substituída pelo meio ambiente construído; nas grandes cidades as temperaturas das 

áreas centrais são mais elevadas que nos campos circundantes. 
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8.  

 
 

As ocupações de imóveis fechados tornaram-se frequentes nas grandes cidades brasileiras. A 

imagem acima retrata a ação da Polícia Militar na reintegração de posse de um edifício na avenida 

São João, na cidade de São Paulo, ocupado havia seis meses por aproximadamente 200 famílias de 

sem teto. 

a) Por que alguns movimentos sociais decidem pelas ocupações urbanas? O que explica, nas 

grandes cidades, a existência de inúmeros imóveis fechados em áreas centrais dotadas de 

infraestrutura? 

b) Além dos movimentos sociais, indique um agente econômico e um agente político diretamente 

envolvidos nos conflitos ensejados pelas ocupações urbanas. 
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9. A metropolização de São Paulo foi induzida pela industrialização no século XX. Nas últimas décadas, 
o deslocamento de parte da indústria da metrópole e o crescimento do setor terciário avançado 
revelam a primazia do capital financeiro, que se articula com o setor imobiliário e produz, por exemplo, 
os edifícios corporativos, sede deste terciário. 

Carlos, A.F.A. São Paulo: do capital industrial ao capital financeiro. In: Carlos, A.F.A. e Oliveira. A.U. Geografias de São Paulo: 
a metrópole do século XXI. São Paulo. Adaptado. 

 

 
 
Com base no texto e no mapa, é correto afirmar que  

a) o crescimento do terciário avançado indica o aumento de estabelecimentos industriais, ambos 

dispersos em São Paulo. 

b) a produção industrial em São Paulo está concentrada nas áreas centrais, o que induziu a 

proliferação de edifícios corporativos. 

c) os edifícios corporativos concentram a produção de manufaturados e, em São Paulo, estão 

concentrados nas áreas de maior densidade populacional. 

d) o setor terciário avançado ocupa os edifícios corporativos e está concentrado em poucos 

distritos da metrópole de São Paulo no momento atual. 

e) a desconcentração industrial em São Paulo foi acompanhada da dispersão do setor terciário 

avançado. 
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10.  

 
(Adaptado de http://www.courb.org/. Acessado em 14/09/2017.) 

 
A tira acima retrata a transformação de uma paisagem urbana associada aos processos de 

refuncionalização espacial e gentrificação (do inglês gentrification). 

a) Dê dois exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na tira acima. 

b) O que é gentrificação? A partir de qual momento da urbanização mundial esse fenômeno passa 

a ocorrer? 
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Gabarito 

 

1. C 

A atração de mão de obra para os centros industriais gerou os primeiros fenômenos de crescimento 

urbano. 

 

2. D 

O fenômeno da conurbação ocorre quando o limite entre duas cidades deixa de ser visível. 

 

3. B 

A extinção da Mata Atlântica na nascente não contribui para as enchentes nas marginais, pois estão nas 

várzeas, abaixo da nascente. 

 

4. C 

O crescimento desordenado, atrelado à concentração de renda, causou uma urbanização pautada na 

desigualdade.  

 

5. B 

A charge explicita a contradição da compra de carros velozes que geram dificuldade de deslocamento 

deles próprios. O processo de metropolização, porém, não é impedido por isso, mas gera essa 

consequência. 

 

6. B 

Muitos trabalhadores do campo perderam suas terras e foram trabalhar nas cidades como mão de obra 

industrial. A maior densidade populacional encontra-se nas cidades, e não no campo. 

 

7. D 

O fenômeno das ilhas de calor é propriamente urbano. Isso ocorre pela concentração vertical e 

automotiva, que altera o recebimento da dinâmica eólica, e pelo desmatamento.  

 

8.  

a) As ocupações urbanas são realizadas por alguns movimentos sociais com o propósito de reivindicar 

o direito à moradia de todos os habitantes do espaço urbano, estabelecido pelo Estatuto da Cidade. 

Tal direito raramente é respeitado, visto que muitos imóveis estão fechados ou desocupados para a 

especulação imobiliária, desobedecendo, assim, à função social da propriedade, como previsto na 

lei. 

Os proprietários deixam os imóveis fechados, esperando por valorização, considerando que as áreas 

mais centrais são mais bem dotadas de infraestruturas, o que aumenta a procura e o preço das 

propriedades. Alguns imóveis também estão fechados devido a disputas judiciais que envolvem 

questões familiares ou financeiras. 

 

b) A carência de moradias das cidades, motivo da luta de muitos movimentos sociais que levam a 

ocupações de imóveis fechados, está associada a grandes empresas do mercado imobiliário e à 

ineficiência do poder público. A especulação imobiliária estimulada por essas empresas, que 

estocam imóveis deixando-os fechados ou subutilizados à espera de valorização, e as precárias 
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políticas públicas habitacionais dificultam o acesso da população, especialmente de baixa renda, à 

moradia. 

 

9. D 

O mapa apresenta a localização dos edifícios corporativos no município de São Paulo. A grande 

metrópole nacional e cidade global deixou de ser uma cidade industrial para ser uma cidade que 

predomina o setor terciário (serviços, comércio e finanças). Por isso, observa-se a concentração de 

edifícios corporativos em determinadas áreas do espaço urbano, que reflete uma especulação do solo 

existente naquele local. 

 

10.  

a) A figura exemplifica a refuncionalização de um prédio. Antigamente, era utilizado para uma indústria 

que se transforma em ateliês para artistas. Outra mudança é a transformação do estabelecimento 

comercial (cafeteria) em apartamentos sofisticados. 

b) Gentrificação acontece quando a valorização de um bairro atrai as classes alta e média. Com o 

aumento do valor dos aluguéis, terrenos e imóveis, os mais pobres e a classe média baixa deixam o 

bairro, muitos em direção a bairros periféricos. Várias cidades do mundo como São Paulo e Nova 

York experimentam o fenômeno principalmente em alguns bairros centrais. 
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Viva o momento presente: um passo a cada dia 

 

Resumo 

 

Tenha em mente que a evolução é lenta e gradual. Você precisa respeitar e acreditar no seu 

cronograma. Mesmo que você não possua um, acredite na rotina de estudos que você criou e avance um 

passo a cada dia. Confira estes comentários e relatos de evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/552400621788873/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/614772005551734/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/551624508533151/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/580462262316042/
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Autorresponsabilidade 

 

Esses alunos, muito além das suas conquistas, merecem ser parabenizados por chamarem a 

responsabilidade para si, por se arriscarem. Isso significa que você também pode fazer isso. Você está no 

comando. É você que irá controlar sua vida acadêmica, quando chegar na universidade. Então, é importante 

já assumir essa responsabilidade. A maioria das pessoas tende a transferir a culpa de algo que lhe acontece. 

Autorresponsabilidade é assumir que o que acontece na sua vida, seja positivo ou negativo, está associado 

às suas decisões e que você pode fazer algo para minimizar ou melhorar a situação. Por exemplo: “Não 

consegui estudar porque a aula travou e fiquei desanimado”. É lógico que problemas externos podem afetá-

lo. Mas você detém controle sobre isso. Repensando a frase, você poderia pensar da seguinte forma: “A aula 

está travando e não estou conseguindo assisti-la. Posso pegar o resumo, ler e tentar resolver os exercícios. 

Assim que minha internet estabilizar, assisto à aula”. 

 

Detenha o poder da ação 

 

O livro O poder da ação, escrito por Paulo Vieira, fala exatamente sobre essa questão da 

autorresponsabilidade e de transferir a culpa. Muitas vezes, externalizamos o problema, mas podemos fazer 

com que as coisas aconteçam da nossa maneira. Confira abaixo o resumo ilustrado do livro. 

 

 

 

Faça a vida acontecer do seu jeito!! Assista ao vídeo abaixo da palestra de Clóvis de Barros Filho para 

o INSPIRA BB.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G3_EKfp63HA
https://www.youtube.com/watch?v=WzUiFbf16jM
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Exercício 

 

E aí, quais são suas conquistas? Em que você conseguiu evoluir esta semana? Escreva suas 

conquistas e evolução em um papel.  

Além disso, gostaria que você parasse um minuto e pensasse em um problema que está enfrentando 

e que poderia assumir a responsabilidade para si. Escreva a solução em um papel e tente resolver esse 

problema durante a semana. Faça acontecer do seu jeito!!! 



 
 

 

 

1 

História 
 

A Grande Guerra: antecedentes 

 

Resumo 

 

No período de 1914 a 1919 o mundo viveu os impactos da Grande Guerra, também conhecida como 

Primeira Guerra Mundial. Esse conflito trouxe importantes consequências e alterou a ordem geopolítica 

mundial, a partir da fragmentação dos grandes impérios e o surgimento de novos países. 

 Apesar de ter eclodido no início do século XX, suas raízes residem no século XIX. A Segunda 

Revolução Industrial contou com a participação de países como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, 

que passaram a concorrer com as outras potências industrializadas por novos mercados, principalmente na 

África e na Ásia. Esse fenômeno ficou conhecido como Imperialismo ou Neocolonialismo. As disputas por 

territórios decorrentes do Imperialismo podem ser consideradas uma das causas para as tensões que 

levaram a Primeira Guerra Mundial. Podemos dizer que o Imperialismo foi um dos principais fatores que 

motivaram a eclosão da Grande Guerra mas, no entanto, não foi o único.  É importante lembrar, além disso, 

que o panorama de tensões se constrói lentamente. 

Movimentos caracterizados pelo nacionalismo exacerbado, como o pan-eslavismo e o 

pangermanismo também contribuíram para aumentar as tensões entre os países europeus.Com a 

Unificação Alemã, a antiga hegemonia industrial inglesa começou a ser ameaçada. Os alemães conseguiram 

em um curto período consolidar um grande desenvolvimento industrial rompendo com a tradicional 

hegemonia britânica. Sentindo-se ameaçados, os britânicos saíram de seu isolamento político para 

firmarem acordos com a França. Esta, por sua vez, havia sido obrigada a ceder as importantes regiões da 

Alsácia Lorena à Alemanha, após a derrota na guerra franco-prussiana, ocorrida no processo de unificação 

alemã. Tal episódio gerou o que chamamos de revanchismo francês. 

Outro campo de disputas concentrava-se na região dos Bálcãs.  Em fins século XIX, o Império Turco-

Otomano perdia o controle sobre a região e dava espaço para que várias nações independentes, fruto do 

crescente nacionalismo verificado na Europa. Observando o desmembramento dos territórios, algumas 

potências vizinhas prontamente manifestaram interesse em impor seus interesses políticos naquele lugar. 

De um lado, a Rússia apoiou os movimentos pan-eslavistas que defendiam a formação de uma única nação 

entre os povos eslavos.  Havia, por parte dos russos, o desejo de consolidar influência política e econômica 

na região. 

Por outro lado, o Império Austro-Húngaro, com o apoio alemão, desejava construir uma estrada de 

ferro ligando as cidades de Berlim e Bagdá através do território balcânico. 

Diante deste quadro de tensão, começaram a se formar políticas de alianças secretas. Iniciou-se um 

período conhecido como Paz Armada, onde as nações, diante das crescentes tensões, investiam em 

recursos bélicos.  Surgiram dois grandes blocos de alianças: a tríplice aliança, formada por Alemanha, 

Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, composta pelo Império Russo, Inglaterra e França.  O 
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estopim da guerra foi atribuído ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono 

austríaco, na Bósnia. O atentado acionou o sistema de alianças, dando início a um conflito armado.  

  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-grande-guerra-antecedentes/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=o-seculo-xx-e-as-guerras-mundiais
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Exercícios 

 

1. Em poucas semanas, o mundo estará rememorando o primeiro centenário do assassinato, em 

Sarajevo (Bósnia), do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. 

Esse episódio desencadearia o grande conflito chamado de Primeira Guerra Mundial, o qual terminaria 

em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. 

Essa interpretação somente é verdadeira se considerado o fato de que: 

a) as duas guerras mundiais envolveram todos os países da Europa, além de suas colônias de 

ultramar. 

b) prevaleceu, antes da Segunda Guerra Mundial, o equilíbrio europeu, tal como havia ocorrido no 

período que precedeu a Primeira Guerra. 

c) em ambas as guerras mundiais, o conflito foi travado por motivos ideológicos, muito mais do que 

imperialistas. 

d) ocorreram, entre as duas guerras mundiais, rebeliões e revoluções, como as da década de 1910, 

que colocaram em risco o frágil equilíbrio europeu. 

e) apesar da paz do período entreguerras, a Segunda Guerra foi causada pelos tratados 

excessivamente rigorosos impostos ao final da Primeira Guerra, decorrentes do Tratado de 

Versalhes de 1919. 

 

2. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos anciens 

regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da 

antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso 

da história, se necessário recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência 

e queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do 

capitalismo industrial, resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as 

pressões de uma guerra prolongada afinal abalaram e romperam os alicerces da velha ordem 

entrincheirada, que havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se 

desmoronou o antigo regime mais obstinado e tradicional, após 1918 – 1919, as forças da 

permanência se recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e 

contribuir para retomada da guerra total em 1939.” 
MAYER, A. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 13-14. 

De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial: 

a) teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e as da nova ordem 

socialista, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa. 

b) resultou do confronto entre as forças da permanência e as forças de mudança, isto é, do 

escravismo decadente e do capitalismo em ascensão. 

c) foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência 

em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas. 

d) foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais 

lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do 

imperialismo. 

e) engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, criou 

o terreno propício ao surgimento e à expansão dos regimes totalitários do final do século. 
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3. Analise as afirmativas abaixo: 

I. A defesa da soberania de determinados grupos minoritários e nacionalistas levou as grandes 

nações industriais a empreender pequenas guerras que potencializavam as diversas 

animosidades. Nesse aspecto, compreendemos a realização de uma corrida armamentista que 

alcançaria seu auge momentos antes da Grande Guerra, iniciada em 1914; 

II. Ao contrário do previsto, a I Guerra Mundial não foi resolvida em um curto prazo de tempo. A 

fragilidade militar das nações envolvidas na guerra dificultou o aparecimento de um vencedor 

inconteste e fez com que as batalhas se arrastassem ao longo de quatro anos e três meses; 

III. Ao fim da I Guerra Mundial, a Europa permaneceu em um cenário de instabilidade. Em meio às 

desilusões de um continente destruído, Regimes Autoritários ganharam progressiva força na 

Europa. 

A partir da análise das afirmativas acima, assinale a alternativa: 

a) se apenas a afirmativa I estiver incorreta. 

b) se apenas a afirmativa II estiver incorreta. 

c) se apenas a afirmativa III estiver incorreta. 

d) se apenas as afirmativas I e II estiverem incorretas. 

e) se apenas as afirmativas I e III estiverem incorretas. 

 

4. "Em 1916, em meio à guerra, Marcel Duchamp (1887-1968) produzia a obra Roda de bicicleta. Nem a 

roda servia para andar, nem o banco servia para sentar. Algo aparentemente irracional, ilógico, diriam 

muitos (...). Mais do que uma outra forma de produzir arte, Duchamp estava propondo uma outra forma 

de ver a arte, de olhar para o mundo. (...) Depois de sua Roda de bicicleta, o mundo das artes não seria 

mais o mesmo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo não seria mais o mesmo." 
Flávio de Campos e Renan G. Miranda, "Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

De acordo com o texto acima, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918): 

a) fortaleceu a crença dos homens da época na capacidade de construção de uma sociedade melhor, 

por meio da racionalidade tecnológica. 

b) consolidou a hegemonia cultural europeia perante o mundo ocidental, desprezando as demais 

manifestações artísticas. 

c) possibilitou o surgimento de novas vanguardas artísticas, preocupadas em defender os modelos 

acadêmicos clássicos europeus. 

d) assinalou a crise da cultura europeia, baseada no racionalismo e no fascínio iluminista pela 

tecnologia e pelo progresso. 

e) manifestou a decadência cultural em que se encontrava o mundo ocidental na segunda metade 

do século XIX. 

 

 



 
 

 

 

5 

História 
 

5. Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de nações que se 
enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual das alternativas 
indica corretamente as coligações de nações e os países participantes? 

a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e 

Estados Unidos. 

b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada 

pela França, Inglaterra e Rússia. 

c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e 

Rússia. 

d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por 

França, Inglaterra e Estados Unidos. 

 

6. Um dos fatores que explicam a eclosão da I Grande Guerra,  é a rivalidade industrial entre a Alemanha 

e a Inglaterra. Esta pode ser atribuída:  

a) os alemães temiam que a penetração inglesa em suas colônias, como se estava verificando na 

Austrália; 

b) os alemães que receavam o poderio econômico inglês, acreditando na eliminação da rivalidade 

por meio de uma guerra; 

c) aos que alemães haviam obtido o controle comercial sobre o Império Otomano; 

d) ao domínio Alemão de grande parte dos mercados de consumo até então pertencentes à 

Inglaterra; 

e) a derrota inglesa na guerra franco-prussiana.  

 

 

7. Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, que pode ser associada: 

a) à formação de novas nacionalidades, como a Iugoslava sob a tutela da Alemanha. 

b) às disputas coloniais na Ásia e na África entre a França e a Inglaterra. 

c) ao interesse russo em abrir os estreitos de Bósforo e Dardanelos, o nacionalismo eslavo e ao 

temor austríaco quanto à formação da Grande Sérvia. 

d) às desavenças entre o Império Austro-Húngaro e a Inglaterra ligadas à anexação da Bósnia-

Herzegovina. 

e) ao assassinato do Príncipe Herdeiro, Francisco Ferdinando, e as questões pendentes 

relacionadas ao Tratado de Brest-Litowsky e o desmembramento da Áustria-Hungria. 
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8. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial é correto afirmar que: 

a) A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em 

xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações 

europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. 

b) A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade 

imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida 

armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. 

c) O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças 

entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. 

d) O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustou a Inglaterra e a 

França, que reagiram contra a agressão declarando guerra ao inimigo. 

e) O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados 

produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção reativando as rivalidades 

entre os países europeus e os da América do Norte 

 

 

9. Em 1914, as tensões políticas entre as principais potências europeias levaram a uma guerra que se 

tornou, ao longo dos anos seguintes, um dos mais trágicos momentos da história da humanidade. Em 

relação à Primeira Guerra Mundial, é INCORRETO afirmar que: 

a) a Grande Guerra foi travada em duas frentes de combate e em ambas a perda de vidas humanas 

alcançou a dimensão de verdadeiros massacres. 

b) na guerra de 1914-1918, foram utilizadas novas tecnologias de comunicação e transportes, 

proporcionando um avanço científico acelerado. 

c) por envolver grandes potências coloniais a Grande Guerra atingiu populações não europeias o 

que deu ao conflito uma dimensão mundial.  

d) através de bombardeios aéreos, racionamentos de alimentos e produtos, a guerra envolveu, em 

grande escala, a população civil dos países em conflito.  

e) a Grande Guerra decorreu da tensão política e ideológica entre americanos e soviéticos na disputa 

por áreas de influência no continente europeu. 
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10. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que 

envolveu quase todo o continente europeu e várias outras regiões do mundo. Sobre esse conflito é 

correto afirmar que: 

a) a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim 

grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. 

b) a chamada “paz armada” foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já se 

encontravam desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos 

conflitos. 

c) a entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi 

fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. 

d) o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império 

austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. 

e) ao final do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução dos territórios da Alsácia-Lorena, 

ricos em minério de ferro e carvão. 
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Gabarito 

 

1. E 
Como as duas grandes guerras são processos relacionados, é comum que alguns historiadores 

busquem analisá-las como um processo único, compreendendo suas possíveis correlações.  

 

2. D 
O Imperialismo também é uma das causas da guerra, mas, segundo o texto do autor, havia outros 

motivos para a eclosão do conflito, ligados ao contexto histórico referente à ordem social e política que 

havia sido formada. Não é possível reduzi-la a uma única motivação. 

 

3. B 
A I Guerra Mundial foi longa, mas não em decorrência da fragilidade militar das nações envolvidas, e 

sim em razão de um grande equilíbrio de forças bélicas que impediu a vitória rápida de um dos lados do 

conflito. 

 

4. D 
A destruição e o grande número de mortes provocados pela guerra colocaram em questões os anseios 

da civilização do progresso social e industrial que caracterizou o fim do século XIX. 

 

5. B 
A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente foram formadas para combater na I Guerra Mundial. O Eixo e os 

Aliados foram coligações de nações que existiram durante a II Guerra Mundial. 

 

6. D 
O potencial econômico alemão após o processo de unificação abalou os mercados ingleses, causando 

o que chamamos de “rompimento do equilíbrio europeu”. 

 

7. C 
As disputas entre a Sérvia (apoiada pela Rússia) e o Império Austro Húngaro levam as tensões na região. 

 

8. B 
 O fato de a industrialização ter ocorrido de forma desigual, motivou a criação de rivalidades entre as 

nações da Europa. De um lado, nações como França e Inglaterra se mostravam preocupadas em 

conservar sua situação de vanguarda. Do outro, países como Alemanha e Itália pretendiam acelerar o 

desenvolvimento de suas economias ao buscar territórios de exploração imperialista em regiões já 

ocupadas por outras nações capitalistas. 

 

9. E 

Tais característica não dizem respeito a Primeira Guerra, mas sim a Guerra Fria, iniciada pós segunda 

guerra mundial. 

 

10. C 
A entrada efetiva dos Estados Unidos, em 1917, foi decisiva para o fim do conflito e a vitória da Tríplice 

Entente. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a 
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vitória da Entente fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. 

Em novembro de 1918, o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da 

Tríplice Entente. 
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A Grande Guerra: o conflito e suas consequências 

 

Resumo 

 

O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, arquiduque e 

herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha. O arquiduque foi morto por um terrorista 

sérvio (Gravilo Princip) ligado ao grupo ultranacionalista “Mão Negra”. Para compreendermos o porquê do 

assassinado de Francisco Ferdinand, é necessário saber que ele era a principal figura que negociava os 

interesses germânicos na região dos Bálcãs.  

Com o seu assassinato, as tensões entre os dois principais projetos nacionalistas para a região dos 

Bálcãs ampliaram-se.  Essas tensões levaram à formação das alianças político-militares, conhecidas como 

Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Essa última foi formada em 1904, recebendo o nome formal de Entente 

Cordiale, e abarcava França, Inglaterra e Rússia. O Império Russo, após a derrota para os japoneses na 

Guerra Russo-Nipônica (1904-1905), estreitou suas relações com a França, buscando apoio militar e 

econômico para precaver-se de eventuais conflitos em outras regiões de interesse, sobretudo nos Bálcãs 

(apesar de já haver acordos desse gênero entre os dois países desde 1883, como o chamado Entendimento 

Franco-Russo). A Inglaterra aliou-se à França porque temia o desenvolvimento bélico do Império Alemão e 

lutava para impor limites às pretensões de Guilherme II. 

Já na Tríplice Aliança associaram-se  Alemanha e  Império Austro-Húngaro, motivados pelos 

interesses na regiões dos Bálcãs.. A essas duas nações juntou-se a Itália, que queria lançar represálias à 

França em virtude da invasão da Tunísia, no noroeste da África, em 1881. Essa região era cobiçada pelos 

italianos, o que aumentava ainda mais a tensão entre as duas alianças. Quando a guerra estourou, em 1914, 

os exércitos que se mobilizaram estavam associados principalmente a essas seis nações. 

