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Coordenação endócrina: pâncreas, adrenais e gônadas 

 

Resumo 

 

Pâncreas 

 

Disponível em: <http://images.onhealth.com/images/slideshow/pancreatic_cancer_s2_illustration.jpg>. 

O pâncreas é uma glândula mista, formada por uma porção exócrina e endócrina.  

A porção exócrina é responsável pela síntese do suco pancreático, que possui enzimas digestivas e bicarbonato. 

Já a porção endócrina é responsável pela regulação da glicemia (glicose sanguínea), por meio da secreção dos 

hormônios insulina e glucagon. 

A insulina é produzida pelas células Beta, enquanto o glucagon, pelas células Alfa (GA-BI). O conjunto dessas 

células forma a ilhota de Langerhans. 

A insulina é responsável pela diminuição da glicose do sangue após a alimentação, fazendo com que ela entre 

nas células para gerar ATP ou para ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. 

O glucagon atua no período de jejum, induzindo o aumento da glicose sanguínea pela quebra do glicogênio 

hepático e pela gliconeogênese. 

 

Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg> 

http://images.onhealth.com/images/slideshow/pancreatic_cancer_s2_illustration.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg
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A deficiência de insulina é conhecida como diabetes mellitus, que possui dois tipos: 

Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que leva à destruição das células Beta pancreáticas, fazendo com que 

se perca a capacidade de produzir insulina. 

Diabetes tipo 2 é a forma mais comum, em que ocorre uma resistência à insulina. Isso significa que os tecidos 

diminuem a resposta a esse hormônio, fazendo com que haja a necessidade de maior produção pelo pâncreas, 

até o momento no qual as células Beta entrem em fadiga e reduzem, por fim, a síntese de insulina.  

 

Adrenais 

Também chamadas de suprarrenais, são responsáveis pela produção de adrenalina, mineralocorticoides 

(aldosterona) e glicocorticoides (cortisol). 

A adrenalina estimula o sistema simpático, preparando o organismo para “luta ou fuga”. 

A aldosterona age nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e água.  

O cortisol é conhecido como “hormônio do estresse”, agindo de forma contrária à insulina, de modo a aumentar 

a glicemia. 

 

Disponível em: https://static.wixstatic.com/media/4fe522_ab14299629c1450a9c36fa5368c91aea.jpg_srz_277_420_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz. 

 
Gônadas 
São os testículos no sexo masculino e os ovários no sexo feminino.  

São responsáveis pela produção dos gametas óvulo e espermatozoide.  

Ainda, atuam no sistema endócrino pela produção dos hormônios sexuais, a partir do estímulo hipofisário pelo 

LH e FSH. Isso estimula a síntese da testosterona no homem e o estrogênio e a progesterona na mulher 
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Ciclo menstrual 

 

Disponível em: <https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-638.jpg?cb=1406380220>. 

 

Os hormônios envolvidos são: 

Produzidos na hipófise 

FSH: atua na maturação dos folículos 

LH: promove a ovulação 

 

Produzidos nos ovários 

Estrogênio: responsável pelos caracteres secundários femininos e pela proliferação endometrial (que descama 

na menstruação) 

Progesterona: prepara o corpo da mulher para uma possível gestação e, caso ocorra, atua para mantê-la. 

 

Fases 
Durante a menstruação referente ao ciclo anterior, há elevação do FSH produzido pela hipófise. Esse hormônio 

estimula alguns poucos folículos ovarianos a se amadurecerem. Nesse processo, ocorre a liberação de 

estrogênio.  

Esse estrogênio faz um feedback na hipófise. Inicialmente, faz um feedback negativo, reduzindo os hormônios 

hipofisários. Entretanto, quando aumenta muito sua concentração, faz um feedback positivo na hipófise, 

levando ao pico de LH. Esse pico promove a ovulação aproximadamente no 14º dia do ciclo. 

Das células que restaram do folículo após a ovulação, forma-se o corpo lúteo, responsável pela produção de 

estrogênio e de progesterona.  

No entanto, se não houve fecundação, o corpo lúteo possui um certo tempo de atuação, involuindo para o corpo 

albicans. Isso provoca a queda repentina dos hormônios ovarianos, levando à descamação do endométrio, 

conhecida como menstruação.  

https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-638.jpg?cb=1406380220
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A partir disso, o ciclo se refaz.  

Caso haja a fusão dos gametas, o embrião passa a produzir HCG, fundamental para que não ocorra a 

menstruação, que levaria a sua eliminação. Esse hormônio aumenta o tempo de vida do corpo lúteo produtor 

de progesterona para aproximadamente 3 meses. Após esse período, a placenta se torna responsável pela 

produção dos hormônios que mantém a gravidez. 
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Exercícios 

 

1. A adrenalina é extremamente importante para a sobrevivência de muitos organismos em variadas 

situações de estresse. Sobre este hormônio, podemos afirmar:  

a) É produzido pelas glândulas supra-renais e intervém na função glicogênica do fígado. 

b) É produzido pela hipófise e produz taquicardia e eriçamento de pelos.  

c) É produzido pela mesma glândula exócrina que produz a sudorese.  

d) É produzido pela hipófise e intervém na velocidade dos movimentos musculares.  

e) É produzido pelo timo e provoca uma redução na velocidade dos atos reflexos. 

 

 

2. Relacione a afirmação com o gráfico. 
O glucagon tem efeito inverso ao da insulina, aumentando o nível de glicose no sangue, pois atua 
estimulando a transformação de glicogênio em glicose no fígado. 

 
Os dados para construção do gráfico foram registrados a partir do instante zero, quando a pessoa ingeriu 
50 mL de solução glicosada. Podemos afirmar que, no momento: 

a) B, a taxa de glucagon é baixa nas pessoas normais. 

b) B, a taxa de glucagon é alta nas pessoas normais. 

c) C, a taxa de glicose é baixa em decorrência da diminuição de glucagon ou do consumo metabólico. 

d) A, a taxa de glicose é baixa em decorrência do aumento da taxa de glucagon ou do consumo 

metabólico. 

e) A, a taxa de glucagon é alta porque a de glicose está normal. 
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3. Força artificial. Dois ídolos são pegos usando testosterona e mostram que doping é regra, não exceção. 

Dois casos de doping envolvendo ídolos americanos chamaram a atenção não apenas pela fama dos 

acusados, mas também pela substância detectada nos exames de ambos: a testosterona.  
A presença de testosterona no organismo dos atletas pode ser considerada doping. Veja, 09.08.2006 

 

a) quando em atletas homens na idade adulta, pois ela é produzida e só pode ser detectada no 

organismo no início da puberdade.  

b) apenas quando em atletas mulheres, uma vez que o organismo feminino não a produz.  

c) apenas quando em atletas homens, uma vez que o organismo masculino não a produz.  

d) quando em atletas homens ou mulheres, caso sua concentração esteja muito acima da normal.  

e) se for detectada em qualquer concentração no organismo, pois assim que é produzida pela tireoide, 

é imediatamente metabolizada.  

 

 

4. A