A iniciativa da guerra partiu da Alemanha, que executou o Plano von Schilieffen, cuja estratégia 

consistia em atacar pelo Leste e defender-se pelo Oeste. A princípio, a guerra assumiu o caráter de 

“movimento”, isto é, o deslocamento de tropas e os ataques rápidos e fulminantes (isso abrangeu os dois 

primeiros anos da guerra). A partir de 1916, a guerra assumiu o caráter de “posição”, ou seja, buscava-se 

preservar as regiões ocupadas por meio do estabelecimento de posições estratégicas. Para tanto, a forma 

de combate adequada era a das trincheiras. Os soldados entrincheirados sofriam, impotentes, bombardeios 

e lançamento de gases venenosos, como a iperita (gás mostarda). Além disso, a umidade e o frio acabavam 

trazendo várias doenças, como o pé-de-trincheira, que provocava o apodrecimento dos pés, entre outros 

danos. 

Nesse novo contexto, os Estados Unidos passou a conceder empréstimos às nações da Entente.  Em 

um curto espaço do tempo, as nações europeias necessitavam de enormes quantidades de alimentos e 

armas para o conflito. Mesmo que permanecendo neutro, o governo norte-americano exportava seus 

produtos apenas às nações integrantes da Tríplice Entente. 
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Tais projeções mudariam de rumo no ano de 1917. Naquele ano, os russos abandonaram a Tríplice 

Entente com o desenvolvimento da Revolução Russa. Para as potências centrais, essa seria a oportunidade 

ideal para vencer o conflito. Não por acaso, os alemães puseram em ação um ousado plano de atacar as 

embarcações que fornecessem mantimentos e armas para a Inglaterra. Nesse contexto, navios norte-

americanos foram alvejados pelos submarinos da Alemanha. 

Nesse momento a neutralidade norte-americana se tornava insustentável por duas razões 

fundamentais. Primeiramente, porque a perda das embarcações representava uma clara provocação que 

exigia uma resposta mais incisiva do governo americano. Além disso, a saída dos russos aumentava o risco 

da Tríplice Entente ser derrotada e, consequentemente, dos banqueiros estadunidenses não receberem as 

enormes quantidades de dinheiro emprestado aos países em guerra. 

No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra contra os alemães e seus aliados. 

Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da 

Entente fosse assegurada. Em pouco tempo, as tropas alemãs e austríacas foram derrotadas. Em novembro 

de 1918, o armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da Tríplice Entente. Ao 

final da guerra, o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha vultosas medidas de reparação pelos danos 

causados pela guerra. Tais medidas vão contribuir posteriormente para ascensão do Nazismo na Alemanha. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-grande-guerra-o-conflito-e-suas-consequeencias/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=o-seculo-xx-e-as-guerras-mundiais
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Exercícios 

 

1. Observe o gráfico e responda: 

 

Sobre o crescimento dos gastos militares, é correto afirmar que 

a) foi um subproduto das crescentes disputas que envolveram esses países, que buscavam se 

fortalecer no cenário externo. 

b) foi motivado pela necessidade de enfrentar os movimentos armados nas colônias da África e Ásia, 

que começavam a se rebelar. 

c) incentivou a formação de grupos pacifistas, que combatiam os gastos com armas por meio de 

campanhas junto aos empresários. 

d) deveu-se ao oligopólio da produção de equipamentos militares, cujos preços eram impostos 

pelas poucas empresas do setor. 

e) resultou da necessidade de os Estados armarem-se para controlar a mobilização dos 

trabalhadores urbanos e suas greves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

História 
 

2. Leia o trecho, escrito por uma operária inglesa, que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-

1918, em uma fábrica de munição, e observe o cartaz produzido nos EUA por J. Howard Miller, durante 

a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. 

Não sei dizer quanto as outras ganhavam na fábrica de bombas, mas sei que eles pagavam apenas 

25 centavos por semana a cada moça para enchê-las, o que não era muito. Aliás, não dava para viver 

com esse dinheiro, pois precisávamos comer e não ganhávamos refeições. Mas, quando elas entraram 

em greve, o salário aumentou uns 5 ou 6 centavos por semana, e foi criado um sistema de bonificação. 
Mary Brough-Robertson apud Max de Arthur. Vozes esquecidas da 1.ª Guerra Mundial, 2011. 

 

 Os documentos permitem afirmar: 

a) graças ao feminismo, que se tornou uma força social, as mulheres conquistaram igualdade de 

direitos no mercado de trabalho. 

b) as guerras mundiais travadas na primeira metade do século XX exigiram a mobilização de grande 

parte da sociedade no esforço para vencer os inimigos. 

c) as tentativas de se valer do trabalho feminino foram improdutivas, pois as mulheres não se 

adaptaram ao rigor do ritmo fabril. 

d) os modernos armamentos industriais, graças a sua precisão, protegem a população civil dos 

enfrentamentos bélicos. 

e) a produção industrial do período era pouco especializada, uma vez que ainda comportava o 

trabalho feminino. 
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3. Eram 3h30 de 26 de agosto de 1914, em Rozelieures, na região de Lorena, fronteira com a Alemanha, 
quando Joseph Caillat, soldado do 54º batalhão de artilharia do exército da França, escreveu: “Nós 
marchamos para frente, os alemães recuaram. Atravessamos o terreno em que combatemos ontem, 
crivado de obuses, um triste cenário a observar. Há mortos a cada passo e mal podemos passar por 
eles sem passar sobre eles, alguns deitados, outros de joelhos, outros sentados e outros que estavam 
comendo. Os feridos são muitos e, quando vemos que estão quase mortos, nós acabamos o 
sofrimento a tiros de revólveres”. Quando Caillat escreveu aquela que seria uma de suas primeiras 
cartas do front a seus familiares, a Europa estava em guerra havia exatos 32 dias – e acreditava-se 
que não por muito mais tempo. 

Disponível em: http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/100-anos-primeira-guerra-mundial/. 

 O texto citado descreve o triste cenário da Primeira Grande Guerra. Dentre as consequências da 
Primeira Guerra Mundial, iniciada há 100 anos, além das irreparáveis perdas humanas e materiais, 
assinale a alternativa correta. 

a) A ascensão da Europa como continente hegemônico mundial e oficial propagador da política 

imperialista. 

b) A profunda modificação do equilíbrio europeu, com o desaparecimento de impérios como o 

austríaco e o otomano. 

c) A concretização da unificação da Itália e da Alemanha, únicas nações europeias que até então 

não possuíam soberania nacional. 

d) O estabelecimento da bipolaridade entre EUA e URSS, que marcaria todo o século XX através do 

que se denominou “Guerra Fria”. 

e) A vitória Alemã, que saiu fortalecida do conflito, sobretudo após a assinatura do Tratado de 

Versalhes.  
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4. Leia alguns dos artigos do Tratado de Versalhes: 

Art. 45 – (…) a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direitos exclusivos de exploração, 
desimpedidos e livres de todas as dívidas e despesas de qualquer tipo, as minas de carvão situadas 
na bacia do rio Sarre. 
Art. 119 – A Alemanha renuncia em favor do Principal Aliado e das Potências Associadas todos os 

seus direitos e títulos sobre as possessões de ultramar. 

Art. 198 – As forças armadas da Alemanha não devem incluir quaisquer forças militares ou navais. 

Art. 232 – Os Governos Aliados e Associados exigem e a Alemanha promete que fará compensações 

por todos os danos causados à população civil das Potências Aliadas e Associadas e a sua 

propriedade durante o período de beligerância de cada uma. 
MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2008, 

p. 115-117 

A partir da leitura dos artigos transcritos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes: 

a) encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias 

ultramarinas para os países Aliados. 

b) extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. 

c) estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, resultando na Primeira 

Guerra Mundial. 

d) permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 

quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. 

e) impôs duras sanções à Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir um 

nacionalismo exacerbado e reorganizando as forças políticas do país. 

 

 

5. Leia o texto para responder à questão. 

A humanidade sobreviveu. Contudo o grande edifício da civilização desmoronou nas chamas da guerra 

[…] Para os que cresceram em 1914 o contraste foi tão impressionante que se recusaram a ver 

qualquer continuidade com o passado. Paz significava “antes de 1914”. […] depois disso veio algo que 

não merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande guerra fazia um século. 
HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2ª Edição, 1995, 

p.30-31. 

Do conjunto de mudanças mundiais decorrente do conflito mencionado no texto, destaca-se a/o: 

a) transformação do mapa-múndi, que incorporou ao desenho da Europa uma nova geopolítica, 

fruto das deliberações e dos tratados dos países vencedores. 

b) concepção de fronteira, que se tornou sinônimo de conflito armado em regiões onde o sentimento 

de orgulho étnico e de revanchismo foi superado. 

c) conceito de humanidade, que passou a associar a ideia corrente de superioridade racial aos 

projetos nacionalistas de regimes totalitários. 

d) ideia de civilização, que incorporou o conceito cristão de igualdade, pelo qual a paz pressupunha 

a não intervenção nas nações amigas. 

e) definição de Estado, que abandonou as práticas autoritárias de regimes totalitários rejeitando 

possíveis comparações com o passado imperialista. 
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6. “As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa 

existência." 

Sobre essa frase, proferida por Edward Grey, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, em 

agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime: 

a) a percepção de que a guerra, que estava começando naquele momento e que iria envolver toda a 

Europa, marcava o fim de uma cultura, de uma época, conhecida como a Belle Époque; 

b) a desilusão de quem sabe que a guerra, que começava naquele momento, entre a Grã-Bretanha 

e a Alemanha, iria sepultar toda uma política de esforços diplomáticos visando a evitar o conflito; 

c) a compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, 

embora longa e sangrenta, iria terminar um dia, permitindo que a Europa voltasse a brilhar; 

d) a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando iria, por causa de seu caráter 

mortal e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa; 

e) a convicção de que à guerra que acabava de começar, e que iria envolver todo o continente 

europeu, haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes de a paz definitiva ser 

alcançada. 

 
 

7. Diante dos resultados da Primeira Guerra Mundial na Europa, entraram em decadência os valores 

civilizacionais construídos no século XIX e com eles as matrizes fundadoras do Ocidente, sendo 

substituídos por novos valores. 

Assinale a alternativa que relaciona corretamente eventos do período posterior a 1918 com os eventos 

anteriores a 1930. 

a) Começo da militarização europeia com a criação da OTAN. / Crise econômica de 1929. 

b) Início da hegemonia norte-americana com a Segunda Revolução Industrial. / Construção do Muro 

de Berlim. 

c) Ascensão do nazismo na Alemanha com a liderança de Hitler. / Crise do socialismo real. 

d) Fim da hegemonia inglesa e de seu modelo industrial. / Início de movimentos sociais críticos do 

liberalismo, como o fascismo italiano. 

e) Inauguração dos movimentos vanguardistas europeus. / Surgimento das teorias psicanalistas 

com Freud. 
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8. Como explicar a Grande Guerra? O que fez os paíseseuropeus deflagrarem um conflito que os levaria 

à ruína? Uma das explicações mais conhecidas, em 1916, é a do líder bolchevique russo Vladimir Lênin, 

que afirmava que a formação de grandes empresas monopolistas era o fundamento do imperialismo 

– a fase superior do capitalismo. O resultado, no entanto, era o surgimento de rivalidades entre os 

países capitalistas avançados. 
Ronaldo Vainfas et al, História 

 O final da “Grande Guerra” pode ser relacionado à eclosão da Segunda Guerra, porque 

a) o desmantelamento dos Impérios Alemão, Britânico e Russo alimentou o nacionalismo, 

impedindo a formação de países estáveis. 

b) a atuação pacifista da ONU não garantiu o respaldo das elites europeias, interessadas nos lucros 

das indústrias de armas e medicamentos. 

c) o revanchismo anglo-francês em relação às conquistas alemãs desencadeou conflitos 

localizados, que culminaram na guerra total. 

d) a prosperidade econômica norte-americana gerou a Crise de 1929, permitindo que a União 

Soviética avançasse na Europa Oriental. 

e) o ressentimento alemão com os tratados de paz criou condições para a ascensão do nazismo, 

com sua política expansionista. 

 
  

9. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como fator de peso na crise das 

sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor 

de tal opinião. 

a) A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes; a “união sagrada” 

foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas e, em função da guerra 

recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países 

liberais sobretudo através da inflação. 

b) Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as 

fortunas privadas e a fechar os Parlamentos, pondo assim em xeque os pilares básicos da 

sociedade liberal. 

c) Durante a guerra, foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais 

como a França e a Inglaterra, em um prenúncio do fascismo ainda por vir. 

d) A guerra transformou Estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que 

utilizou de novo o trabalho servil para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito 

às liberdades individuais. 

e) Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, 

impotentes para conter, a seguir, o desafio comunista e o fascismo. 
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10. A Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, foi criada em 1919 com o 

objetivo de 

a) promover a paz armada, após o Tratado de Versalhes, através da liderança do governo dos 

Estados Unidos, que presidiu essa organização. 

b) unir as nações democráticas e economicamente mais poderosas, para impedir a volta do nazi-

fascismo, cuja expansão causara a Primeira Guerra Mundial. 

c) executar as determinações previstas pelo documento conhecido como "14 pontos de Wilson" e 

que favoreciam os países da Tríplice Aliança. 

d) promover o neocolonialismo na África, Ásia e Oceania, condição fundamental para a expansão 

mundial do capitalismo monopolista. 

e) intermediar conflitos internacionais a fim de preservar a paz mundial, fiscalizando o cumprimento 

dos tratados pós-guerra. 
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Gabarito 

 

1. A 

Esse período ficou conhecido como “Paz Armada”. Na iminência do conflito, as potências europeias 

investiam em armamento para possível guerra que estaria por vir. 

 

2. B 
As mulheres tiveram importante participação na primeira Guerra Mundial. Enquanto os homens 

estavam nos campos de batalha, elas atuaram em diversos setores. No campo as mulheres ficaram 

responsáveis pela produção agrícola e pela criação de animais. Nas  cidades foram trabalhar com 

transportes, dirigindo ônibus e caminhões, e também nas indústrias, entre elas a bélica.  

 

3. B 
Ao fim, da guerra, muitos impérios ficaram enfraquecidos e acabaram por se fragmentar. O Tratado de 

Sèvres, assinado entre os Aliados e o Império Otomano em 1920, desmantelou o império Turco-

Otomano de uma vez por todas. Além dos territórios do Oriente Médio, todos os territórios turcos na 

Europa foram entregues à Grécia, com a exceção de Constantinopla. A república da Turquia foi formada 

após a guerra de independência turca. Hoje são 40 novos países criados a partir daquele antigo Império 

Turco Otomano. 

Em relação ao Império Austro-Húngaro, quando já estava claro que a Tríplice Entente venceria, os 
grupos étnicos que queriam mais direitos e autonomias passaram a exigir independência. Surgiram 
vários estados sucessores: a Áustria e a Hungria se tornaram repúblicas separadas, com parte de seus 
territórios transferidos para países vizinhos, como a Transilvânia, que passou a fazer parte da Romênia. 
Também surgiram a Tchecoslováquia e a Iugoslávia (tomando o território que pertencia à Sérvia e 
Montenegro).  

 

4. E  
As punições do Tratado de Versalhes à Alemanha levaram ao que chamamos de “revanchismo alemão”, 

sentimento e que contribuiu para a ascensão de movimentos ultranacionalistas no país.  

 

5. A 
Com o fim da guerra, em 1918, muitas mudanças ocorreram, não só políticas, mas também geográficas: 

impérios deixaram de existir, além do surgimento de vários países 

 

6. A 
A frase de Grey, proferida apenas um mês após o início da Primeira Guerra, revela a percepção do 

potencial destrutivo desta que colocava em ameaça todo o progresso da civilização ocidental. 

Paradoxalmente, foi esse progresso, sobretudo no campo industrial, que viabilizou a invenção das 

armas cada vez mais potentes utilizadas na Primeira Guerra. 

 

7. D 

Após a Primeira Guerra, os Estados Unidos emergem como uma grande potência econômica. Além, 

falamos em uma sistemática crise do capitalismo liberal, com a ascensão de regimes como 

nazifascismo,   
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8. E 

As punições estabelecidas a Alemanha pelo Tratado de Versalhes podem ser compreendidas como um 

dos elementos que levaram a ascensão do Nazismo no país, uma vez que causaram nos alemães um 

grande sentimento de revanche. 

 

9. A 

A I Guerra Mundial e, posteriormente, a crise econômica do fim da década de 1920 levaram à crise do 

liberalismo, que havia se desenvolvido no século anterior. Além disso, os Estados passaram a participar 

ativamente das ações econômicas, mostrando os limites de uma ação livre através do mercado 

capitalista. 

 

10.   E  

Apesar de tal intenção, a Liga das Nações não pôde conter a Segunda Guerra Mundial, iniciada pouco 

mais de duas décadas após o término da primeira. 
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O Segundo Reinado 

 

Resumo 

 

Política Imperial e Imperialista 

 

 
A compra de votos era comum no Segundo Reinado. 

 

Com o início do 2º Reinado, as elites políticas continuaram as mesmas do primeiro Império e do 

período Regencial. Não houve com a transição nenhuma ruptura com o sistema político ou econômico 

anterior, portanto não havia nenhuma outra força política, mesmo com a crescente exaltação e ameaça do 

pensamento republicano (chegando até mesmo a uma breve experiência com a farroupilha) no Brasil. Ainda 

que tivesse apenas catorze anos de idade, a subida do novo Imperador ao poder acabou dando fim ao período 

Regencial e instituindo um modelo de Parlamentarismo no Brasil, garantindo também a a união e a 

manutenção do território nacional. Estas mudanças deram uma estabilidade relativa ao país já que o 

Imperador tinha uma legitimidade muito maior que a dos Regentes. 

A política externa do Brasil rugia perante os vizinhos, mas abaixava a cabeça frente às potências 

mundiais. No contexto sul-americano, D. Pedro II se envolveu de forma incisiva em conflitos na bacia do 

Prata. No evento conhecido como Guerra do Prata, as tropas brasileiras participaram do golpe de Estado ao 

presidente Manuel Oribe (1851), do Uruguai, por conta de seu plano com o presidente argentino Juan Manuel 

Rosas, de unificar os dois países. O estopim para essa intervenção foi o fechamento, em 1851, do porto de 

Montevidéu interrompendo o comércio brasileiro na região. Assim, as tropas do então Conde de Caxias 

tiraram do poder o presidente Oribe em 1851 e, apoiando Justo José de Orquiza, derrotaram Rosas, na 

Argentina, em 1852.  

Apesar da postura rígida na América do Sul, as ações brasileiras eram diferentes quando o assunto 

era a proibição do tráfico de escravos pelos ingleses. A promessa de mudanças na legislação sobre a 

escravidão teria sido feita sob o comando de D. João IV, ainda em 1810, porém não viria a ser cumprida 
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efetivamente até 1845 com a Lei Bill Aberdeen, que autorizava as embarcações inglesas a interceptarem 

navios negreiros no Atlântico Sul. Cinco anos depois foi criada no Brasil a Lei Eusébio de Queiros, que proibia 

o tráfico de escravizados para o Brasil (mas que, na prática, não gerou efeitos imediatos). As relações 

econômicas e políticas ao redor do mundo viviam uma grande mudança com a Revolução Industrial e a 

ascensão da burguesia, logo, a Inglaterra, que até o século XVIII lucrara muito com o tráfico de africanos 

escravizados, precisava de investimentos em sua indústria e não podia continuar a apoiar a escravidão. Essa 

postura inglesa pode ser caracterizada tanto pelo processo abolicionista do século XIX, com o fim da 

escravidão em vários países, como também pela busca inglesa de mercados que consumissem em grande 

escala seus produto excedentes, produtos esses que seres humanos em condição de escravidão não 

conseguiriam comprar. Logo, era necessário uma mudança da mão-de-obra escravizada para a assalariada, 

que pudesse consumir. 

 

Sociedade Imperial 

A participação política era restrita à elite econômica e nobilitária, as camadas populares não 

participavam das decisões que influenciavam a sua própria vida. A liberdade de imprensa era limitada, ou 

seja, os jornais não podiam mencionar negativamente a figura do Imperador ou da Família Real. O país, 

mesmo com ferrovias, Constituição e um sistema partidário ainda estava amarrado em vários aspectos nas 

formas do antigo regime e dos modos pré-capitalistas, como o fato de ser o único império nas Américas (o 

México havia sido uma monarquia, porém a essa altura já tinha um presidente) e o único com mão-de-obra 

escrava na América do Sul. 

Ainda assim, o país alcançara seu apogeu econômico e político depois de uma difícil fase, marcada 

por conflitos sociais e políticos, como a Revolta Praieira (1848-1850). Mesmo sendo uma revolta com início 

e liderança da elite econômica, contou com a participação das camadas pernambucanas mais pobres. No 

movimento, o principal alvo do Partido Praieiro eram as elites ligadas ao campo, que mantinham grande 

concentração fundiária, em especial a família Cavalcanti. Esta oposição deu origem ao ditado: “em 

Pernambuco, ou se é Cavalcanti ou se é cavalgado”. 

Mas a mudança mais visível naquela época era a urbanização do Sudeste, principalmente nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A caminhada para uma imponência política e econômica dessas duas 

cidades até o cenário atual começara em tempos diferentes. No Rio de Janeiro existia um projeto de 

construção de uma megalópole desde 1808, com a mudança da capital do Império português.  São Paulo, 

por sua vez, ganhava os contornos urbanos, com o serviço de bonde e carruagem, durante o crescimento da 

atividade cafeeira. Tendo em vista esse crescimento, as duas cidades, mesmo com as diferenças, eram 

centros urbanos que abrigavam uma burguesia urbana ligada à burocracia estatal, ao comércio e à incipiente 

indústria. 
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Economia Amarga 

 

 
Notas do Segundo Reinado 

 

O café era o propulsor dos cofres públicos. Desde D. Pedro I recebera incentivo estatal e se instalara 

no Vale do Paraíba, formando assim uma base econômica sólida para a imponência política da região 

sudeste. Contudo, o café não se desenvolveu somente com os incentivos e facilidades da coroa, visto que 

os investimentos ingleses em ferrovias, estações e portos também foram decisivos para o crescimento da 

atividade e o respectivo poder político conquistado pelas elites cafeeiras. 

Como visto, o Brasil cresceu com investimento inglês, estes, por sua vez, controlavam de forma 

majoritária o café e outros setores da economia agrária brasileira, sendo que o país foi um dos principais 

fornecedores de matérias primas para as fábricas inglesas e um dos principais compradores dela. Tendo em 

vista essa dependência, é importante destacar que, apesar da força inglesa na economia brasileira, o Brasil 

ainda assim conseguiu um importante crescimento econômico. 

O Brasil começava a engatinhar em sua modernização, o Barão de Mauá foi um dos primeiros 

industriais brasileiros. Este construiu ferrovias e investiu nas primeiras indústrias do país, ele contou com 

investimentos ingleses em seus projetos. No entanto acabou perdendo diversos negócios se opondo à 

escravidão e à Guerra do Paraguai. 

O uso da mão-de-obra escrava entrara em declínio depois de 1850. Além das intensas fugas e 

rebeliões de escravos, um dos motivos para essa queda foi o início de uma política de criação de leis 

abolicionistas. Destaca-se, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiros, a Lei do Ventre Livre e a Lei do 

Sexagenário. Como forma de solucionar essa escassez de mão-de-obra escravizada, inicialmente se 

intensificou o tráfico interno de negros das regiões mais decadentes para as mais prósperas, sobretudo do 

nordeste para as grandes lavouras de café no sudeste. Logo, esse intenso fluxo de mão-de-obra e 

investimentos para a região sudeste se tornou um dos motivos para a hegemonia da região. Em seguida, se 

consolida, enfim, a mudança do centro econômico e político do nordeste para o sudeste, iniciada anos atrás 

no período colonial. 
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Exercícios 

 

1. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos partidos 

Liberal e Conservador, podemos afirmar que: 

a) ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao 

centralismo imperial. 

b) as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada 

instabilidade no sistema parlamentar. 

c) organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos Liberal 

e Conservador de composição elitista. 

d) Liberal e Conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, 

sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. 

e) os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente 

o modelo inglês. 

 

 

2. Sobre a condição dos escravos no Brasil monárquico, é possível afirmar que eles:  

a) Foram protagonistas de diversas rebeliões.  

b) Eram impedidos de constituir família.  

c) Sofreram a destruição completa de sua cultura.  

d) Concentravam-se no campo, não trabalhando nas cidades.  

e) Não tinham possibilidades legais de conseguir alforria. 

 

 

3. Partindo do Rio de Janeiro, a cultura do café expandiu-se:  

a) Pelo litoral rumo à região açucareira de Campos e, transpondo a serra do mar, pelo Vale do São 

Francisco.  

b) Pelas serras do Rio de Janeiro, Sul de Minas, vale do Paraíba e Oeste Paulista.  

c) Pelo litoral sul de São Paulo, Vale do Ribeira e Vale do Paranapanema.  

d) Pelo litoral fluminense e espírito-santense rumo à Bahia.  

e) Nas áreas de colonização europeia do vale do Itajaí e da serra gaúcha. 
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4. Nas atas dos debates parlamentares e nos jornais brasileiros da década de 1850, encontram-se 

muitas referências, positivas ou negativas, à Inglaterra. Estas últimas, em geral, devem-se à irritação 

provocada em setores da sociedade brasileira por pressões exercidas pelo governo inglês para: 

a) Diminuir gradativamente a utilização de escravos na agricultura de exportação.  

b) Dar ao protestantismo o mesmo status de religião oficial que tinha o catolicismo.  

c) Impedir o julgamento por tribunais brasileiros de um oficial inglês que assassinou um cidadão 

brasileiro.  

d) A extinção do tráfico de escravos, tendo seus objetivos sido alcançados em 1850.  

e) Subordinar a política externa brasileira a interesses ingleses na África e na Ásia. 

 

 

5. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil viu surgir gradativamente o declínio da mão de obra 

escrava e a introdução da mão de obra livre do imigrante, que se dirigiu à lavoura cafeeira. 

 

Sobre a relação café – mão de obra, assinale a alternativa correta. 

a) o café prosperou na Bahia, que já se destacava com o fumo e o cacau; a mão de obra utilizada 

era a do imigrante espanhol que logo se adaptou ao calor e costumes baianos, sendo assalariado. 

b) a lavoura cafeeira se estendeu do norte do Paraná até o oeste de Santa Catarina, sendo os 

alemães e poloneses trazidos da Europa para trabalharem como meeiros ou terceiros. 

c) o café se instalou desde o Pará até São Paulo. Foi o responsável pela chegada dos japoneses, 

que tiveram muita dificuldade de adaptação (dada a diferença da língua e dos costumes), logo 

superadas. São eles, os responsáveis pela instalação de sítios e chácaras no Brasil. 

d) o café, produzido em latifúndios, se estendeu por todo o litoral brasileiro; a mão de obra escrava 

era responsável pelo plantio e a imigrante, alemã e italiana, pela secagem e descascagem, 

havendo harmonia no convívio entre os trabalhadores e os patrões. 

e) a lavoura cafeeira, por se adaptar melhor às áreas temperadas, encontrou na zona da Mata (MG) 

e na província de São Paulo as condições ideais. Na região do Vale do Paraíba, a produção ocorreu 

de maneira tradicional, sendo utilizada a mão de obra escrava. Estendendo-se para o interior 

paulista, a mão de obra do imigrante italiano substituiu a escrava, inicialmente através da parceria 

e, depois, através do sistema de colonato. 
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6. Fazendo um balanço econômico do Segundo Reinado, podemos afirmar que ele foi um período no 

qual:  

a) Algumas atividades ganharam importância, como a criação do gado no Rio Grande do Sul e as 

lavouras de açúcar no Nordeste.  

b) O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização.  

c) A Amazônia passou a ter um grande destaque com o “boom”, desde 1830, da produção da 

borracha.  

d) Ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o centro-sul ganhou projeção em 

detrimento do nordeste.  

e) As diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e 

progressivamente integrado. 

 

 

7. Quando na madrugada de 15 de novembro de 1889, uma revolta militar depôs Pedro II, ninguém veio 

em socorro do velho e doente imperador. A espada do Marechal Deodoro da Fonseca abria as portas 

da República para que por ela passassem os republicanos carregando um novo rei: o café de São 

Paulo.  
Adaptado de I. R. Matos, História do Brasil Império. 

a) De que maneira se explica o isolamento político de Pedro II?  

b) Por que o texto afirma que, na república recém proclamada, o café se tornava um “novo rei”? 

 

 

8. Assinale a afirmação correta sobre a política no Segundo Reinado no Brasil: 

a) Tratava-se de um Estado centralizado, política e administrativamente, sem condições de 

promover a expansão das forças produtivas no país.  

b) O imperador se opunha ao sistema eleitoral e exercia os poderes Moderador e Executivo, 

monopolizando os elementos centrais do sistema político e jurídico.  

c) O surgimento do Partido Republicano, em 1870, institucionalizou uma proposta federalista que já 

existia em momentos anteriores.  

d) A política imigratória, o abolicionismo e a separação entre a Igreja e o Estado fortaleceram a 

monarquia e suas bases sociais, na década de 1870. 
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9. Ontem plena liberdade,  

A vontade por poder...  

Hoje.. cum’lo de maldade,  

Nem são livres p’ra morrer...  

Prende-os a mesma corrente 

 ─ Férrea, lúgubre serpente ─  

Nas roscas da escravidão. 

E assim zombando da morte,  

Dança a lúgubre coorte  

Ao som do açoite... Irrisão!...  

Castro Alves, O Navio Negreiro, 1868.  

 

O poema, a que pertencem esses versos: 

a) representou uma crítica a aspectos sociais do Brasil no período imperial. Explique.  

b) causou forte impacto na opinião pública, contribuindo, assim, junto com outros fatores, para as 

mudanças políticas que ocorreram no final do Império. Explique tais mudanças. 

 

 

10. Na última década do século XIX, o Brasil enfrentou uma série de problemas críticos. Entre eles é 

possível citar: 

a) enorme dívida externa herdada do Império e aumento do déficit público.  

b) crise internacional que diminuiu a exportação da borracha e do algodão.  

c) contratação de um altíssimo empréstimo com os banqueiros dos Estados Unidos.  

d) instabilidade social gerada por uma série de greves operárias e movimentos no campo.  

e) alta inflação, índices econômicos negativos e desemprego crescente. 
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Gabarito 

 

1. D 
O governo de D. Pedro II foi marcado pela alternância do poder entre liberais e conservadores, que 

essencialmente não tinham diferenças ideológicas. 

 

2. A 
Protagonizaram importantes fugas e revoltas, como a conhecida como Malês, em 1835.  
 

3. B 
O café brasileiro, durante o Império, ocupou principalmente as regiões do Vale do Paraíba e do Oeste 

paulista. 

 

4. D 
Após a criação da lei inglesa Bill Aberdeen, em 1845, as pressões pelo fim do tráfico negreiro e por uma 

nova legislação que abordasse o tema aumentaram. Em 1850, assim, foi assinada a Lei Eusébio de 

Queiros, proibindo, por tanto, o tráfico de escravos africanos para o Brasil. 

 

5. E 

Essa discussão é sempre viva nas questões de vestibulares e sugere a suposta “visão empreendedora” 

dos cafeicultores do oeste paulista que perceberam antecipadamente as carências da utilização da mão 

de obra escrava e foram, pioneira e gradativamente, elaborando sua substituição. O sistema de colonato 

deve ser destacado. 

 

6. D 

Com o crescimento da produção e exportação de café, a região sudeste atraiu diversos investimentos e 

foi o foco do novo ciclo econômico brasileiro. Esta riqueza gerada na região proporcionou também a 

construção de infraestruturas e o desenvolvimento econômico. 

 

7.  

a) D. Pedro II, nos últimos anos de Império, já perdia seu poder políticos e as alianças que haviam 

sustentado a monarquia no Brasil. Com a Lei Áurea em 1888, a Questão Militar em 1884 e a Questão 

Religiosa, em 1872, perdera o apoio dos cafeicultores, dos militares e da Igreja, sua base de apoio.  

b) Porque, representados pelo Partido Republicano Paulista, os cafeicultores de SP foram os principais 

influenciadores da nova República que surgia, tornando o café, definitivamente, o principal produto 

econômico deste novo Brasil. 

 

8. C 

O Partido Republicano Paulista era um representante dos cafeicultores paulistas e, apesar da criação 

em 1870, com o tempo passou a amadurecer os ideais republicanos e federalistas. 

 

9.  

a) O poema apresenta uma crítica a escravidão e, na década seguinte, se tornou um texto importante 

para a luta abolicionista no Brasil.  

b) O poema influenciou a campanha abolicionista no Brasil, que conquistou a abolição da escravidão 

e, consequentemente, gerou grande impacto na política nacional, abalando ainda mais a Monarquia. 
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Em 1889, um ano após a Lei Áurea, proclamou-se a República, criando assim um novo contexto 

político no Brasil, consolidando a força do café, a mudança do eixo econômico do nordeste para o 

sudeste e o fim da escravidão. 

 

10. A 

A dependência econômica do Brasil com a Inglaterra e os gastos do Governo com a Guerra do Paraguai 

levaram o Brasil a uma grande dívida externa, herdada pela República após a proclamação em 1889.  
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Vanguardas europeias 

 

Resumo 

 

As vanguardas europeias 

 O continente europeu sempre foi visto, nos séculos XVII, XVIII e XIX, como o “berço” das maiores criações 

artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais e há, então, a necessidade 

de criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas, numa tentativa 

de combater a arte mimética. Surgem, assim, as vanguardas europeias.   

 O termo vanguarda vem de uma expressão militar, que indica “quem vem à frente”, quem toma a posição 

inicial. Tal noção faz com que compreendamos melhor o intuito dessas inovações artísticas e a sua vontade 

de romper com tudo aquilo que era considerado arcaico. 

 É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos 

e artistas da terra tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e, ainda, divulgarem suas 

novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, em 1922. 

Veja, a seguir, as vanguardas mais marcantes daquele período e que, ainda hoje, inspiram inúmeros artistas: 

a) Cubismo: corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, 

imagens fragmentadas, de modo a fomentar uma visão mais perspectivada.  O maior representante do 

Cubismo, sem dúvidas, é Pablo Picasso. 

 

 
Guernica, de Pablo Picasso  
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b) Dadaísmo: corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da 

tradição. Utiliza imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, a instabilidade do interlocutor. O 

dadaísmo surgiu a partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Os nomes mais 

marcantes são Marcel Duchamp, Tristan Tzara e Hugo Ball. 

 

 
 

Roda de Bicicleta, Marcel Duchamp 

 

Cabe destacar também que embora o movimento tenha acontecido há algumas décadas, suas inspirações 

permanecem até hoje por meio dos memes, por exemplo. O meme  é um gênero novo que circula nas redes 

sociais e faz referência a um fenômeno “viral” na rede, seja um vídeo, uma frase, uma música, entre outros.  

 

Assim, o dadaísmo propõe uma sátira à arte clássica como pode ser visto, hoje em dia, no exemplo abaixo:  

 

 
Meme da internet com influência dadá. Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2014/10/mona-1.jpg 
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c) Expressionismo: corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que 

deformam a realidade e valorização do caráter subjetivo. Destaque para Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch. 

 

 
O Grito, de Edvard Munch 

  

d) Futurismo: corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza 

e dos automóveis e aviões. Os principais artistas são Fillippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e 

Giacomo Balla. 

 
Velocidade do automóvel, de Giacomo Balla 
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e) Surrealismo: corrente com influência onírica, arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. O principal 

artista é Salvador Dalí. 

 
A tentação de Santo Antonio, de Salvador Dalí 

  

Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de 

liberdade de expressão de cada artista. As vanguardas terão grande influência no movimento Modernista do 

século XX, pois irá engajar os autores literários a romperem com a arte conservadora e implantarem 

diferentes perspectivas e temáticas, adaptando à realidade nacional. 

 

f) Impressionismo: Embora o movimento tenha surgido ainda no século XIX é importante destacar a sua 

importância artística. O impressionismo revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte 

do século XX, pois os artistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época e as pinturas 

captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens.  

 
A mulher com sombrinha, Claude Monet 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-vanguardas-europeias/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=vanguardas-europeias


 
 

 

 

5 

Literatura 
 

Exercícios 

 

1. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto: 

a) Entre suas principais manifestações estão o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o 

Dadaísmo e o Surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. 

b) As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único 

projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. 

c) As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No 

Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como Modernismo. 

d) A palavra “vanguarda” tem origem no francês avant-garde, que significa “o que marcha na frente”, 

ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras 

e nada convencionais. 

e) Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de 

uma única proposta, contudo, estavam unidos por uma mesma causa: a de inovar as artes e 

romper com os padrões clássicos vigentes. 

 

2.  

 

Fernand Léger, artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar 

imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra 

o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós 1ª Guerra Mundial e explora:  

a) as formas retilíneas e mecanizadas, sem valorização da questão espacial. 

b) as formas delicadas e sutis, para humanizar o operário da indústria têxtil. 

c) a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz/sombra. 

d) os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido a sua proposta. 

e) a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares. 
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3. O pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em 

termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena 

cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de 

Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas 

em 1981. 

 
PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 

Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: 

a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à 

realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o 

espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

c) uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o 

volume, a perspectiva e a sensação escultórica. 

d) esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço 

da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e) uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma 

fotográfica livre de sentimentalismo. 
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4.  

 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. 

René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do 

Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 

c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
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5.  

 
O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a 
estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela: 

a) pintura de modelos em planos irregulares. 

b) mulher como temática central da obra. 

c) cena representada por vários modelos 

d) oposição entre tons claros e escuros. 

e) nudez explorada como objeto de arte. 

 

6. A peça “Fonte” foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova Iorque em 1917. 

 

A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, 

a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então 

vigentes. 

b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. 

c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na 

intimidade. 

d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. 

e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. 
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7.  

 
Jornal Zero Hora, 2 mar. 2006. 

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os traços reconstroem uma cena 

de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição provocados pelo 

bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe 

destaque a figura do carro, elemento introduzido por lotti no intertexto. 

Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso 

e a charge, ao explorar 

a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-se o referente tanto do texto de 

Iotti quanto da obra de Picasso. 

b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal “é”, evidenciando-se a 

atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 

c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente 

tanto em Guernica quanto na charge. 

d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em 

Guernica quanto na charge. 

e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao 

contexto do trânsito brasileiro. 
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8. As Vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais, com repercussão em muitas escolas 

literárias brasileiras. Pode-se, inclusive, afirmar que elementos constitutivos das Vanguardas estão 

presentes em autores e obras da estética literária modernista. Sendo assim, diante dessa afirmativa, 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) As chamadas Vanguardas europeias foram importantes para os movimentos culturais do início 

do século XX. No entanto, no Brasil, há um consenso entre os estudiosos da literatura que essas 

vanguardas em nada nos influenciaram.  

b) O Dadaísmo, uma das chamadas Vanguardas europeias, defendia que somente a associação 

entre todas as tendências vanguardistas poderia resultar em avanços importantes para as artes 

e para a cultura de um modo geral. 

c) Temáticas oriundas dos estudos freudianos como fantasia, sonho, ilusão, loucura estão 

presentes em obras surrealistas. Nas artes plásticas, Salvador Dalí (1904-1989) é um dos 

principais representantes dessa Vanguarda.  

d) Mário de Andrade e Oswald de Andrade, participantes da Semana de Arte Moderna, em muitas 

ocasiões, negaram a relação existente entre as vanguardas europeias e os valores e as 

motivações das obras modernistas brasileiras.  

e) Há uma relação intensa entre Futurismo e Cubismo. Tanto uma quanto a outra têm os mesmos 

interesses e objetivos e em nada se diferenciam, exceto quando se relacionam com a arte literária.  

 
 

9. Assinale a alternativa que menciona somente movimentos artísticos das Vanguardas Europeias: 

a) Barroco, Rococó, Art-nouveau. 

b) Expressionismo, Cubismo, Surrealismo. 

c) Neoclassicismo, Impressionismo, Romantismo. 

d) Pop-art, Dadaísmo, Futurismo. 

e) Construtivismo, Concretismo, Naturalismo. 

 

 

10. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na 

criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, 

propondo novas experiências estéticas. Sobre o Surrealismo, é correto afirmar: 

a) Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. 

b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. 

c) Destaca que o fundamental, na arte, é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo 

do artista. 

d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da 

sociedade ou da história. 

e) Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a 

favor de uma nova ordem 
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Gabarito 

 

1. B 

As Vanguardas apresentavam justamente os ideais contrários aos clássicos, a proposta aqui era de 

inovação. 

 

2. C 

Ao analisarmos a obra, podemos ver que os operários retratados estão mecanizados, logo há uma 

preocupação em mostrar a máquina na vida do trabalhador.  

 

3. A 

Não há perspectiva clássica, não há mesmo plano ou falta de emoção, a objetividade não é marca 

principal dessa obra.  

 

4. A 

A imagem sugerida pelo espelho parece desafiar a lógica, o que vem a ser uma marca característica 

dessa vanguarda. 

 

5. A 

A pintura de mulheres em posições geometricamente irregulares e a presença de máscaras africanas 

representam o rompimento com a estética clássica e realista. 

 

6. A 

O Dadaísmo tinha como objetivo a ressignificação de objetos/palavras; retiradas de seu lugar comum, 

eram críticas às convenções vigentes. 

 

7. E 

“Quadro dramático” se refere metaforicamente à dificuldade do trânsito e remete à característica 

dramática da obra de Picasso, por retratar os horrores da guerra. 

 

8. C 

As outras opções são incorretas, pois: as Vanguardas europeias, movimentos artísticos ocorridos 

durante o século XX, influenciaram fortemente os autores brasileiros do Primeiro Tempo modernista, 

provocando uma ruptura com a estética até então dominante no Brasil; o Dadaísmo foi o mais radical e 

destruidor movimento da vanguarda europeia, negava o presente, o passado, o futuro e defendia a tese 

de que qualquer combinação inusitada e anárquica produzia efeito estético; Mário de Andrade e Oswald 

de Andrade foram fiéis representantes dos conceitos das vanguardas europeias, adaptando-os ao 

contexto brasileiro; o Futurismo exaltava a industrialização, celebrando a velocidade, a máquina e a 

eletricidade, o Cubismo negava a estrofe, a rima ou o verso tradicional, valorizando o espaço da folha e 

a camada significante das palavras.  

 

9. B 

A alternativa se justifica. Os demais estilos apresentados não fazem referência aos estilos das 

Vanguardas Europeias.  



 
 

 

 

12 

Literatura 
 

10. D 

Aqui, o trabalho com o sonho, o fluxo livre de consciência, abre caminhos para a exploração do 

imaginário, desprendendo-se da necessidade de codificar mensagens.  
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Medidas de Centralidade 

 

Resumo 

 

Em Estatística, medidas de centralidade são usadas para representar toda uma lista de observações com 

um único valor. Já as medidas de dispersão mostram o quão esticada ou espremida está uma distribuição 

de observações. 

 

Medidas de centralidade: 

Média: 

 

Média aritmética simples: 

A média aritmética simples de um conjunto {x1, x2, ..., xn} de n observações para a variável X, é dada pelo 

quociente entre a soma dos valores observados e o número total de observações: 

 

Ex.: Seja um grupo de 3 pessoas e I o conjunto das idades dessas 3 pessoas. I = {12, 10, 11}. Calculando a 

média da idade desse grupo, temos: 

12 10 11 33
11 anos

3 3
x

+ +
= = =  

 

Média aritmética ponderada: 

A média aritmética ponderada de um conjunto {x1, x2, ..., xk} de k observações para a variável X, com 

frequências absolutas é dada pela expressão: 

 

Ex.: Para passar no curso de matemática devemos obter média 7, sendo que a p1 tem peso 1 e a p2 tem peso 

2. Dessa maneira calculamos a média da seguinte maneira: 

 
 

Média geométrica 

A média geométrica é definida como a raíz n-ésima do produto de n elementos do conjunto {x1, x2, ..., xn}  . 

Assim: 

n
1 2 3 4 nG x .x .x .x . ... .x  =  

Ex.: A população da cidade A cresceu 2000 habitantes no ano 1, cresceu 1000 no ano 2 e 32000 no ano 3. 

Qual a média geométrica do crescimento dessa cidade. 

Como se trata de 3 elementos, devemos calcular: 

3 9 33 2000.1000.32000 64.10 4.10 4000= = =  
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Média Harmônica 

Dado o conjunto formado por n elementos {x1, x2, ..., xn}. A média harmônica é dada por: 

1 2 3 n

n
H

1 1 1 1
...

x x x x

=

+ + + +

 

Essa média costuma aparecer em contextos que envolvem grandezas inversamente proporcionais. 

Exemplo: Durante uma viagem, um ônibus de turismo mantém a velocidade a 60 km/h na metade do percurso 

e no reto 70 km/h. Qual a velocidade média desse ônibus? 

2 2 420 840
H 2. 64,6km / h

6 7 13 13 13

420 420

= = = = 
+

 

Aproximadamente 64,6 km/h 

 

Moda: 

É valor de maior frequência em uma série de dados, o que mais se repete. 

Ex: Alguns alunos fizeram a segunda chamada de uma prova de matemática. Suas notas foram tabuladas 

na tabela abaixo: 

Aluno Nota 

Aluno 1 2 

Aluno 2 7 

Aluno 3 3 

Aluno 4 4 

Aluno 5 3 

Aluno 6 3,5 

 

A nota que mais aparece no conjunto de dados é a nota 3. Portanto, a moda é 3. 

 

Mediana: 

Ordenando as observações de uma variável de forma crescente ou descrescente (Rol), a mediana é a 

observação que ocupa o valor central.  

 

Ex.: A quantidade de atrasos dos alunos de uma turma, registrados por mês, de março a novembro, formam 

o seguinte conjunto de dados: 23, 34, 21, 48, 51, 20, 38, 29, 13. 

Ordenando esses dados de forma crescente, temos: 

13 – 20 – 21 – 23 – 29 – 34 – 38 – 48 – 51  

Como há 9 observações, a observação central é a quinta: 

13 – 20 – 21 – 23 – 29 – 34 – 38 – 48 – 51  

Portanto, a mediana é igual a 29. 

 

Cuidado! E se a quantidade de elementos da amostra não for um número ímpar? Se o tamanho da amostra 

for par, então não terá um elemento central. Dessa maneira, precisamos fazer a média aritmética simples 

entre os dois centrais. 
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Ex.: Seja uma amostra A = {1, 2, 7, 4}. Para calcular a mediana, precisamos colocar os elementos em ordem: 

1, 2, 4, 7. Agora, fazemos a média aritmética simples entre os dois termos centrais: 

2 4
3

2

+
=  

Assim, 3 é a mediana. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-medidas-de-centralidade/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=estatistica
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Exercícios 

 

1. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de 

sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito 

e fizeram um estudo estatístico com intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a 

mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. 

 

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta 

pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. 

Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor 

com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao 

fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor 

a) branca e os de número 38. 

b) branca e os de número 37. 

c) branca e os de número 36. 

d) preta e os de número 38. 

e) preta e os de número 37. 
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2. O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em%) para o período de março de 2008 a abril de 2009, 

obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de 

a) 8,1% 

b) 8,0% 

c) 7.9% 

d) 7,7% 

e) 7,6% 
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3. Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do 

ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. 

Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para 

estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. 

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro: 

 

 

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a: 

a) 17º C, 17º C e 13,5º C 

b) 17º C, 18º C e 13,5º C 

c) 17º C, 13,5º C e 18º C 

d) 17º C, 18º C e 21,5º C 

e) 17º C, 13,5º C e 21,5º C 
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4. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o Caged, no período de 

janeiro de 2010 a outubro de 2010. 

 

` 

Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é 

a) 212 952. 

b) 229 913. 

c) 240 621. 

d) 255 496. 

e) 298 041 

 

 

5. Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada 

candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente 

das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. 

 

A ordem de classificação final desse concurso é 

a) A, B, C, E, D. 

b) B, A, C, E, D. 

c) C, B, E, A, D. 

d) C, B, E, D, A. 

e) E, C, D, B, A. 
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6. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos 

dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à 

doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados, por região da 

cidade. 

 

A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 

I. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos 

casos confirmados.  

II. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos 

casos confirmados. 

Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação?  

a) 59  

b) 65  

c) 68  

d) 71  

e) 80 
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7. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da 

esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time 

marcou aquele número de gols. 

 

Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então 

a) X = Y < Z. 

b) Z < X = Y. 

c) Y < Z < X. 

d) Z < X < Y. 

e) Z < Y < X. 

 

 

8. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) de uma empresa,  observando os altos custos 

com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número 

de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 

funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados 

obtidos estão no quadro. 

 
A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da 

empresa é 

a) 0,15. 

b) 0,30. 

c) 0,50. 

d) 1,11. 

e) 2,22. 
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9. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o 

número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O 

quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem 

ele e mais três pessoas, ao quinto andar do edifício. 

 

Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 

quinto andar?  

a) 2  

b) 3  

c) 4  

d) 5  

e) 6 

 

 

10. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas 
respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos: 

 

A mediana dos tempos apresentados no quadro é 

a) 20,70. 

b) 20,77. 

c) 20,80. 

d) 20,85. 

e) 20,90. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. B 

 

 

3. B 

 

 

4. B 

 

 

5. B 
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6. D 

 

7. E 

 

 

8. D 

 

 

9. D 

 

 

10. D 
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Medidas de dispersão 

 

Resumo 

 

Medidas de dispersão 
As medidas de dispersão medem o quão homogênea uma amostra é. Ou seja, quanto mais homogênea é a 

amostra, menor serão os valores da variância e desvio padrão. Vamos aprender a calculá-los? 

 

Variância 

A Variância é a média aritmética dos desvios quadrados entre os valores da variável e a média das 

observações. 

 

 

Desvio padrão 

O desvio-padrão de um conjunto de dados é calculado tirando a raiz quadrada da sua variância. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-medidas-de-dispersao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=estatistica
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Exercícios 

 

1. O número de casos registrados de acidentes domésticos em uma determinada cidade nos últimos cinco 

anos foram: 100,88,112,94 e 106. O desvio padrão desses valores é aproximadamente: 

a) 3,6 

b) 7,2 

c) 8,5 

d) 9,0 

e) 10,0 

 

 

2. Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes: 

 

Com base na tabela anterior, é correto afirmar que a variância das notas finais dos candidatos foi de: 

a) 0,75 

b) 0,65 

c) √0,65 

d) √0,85 

e) 0,85 

 

 

3. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, 

constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua 

propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 000 m² e o valor obtido para o desvio padrão foi de 

90 kg/talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas 

produções em sacas de 60 kg por hectare (10 000 m²). 

A variância das produções dos talhões expressa em (sacas/hectare)² é 

a) 20,25. 

b) 4,50. 

c) 0,71. 

d) 0,50. 

e) 0,25. 
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4. O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para 

participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena, foram submetidos a dietas 

balanceadas e atividades físicas. Realizaram três “pesagens” antes do início do torneio. Pelo 

regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular 

quanto aos “pesos”. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 

 

Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se 

enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas:  

a) I e III.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 

 

 

5. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para classificação no concurso o candidato deveria 

obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate 

seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas 

provas de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais, a média, a mediana e o desvio padrão dos 

dois candidatos. 

Dados dos candidatos no concurso 

 

O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso, é 

a) Marco, pois a média e a mediana são iguais 

b) Marco, pois obteve menor desvio padrão 

c) Paulo, pois obteve a maior pontuação da tabela, 19 em Português 

d) Paulo, pois obteve maior mediana 

e) Paulo, pois obteve maior desvio padrão 
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6. Em uma escola, cinco atletas disputam a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. 

Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em 

uma série de três saltos. Os resultados e as informações dos saltos desses cinco atletas estão no 

quadro. 

 

A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta número 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

 

7. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se 

aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 

5 etapas, e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No 

quadro, estão representados os dados estatísticos das cinco equipes mais bem classificadas Dados 

estatísticos das equipes mais bem classificadas (em minutos) 

 

Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 
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8. Numa competição esportiva, cinco atletas estão disputando as três primeiras colocações da prova de 

salto em distância. A classificação será pela ordem decrescente da média aritmética de pontos obtidos 

por eles, após três saltos consecutivos na prova. Em caso de empate, o critério adotado será a ordem 

crescente do valor da variância. A pontuação de cada atleta está apresentada na tabela a seguir: 

 

Com base nas informações apresentadas, o primeiro, o segundo e o terceiro lugares dessa prova foram 

ocupados, respectivamente, pelos atletas  

a) A; C; E.  

b) B; D; E.  

c) E; D; B.  

d) B; D; C.  

e) A; B; D. 

 

9. Uma lista de quatro números inteiros tem média 7 e diferença entre o maior e o menor dos números 

igual a 24. A moda e mediana da lista são, ambas, iguais a 8. Assim o desvio padrão da lista é igual a: 

a) √69 

b) √70 

c) √71 

d) √72 

e) √73 
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10. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações 

dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados os números de 

chamadas durante um período de sete dias consecutivos. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas:  

I. O número médio de chamadas dos últimos sete dias foi 6.  

II. A variância dos dados é 4.  

III. O desvio padrão dos dados é 2 .  

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

d) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras 
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. E 

Inicialmente, deve-se calcular a media ( x ) que nesse caso será ponderada: 

7.6 2.7 9
6,5

10
x

+ +
= =  

Assim, a variância será: 

7.(6 6,5)² 2.(7 6,5)² (9 6,5)²
var 0,85

10

− + − + −
= =  

 

3. E 

 

4. C 

 

5. B 

 

 

6. C 

 

7. C 

 

 

=0,25 
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8. A 

 

 

9. E 

 

 

10. B 

I. Verdadeira: 

3 4 6 9 5 7 8
6

7
x

+ + + + + +
= =  

 

II. Verdadeira 

(3 6)² (4 6)² (6 6)² (5 6)² (7 6)² (8 6)²
var 4

7

− + − + − + − + − + −
= =  

III. Falsa 

var 4 2PD = = =  
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Inscrição e circunscrição de sólidos 

 

Resumo 

 

Nesta aula apresentaremos através de exemplos inscrição e circunscrição dos sólidos mais comuns: prisma, 

pirâmide, cilindro, cone e esfera. 

 

Esfera e Cubo

Esfera inscrita em cubo 

 

 

O diâmetro da esfera será igual a aresta do cubo 

 

2
2

a
r a r=  =  

 

 

 

 

Esfera circunscrita em cubo 

 

O diâmetro da esfera será igual a diagonal do 

cubo 

 

   

                                
3

2 3
2

a
r a r=  =  

 

Prisma e cilindro 

Prisma inscrito em cilindro 

 

 

O raio da base do cilindro é o raio da circunferência  

circunscrita à base do prisma. 

 

Prisma circunscrito em cilindro 

 

 

O raio da base do cilindro é o raio da circunferência 

inscrita à base do prisma. 

 



 

 

Matemática 
 

Pirâmide e cone 

Pirâmide inscrita em cone 

 

O raio da base do cone é o raio da circunferência 

circunscrita à base da pirâmide. 

 

 

Pirâmide circunscrita em cone 

 

O raio da base do cone é a apótema da base da 

pirâmide. 

 A geratriz do cone é o apótema da pirâmide. 

 

Cilindro e cone 

Cilindro Circular reto inscrito em cone reto 

 

Usando os elementos indicados nas figuras, temos: 

g r H h
ADE ABC

G R H

G g R r h
EDF ABC

G R H

g r H h
ADE EFC

G g R r h

−
   = =

− −
   = =

−
   = =

− −
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Cilindro e esfera  

Cilindro inscrito numa esfera 

 

O raio da base r e a altura h de um cilindro inscrito numa esfera de raio R possuem a seguinte relação: 

( ) ( )
2 22

2 2r h R+ =  

 

Cilindro circunscrito a uma esfera 

 

O cilinro circunscrito a uma esfera é um cilindro equilátero cujo raio da base é igual ao raio da esfera 

2h r=  

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-inscricao-e-circunscricao-de-solidos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-espacial
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Exercícios 

 

1. Uma esfera de raio R está inscrita em um cilindro. O volume do cilindro é igual a: 

a) 
³

3

r
  

b) 
2 ³

3

r
  

c) ³r   

d) 2 ³r   

e) 2 ³r  

 

 

2. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma peça com o 

formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm e 

cuja altura e 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro 

circular reto seja tangente as suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio da perfuração da 

peça é igual a: 

 
a) 1 cm      

b) 2 cm      

c) 3 cm       

d) 4 cm        

e) 5 cm 
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3. Uma esfera de centro A e raio igual a 3dm é tangente ao plano  de uma mesa em um ponto T. Uma 

fonte de luz encontra-se em um ponto F de modo que F, A e T são colineares. 

 

 
 
Observe a ilustração. Considere o cone de vértice F cuja base é o círculo de centro T definido pela 

sombra da esfera projetada sobre a mesa. Se esse círculo tem área igual à da superfície esférica, então 

a distância FT, em decímetros, corresponde a: 

a) 10       

b) 9            

c) 8                 

d) 7 

 
 

4. Uma embalagem em forma de prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as 

faces do prisma. 

 

 

 

Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão entre a medida do raio 

da pizza e a medida da aresta da base do prisma é igual a: 

a) 2 2  

b) 
3 2

4
  

c) 
2 1

2

+
 

d) ( )2 2 1−  
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5. Um cone circular reto está inscrito em um paralelepípedo reto retângulo, de base quadrada, como 

mostra a figura. A razão b/a entre as dimensões do paralelepípedo é 
3

2
 e o volume do cone é π. 

Então, o comprimento g da geratriz do cone é 

 

a) 5  

b) 6  

c) 7  

d) 10  

e) 11  

 

 

6. Um cubo tem quatro vértices nos pontos médios das arestas laterais de uma pirâmide quadrangular 

retangular, e os outros quatro na base da pirâmide, e os outros quatro na base da pirâmide, como 

mostra a figura abaixo. 

 

a) 

3

4  

b) 

1

2  

c) 

3

8  

d) 

1

8  
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7. Um designer criou pesos para papel usando cubos e esferas. Nas peças criadas a esfera está inscrita 

no cubo, que tem aresta medindo 6 cm. Para dar um efeito visual, ele colocou na parte interna do cubo, 

e externa à esfera, um líquido vermelho. Com 1 litro desse líquido o designer pode confeccionar no 

máximo quantas peças?  

a) 9  

b) 12  

c) 18  

d) 24  

e) 27 

 
 
 

8. Bolas de tênis são vendidas, normalmente, em embalagens cilíndricas contendo 3 unidades.  

 

Supondo-se que as bolas têm raio a em centímetros e tangenciam as paredes internas da embalagem, 

o espaço interno dessa embalagem que NÃO é ocupado pelas bolas é, em cm³ 

a) 2 ³a   

b) 
4 ³

3

a
 

c) 
³

3

a
 

d) ³a  

e) 
2 ³

3

a
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9. O modelo astronômico heliocêntrico de Kepler, de natureza geométrica, foi construído a partir dos 

cinco poliedros de Platão, inscritos em esferas concêntricas, conforme ilustra a figura abaixo: 

A razão entre a medida da aresta do cubo e a medida do diâmetro da esfera a ele circunscrita, é: 

 

a) 3   

b) 
3

2
  

c) 
3

3
                                             

d) 
3

4
  

 

 

10. Algumas caixas de pizza para entrega têm o formato de um prisma regular de base hexagonal. 

Considere uma caixa destas com altura de 4 cm e, com base, um polígono de perímetro 72 cm. Se a 

pizza tem o formato de um cilindro circular, então o volume máximo de pizza que pode vir nesta caixa 

é: 

a) 216 3 cm³   

b) 576  cm³  

c) 864 3 cm³  

d) 108  cm³  

e) 432  cm³  
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Gabarito 

 

1. E 

De acordo com a figura, o raio da esfera possui a mesma medida do raio da base do cilindro e a altura 

do cilindro vale o dobro do raio. 

 

² ²(2 ) 2 ³cilindroV R h R R R  = = =
  

 

2. B 

 
 

3. C 

Considere-se o raio do círculo definido pela sombra igual a x. A área desse círculo será igual a ²x . 

A esfera possui  raio r = 3 dm. Logo, a área de sua superfície corresponde a: 

4 ² 36r =  

Como a área do círculo é igual à da superfície esférica: 

² 36 6 dmx x =  =  
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Observe agora a figura:  

 

 

Os triângulos FMT e AFN são semelhantes. Sua razão de semelhança é expressa por: 

  

Sabe-se assim que cada lado do triângulo maior equivale ao dobro do lado correspondente do 

triângulo menor. Pode-se estabelecer a seguinte equivalência: 

 

No triângulo AFN: 

 

Então: 
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4. C 

A figura abaixo representa a vista superior da pizza na embalagem. 

  

Como o octógono é regular, e o triângulo AOB é isósceles, têm-se os seguintes ângulos: 

 

Considere no triângulo OMB: 

 

Portanto: 
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5. D 

=
=  

=

b 3xb 3

a 2xa 2
 

 

Aplicando Pitágoras em ABC: g²= x² + 9x², =g x 10  

O volume do cone é  . Logo: 


=  =  =
3

. 

Assim =g 10  

 

6. C 

Seja x o lado do cubo e y o lado da base da pirâmide. 

Se a face superior do cubo divide as arestas laterais da pirâmide ao meio, os lados da base da pirâmide 

são o dobro do lado do cubo: y = 2x 

O mesmo acontece com a altura da pirâmide: H = 2x 

Volume do cubo: ³cV x=   

Volume da pirâmide: 
( ) ( )

2
2 2². 8 ³

3 3 3
p p

x xy H x
V V=  = =   

Assim, temos: 

3

8

c

p

V

V
=  
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7. A 

Observe: 

 

 

8. A 

Primeiro, é importante reparar que h = 6r.  

Agora, sabemos que o volume do cilindro é πr²h = πr²6r = 6πr³ . Temos que calcular o volume de cada 

esfera: 

4 ³

3

r
. Como são 3 iguais, temos que o volume total das 3 é: 4 ³r .  

Por fim, o volume do espaço não ocupado é 6πr³ - 4πr³ = 2πr³. Como o raio r = a, então, 2πa³. 

 

9. C 

Como o cubo está inscrito na esfera, teremos: 

3 1 3
2 3

2 2 2 33

a a a
R R a

R R
=  =  =  =

  
 

10. E 

Observe: 
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Pediu pra parar parou 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

Exercícios 

 

1. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular 

reto cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz, 60 cm. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que 

pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. 

 
Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória 

percorrida por P, que corresponde, em centímetros, a: 

a) 50 

b) 60 

c) 18𝜋 

d) 20 𝜋 

 

 

2. Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual 

está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30° com a borda inferior. O raio da base do cilindro 

mede 6/π cm, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. 

 
O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é 

a) 6√3 

b) 24√3 

c) 4√3 

d) 36 

e) 72 

 

https://admin.dex.descomplica.com.br/lista/9125
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3. A vazão de água (em m³/h) em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal 

por onde passa a água (em m²) pela velocidade da água (em m/h). Uma companhia de saneamento 

abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio r, cuja vazão da água enche um 

reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio 

da tubulação, mantendo a velocidade da água e mesmo material. 

Qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório, após a adaptação às novas normas? 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 4 horas 

d) 8 horas 

e) 16 horas 

 

 

4. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar 

água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer 

a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para cinco partes de água. Além disso, em dias 

quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for 

ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o 

bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. 
Ciência Hoje das Crianças. FNDE; Instituto Ciência Hoje, n. 166, mar 1996. 

Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem 

formato cilíndrico, e suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água que 

deve ser utilizada na mistura é cerca de (utilize π = 3) 

a) 20 mL. 

b) 24 mL 

c) 100 mL 

d) 120 mL 

e) 600 Ml 
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5. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 

quatro cortes em um sólido que tem forma de um cubo. No esquema, estão indicados o sólido original 

e a pirâmide obtida a partir dele. 

 
Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior 

do cubo. Os quatro cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, nessa ordem. Após os 

cortes, são descartados quatro sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são 

a) Todos iguais 

b) Todos diferentes 

c) Três iguais e um diferente 

d) Apenas dois iguais 

e) Iguais dois a dois 

 

 

6. O volume do sólido gerado pela rotação completa da figura a seguir, em torno do eixo e é, em cm³: 

 

a) 38𝜋 

b) 54𝜋 

c) 92 𝜋 

d) 112 𝜋 

e) 128 𝜋 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

Matemática 
 

7. A Marinha do Brasil comprou um reservatório para armazenar combustível com o formato de um 

tronco de cone conforme figura abaixo. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? 

 

a) 
40

3
 102𝜋 

b) 
19

2
 105𝜋 

c) 
49

3
 10 𝜋 

d) 
49

3
 104𝜋 

e) 
19

3
 103𝜋 

 

 

8. Ronaldo brincava distraído com dois dados distintos que planificados ficavam da seguinte forma: 

 

Marcelo, seu primo, observava e imaginava quais seriam as possíveis somas dos resultados dos dois 

dados, se esses, quando lançados sobre a mesa, ficassem apoiados sobre as suas faces sem 

numeração. 

O resultado da observação de Marcelo corresponde a 

a) 3, 4, 6 e 8 

b) 3, 4, 8 e 10 

c) 4, 5 e 10 

d) 4, 6 e 8 

e) 3, 6, 7 e 9 
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9. A figura abaixo representa a planificação de um poliedro P: 

 

Avalie as afirmações I, II e III sobre o poliedro representado pela planificação: 

I. O número de arestas do poliedro P corresponde a uma vez e meia o número de vértices. 

II. O poliedro P tem, pelo menos, duas faces paralelas. 

III. O poliedro P pode ser classificado como pentágono. 

Contém uma afirmação verdadeira 

a) Apenas II 

b) Apenas I e II 

c) Apenas I e III 

d) Apenas II e III 

e) I, II e III 
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10. Corta-se um cubo ABCDEFGH por um plano ortogonal às faces ABCD e EFGH que contém os pontos 

médios I e J das arestas CD e BC e elimina-se, em seguida, o prisma IJCLKG, obtendo se o prisma 

ABJIDEFKLH. 

 
A planificação da superfície do prisma resultante ABJIDEFKLH corresponde à figura 

a)  

c)  e)  

 

 

b)  
d)  
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. B 
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3. A 

 

 

4. C 

 

5. E 
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6. E 

 

 

7.  
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8. D 

Observando a planificação dos dados, percebemos que no dado mais a esquerda, as faces opostas aos 

lado sem numeração são as faces 1 e 3. Já no dado mais a direita, as faces opostas aos lado sem 

numeração são as faces 5 e 3. Assim, fazendo a soma dos resultados possíveis, encontramos 4, 6 ou 8. 

 

9. B 

 

 

10. E 
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Exercícios: trigonometria no triângulo retângulo 

 

Resumo 

 

Teorema de Pitágoras 

 
hipotenusa2 = cateto adjacente2 + cateto oposto2 

 

Relações Trigonométricas Fundamentais 

 

Seno 

sen α= cateto oposto / hipotenusa 

 

Cosseno 

cos α= cateto adjacente / hipotenusa 

 

Tangente 

tan α= cateto oposto / cateto adjacente 

 

Relação fundamental da trigonometria 

sen2α + cos2α = 1 

 

Tabela trigonométrica 

 30º 45º 60º 

sen  
1

2
 

2

2
 

3

2
 

cos  
3

2
 

2

2
 

1

2
 

tan  
3

3
 1  3  
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Exercícios 

 

1. A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular 

ABCD com caçapas em A, B, C e D. O ponto P, localizado em AB representa a posição de uma bola de 

bilhar, sendo PB = 1,5 e PA = 1,2 m. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta colidindo 

com BC no ponto T, sendo a medida do ângulo PT B igual 60º. Após essa colisão, a bola segue, em 

trajetória reta, diretamente até a caçapa D. 

 
Nas condições descritas e adotando √3 ≅ 1,73, a largura do tampo da mesa, em metros, é próxima de 

a) 2,42. 

b) 2,08. 

c) 2,28. 

d) 2,00. 

e) 2,56. 

 

 

2. Caminhando em linha reta ao longo de uma praia, um banhista vai de um ponto A a um ponto B, 

cobrindo a distância AB = 1200 m. Quando em A, ele avista um navio parado em N de tal maneira que 

o ângulo NÂB é de 60º; quando em B, verifica que o ângulo NBA é de 45º.  

a) Faça uma figura ilustrativa da situação descrita. 

b) Calcule a que distância da praia se encontra o navio. 

 
 

3. Duas rodovias A e B se cruzam formando um ângulo de 45º. Um posto de gasolina se encontra na 

rodovia A,  a 4 km do cruzamento. Pelo posto passa uma rodovia retilínea C, perpendicular à rodovia 

B. Qual a distância do posto de gasolina à rodovia B, indo através de C, em quilômetros? 
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4. Para medir a largura AC de um rio um homem usou o seguinte procedimento: localizou um ponto B de 

onde podia ver na margem oposta o coqueiro C, de forma que o ângulo ABC fosse 60°; determinou o 

ponto D no prolongamento de CA de forma que o ângulo CBD fosse de 90°. Medindo AD = 40 metros, 

achou a largura do rio. Determine essa largura e explique o raciocínio. 

 
 

 

5. Um prédio hospitalar está sendo construído em um terreno declivoso. Para otimizar a construção, o 

arquiteto responsável idealizou o estacionamento no subsolo do prédio, com entrada pela rua dos 

fundos do terreno. A recepção do hospital está 5 metros acima do nível do estacionamento, sendo 

necessária a construção de uma rampa retilínea de acesso para os pacientes com dificuldades de 

locomoção. A figura representa esquematicamente esta rampa (r), ligando o ponto A, no piso da 

recepção, ao ponto B, no piso do estacionamento, a qual deve ter uma inclinação 𝛼 mínima de 30° e 

máxima de 45°. 

 

 

Nestas condições e considerando √2 ≅ 1,4 quais deverão ser os valores máximo e mínimo, em metros, 

do comprimento desta rampa de acesso? 

 

 

6. A figura abaixo exibe um círculo de raio 𝑟 que tangencia internamente um setor circular de raio 𝑅 e 

ângulo central 𝜃. 

 

a) Para 60 =   , determine a razão entre as áreas do círculo e do setor circular.  

b) Determine o valor de cos  no caso em que 4R r=  . 
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7. Na figura, tem-se AE  paralelo a CD , BC , paralelo a DE , 2AE = , 45º =  , 75º = . Nessas 

condições, a distância do ponto E ao segmento AB é igual a  

 

a) 3   

b) 2   

c) 
3

2
 

d) 
2

2
 

e) 
2

4
 

 
 

8. Laura decidiu usar sua bicicleta nova para subir uma rampa. A figura a seguir ilustra a rampa que terá 

que ser vencida. Suponha que a rampa que Laura deve subir tenha ângulo de inclinação  , tal que 

cos 0,99 =  . Suponha, também, que cada pedalada faça a bicicleta percorrer 3,15m. Calcule a 

altura h (medida com relação ao ponto de partida) que será atingida por Laura após dar 100 pedaladas. 
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9. Em um experimento sobre orientação e navegação de pombos, considerou-se o pombal como a 

origem O de um sistema de coordenadas cartesianas e os eixos orientados Sul-Norte (SN) e Oeste-

Leste (WL). Algumas aves foram liberadas num ponto P que fica 52 km ao leste do eixo SN e a 30 km 

ao sul do eixo WL. O ângulo azimutal de P é o ângulo, em graus, medido no sentido horário a partir da 

semirreta ON até a semirreta OP. No experimento descrito, a distância do pombal até o ponto de 

liberação das aves, em km, e o ângulo azimutal, em graus, desse ponto são, respectivamente:  

Dado: 3604 60   

 

a) 42,5 e 30. 

b) 42,5 e 120.  

c) 60 e 30.  

d) 60 e 120.  

e) 60 e 150.  

 

 

10. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15°. A 3,8 km da cabeceira da pista 

existe um morro íngreme. A figura abaixo ilustra a decolagem, fora de escala. 

 

 

 

Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura, a partir da sua base, de  

a) 3,8 tan (15°) km.    

b) 3,8 sen (15°) km.    

c) 3,8 cos (15°) km.    

d) 3,8 sec (15°) km. 
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Gabarito 

 

1. A 

Vamos supor que PTB   DTC. Assim, do triângulo BPT, vem 

 

Por outro lado, do triângulo CDT, encontramos 

 

Em consequência, segue que o resultado pedido é 

 

2.  

a) Desenho 

 

b) Pela figura temos: 
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3. Sabemos que: 

 

 

4. Como A e B são pontos na mesma margem do rio, ,portanto  é a altura relativa à 

hipotenusa. 

 

 

5.  

 

 

Portanto, o valor mínimo do comprimento da rampa de acesso será 7 m e o valor máximo será 10 m. 
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6.  

a) Considere a figura 

 

 

b) Se 4R r= , então, do triângulo ABO, obtemos, 
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7. A 

 
 

8. 100 pedaladas = 100.3,15 = 315 m 

Na figura temos: 
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9. D 

 
 

10. A 
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Concordância verbal: expressões partitivas, aproximativas e verbo 

“ser” 

 

Resumo 

 

A regra básica da concordância verbal, como vimos anteriormente, é o fato do verbo concordar com o sujeito. 

Entretanto, por conta do amplo uso da língua portuguesa, há algumas particularidades e exceções, que 

veremos abaixo: 

 

Expressões partitivas 

As expressões partitivas caracterizam, como o próprio nome diz, uma parte ou quantidade de algo, como “a 

maior parte”, “mais da metade”, “menos da metade”.Vejamos alguns exemplos de frase: 

 

A maior parte dos funcionários votou para a diminuição de carga horária. 

A maior parte dos funcionários votaram para a diminuição de carga horária. 

 

Você saberia dizer por que as duas frases acima estão corretas? A explicação é esta: quando o sujeito é 

formado por uma expressão partitiva (“a maior parte”, “mais da metade”) acompanhada de um especificador 

no plural (“dos funcionários”), o verbo pode ser conjugado das duas formas.  

 

 

Expressões aproximativas  

As expressões numéricas aproximativas podem ser “mais de”, “menos de”, “cerca de” e, diferentemente das 

expressões partitivas, terão seu verbo concordado com o numeral. 

 

Mais de mil pessoas foram ao casamento. 

 

Neste caso, “mil” é plural, por conter mais de uma pessoa. Logo, o verbo é conjugado, também, no plural.  

 

Verbo “ser” 

No caso do “verbo ser”, a concordância verbal pode ser feita de acordo com o sujeito ou predicativo do sujeito. 

● Concordância do verbo “ser” com o predicativo do sujeito 

São seis da tarde 

Minha vida foram só desamores 

 

Note que, para a primeira situação, o verbo irá concordar com o numeral. Quando o verbo “ser” estiver ligando 

dois substantivos comuns (“vida” e “desamores”), deve concordar com o plural. 

 

● Concordância do verbo “ser” com os pronomes. 
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Quando o estiver ligando um pronome reto e um substantivo, a concordância ocorrerá com o pronome reto, 

independentemente de sua função sintática.  

Eu fui uma boa atriz. 

Os culpados somos nós. 

Minha esperança foste tu. 

 

Se estiver ligando um outro pronome a um substantivo: 

Na infância, tudo são sorrisos. 

Aquilo foram preocupações à toa. 

Eu fui uma boa atriz. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-concordancia-verbal-expressoes-partitivas-aproximativas-verbo-ser-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=concordancia
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Exercícios 

 

1. A frase em que a concordância está de acordo com o padrão culto escrito é: 

a) o povo daquela cidade ribeirinha, diante da previsão de enchente, mobilizaram-se no sentido de 

reforçar os diques recém-construídos. 

b) A principal associação que temos neste bairro também defendem a abertura das escolas no fim-

de-semana para o lazer das crianças. 

c) Não sei como aquela gente é tão receptiva, vivendo numa região tão inóspita e carente de 

qualquer apoio estatal. 

d) O grupo escolhido para apresentar o projeto foram tão bem sucedidos que o técnico aprovou o 

início dos trabalhos. 

e) Com relação àquele minúsculo exército que lhe destruíram as roseiras em poucas horas, nada 

havia a fazer senão admirar sua organização. 

  

 

2. Observe a concordância verbal nas frases a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Qual de nós contaremos a verdade? 

II. Boa parte dos funcionários recebeu aumento salarial. 

III. No relógio da escola bateu dez horas, foi quando os alunos saíram para o recreio. 

IV. Não devem haver muitas áreas verdes neste bairro. 
 

a) Somente a frase I está correta. 

b) Somente a frase II está correta. 

c) As frases I e II estão corretas. 

d) As frases II e III estão corretas. 

e) As frases III e IV estão corretas. 

 

 

3. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 

a) Soava seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram. 

b) Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foram demitidos. 

c) José chegou ileso a seu destino, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho. 

d) Fomos nós quem resolvemos aquela questão. 

e) O impetrante referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição. 
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4. A única frase em que NÃO há erro de concordância verbal é: 

a) É da maioria dos estudantes que depende, pelo que nos falaram os professores, as alterações do 

calendário escolar. 

b) Acredito que deve haver, ao que tudo indica, acomodações para mais de um terço dos 

convidados.  

c) Se tiver de ser decidido, no último instante, as questões ainda não discutidas, não me 

responsabilizo mais pelo projeto.  

d) houvesse sido mais explícitos com relação às normas gerais, os coordenadores de programa 

teriam evitado alguns abusos.  

e) Será que não foi suficiente, neste tempo todo, as provas de fidelidade que lhes demos?   
 

 

5. Assinale a concordância verbal ERRADA: 

a) Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou. 

b) Fazia três anos que ele viajara para Belém. 

c) Na reunião só havia cinco representantes do Sindicato. 

d) Existe pelo menos mais três documentos guardados. 

e) Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano? 

 

 

6. Quanto ao uso dos verbos "haver" e "existir", assinale a alternativa correta. 

a) Mas devem haver aqueles que a enxergam com otimismo. 

b) Mas deve haver aqueles que a enxergam com otimismo 

c) Mas devem existirem aqueles que a enxergam com otimismo. 

d) Mas devem haverem aqueles que a enxergam com otimismo 

e) Mas deve existir aqueles que a enxergam com otimismo. 

 

 

7. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. 

a) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos para tanto 

b) Foi então que começaram a chegar um pessoal estranho. 

c) Outras razões, certamente, deve haver para ele ter desistido. 

d) Não haviam exceções neste caso, mas houveram em outros. 

e) Basta-lhe dois ou três dias para resolver isso. 
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8. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 

a) Soava seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram. 

b) Apesar da greve de diretores, professores e funcionários, ninguém foi demitido. 

c) José chegou ileso ao seu destino, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho. 

d) O advogado referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição. 

 

 

9. A opção em que há erro de concordância verbal, segundo as normas da língua culta, é: 

a) Descobriram-se muitos inventos novos na última década. 

b) É preciso que se realizem esforços para se atingir um plano de desenvolvimento integrado. 

c) Foi necessário que se estendesse as providências até alcançar os menos favorecidos. 

d) Nada se poderia realizar sem que se tomassem novas medidas. 

e) Desenvolveu-se o novo projeto de que todos estavam necessitados. 

 

 

10. Considere o trecho e as afirmações, para responder a esta questão. “Quase metade das grandes 
descobertas científicas surgiu não da lógica, do raciocínio ou do uso de teoria, mas da simples 
observação.” 
Afirma-se:  

I. a norma culta admite também o emprego de surgiram, na frase, concordando com descobertas 

científicas;  

II. na substituição de “quase metade” por “cinquenta por cento”, torna-se obrigatória a 

concordância no plural: surgiram;  

III. flexão no singular (surgiu) decorre da concordância com a palavra mais próxima do verbo (lógica), 

núcleo do sujeito composto.  

 

Dessas afirmações, somente:  

a) I está correta.  

b) II está correta.  

c) I e II estão corretas.  

d) I e III estão corretas.  

e) II e III estão corretas. 
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Gabarito 

 

1. C 

A alternativa correta é a “c” por ocorrer a concordância entre os sujeitos e os verbos da oração.  

A: “mobilizar” tem que concordar com “povo”; 

B: “principal ação” deve concordar no singular com “defender”; 

D: “O grupo” deve estar de acordo com “foi”, no singular; 

E: “O músculo” deve estar concordando com o verbo “destruir”, neste caso, no singular.    

 

2. B 

I: Qual de nós contará a verdade? II: correta. III: bateram dez horas. IV: Não deve haver.  

 

3. D  

O verbo “soava” deve estar em concordância com as horas apresentadas, estando, então, no plural.   

O verbo “foram” não está concordando com “ninguém”. 

Haver deve estar no singular, por estar no sentido de existir.  

A concordância de 37 e 38 devem estar de acordo com os núcleos.  

 

4. B 

I: dependem. III: decididas. IV: “explícitos” deveria estar no singular. V: foram suficientes 

 

5. D 

O verbo “existir” necessita estar no plural para concordar com o restante da frase “três documentos”.  

 

6. B 

O verbo “dever” necessita estar no singular, por concordar com o verbo no infinitivo.  

 

7. C 

Como na alternativa acima, o verbo necessita estar no singular por estar concordando com o verbo no 

infinitivo.  

 

8. D  

Os artigos 37 e 38 estão no plural, dessa forma o verbo “ampara” necessita estar em concordância 

com a quantidade de artigos, “amparam”.  

 

9. C 

“estendesse” deveria estar concordando com “providências’, portanto, no plural.  

 

10. C 

I. Correta. A concordância verbal em expressões partitivas é opcional, podendo se relacionar com o 

núcleo metade ou com o termo mais próximo, descobertas.  

II. Correta. Nesse caso, o verbo concorda com a expressão numérica da porcentagem.  

III. Incorreta. A concordância não se dá com lógica, que sequer faz parte do sujeito. 
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Concordância verbal: regra básica, uso do “se” e uso do infinitivo 

 

Resumo 

 

A concordância é o princípio pelo qual certos termos se adaptam a algumas categorias gramaticais de outros. 

Em outras palavras, a concordância verbal diz respeito ao acordo do verbo em relação ao sujeito, sendo que 

o primeiro deve concordar em número (singular ou plural) e pessoa (1ª, 2ª e 3ª) com o segundo.  

 

Regra básica: 

Como vimos acima, o verbo, termo essencial em uma oração, concorda com o sujeito em número e pessoa. 

Mas, o que são esses atributos? Vejamos abaixo: 

 

Quanto à pessoa: 

Sujeito simples: O verbo concorda com o sujeito, sendo singular ou plural, e pode estar colocado antes ou 

depois do sujeito. 

 

Exemplo: O menino é um jogador extraordinário  

Menino: Sujeito simples 

É: Verbo  

 

Sujeito Composto: Neste caso, as regras de concordância exigem avaliar a posição do sujeito.  

Exemplo: Estão em reunião o presidente, os ministros e os deputados; 

O presidente, os ministros e o deputado: sujeito composto 

Estão: verbo no plural 

 

Sujeito anteposto: 

O presidente e os ministros estão em reunião. 

 

Sujeito proposto: 

Estão em reunião o presidente e os ministros; 

Estão em reunião o presidente e os ministros. (concordância com o núcleo mais próximo) 

 

Uso do “se” 

Partícula apassivadora: 

Dentro da concordância verbal, o uso da palavra “se” é encontrado como partícula apassivadora, ou seja, faz 

com que o objeto direto da frase assuma a função de sujeito numa oração na voz passiva, onde o sujeito 

sofre a ação verbal. Assim, a concordância verbal deve ser feita sempre com o sujeito paciente, ou quem 

recebe a ação, podendo ficar em ambas pessoas.  

 

Exemplo: Venderam-se livros. (Livros foram vendidos) 
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Partícula de indeterminação do sujeito: 

O uso do pronome oblíquo “se” como indeterminador do sujeito exige que o verbo se mantenha na 3ª pessoa 

do singular. 

Exemplo: Precisa-se de trabalhadores. (Alguém/Algo precisa de trabalhadores) 

 

 

Uso do infinitivo  

A concordância verbal correta dos verbos no infinitivo ocorre por dois casos: o infinitivo pessoal sendo 

flexionado e o infinitivo impessoal não. Vejamos exemplos: 

 

Concordância verbal com infinitivo pessoal: Sempre haverá um sujeito na oração (mesmo que implícito). 

Exemplo: Isso é para nós comermos durante o filme. 

 

Concordância verbal com infinitivo impessoal: Sempre que não houver um sujeito definido, verbo regido de 

uma preposição ou casos no imperativo. 

 

Exemplo: Parar! 

Exemplo: Ser feliz é muito bom! 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-concordancia-verbal-regra-basica-uso-do-se-uso-do-infinitivo-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=concordancia
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Exercícios 

 

1. Observe a concordância verbal: 

1 – Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo? 

2 – Sei que pelo menos um terço dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora.  

3 – Os Estados Unidos são um país muito rico.  

4 – No relógio do Largo da Matriz bateu cinco horas: era o sinal esperado.  

 

a) Somente a frase 1 está errada. 

b) Somente a frase 2 está errada. 

c) As frases 2 e 3 estão erradas. 

d) As frases 1 e 4 estão erradas. 

e) As frases 2 e 4 estão certas. 

 

 

2. Qual a alternativa em que as formas dos verbos “bater”, “consertar” e “haver” nas frases abaixo, são 

usadas na concordância correta? 

- As aulas começam quando ____ oito horas. 

- Nessa loja ____ relógios de parede. 

- Ontem ____ ótimos programas na televisão. 

 

a) batem – consertam-se – houve 

b) bate – consertam-se – havia 

c) bateram – conserta-se – houveram 

d) batiam – conserta-se-ão – haverá 

e) batem – consertarei – haviam 
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3. Considere as afirmativas a seguir:  

I. Na frase “Ela trabalha de segunda à sexta-feira”, está correto o emprego do acento indicativo de 

crase, porque sempre ocorre crase antes de dias da semana.  

II. Na frase “A construção das pirâmides egípcias envolveram milhares de trabalhadores e técnicas 

sofisticadas”, há erro quanto à concordância verbal, porque o verbo envolver deveria estar na 

terceira pessoa do singular.  

III. Tanto na palavra saúde quanto na palavra açaí, o acento gráfico sinaliza a existência de hiato.  

IV. Na frase “A primeira cirurgia, transcorreu sem maiores problemas”, está correta a pontuação, uma 

vez que se deve separar com vírgula o sujeito do verbo.  

V. Está correta a concordância nominal na frase “Ela comprou óculos e bolsa caríssimos”, porque o 

adjetivo se refere a ambos os substantivos.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente III e V são verdadeiras.  

b) Somente I, III e IV são verdadeiras.  

c) Somente II e III são verdadeiras.  

d) Somente I, IV e V são verdadeiras.  

e) Somente II, III e V são verdadeiras. 

 

4. Já ___ anos, ____ neste local árvores e flores. Hoje, só ____ ervas daninhas. 

a) fazem; havia; existe 

b) fazem; havia; existe 

c) fazem; haviam; existem 

d) faz; havia; existem 

e) faz; havia; existe 

 

5. Leia o texto e responda à questão a seguir:  

Cientistas americanos apresentaram ontem resultados preliminares de uma vacina contra o fumo. O 

medicamento impede que a nicotina - componente do tabaco que causa dependência - chegue ao 

cérebro. Em ratos vacinados, até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central.  
O Globo,18/12/99 

Com relação à concordância verbal no último período do texto, é correto afirmar que  

a) o verbo teria de ficar no plural concordando com o número percentual, que é núcleo do sujeito e 

está no plural.  

b) é admissível a concordância no singular, porque o substantivo que especifica o número está no 

singular. c) a concordância só é admitida no singular, haja vista “nicotina” ser o núcleo do sujeito.  

c) a concordância no singular está errada, uma vez que o sujeito é “Em ratos vacinados”.  

d) o verbo fica necessariamente no plural, independente da flexão do substantivo que o especifique, 

se o sujeito é um número percentual acima de 1%. 
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6. No que se refere à concordância verbal, observe as frases abaixo.  

I. Espera-se muitas novidades no campo da informática educacional este ano.  

II. Em todos os países, faz-se muitas promessas aos fabricantes de mídias digitais.  

III. Choveram reclamações sobre o novo celular disponibilizado nas lojas do ramo.  

IV. Houveram-se muito bem os expositores da Feira de Tecnologia do Anhembi.  

 

Assinale a opção correta: 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão de acordo com a norma culta.  

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão de acordo com a norma culta. 

c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão de acordo com a norma culta. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão de acordo com a norma culta. 

e) Apenas as afirmativas III e IV estão de acordo com a norma culta. 

 

 

7. Em “Há, nesse contexto, dois tipos de ignorância (...).”, a concordância verbal, de acordo com a 

variedade padrão da língua, é feita na 3ª pessoa do singular. Em que opção isso também deve ocorrer? 

a) Cresce, no mundo, os casos de rejeição à leitura e consequente valorização de outros meios.  

b) Nas escolas, assiste-se a mudanças no que diz respeito ao prazer de pensar a partir da 

experiência da linguagem.  

c) Devia existir mais programas de incentivo à leitura, uma vez que ela ensina a desenvolver 

raciocínios.  

d) Do lado de fora da sala, ouvia-se os gritos dos alunos, extasiados com a história lida pela 

professora.  

e) Já é comum, na vida cotidiana, os meios tecnológicos de comunicação.  

 

 

8. A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:  

a) O peão e o agricultor, por motivo de força maior, plantará o milho aqui.  

b) Falta setenta dias para começar a colheita do café nas encostas.  

c) O engenheiro ou arquiteto visitará o loteamento amanhã.  

d) São uma hora e quarenta e nove minutos precisamente.  

e) Vende-se terras extensas naquelas regiões longínquas.   
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9. Em relação à norma culta da língua portuguesa, a concordância verbal está incorreta em:  

a) Fui eu que pagou a conta.  

b) A maioria dos congressistas aprovaram o projeto.  

c) Alagoas impressiona pela beleza de suas praias.  

d) Tu e teus primos conduzireis a cerimônia.  

e) Havia muitas garotas na festa.   

  

 

10. Assinale a frase com erro de concordância verbal: 

a) Que me importavam as questões complexas e extensas? 

b) Nem a mentira nem o dinheiro o aproximaram de seu pai.  

c) Não faltará, para a festa de Ana, pessoas que gostem dela. 

d) Proibiu-se a venda direta e lojas de produtos importados na movimentada avenida.  
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Gabarito 

 

1. D 

“Quais de vós”, “quantos de nós”, “alguns de nós”, etc. admitem as seguintes concordâncias. Assim, o 

verbo concorda com o pronome indefinido ou interrogativo, ficando na 3ª pessoa do plural ou concorda 

com o pronome pessoal. Porém, se o pronome estiver no singular o verbo ficará na 3ª pessoa do singular. 

Na indicação de horas o verbo bater concorda com o número de horas, que normalmente é o sujeito. O 

verbo bater pode ter outra palavra como sujeito, com a qual deve concordar. 

 

2. A 

O verbo “bater” empregado com referência às horas concorda com o número de horas. Quando há 

sujeito, o verbo concorda com ele. A partícula “se”, na segunda oração, é apassivadora; concorda com 

o sujeito da oração. Por fim, o verbo “haver”, no sentido de existir, ocorrer, conjuga-se na 3ª pessoa do 

singular. 

 

3. E 

As afirmativas (I) e (IV) são incorretas, pois: nem sempre ocorre crase antes de dias da semana, nesse 

caso, não há crase já que não há artigo definido antecedendo “sexta-feira”, há somente a preposição 

“a”; a pontuação está incorreta, uma vez que jamais se deve separar o sujeito do verbo.  

 

4. D 

O verbo “fazer” e “haver”, quando fazem referência a tempo, são impessoais. Portanto, não são 

flexionados de acordo com a pessoa. Já existir é pessoal e concorda, normalmente, com o sujeito.  

 

5. B  

Ao retomarmos o último período do texto, nos deparamos com a seguinte estrutura “até 64% da nicotina 

injetada deixou de atingir o sistema nervoso central”. O sujeito é, portanto, composto pelo termo “até 

64% da nicotina injetada”. Assim, é possível estabelecer a concordância verbal tanto com o percentual 

64% e, portanto, com o verbo no plural, quanto com o substantivo que especifica o número, isto é, 

“nicotina” e, portanto, com o verbo no singular.  

 

6. E  

As afirmativas [I] e [III] deveriam ser, respectivamente: “Esperam-se muitas novidades no campo da 

informática educacional este ano”; “Em todos os países, fazem-se muitas promessas aos fabricantes 

de mídias digitais”.  

 

7. B 

A partícula “se” é um índice de indeterminação do sujeito. Assim, o sujeito é indeterminado, ou seja, 

deve-se utilizar o verbo na terceira pessoa do singular. As demais alternativas estão incorretas, pois: a 

concordância verbal deveria ser feita na terceira pessoa do plural, pois o sujeito é plural; a concordância 

verbal deveria ser feita na terceira pessoa do plural, pois o sujeito é plural (“mais programas de incentivo 

à leitura”); a concordância verbal deveria ser feita na terceira pessoa do plural, “se” é partícula 

apassivadora e, assim, a frase pode ser lida como “Gritos dos alunos são ouvidos”, portanto, “gritos dos 

alunos” é sujeito; a concordância verbal deveria ser feita na terceira pessoa do plural, pois o sujeito é 

plural (“os meios tecnológicos de comunicação”).  
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8. C  

O sujeito do verbo “plantar” é plural: “o peão e o agricultor”. Dessa forma, a oração deveria ser: “O peão 

e o agricultor, por motivo de força maior, plantarão o milho aqui”; O sujeito do verbo “faltar” é “setenta 

dias”, que está no plural, portanto, a oração deveria ser: “Faltam setenta dias para começar a colheita 

do café”; O sujeito do verbo “ser” é “uma hora e quarenta e nove minutos”, portanto, a oração deveria 

ser: “É uma hora e quarenta e nove minutos precisamente”. O verbo “vender” está na sua forma passiva. 

Passando-se para ativa tem-se: Terras extensas são vendidas. Dessa forma, “terras extensas” é sujeito 

do verbo “vender” e este deve então ser conjugado no plural: Vendem-se terras extensas naquelas 

regiões longínquas.  

 

9. A 

Tendo em vista que a frase faz referência a um “eu” e, portanto, está na primeira pessoa, os verbos 

deveriam estar em concordância com a primeira pessoa. Assim, a forma “fui” está correta, mas “pagou” 

quebra a concordância, pois está conjugado na terceira pessoa. Para manter a concordância seria 

necessário produzir o período “Fui eu que paguei a conta”.  

 

10. C  

O sujeito posposto está no plural (“pessoas”), porém o verbo foi conjugado no singular (“faltará”). As 

demais alternativas estão corretas, pois: o sujeito “as questões” concorda com o verbo “importavam”; 

o sujeito composto apresenta seus núcleos acompanhados por “nem” e o verbo, portanto, é conjugado 

no plural; a construção na voz passiva sintética atende os padrões normativos, uma vez que o verbo é 

transitivo direto, em concordância com o sujeito (“a venda”).  
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Adjunto adnominal x Complemento nominal 

 

Resumo 

 

Adjunto Adnominal 

O adjunto adnominal possui valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um 

substantivo independente da função dele. Esse termo pode vir expresso por:  

a) adjetivo: O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. 

b) locução adjetiva: Ele tinha a memória de prodígio.  

c) artigo (definido ou indefinido): O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. (C.Lispector)  

d) pronome adjetivo: Vários expositores venderam suas mercadorias.  

e) numeral: Ela casou há duas semanas.  

f) oração adjetiva: Venho cumprir uma missão do sacerdócio que abracei. (M. de Assis)  

 

Complemento Nominal 
O complemento nominal é o termo da oração que vem ligado por preposição e completa o sentido de 

um  substantivo, adjetivo ou advérbio que, sozinhos, possuem significado incompleto. Esse complemento 

pode ser representado por:  

a) substantivo: Só ela parecia alheia a toda essa criatividade.  

b) pronome: Ninguém teve notícia dele.  

c) numeral: A presença dele era necessária a ambas.  

d) palavra ou expressão substantivada: Os adversários estavam em uma luta do sim e do não.  

e) oração completiva nominal: Estou com vontade de comer chocolate.  

 

Entretanto, deve-se ter atenção na diferenciação entre adjunto adnominal e complemento nominal.  

 

O adjunto adnominal ocorre quando:  

1- o termo antecedente for substantivo substantivo concreto, o seguinte é adjunto adnominal. 

Exemplo: Casa de José . 

2- representar o agente, a expressão preposicionada é adjunto adnominal. 

Exemplo: A invenção de Santos Dumont mudou o mundo.  

 

O complemento nominal ocorre quando:  

1- o  termo antecedente for adjetivo ou advérbio, o seguinte é complemento nominal. 

Exemplo: Obediente às ordens. 

2- quando a expressão preposicionada representa o termo paciente, será complemento nominal. 

Exemplo: A invenção do avião mudou o mundo.  

 

Observe os exemplos de adjunto adnominal e complemento nominal expressos no item 2. É possível 
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perceber que no primeiro, o termo “de Santos Dumont” é o adjunto adnominal, pois é o ser ativo que fez a 

invenção. Já no segundo caso, o termo “do avião” é a ação praticada por alguém, ou seja, ele é o paciente da 

invenção e por isso é um complemento nominal.  
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Exercícios 

 

1. Retrato 
Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 

Nem estes olhos tão vazios, 

Nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas e frias e mortas; 

Eu não tinha este coração 

Que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

- em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

MEIRELES, Cecília. Obra Poética de Cecília Meireles. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.  

Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta.  

a) Os termos “calmo”, “triste” e “magro” (v.2) acrescentam circunstâncias de modo ao verbo “ter” 

(do primeiro verso), exercendo, pois, a função de adjuntos adverbiais de modo.  

b) A oração “que nem se mostra” (v.8) está sintaticamente ligada ao substantivo coração, 

caracterizando-o; portanto, essa oração exerce a função sintática de adjunto adnominal.  

c) O verbo “dar” (v.9) significa notar, perceber e classifica-se como verbo transitivo direto, embora 

esteja ligado a seu complemento por meio de preposição.  

d) O pronome pessoal “se” (v.8) é recíproco e funciona como complemento do verbo mostrar, já o 

pronome “que” (v.11) é relativo e funciona como adjunto adverbial de lugar.  

 

 

2. Leia:  

I. Lembrou-se da pátria com saudades e desejou sentir novamente os aromas de sua terra e de sua 

gente.  

II. A defesa da pátria é o princípio da existência do militarismo.  

 

Assinale a alternativa que apresenta correta afirmação sobre os termos destacados nas frases I e II.  

a) As frases I e II apresentam em destaque adjuntos adnominais.  

b) As frases I e II apresentam em destaque complementos nominais.  

c) A frase I apresenta em destaque um objeto indireto e a frase II apresenta em destaque um 

complemento nominal.  

d) A frase I apresenta em destaque um objeto indireto e a frase II apresenta em destaque um adjunto 

adnominal.  

 

 



 
 

 

 

4 

Português 
 

3. FAVELÁRIO NACIONAL 
Quem sou eu para te cantar, favela, 

Que cantas em mim e para ninguém 

a noite inteira de sexta-feira 

e a noite inteira de sábado 

E nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? 

Sei apenas do teu mau cheiro: 

Baixou em mim na viração, 

direto, rápido, telegrama nasal 

anunciando morte... melhor, tua vida. 

... 

Aqui só vive gente, bicho nenhum 

tem essa coragem. 

... 

Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 

Medo só de te sentir, encravada 

Favela, erisipela, mal-do-monte 

Na coxa flava do Rio de Janeiro. 

 

Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 

nem de tua manha nem de teu olhar. 

Medo de que sintas como sou culpado 

e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 

Custa ser irmão, 

custa abandonar nossos privilégios 

e traçar a planta 

da justa igualdade. 

Somos desiguais 

e queremos ser 

sempre desiguais. 

E queremos ser 

bonzinhos benévolos 

comedidamente 

sociologicamente 

mui bem comportados. 

Mas, favela, ciao, 

que este nosso papo 

está ficando tão desagradável. 

vês que perdi o tom e a empáfia do começo? 

... 

ANDRADE, Carlos Drummond de, Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984. 
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Assinale a alternativa em que a função sintática exercida pela oração em destaque está corretamente 

indicada.  

a) “Medo de que sintas como sou culpado” - adjunto adverbial.  

b) “Custa ser seu irmão” - objeto direto.  

c) “...telegrama nasal anunciando morte…” - adjunto adnominal.  

d) “Medo só de te sentir, encravada” - objeto indireto.  

  

 

4. Ele se encontrava sobre a estreita marquise do 18o andar. Tinha pulado ali a fim de limpar pelo lado 

externo as vidraças das salas vazias do conjunto 1801/5, a serem ocupadas em breve por uma firma 

de engenharia. Ele era um empregado recém-contratado da Panamericana — Serviços Gerais. O fato 

de haver se sentado à beira da marquise, com as pernas balançando no espaço, se devera 

simplesmente a uma pausa para fumar a metade de cigarro que trouxera no bolso. Ele não queria 

dispensar este prazer, misturando-o com o trabalho. 

Quando viu o ajuntamento de pessoas lá embaixo, apontando mais ou menos em sua direção, não lhe 

passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções. Não estava habituado a ser este centro 

e olhou para baixo e para cima e até para trás, a janela às suas costas.  
In: MORICONI, Ítalo (org.). Os cem melhores contos brasileiros do século. R. Janeiro: Objetiva, 2000 

Em “… não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções”, os pronomes pessoais 

destacados exercem, respectivamente, a função sintática de 

a) objeto indireto, sujeito. 

b) complemento nominal, objeto direto. 

c) adjunto adnominal, sujeito. 

d) objeto indireto, predicativo do objeto. 

e) adjunto adnominal, predicativo do sujeito. 

 

 

5. Muitos se preocuparam COM A DIFÍCIL SITUAÇÃO, embora ninguém se mostrasse DISPOSTO a NOVO 
EMPREENDIMENTO.  

Os termos destacados no período anterior, exercem, respectivamente, a função de: 

a) complemento nominal, predicativo do sujeito, objeto indireto.  

b) objeto indireto, objeto direto, complemento nominal.  

c) complemento nominal, predicativo do objeto, objeto indireto.  

d) objeto indireto, adjunto adverbial de modo, complemento nominal.  

e) objeto indireto, predicativo do objeto, complemento nominal.  
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6. Analise atentamente as orações que seguem, tendo em vista os termos em destaque e em seguida 

atenha-se ao que se pede: 

 

O professor irritado deu uma advertência ao aluno. 

Irritado, o professor deu uma advertência ao aluno. 

O professor, irritado, deu uma advertência ao aluno. 

 

Em todos os enunciados, o termo “irritado” apresenta idêntica classificação morfológica? E sintática? 

Justifique-se.   

 

 

7. Marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado na frase abaixo. 
 

“Em Mariana, a igreja, cujo sino é de ouro, foi levada pelas águas”. 

 

a) adjunto adnominal  

b) objeto direto  

c) complemento nominal  

d) objeto indireto  

e) vocativo  
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8. O consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas realidades 

como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos, as coisas que dão status. Nem o consumidor 

de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado, como o turismo e as viagens, os 

clubes e as diversões pagas; ou de bens conquistados para participar ainda mais do consumo, como 

a educação profissional, pseudoeducação que não conduz ao entendimento do mundo. O eleitor 

também não é forçosamente o cidadão, pois o eleitor pode existir sem que o indivíduo realize 

inteiramente suas potencialidades como participante ativo e dinâmico de uma comunidade. O papel 

desse eleitor não cidadão se esgota no momento do voto [...]. 

O cidadão é multidimensional. Cada dimensão se articula com as demais na procura de um sentido 

para a vida. Isso é o que dele faz o indivíduo em busca do futuro, a partir de uma concepção de mundo, 

aquela individualidade verdadeira. [...] O consumidor ( e mesmo o eleitor não cidadão) alimenta-se de 

parcialidades, contenta-se com respostas setoriais, alcança satisfações limitadas, não tem direito ao 

debate sobre os objetivos de suas ações públicas ou privadas.  
SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo, Nobel, 1996. p.41-42. 

 

Sobre aspectos de morfossintaxe presentes no texto, é correto afirmar: 

a) Em “O consumidor não é o cidadão.” e “o eleitor não cidadão” as palavras em negrito são da 

classe dos advérbios. 

b) Em “ilusões tornadas realidades como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos, as 

coisas”, os dois pontos introduzem uma síntese. 

c) Em “pseudoeducação que não conduz ao entendimento do mundo”, o conectivo do introduz um 

complemento nominal.  

d) Em “O eleitor também não é forçosamente o cidadão, pois o eleitor pode existir”, o conectivo pois 

é conjunção conclusiva.  

e) Em “o eleitor pode existir sem que o indivíduo realize inteiramente suas potencialidades”, a forma 

verbal em negrito está no modo indicativo.  

 

9. Há em Berlim uma casa que nunca fecha. Aquela noite que não termina jamais pode de fato começar 

a qualquer momento do dia, às sete da manhã ou ainda às dez. Lá todos os tempos se estendem e 

noite e dia se transformam em outra coisa. Naquela imensa boate que pretende expandir o seu plano 

de existência, seu tempo infinito, sobre a vida e a cidade, construída em uma antiga fábrica − uma 

antiga usina de energia nazista −, todo tipo de figura da noite se encontra, em uma festa fantástica 

alucinada que deseja não terminar jamais. 
A música do tempo infinito, 2012. Adaptado. 

 

"Há em Berlim uma casa que nunca fecha.” (1o parágrafo) 

No período em que está inserida, a oração destacada tem valor e função, respectivamente, de 

a) advérbio e adjunto adverbial.  

b) substantivo e sujeito.  

c) adjetivo e adjunto adnominal.  

d) substantivo e objeto direto.  

e) adjetivo e predicativo.  
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10.   

 

Há um complemento nominal na propaganda? Se sim, destaque-o e explique o efeito de humor 

presente no texto. 
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Gabarito 

 

1. B 
O termo destacado está caracterizando o substantivo “coração”, desse modo, delimitando o sentido da 

palavra, trata-se de um adjunto adnominal.  

 

2. C 
A oração I, o termo “da pátria” trata-se de um complemento verbal, sendo objeto indireto do verbo 

“lembrar”. Na segunda oração, o termo faz referência ao complemento nominal, uma vez que o 

substantivo “defesa” exige um complemento para seu entendimento completo.  

  

3. C 
Os termos “anunciando morte” caracterizam o “telegrama”, assim, trata-se de um adjunto adnominal, 

por atribuir uma característica ao substantivo indicado.  

  

4. C 
Por traduzir a ideia de posse, ou seja, “pela cabeça dele”, o termo “lhe”, sintaticamente, tem a função de 

adjunto adnominal. Assim, o termo “ele” exerce a função de sujeito, quando alternadas as orações na 

sentença estabelecida.  

  

5. E 
O primeiro termo destacado é um objeto indireto, pelo fato do verbo “preocupar” ser transitivo indireto. 

Assim, o segundo termo destacado refere-se a um predicativo, uma vez que “disposto” é uma 

característica ligada ao sujeito, de modo direto. Por fim, “novo empreendimento” refere-se a um 

complemento ao predicativo “disposto”, que se faz necessário para o total entendimento da oração.  

 

6. Quanto à classificação morfológica, a mesma apresenta-se idêntica, mas diverge-se quanto à sintaxe. 

Na 1ª oração o termo é classificado como adjunto adnominal, na segunda como predicativo do 

sujeito  de modo e na terceira como aposto.  

 

7. A 
Ao indicar um valor de posse, presente na demonstração da frase, o termo “cujo” tem seu valor sintático 

de adjunto adnominal.  

 

8. C 
O conectivo “do” precede a complementação do substantivo “entendimento”. Sendo assim, trata-se de 

um complemento nominal.  

  

9. C 
Como apresentado no material de apoio, o adjunto adnominal pode ter valor adjetivo. Desse modo, na 

função sintática o adjetivo tem o valor característico, sendo “que nunca fecha” uma delimitação ao termo 

“casa”.   

 

10.  O complemento nominal é “do namorado”, que completa o termo “raiva”. O efeito de humor se dá pelo 

trocadilho entre a consequência do sentimento de raiva, no qual morder faz parte das agressões e o fato 

de o “aqui”, no texto’ referir-se a um bombom, que foi feito para comer. 
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Lei de Hess e Entalpia de ligação 

 

Resumo 

 

Lei de Hess 

Em meados do século XIX o químico Germain Hess descobriu que a variação de entalpia (ΔH) de uma 

reação química dependia apenas do estado inicial e do estado final da reação. 

 

 

 

Observe que a entalpia envolvida na transformação de A para C independe se a reação foi realizada em uma 

única etapa (A→C), ou em várias etapas(A→B→C). 

A partir deste conceito chegamos à conclusão de que é possível calcular a variação de entalpia de uma 

reação através dos calores das reações intermediárias.  

Exemplo: 

A reação de combustão completa do carbono é representada por: 

 

C + O2 → CO2             ΔHglobal = ? 

 

Sendo esta a sua reação global com valor de ΔH desconhecido.  

Porém, sabemos que está equação acontece em duas etapas: 

Etapa 1: C + ½ O2 → CO  ΔH1 = -110,0 kJ 

Etapa 2: CO + ½ O2 → CO2  ΔH2 = -283,0 kJ 

 

Portanto, conhecendo os valores de ΔH das reações intermediárias, é possível chegar ao valor de ΔH da 

nossa equação global, somando estas equações intermediárias e cortando os reagentes com produtos 

iguais de reações distintas: 

 

Etapa 1: C + ½ O2 → CO  ΔH1 = -110,0 kJ 

     + 

Etapa 2: CO + ½ O2 → CO2  ΔH2 = -283,0 kJ 

_______________________________________ 

     = 

Equação: C + O2 → CO2  ΔHglobal = -393,0 kJ 

   global 
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Obs.: Repare que a reação global formada pelo somatório das etapas tem que ser idêntica a reação global 

dada pela questão. 

 

Entalpia de Ligação 

Imagine dois átomos ligados e no estado gasoso. A quebra da ligação que une estes dois átomos sempre 

envolverá absorção de energia, e a união destes dois átomos sempre envolverá liberação de energia. 

Os processos de união e quebra são opostos, mas sempre envolverão a mesma quantidade de energia 

quando estivermos falando da mesma ligação. 

A energia de ligação é a energia necessária para quebrar 1 mol de ligações no estado gasoso. 

 

Ligação Energia de ligação(kJ) 

H - H 436 

C - H 412 

Cl - Cl 242 

Cl - H 431 

 

Sendo assim, é possível determinar a variação de entalpia de qualquer reação se forem conhecidas as 

energias de todas as ligações nas substâncias envolvidas. 

Basta escrever a reação em duas etapas: 

• Quebra de todas as ligações dos reagentes, com variação de entalpia igual à soma de todas as energias 

de ligação; 

• Formação das ligações dos produtos, desta vez liberando a energia correspondente à soma das 

energias de ligação dos produtos. 

 

A soma das variações de entalpia nestas duas etapas fornecerá a variação de entalpia global da reação 

completa. 

 

PSIU!! 

− Ligação dos reagentes é quebrada = absorve calor, sinal positivo. 

− Ligação dos produtos é formada = libera calor, sinal negativo. 

 

Exemplo 1:  

Energia de ligação do composto CH4  

 

4.(C - H) = 4 . 412 = 1648 kJ 
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Exemplo 2: 

Qual a variação de entalpia(ΔH) da reação abaixo? 

H2  +  Cl2   →   2 HCl 

(H - H)  (Cl - Cl)   (Cl - H) 

+436 kJ           +242 kJ   2.(-431 kJ) = - 862 kJ 

(absorvidos = positivo)   (liberado = negativo) 

 

Energia dos reagente = +435 +242 = +678 kJ     

Energia dos produtos = -862 kJ 

 

ΔH = ΔHreagentes + ΔHprodutos 

ΔH = +678 kJ + (-862 kJ) 

ΔH = -184 kJ = reação exotérmica 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-lei-de-hess-e-entalpia-de-ligacao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=termoquimica
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Exercícios 

 

1. O carbono pode ser encontrado na forma de alótropos como o grafite e o diamante. Considere as 

equações termoquímicas seguintes. 

grafite 2

grafite 2 2

diamante 2 2

1C O (g) CO(g) H 110 kJ
2

C O (g) CO (g) H 393 kJ

C O (g) CO (g) H 395 kJ

+ →  = −

+ →  = −

+ →  = −

 

 

A variação de entalpia da conversão de grafite em diamante, em kJ, é igual a  

a) –788.    

b) –2.    

c) +2.    

d) +287.    

e) +788.    

   

 

2. O 1,2 dicloroe tano−  ocupa posição de destaque na indústria química americana. Trata-se de um 

líquido oleoso e incolor, de odor forte, inflamável e altamente tóxico. É empregado na produção do 

cloreto de vinila que, por sua vez, é utilizado na produção do PVC, matéria-prima para a fabricação de 

dutos e tubos rígidos para água e esgoto.  

A equação química que descreve, simplificadamente, o processo de obtenção industrial do 

1,2 dicloroe tano,−  a partir da reação de adição de gás cloro ao eteno, encontra-se representada 

abaixo. 

2 4(g) 2(g) 2 4 2( )C H C C H C+ →  

 

Disponível em: <http://laboratorios.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/47/2013/11/dicloroetano.pdf>. Acesso em: 3 

set. 15. (Adaptado.) 

Dados: 

Ligação Energia de ligação (kJ / mol)  

C H−  413,4  

C C−  327,2  

C C−  346,8  

 

614,2  

C C−  242,6  

A variação de entalpia da reação acima é igual a  

a) 
144,4 kJ / mol.−

    

b) 
230,6 kJ / mol.−

    

c) 
363,8 kJ / mol.−

    

d)  
428,2 kJ / mol.+

    

e) 
445,0 kJ / mol.+
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3. Analise os três diagramas de entalpia. 
 

 

 

O H  da combustão completa de 1mol  de acetileno, 2 2(g)C H ,  produzindo 2(g)CO  e 2 ( )H O  é  

a) 
1.140 kJ.+

    

b) 820 kJ.+     

c) 1.299 kJ.−     

d) 
510 kJ.−

    

e) 635 kJ.−     
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4. Uma alimentação saudável, com muitas frutas, traz incontáveis benefícios à saúde e ao bem-estar. 

Contudo, a ingestão de fruta verde deixa um sabor adstringente na boca. Por isso, o gás eteno é 

utilizado para acelerar o amadurecimento das frutas, como a banana.  

 Industrialmente, o eteno é obtido pela desidrogenação do etano, em altas temperaturas ( )500 C  e 

na presença de um catalisador (óxido de vanádio), conforme mostrado na reação a seguir 

 

 

 

Energia de ligação ( )1kJ mol−  

Ligação Energia 

C H−  412 

C C−  348 

C C=  612 

 

O valor absoluto da energia de ligação H H−  em 1kJ mol ,−  é, aproximadamente,   

a) 124.     

b) 436.     

c) 684.     

d) 872.     

e) 1368.    
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5. Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de 
obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-
lo de um canto a outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira 
simples de se obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a 
seguir. 

(grafite) 2 (g) 2 (g)

2 ( ) 2 (g) 2 (g)

(grafite) 2 (g) 4 (g)

C O CO H 94,1kcal

1
H O H O H 68,3 kcal

2

C 2H CH H 17,9 kcal

Δ

Δ

Δ

+ → = −

→ + = +

+ → = −

 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor do calor de combustão ( H)Δ  do metano 

4(CH )  na equação a seguir. 

4 (g) 2 (g) 2 (g) 2 ( )CH 2O CO 2H O+ → +  

a) 212,8 kcal−     

b) 
144,5 kcal−

    

c) 
43,7 kcal−

    

d) 144,5 kcal+     

e) 
212,8 kcal+

    

   

 

6. O craqueamento (craking) é a denominação técnica de processos químicos na indústria por meio dos 

quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. O princípio básico desse 

tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e/ou catalisador. 

Um exemplo da aplicação do craqueamento é a transformação do dodecano em dois compostos de 

menor massa molar, hexano e propeno (propileno), conforme exemplificado, simplificadamente, pela 

equação química a seguir: 

12 26( ) 6 14( ) 3 6(g)C H C H 2 C H→ +  

São dadas as equações termoquímicas de combustão completa, no estado-padrão para três 

hidrocarbonetos: 

12 26( ) 2(g) 2(g) 2 ( ) C

6 14(g) 2(g) 2(g) 2 ( ) C

3 6(g) 2(g) 2(g) 2 ( ) C

37
C H O 12 CO 13 H O H 7513,0 kJ / mol

2

19
C H O 6 CO 7H O H 4163,0 kJ / mol

2

9
C H O 3 CO 3 H O H 2220,0 kJ / mol

2

Δ

Δ

Δ

+ → +  = −

+ → +  = −

+ → +  = −

 

Utilizando a Lei de Hess, pode-se afirmar que o valor da variação de entalpia-padrão para o 
craqueamento do dodecano em hexano e propeno, será  

a) ‒ 13896,0 kJ/mol.    

b) ‒ 1130,0 kJ/mol.    

c) + 1090,0 kJ/mol.    

d) + 1130,0 kJ/mol.    

e) + 13896,0 kJ/mol.    
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7. Um inseto conhecido como besouro bombardeiro consegue afugentar seus predadores lançando 

sobre eles um “aerossol químico”, um vapor na forma de fina névoa. Esse aerossol resulta de uma 

reação química entre as substâncias hidroquinona, 6 4 2C H (OH) ,  e o peróxido de hidrogênio, 2 2H O ,  

catalisada por uma enzima. Além do efeito térmico da reação, a quinona, 6 4 2C H O ,  produzida atua 

como repelente contra outros insetos e animais. A reação de formação do aerossol químico pode ser 

representada pela equação:  

6 4 2(aq) 2 2(aq) 6 4 2(aq) 2 ( )C H (OH) H O C H O 2H 0+ → +  

 Considere as reações representadas pelas equações I, II e III:  

  

I. 6 4 2(aq) 6 4 2(aq) 2(g)C H (OH) C H O H H° 177 kJ.Δ→ + =  

II. 2 2(aq) 2 ( ) 2(g)
1

H O H O O H 94,6 kJ.
2

Δ→ +  = −  

III. 2(g) 2(g) 2 ( )
1

H O H O H 286 kJ.
2

Δ+ →  = −  

  

Relacionando as equações I, II e III, pode-se afirmar que, para afugentar os predadores, o besouro  

bombardeiro libera uma quantidade de calor equivalente a   

a) 557,6 kJ.     

b) 203,6 kJ.     

c) 368,4 kJ.     

d) 407,2 kJ.    

e) 468,3 kJ.     

 

 

8. Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor da 
entalpia de formação da água gasosa. 
 

Ligação Entalpia 1(kJ mol )−  

H O−  464  

H H−  436  

O O=  498  

O O−  134  

a) 
1243 kJ mol−− 

    

b) 
1134 kJ mol−− 

    

c) 
1243 kJ mol−+ 

    

d) 
1258 kJ mol−+ 

    

e) 
11.532 kJ mol−+ 
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9. A alotropia dos elementos químicos afeta a entalpia da reação. Duas das formas alotrópicas do 

carbono são o grafite e o diamante. Observe o diagrama de entalpia a seguir. 

 

Dados: 

1

2

H 393,1kJ/mol

H 395,0 kJ/mol

 = −

 = −
          

 

Ante o exposto, conclui-se que a conversão de diamante em grafite envolve  

a) absorção de 1,9 kJ/mol.    

b) liberação de 1,9 kJ/mol.    

c) absorção de 788 kJ/mol.    

d) liberação de 788 kJ/mol.    

e) absorção de 395 kJ/mol.    

   

 

10. Observe, a seguir, algumas equações termoquímicas: 

1
2 2C(grafite) O (g) CO (g) H 394 kJ mol−+ →  = −  

1
2 2S(rômbico) O (g) SO (g) H 297 kJ mol−+ →  = −  

1
2 2 2 2CS ( ) 3O (g) 2SO (g) CO (g) H 1077 kJ mol−+ → +  = −  

 

Com base nas informações anteriores, complete as lacunas, tornando a afirmação a seguir verdadeira. 

 

A entalpia de formação do 2CS ( ),  a partir de seus elementos formadores, tem H =  __________, 

sendo, portanto, uma reação __________.  

a) 189 kJ mol ,−+  endotérmica.    

b) 1389 kJ mol ,−+  endotérmica.    

c) 11768 kJ mol ,−+  endotérmica.    

d) 11768 kJ mol ,−−  exotérmica.    

e) 12065 kJ mol ,−−  exotérmica.    
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Gabarito 

 

1. C 

+ →  = −

+ →  = −

+

grafite 2 2

diamante 2 2

grafite 2

C O (g) CO (g) H 393 kJ (manter)

C O (g) CO (g) H 395 kJ (inverter)

C O (g) → 2CO (g)  = −1

2

H 393 kJ

CO (g) → +diamante 2C O (g)  = +

→

 =  +  = − + = +

2

grafite diamante

final 1 2

H 395 kJ

C C

H H H 393 395 2 kJ

   

 

2. A 

2 4(g) 2(g) 2 4 2( )C H C C H C

(C C) 4(C H) (C C ) (C C) 4(C H) 2(C C )

614,2 1653,6 242,6 346,8 1653,6 654,4

(2.510,4) (2.654,8)

2.510,4 kJ (absorvido) 2.654,8 kJ (liberado)

H 2.510,4 2.654,8

H 144,4 kJ

Δ

Δ

+ →

= + − + − → − + − + −

+ + → + +

→

+ → +

= −

= −

   

 

3. C 

 

 

   

2 2 2 2 2

227 kJ 2 ( 393)kJ 286 kJ
0 kJ

5
1 C H (g) O (g) 2CO (g) 1H O( )

2

H 2 ( 393 kJ) ( 286 kJ) 227 kJ 0 kJ

H 1.299 kJ

Δ

Δ

+  − −

+ ⎯⎯→ +

=  − + − − + +

= −
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4. B 

A partir da análise das energias de ligação, teremos: 

 

H [6(C H) (C C)] [4(C H) (C C) (H H)]

H 2(C H) (C C) (C C) (H H)

124 2(412) (348) (612) (H H)

(H H) 124 2(412) (348) (612)

(H H) 436 kJ / mol

Δ

Δ

= + − + − − − − = − −

= − + − − = − −

+ = + − − −

− = − + + −

− = +

   

 

5. A 

(grafite)C 2 (g) 2 (g)

2 (g)

O CO H 94,1kcal

2H

Δ+ → = −

2 (g) 2 ( )

4 (g) (grafite)

1O 2H O H 68,3 kcal (inverter e 2)

CH C

Δ+ → = + 

→ 2 (g)2H+ H 17,9 kcal (inverter)Δ = −

4 (g) 2 (g) 2 (g) 2 ( )CH 2O CO 2H O+ → +

 

 

De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia final corresponde ao somatório das variações de 

entalpias das reações intermediárias, assim teremos: 

 

94,1 2 (68,3) 17,9 212,8 Kcal− −  + = −    

 

6. C 

Teremos: 

12 26( ) 2(g) 2(g) 2 ( ) C

6 14(g) 2(g) 2(g) 2 ( ) C

3 6(g) 2(g) 2(g) 2 ( ) C

37
C H O 12 CO 13 H O H 7513,0 kJ / mol (manter)

2

19
C H O 6 CO 7H O H 4163,0 kJ / mol (inverter)

2

9
C H O 3 CO 3 H O H 2220,0 kJ / mol (multiplicar por 2 e inverter)

2

Δ

Δ

Δ

+ → +  = −

+ → +  = −

+ → +  = −

 

Então, 

12 26( ) 2(g)
37

C H O
2

+ 2(g)12 CO→ 2 ( )13 H O+ C

2(g)

H 7513,0 kJ / mol

6 CO

Δ  = −

2 ( )7H O+ 6 14(g) 2(g)
19

C H O
2

→ + C

2(g)

H 4163,0 kJ / mol

6 CO

Δ  = +

2 ( )6 H O+ 3 6(g) 2(g)3C H 9O→ + C

Global
12 26( ) 6 14(g) 3 6(g)

H 2 ( 2220,0) kJ / mol

C H C H 3C H H ( 7513,0 4163,0 4440,0) kJ / mol

H 1090 kJ / mol

Δ

Δ

Δ

 =  +

⎯⎯⎯⎯→ + = − + +

= +
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7. B 

6 4 2(aq) 6 4 2(aq) 2(g)C H (OH) C H O H→ +

2 2(aq) 2 ( ) 2(g)

H° 177 kJ

1
H O H O O

2

Δ =

→ +

2(g)

H 94,6 kJ

H

Δ  = −

2(g)
1

O
2

+ 2 ( )H O H 286 kJΔ→  = −

6 4 2(aq) 2 2(aq) 6 4 2(aq) 2 ( )C H (OH) H O C H O 2H 0 H 203,6 kJΔ+ → +  = −

   

 

8. A 

Cálculo da entalpia de formação da água gasosa: 

2 2 2

H H H O H
O O436 kJ 2 464 kJ

0,5 498 kJ

1

1
1H O H O

2

H 436 0,5 498 2 464 243 kJ

H 243 kJ mol

Δ

Δ

− − −
=+ − 

+ 

−

+ →

= + +  −  = −

= − 

   

 

9. B 

Teremos: 

 

 

2 1H H 395,0 ( 393,1) 1,9 kJ (liberação de energia). −  = − − − = −    

 

10. A 

2C(grafite) 1O+ 2(g) 1CO→ 1

2

(g)                H 394 kJ mol

2S(rômbico) 2 O

− = −

+ 2(g) 2 SO→ 1

2

(g)(inverte)  H ( 297 kJ mol ) 2

2 SO

− = − 

2(g) 1CO+ 2 2(g) CS ( ) 3 O→ + 1(g)   H 1077 kJ mol− = +

1
2C(grafite) 2S(rômbico) CS ( )             H 89 kJ mol−+ →  = +

 

 

Como H 0,Δ   trata-se de uma reação endotérmica.   
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Aspectos linguísticos: dúvidas mais comuns  

Resumo 

 

O que mais se discute, hoje, é a capacidade de as novas formas de comunicação atrapalharem o 

desenvolvimento da escrita dos alunos. Ferramentas como a SMS e, mais recentemente, o WhatsApp 

facilitam a troca de mensagens, mas permitem que os indivíduos tenham maior liberdade na produção, o que 

distancia o emissor das regras gramaticais e, consequentemente, em pouco tempo, provocam o 

desconhecimento de certas construções dentro da norma considerada culta. Com exames como o ENEM e 

outros vestibulares à vista, é importante trabalhar esses problemas e resolvê-los a tempo, evitando descontos 

desnecessários. 

 Já estudamos isso, mas vale relembrar: há um critério, no ENEM, que analisa essa questão gramatical. 

Estamos falando, especificamente, da competência 1, que cobra o encaixe dos textos nas regras de 

modalidade escrita culta da língua. Basicamente, são 200 pontos destinados, apenas, a essas convenções - 

e à escolha de registro. Como as regras são, quase sempre, de conhecimento de todos os estudantes, é 

essencial que qualquer candidato domine esse critério. Por isso, criamos uma aula para, a partir de exercícios, 

acabar com as principais dúvidas e trabalhar os casos mais famosos relacionados a aspectos linguísticos.  
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Exercícios 

 

1. Corrija os erros gramaticais presentes nas frases abaixo. Atente para o fato de que nem todas estão 
incorretas. 

a) Daqui a alguns anos, os problemas financeiros existentes a tempos terão sido resolvidos. 

b) O trabalho a cerca do efeito estufa está pronto.      

c) Está na hora do almoço começar. 

d) Esta é a clínica veterinária onde levei meu cão. 

e) O direito tributário é a fim do direito financeiro. 

f) Fiz o curso a fim de passar no vestibular. 

g) Não lembramos da solução do problema. 

h) Minhas idéias vão ao encontro das idéias de Joana. Por isso, brigamos. 

i) O despertador tocou, mas dormi ao invés de estudar. 

j) Este é o momento onde todos devem se unir. 

k) A árvore cujas as frutas eram deliciosas foi derrubada. 

l) Por que você não foi à festa? Porque estava cansado ou porque não havia comprado o presente? 

m) Esta discussão implica em um redirecionamento da empresa. 

n) Não entendo porque não fui escolhido.  

     

2. Os períodos transcritos abaixo apresentam problemas de raciocínio linguístico e seleção vocabular. 
Corrija-os. 

a) Em função da melhora nessa situação, foi proposta a redução da maioridade penal. 

b) Várias consequências são desencadeadas para que a criança deixe de ser inocente e vire criminosa. 

c) É necessário que os jovens saibam prevenir-se contra doenças sexualmente transmissíveis como 

a aids e a gravidez precoce. 

d) Enquanto isso, o mundo das drogas sofre um processo de explosão demográfica. 

e) Não é dada a necessária atenção ao adolescente, classe marginalizada. 

f) As universidades públicas tornam-se ântros de pessoas com alto poder aquisitivo. 

g) A população que não é rica não vai ter a menor condição de ingressar na faculdade, pois não tem 

dinheiro para pagá-la. 
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3. Complete os períodos abaixo com as palavras ou expressões estilística e gramaticalmente indicadas, 
a fim de que lógica textual se mantenha. 

a) A partir do momento _________________ o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil, sua importância 

acentuou-se. 

b) A gíria, _________________ emprego se opõe o uso da comunidade, constitui um meio 

__________________ os indivíduos de determinado grupo dispõem para satisfazer o desejo de auto- 

afirmação. 

c) É preciso que a formação do hábito de leitura, ___________________ início deve ocorrer o mais cedo 

possível, constitua para a criança fonte de prazer, e nunca uma atividade _____________________ se 

atribua caráter obrigatório. 

d) Não há dúvidas ____________________ é preciso combater a violência. 

e) Os governantes preferem manter sua posição _________________ enfrentar possíveis críticas 

_______________________ não têm como se defender. 

f) Criou-se a necessidade __________________ problema ser solucionado imediatamente. 

   

    

4. Utilize, em cada período abaixo, a forma correta: 

a) Não se pode saber _________________ os candidatos não se conformam com os resultados das 

pesquisas de opinião. (por que; por que ̂; porque; porque ̂) 

b) Com isso, muitos estudantes se filiam ao tráfico de drogas _________________ estudar. (em vez de; 

ao invés de) 

c) ________________________ os eleitores cumprem sua obrigação, esperam o merecido 

reconhecimento. (na medida em que; à medida que) 

d) Após a denúncia de que o Iraque tem armas nucleares, a guerra tornou-se ________________ 

(eminente; iminente) 

e) Assim, é preciso tomar medidas _________________ evitar, no mínimo, o agravamento do problema. 

(a fim de; afim de) 

f) __________________ elementos da língua que devam ser evitados, mas essa não é a regra. (Podem 

haver; Pode haver; Pode haverem) 

g) ____________________, a política de cotas parece positiva, mas um exame rigoroso revela falhas 

graves em sua aplicação. (A princípio; Em princípio)  

     

5. Preencha as lacunas abaixo com A, À, AS ou ÀS, conforme convier. 

a) Os parlamentares corresponderam _______ expectativas dos eleitores. 

b) A sociedade acaba sendo obrigada _______ aceitar uma série de imposições.  

c) A maioria das pessoas deixa de sair _________ noite, com medo da violência. 

d) Anteriormente _________ reclamações, o reparo já  havia sido providenciado. 

e) Esse problema diz respeito _________ todos. 

f) Dessa forma, a proposta do Governo torna-se semelhante _________ da oposição.  

g) É preciso garantir o acesso _________ informação de qualidade. 



 
 

 

 

4 

Redação 
 

6. Há algum tempo, cogitou-se, na cidade de Alfenas (MG), a possibilidade de criação de uma lei para 

penalizar os erros de português de placas, cartazes, faixas, anúncios e similares. Cada atentado à 

norma culta da língua renderia uma determinada quantia aos cofres públicos. Tal prática, segundo seus 

adeptos, visaria preservar uma tradição de cidade culta e, por isso, cognominada “Atenas Sulmineira”. 

A ideia, no entanto, não foi além de um mero esboço. 

 

Caso tal lei tivesse sido aprovada, que item seguinte renderia ao erário municipal maior soma em 

decorrência das multas? Considere qualquer tipo de transgressão gramatical.    

a) ALFENENSE PARTICIPE DESSA CAMPANHA 

Doe um agasalho usado para quem sente frio. Aquece nesse inverno o teu próximo, que precisa. 

Praticando tal ato de caridade você terá́ as benções do céu. Procure a Sociedade Beneficiente “São 

Cosme e São Damião”. 

b) RESTAURANTE DO ROSINHA 

O ÚNICO COM FOGÃO A LENHA – Lembre-se que, para comer bem, você não precisa gastar muito. 

No restaurante do Rosinha tem grande variedade de pratos. Só o que você gosta. Experimente 

delicias como tutu à mineira, frango à passarinho e ravioli à bolonesa. Após às refeições, servimos 

deliciosas guloseimas de côco.     

c) DIGITADOR SE OFERECE 

Sendo esperto em digitação de trabalhos escolares ofereço-me aos alunos, desta escola. Se você ̂ 

visa a perfeição, me procure. Trabalho a muito tempo nesse ramo e posso atender-lhe conforme 

sua especatativa. Moro à rua Padre Eustáquio, número 130. Paulo Henrique. 

d) PRECISA-SE DE VENDEDORES 

Procura-se vendedores com prática no comércio de auto-peças. Os interessados deverão se dirigirem 

a acessoria da “Casa dos para-brisas” aonde serão atendidos pelo Sr,. Geraldo, sub-chefe da 

empresa. Os aprovados terão vantagens como refeições gratuítas e carros a sua disposição. 

e) PARABENS LETICIA 

No dia do teu aniversário, quero tornar público meu amor por você ̂. 

não lhe peço nada: apenas que leia estas palavras espontâneas. Espero que telefone-me 

para ouvir as batidas de meu coração.  

Te aguardo meu amor. 

Diguinho. 

 

7. Analise todas as frases abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

a) (  ) Fazem três dias que não o vejo. 

b) (  ) Haviam muitos alunos na classe. 

c) (  ) Houve muitos acidentes no mês de dezembro. 

d) (  ) Existem muitas expectativas. 

e) (  ) A mulher era meia louca. 

f) (  ) Ficou contente e lhe agradeceu.  

g) (  ) O churrasco começará́ meio-dia e meio.  

h) ( ) Iniciou o semestre dois meses atrás. 
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8. Assinale, dentre os pares a seguir, as frases em que não há erro gramatical. 
a) Isso não tem nada haver. 

Isso não tem nada a ver. 

b) Ele não sabe lhe dar com os problemas. 

Ele não sabe lidar com os problemas. 

c) A situação foi mal resolvida.  

A situação foi mau resolvida. 

d) Ele é um mal elemento. 

Ele é um mau elemento. 

e) Queria ter te visto, mas não pude. 

Queria ter te visto, mais não pude.       

f) Faz dois anos que me formei. 

Fazem dois anos que me formei. 

g) Eu viajei pro Maranhão há dez dias atrás. 

Eu viajei pro Maranhão há dez dias.       

   
        

9. Utilize, em cada período abaixo, a forma correta: 

a) Não se pode saber ________ os candidatos não se conformam com os resultados das pesquisas de 

opinião. (por que; por quê; porque; porquê)    

b) Com isso, muitos estudantes se filiam ao tráfico de drogas _______ estudar. (em vez de; ao invés 

de) 

c) Assim, é preciso tomar medidas _________ evitar, no mínimo, o agravamento do problema. (a fim 

de; afim de) 

d) Os parlamentares corresponderam _______ expectativas dos eleitores. (a; à; as; às)   

e) A sociedade acaba sendo obrigada ______ aceitar uma série de imposições. (a; à; as; às)  

   

    

10. Empregue corretamente os termos “mas” e “mais”. 
I. Ele saiu cedo de casa, _____ o congestionamento o atrasou. 

II. Sem _____ nem menos, decidiu viajar para a Europa. 

III. Maria era a aluna _____ inteligente de sua turma.  

IV. Eles estavam felizes, _____ a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. 

      

a) mais–mas–mas–mais 

b) mais–mais–mais–mas 

c) mas–mais–mais–mas 

d) mas–mas–mas–mais 
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11. A alternativa que preenche corretamente as lacunas das orações abaixo é: 
1. Ele chegou _____ tempo de acompanhar o segundo tempo da partida de futebol. 

2. _____ várias diferenças entre o verbo “haver” e a preposição “a”. 

3. _____ muitos anos não viajava para o exterior. 

4. _____dois meses da promoção, pediu demissão da empresa onde trabalhava. 

5. O office-boy entregou _____ funcionária os documentos.   

a) há–há–há–à–a 

b) a–há–há–a–à 

c) a–há–a–há–à 

d) à–a–a–a–há 

 

12. Marque a opção em que todas as palavras estão ortograficamente corretas.  

a) displicência – exceção - analizar 

b) persuazão – insuficiência - pauperização 

c) subumano–executar-paralisação 

d) distúrbio – impecilho - exaltação  

 
 

13. A única opção em que todas as palavras estão corretamente grafadas é:  

a) exceção - discussão - estender - obsecado 

b) obsessivo - espontaniedade - excursão - esotérico 

c) impecilho-extorsão-discrição-complacência 

d) paralisação - reivindicar - consciência - cessão 

 
 

14. Uma dúvida muito comum a quem redige diz respeito ao uso dos pronomes demonstrativos. Mostre 
que você domina o assunto, preenchendo as lacunas das frases a seguir. 

a) De nada adiante um aluno ter acesso às informações se não tiver seus valores éticos desenvolvidos. 

Por __________ razão, a tecnologia não pode substituir o elemento humano da educação. 

b) O uso de computadores em escolas tem duas conseqüências possíveis: a alienação ou o 

enriquecimento cultural. __________ ocorrerá se houver orientação adequada de professores; 

__________ será́ inevitável caso as crianças fiquem livres demais. 

c) Com imagens, o aprendizado passa a ser muito mais concreto. Entretanto, deve-se tomar cuidado 

com __________ perigo: a perda da capacidade de imaginação. 

 
 

15. Substitua o verbo ter por outro de sentido mais especifico, fazendo as adaptações necessárias: 

a) Os políticos incompetentes têm sempre pretextos para seus atos. 

b) Do ponto de vista físico, é lógico que o país tem recursos naturais abundantes. 

c) A sociedade tem poucas opções da ascensão social. 

d) Assim, a população pobre quase não tem ajuda do governo.  
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Gabarito 

 

1.  

a) há tempos 

b) acerca  

c) de o almoço 

d) aonde 

e) afim 

f) está certa 

g) não nos lembramos da solução 

h) de encontro às ideias  

i) em vez de 

j) em que/ no qual 

k) cujas 

l) está certa 

m) implica um 

n) por que 

 

2.  

a) A redução da maioridade penal foi proposta com o objetivo de melhorar essa situação. 

b) Várias são as causas que transformam uma criança num criminoso. 

c) É necessário que os jovens saibam prevenir-se contra doenças sexualmente transmissíveis como a 

aids e contra a gravidez precoce 

d) Enquanto isso, há, no mundo, um aumento expressivo no número de dependentes químicos. 

e) Não é dada a atenção necessária ao adolescente, fase da vida marginalizada. 

f) As universidades tornam-se redutos de pessoa com alto poder aquisitivo. 

g) A população que não tem condições financeiras dificilmente terá acesso às universidades, devido 

aos altos custos dos estudos.  

 

3.  

a) em que 

b) a cujo/do qual 

c) cujo/ à qual 

d) de que 

e) a/ das quais 

f) de o 

 

4.  

a) por que  

b) em vez de  

c) na medida em que 

d) iminente 

e) a fim de 
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f) pode haver 

g) a principio  

 

5.  

a) às  

b) a 

c) à 

d) às 

e) a 

f) à 

g) à  

 

 

6. C 

A frase contém erros de pontuação, tendo sua forma correta: “Sendo esperto em digitação de trabalhos 

escolares, ofereço-me aos alunos desta escola.” Além disso, expectativa não está de acordo com a norma 

culta por estar escrito com s.  

 

7. F-F-V-V-F-V-F-V 

 

8.  

a) Segunda; b) Segunda; c) Primeira; d) Segunda; e) Primeira; f) Primeira; g) Segunda. 

 

9.  

a) por que 

b) em vez de 

c) a fim de  

d) às 

e) a 

 

10. C 

Mas é um termo de contraposição, ou seja, adversativo às frases antecedentes. Mais é um termo aditivo, 

ou seja, adiciona informações às orações anteriores.  

 

11. B 

há: indica tempo 

à: preposição que contempla os verbos transitivos indiretos  

a: significa, na alternativa a, que o motoboy chegou COM tempo para a entrega.  

 

12. C 

a alternativa c contempla todas as palavras corretas de acordo com a norma culta.  

 

13. D 

a alternativa d contempla todas as palavras corretas de acordo com a norma culta.  
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14.  

a) essa 

b) esta; aquela 

c) este 

 

15.  

a) os políticos incompetentes dispõem sempre de pretexto para seus atos 

b) do ponto de vista físico, é lógico que o país possui recursos naturais abundantes. 

c) Há poucas opções de ascensão social para a sociedade. 

d) Assim, a população quase não recebe ajuda do governo. 
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Mídia e sociedade 

Resumo 

 

Para começarmos a compreender as relações entre mídia e sociedade, primeiramente devemos 

atentar para o significado da palavra “mídia”.  Chamamos de mídia os veículos de um sistema de 

comunicação social, dentre os quais podemos citar as emissoras de rádio e TVs, revistas, jornais e a 

internet.  Podemos dizer que a comunicação humana passou por várias etapas: A comunicação que, 

inicialmente, se dava através do corpo acabou sendo incorporada pela comunicação pela fala; A 

comunicação pela fala, na sequência, foi incorporada pela comunicação através da escrita; esta última, por 

sua vez, acabou sendo absorvida pela Imprensa; por fim, a Imprensa foi seguida da era das 

telecomunicações.   
Cada uma das etapas da comunicação humana descritas acima representou não o abandono da 

etapa anterior, mas sim sua incorporação e integração num novo sistema de comunicação social.  O que é 

importante notarmos é que as revoluções dos meios de comunicação como, por exemplo, a invenção da 

Imprensa no século XV, levaram a mudanças nas próprias sociedades do ponto de vista cultural e 

civilizatório.  Nesse sentido, entender as mudanças operadas nos meios de comunicação nos leva a 

compreender melhor o próprio comportamento humano em sociedade.  Vejamos um exemplo do fenômeno 

que agora estamos descrevendo: A Reforma Protestante, deflagrada por Lutero em 1517, teve uma grande 

recepção na população letrada da Alemanha que, a partir da circulação de panfletos impressos, entrou em 

contato com as ideias protestantes. 
No século XXI o que observamos é o enorme crescimento da mídia digital, numa era em que as 

informações são transmitidas em tempo real, em que a internet diminuiu fronteiras e distâncias entre nações, 

o que constitui uma grande transformação na forma como as pessoas se comunicam e na forma através da 

qual se informam.  No entanto, é importante ressaltar que a mídia também é utilizada frequentemente para 

divulgar falsas notícias - os famosos “fake news” -, assim como para manter falsos estereótipos, 

preconceitos, e também para vender produtos apelando para uma aparência que, muitas vezes, pode ser 

enganadora.   
Com a grande velocidade com que notícias são espalhadas nos dias atuais pelas redes sociais, faz-

se necessário refletir anteriormente sobre a veracidade de tais informações, o que pode contribuir para a 

construção de uma sociedade que, além de valorizar a velocidade, também tem apreço pela verdade e pela 

reflexão crítica.  Um outro fator importante presente no século XXI e que diz respeito à relação entre mídia e 

sociedade é o fato de que, cada vez mais, as redes sociais influenciam na escolha políticas de eleitores ao 

redor do mundo.  Trata-se de uma ferramenta importante, atualmente, para que candidatos expressem suas 

opiniões e divulguem suas ideias para a grande massa, o que não dá para ser desconsiderado do ponto de 

vista político se analisarmos que muitos votos, hoje em dia, são conquistados justamente nas redes 

sociais.    

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
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Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 

[...] Como observam os pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da Cultura da Universidade 

de Virgínia, os executivos globais que entrevistaram “vivem e trabalham num mundo feito de viagens 

entre os principais centros metropolitanos globais – Tóquio, Nova York, Londres e Los Angeles. 

Passam não menos do que um terço de seu tempo no exterior. Quando no exterior, a maioria dos 

entrevistados tende a interagir e socializar com outros globalizados... Onde quer que vão, hotéis, 

restaurantes, academias de ginástica, escritórios e aeroportos são virtualmente idênticos. Num certo 

sentido habitam uma bolha sociocultural isolada das diferenças mais ásperas entre diferentes 

culturas nacionais... São certamente cosmopolitas, mas de maneira limitada e isolada.” [...] A mesmice 

é a característica mais notável, e a identidade cosmopolita é feita precisamente da uniformidade 

mundial dos passatempos e da semelhança global dos alojamentos cosmopolitas, e isso constrói e 

sustenta sua secessão coletiva em relação à diversidade dos nativos. Dentro de muitas ilhas do 

arquipélago cosmopolita, o público é homogêneo, as regras de admissão são estrita e 

meticulosamente (ainda que de modo informal) impostas, os padrões de conduta precisos e exigentes, 

demandando conformidade incondicional. Como todas as “comunidades cercadas”, a probabilidade 

de encontrar um estrangeiro genuíno e de enfrentar um genuíno desafio cultural é reduzida ao mínimo 

inevitável; os estranhos que não podem ser fisicamente removidos por causa do teor indispensável 

dos serviços que prestam ao isolamento e autocontenção ilusória das ilhas cosmopolitas são 

culturalmente eliminados – jogados para o fundo “invisível” e “tido como certo”. 
BAUMAN, Z. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 53-55. 

 De acordo com o texto, é correto afirmar que a globalização estimulou 

a) a disseminação do cosmopolitismo, que rompe as fronteiras étnicas, quando todos são viajantes. 

b) um novo tipo de cosmopolitismo, que reforça o etnocentrismo de classe e de origem étnica. 

c) a interação entre as culturas nativas, as classes e as etnias, alargando o cosmopolitismo dos 

viajantes de negócio. 

d) o desenvolvimento da alteridade através de uma cultura cosmopolita dos viajantes de negócios. 

e) a emergência de um novo tipo de viajantes de negócios, envolvidos com as comunidades e 

culturas nativas dos países onde se hospedam. 
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2. Observe os gráficos a seguir. 

 

 

 

Com base nos gráficos e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir: 

I. Os dados sobre a divisão das concessões de Rádio e TV no Brasil indicam concentração de poder, 

de produção e de circulação de produtos culturais. 

II. Embora a Rede Globo tenha o maior número de grupos afiliados, de audiência e de arrecadação 

com o mercado publicitário, a divisão equânime entre as outras redes garante a feição 

democrática da maior indústria cultural do Brasil. 

III. O mercado dos diferentes veículos de mídia revela que mais de 60% dos jornais e 70% da 

audiência de TV pertencem a dois grupos, que apresentam o maior faturamento na indústria 

cultural nacional. 

IV. Os números de grupos afiliados às grandes redes revelam diversificação, flexibilização e maior 

regionalização na produção dos bens culturais, e, portanto, uma tendência de fortalecimento da 

democratização social. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 
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3. Observe a imagem a seguir. 

 

As escolhas que o indivíduo faz têm base na imagem do mundo vendida por algumas instituições e 

grupos dominantes da sociedade. A imagem apresenta a contribuição dos meios de comunicação 

para a propagação de determinadas ideologias. 

Considerando essas informações, é correto afirmar que: 

a) Os governos autoritários na história do Brasil contribuíram para o desenvolvimento de boa parte 

das ideologias dominantes. 

b) Os meios tecnológicos tornaram a reprodução das obras de arte em escala industrial os quais, 

para os sociólogos, possibilitaram a democratização e a não banalização da arte. 

c) O papel da televisão no Brasil é de importância fundamental, pois trata-se de um instrumento de 

conscientização crítica dos sujeitos contra a imposição das propagandas consumidoras. 

d) A concorrência entre os meios de comunicação contribui para a reflexão e a criticidade, as quais 

possibilitam transformar a sociedade no nível macro e sem interferência dos grupos dominantes. 

e) A ideologia de classe é parte da cultura de massa e, por isso, só permite a atuação dos grupos 

dominados em movimentos sociais que buscam reproduzir as ideias existentes na sociedade. 
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4. Leia o texto a seguir: 

Jovens preferem internet à TV  

Estudo realizado em dez países e publicado nesta quarta-feira indica que, pela primeira vez, os jovens 

europeus disseram preferir a internet à televisão. 

De acordo com o estudo, há 169 milhões de internautas nos países que foram pesquisados: Grã-

Bretanha, França, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Noruega – que 

passam em média 12,7 horas na rede. Os mais conectados são os italianos (13,6 horas em média), e 

os menos conectados são os holandeses (9,8 horas). 

Além disso, 82% dos jovens (16-24 anos) utilizam a internet, contra 77% que admitem ver televisão. O 

estudo também mostra um aumento anual de 12% do número de pessoas de mais de 55 anos que 

utilizam a internet. Para 83% dos usuários, a internet se tornou imprescindível em suas vidas, e 32% 

têm a mesma opinião sobre o correio eletrônico. 

A maioria admite passar menos tempo na frente da televisão para se dedicar à internet. 

France Presse. "Jovens europeus preferem internet à televisão."  
Folha on line, 6.12.07. Disponível em: <www1.folhauol.coom.br/folha/informatica/ult124u352247.shtml>. Acesso em: 11 dez. 

2007. Adaptado. 

Toda sociedade passa por transformações nas suas relações de maneira abrupta ou em um longo 

processo histórico-social. Muitos sociólogos afirmam que essas mudanças são necessárias ao 

reordenamento das interações. Essas são causadas por muitos aspectos classificados como naturais 

ou socioculturais. No texto, percebe-se uma dessas causas de mudança social. 

Sobre essa causa, é correto afirmar que 

a) é determinada por cataclismos naturais, que alteram, de maneira permanente ou provisória, a 

organização e as estruturas das relações sociais no grupo. 

b) tem origem em aspectos biológicos e trouxe profundas transformações nas sociedades coloniais 

do século XV, pois o contato do nativo com as epidemias e microrganismos circulantes na Europa 

provocou aumento da mortalidade de populações tribais. 

c) é parte da cultura de uma sociedade e pode ser definida como o conhecimento da manipulação 

do meio físico, que contribui com a manutenção dos grupos sociais. 

d) nas sociedades antigas, a ausência dessa causa provocou a extinção da cultura desses grupos 

humanos, como na sociedade egípcia. 

e) ela se desenvolveu no século XVIII, com as Grandes Navegações, pois, antes desse período, a 

humanidade possuía uma visão restrita de mudança de suas condições sociais por meio de sua 

relação com a natureza e com os outros sociais humanos. 
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5. Nosso conhecimento científico “está começando a nos capacitar a interferir diretamente nas bases 

biológicas ou psicológicas da motivação humana, por meio de drogas ou por seleção ou engenharia 

genética, ou usando dispositivos externos que interferem no cérebro ou nos processos de 

aprendizagem”, escreveram recentemente os filósofos Julian Savulescu e Ingmar Persson. […] James 

Hughes, especialista em bioética […], defendeu o aprimoramento moral, afirmando que ele deve ser 

voluntário e não coercitivo. “Com a ajuda da ciência, poderemos descobrir nossos caminhos para a 

felicidade e virtude proporcionadas pela tecnologia”. 
Hillary Rosner. “Seria bom viver para sempre?” Disponível em: <www.sciam.com.br>, outubro de 2016. 

As possibilidades tecnológicas descritas no texto permitem afirmar que 

a) o aprimoramento visado pelos pesquisadores desvaloriza o progresso técnico no campo 

neurocientífico. 

b) tais interferências técnicas somente seriam possibilitadas sob um regime político totalitário. 

c) ideais espiritualistas de meditação permitem concentração intensa da mente. 

d) o caráter voluntário dos experimentos elimina a existência de controvérsias de natureza ética. 

e) os recursos científicos estão direcionados ao aperfeiçoamento técnico da espécie humana. 

 

 

6. As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais 

contemporâneas e contribuem para a maior integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre 

as alterações nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é correto 

afirmar: 

a) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as substituíram por 

encontros presenciais realizados por meio da rede mundial de computadores. 

b) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de comunicação consolidam a 

cultura popular em detrimento da cultura de massa e da indústria cultural. 

c) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos sociais tradicionalmente 

vinculados ao capitalismo, o que intensifica o uso convencional dos serviços dos correios. 

d) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de mídias eletrônicas, e isso 

causou o afastamento das pessoas das lutas por causas sociais mais amplas. 

e) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas nas ações coletivas de 

pessoas envolvidas com as demandas dos movimentos sociais. 
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7. O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história virtual, independente da polêmica causada 

por ele. Em seis dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de espectadores, aproximadamente. 

No primeiro dia na internet, o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes. 

PETRY, A. O mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, n. 12, 2.261. ed. 21 mar. 2012. 

Adaptado. 

A internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais. 

A respeito das formas de expressão de necessidades coletivas no mundo globalizado, assinale a 

alternativa correta. 

a) As ONGs e os novos movimentos sociais têm como característica comum a construção de 

estruturas hierarquizadas e rígidas para a realização das lutas coletivas. 

b) Como toda luta política, a conquista do poder de Estado é o referencial a partir do qual se 

constroem as ações das novas reivindicações coletivas de ONGs e movimentos sociais. 

c) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua importância para as novas lutas coletivas expressas 

pelas ONGs e pelos recentes movimentos sociais. 

d) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos novos sujeitos sociais, os grupos 

sociologicamente minoritários, com um projeto definido e uniforme de construção da sociedade. 

e) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas 

e as práticas que buscam inovar o modo de fazer política.  

 

 

8. Leia o texto a seguir: 

Chamamos de comunidade a uma relação social na medida em que a orientação da ação social – seja 

no caso individual, na média ou no tipo ideal – baseia-se em um sentido de solidariedade: o resultado 

de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes. 
WEBER, Max. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Centauro, 2000. p. 71. 

Esse conceito sociológico é importante para se compreender a formação das comunidades virtuais 

(Orkut, Facebook, Twitter etc.), que se constituem em agrupamentos humanos formados no 

ciberespaço. Sobre esse assunto, qual das alternativas contém um aspecto do conceito de 

comunidade que não pode ser aplicado à formação de agregados virtuais? 

a) Ligação ao sentimento de comunidade. 

b) Atitude cooperativa. 

c) Forma própria de comunicação. 

d) Emergência de um projeto comum. 

e) Pertencimento territorial. 
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9. Leia o poema a seguir: 

A internet é uma grande teia 

Onde estamos todos plugados 

Com propósitos variados; 

(Às vezes, propósito algum...) 

 

A poesia é uma grande teia, 

E por ela os apaixonados 

Acabam sempre interligados; 

(Com alguma coisa incomum...) 

 

Se um desses poetas da web 

A um outro poeta recebe 

[...], 

 

Logo todos querem ser parte 

Do grupo que promove a arte: 

Da nossa "nação-poesia"! 
PEKA, Ederson. Adaptado. 

 

O texto faz referência ao meio usado pelas pessoas para serem estabelecidas associações com 

objetivos bem definidos. 

Todas as alternativas a seguir apresentam uma característica dessa forma de vínculo entre os 

indivíduos, exceto 

a) homogeneidade. 

b) pequenez. 

c) autossuficiência. 

d) nitidez. 

e) hierarquização. 
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10. Leia o texto a seguir: 

O desenvolvimento da indústria cultural no Brasil ocorreu paralelamente ao desenvolvimento 

econômico e teve como marco a introdução do rádio, na década de 1920, da televisão, na década de 

1950, e, recentemente, nos anos de 1990, da internet. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 190. 

Acerca do assunto tratado no trecho apresentado, assinale a alternativa correta. 

a) A indústria cultural no Brasil é homogênea por causa da conscientização da população. 

b) As novelas da televisão brasileira são instrumentos de alienação da indústria cultural, pois levam 

os espectadores a desejarem bens materiais fora de sua realidade social. 

c) A população brasileira é influenciada pelo cinema, pois todos têm acesso a esse instrumento de 

produção cultural. 

d) A televisão é o meio de comunicação com menor poder de alienação no Brasil. 

e) A publicidade das empresas brasileiras funciona como um informativo sobre produtos oferecidos 

no mercado consumidor. O objetivo desse instrumento é criar um sujeito crítico e reflexivo que 

combata a alienação cultural. 

 



 
 

 

 

10 

Filosofia / Sociologia 

 

Gabarito 

 

1. B 

A globalização, em vez de estimular as relações culturais, criou algo que Catells chamou de sociedade 

em rede. Neste tipo de sociedade as pessoas deslocam-se pelos locais mais distantes, mas sempre 

encontrando o mesmo tipo de espaço, pessoas e relações sociais que têm em seu ponto de origem. 

Surge um novo tipo de etnocentrismo, o do cidadão global, que apesar de percorrer o mundo só 

consegue enxergá-lo dentro de uma ótica limitada e cosmopolita, baseada na vivência de hotéis, 

aeroportos, shoppings e escritórios, iguais em todos os lugares. A alternativa que corresponde a isto é 

a B. 

 

2. B 

A indústria de mídia no Brasil possui historicamente forte centralização. Poucos grupos no país 

controlam praticamente toda a produção jornalística e cultural (com grande prevalência da TV como 

meio básico de informação), o que lhes confere forte poder político e social. As alternativas que melhor 

demonstram isso são a I e a III. 

 

3. A 

Os meios de informação e, por conseguinte, a informação gerada são mecanismos por meio dos quais 

se obtém ou se amplia o poder no Estado. Ao mesmo tempo, são também criadores de vontades e de 

desejos nas pessoas ao sinalizar um tipo específico de mundo a ser almejado. 

A alternativa A está correta, pois o Brasil, tendo uma história de governos autoritários, tornou-se um 

país de forte viés autoritarista. 

A alternativa B está incorreta porque a produção da arte em escala industrial contribuiu para sua 

banalização. 

A alternativa C está incorreta porque a televisão, na verdade, é uma difusora das propagandas. 

A alternativa D está incorreta porque os meios de comunicação pertencem a grupos dominantes e 

podem difundir conteúdos de acordo com suas vontades. 

A alternativa E está incorreta porque a cultura de massa acaba por destruir a ideologia de classe nas 

pessoas, contribuindo para a alienação política. 

Portanto, a alternativa correta é a A. 

 

4. C 

A causa apontada no texto é a internet, uma nova tecnologia que aumentou as possibilidades de 

interação entre as pessoas e criou também novas possibilidades para a comunicação de massa, 

acontecendo mudanças sociais por motivos de origem sociocultural. 

a) e b) Incorretas. A internet não tem ligação com elementos naturais ou biológicos, mas sim com a 

técnica humana. 

c) Correta. Atribui a mudança social a elementos culturais da sociedade, tal qual acontece com o 

contexto da internet. 

d) Incorreta. Existia comunicação nas sociedades antigas, ainda que de modo diverso. 

e) Incorreta. As Grandes Navegações ocorreram no século XVI e, novamente, são retomadas questões 

afeitas à natureza e não às relações sociais.  
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5. E 

O texto do enunciado permite discutir sobre as descobertas recentes no campo tecnológico 

direcionadas ao aperfeiçoamento técnico da espécie humana. Por meio de dispositivos externos, os 

caminhos para buscar a felicidade e o bem-estar poderão ser percorridos mais facilmente. 

 

6. E 

a) Incorreta. As pessoas continuam a usar largamente as redes sociais. 

b) Incorreta. A cultura popular continua a ter dificuldade de se afirmar frente à cultura de massa e a 

indústria cultural. 

c) Incorreta. A violência urbana não tem papel inibidor nas redes e grupos sociais, muitos dos quais 

acabam se formando justamente por conta dela. 

d) Incorreta. Tanto a educação quanto a religião encontram seu espaço nas mídias eletrônicas, que 

atualmente são um novo espaço para estas discussões. 

e) Correta. As novas tecnologias têm ampliado o papel das redes sociais na organização de eventos 

relativos a demandas sociais, em muitos casos com mais efetividade que os modos tradicionais 

de mobilização. 

 

7. E 

(Resolução oficial) 

a) Incorreta. A emergência dos novos movimentos sociais e, posteriormente, das ONGs, foi 

caracterizada especialmente pela organização de estruturas de poder relativamente 

horizontalizadas e fluidas, em comparação com as antigas formas de lutas coletivas. A redução 

das hierarquias e a fluidez das mesmas estão entre as razões para se falar sobre um novo modo 

de fazer política. 

b) Incorreta. A conquista do poder estatal diz respeito aos partidos políticos. Os novos movimentos 

sociais e as ONGs, diferentemente, buscam ampliar a noção de política para além do Estado, e suas 

reivindicações condensam tal perspectiva, como se observa, por exemplo, nos movimentos de 

contracultura. Os referenciais culturais formam uma importante base a partir da qual se 

configuram os novos sujeitos, o que é parte integrante das teorizações sobre os novos movimentos 

sociais. 

c) Incorreta. Apesar de uma marcante presença das questões culturais nas novas lutas coletivas, os 

novos sujeitos não descartam as reivindicações associadas ao trabalho. Considerem-se, por 

exemplo, as demandas das mulheres, dos negros e dos gays ligadas às lutas pelo direito ao 

trabalho decente. 

d) Incorreta. O surgimento dos novos sujeitos sociais coloca em questão qualquer pretensão de um 

projeto definido e uniforme de construção da sociedade. Diferentemente das pretensões 

hegemônicas, o político define-se pela diversificação, ou fragmentação, dos projetos e dos ideais 

de sociedade. 

e) Correta. Em comparação com os modos tradicionais de fazer política, por exemplo, por intermédio 

dos partidos políticos, o ativismo das ONGs e dos movimentos sociais possibilita ampla 

diversificação da agenda e das práticas políticas. Essa diversificação é favorecida, nos últimos 

anos, pela difusão do uso das redes virtuais. O tema da reportagem é um exemplo desse atual 

estado das ações coletivas.  
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8. E 

Nos agregados virtuais não existe o pertencimento territorial como regra, ainda que possa acontecer 

como fato. 

As outras quatro alternativas estão presentes na composição das comunidades virtuais, à semelhança 

das características presentes nas comunidades tradicionais estudadas por Weber. 

 

9. E 

O exemplo apresentado na poesia coloca todos os participantes em situação de igualdade no grupo dos 

poetas do ciberespaço, portanto não há hierarquização. 

As demais características estão presentes no grupo, associadas respectivamente à semelhança entre 

os membros (homogeneidade), tamanho do grupo (pequenez), gestão independente (autossuficiência) 

e visibilidade (nitidez). 

 

10. B 

a) Incorreta. A população brasileira tem níveis de cultura e educação muito variados. Por conta disso, 

a indústria cultural é bastante heterogênea. 

b) Correta. As novelas apresentam um padrão de cultura e comportamento que gera desejos em 

camadas sociais que não possuem acesso a muitos dos bens exibidos nas produções. 

c) Incorreta. O cinema não alcança igualmente todas as regiões do país. 

d) Incorreta. A televisão, devido a seu maior alcance, é um dos meios de comunicação com a maior 

capacidade de alienar no país. 

e) Incorreta. A publicidade tem o objetivo de criar desejos de consumo nas pessoas para que mais e 

mais produtos sejam vendidos, não entrando no debate a questão de eles serem ou não 

necessários. 
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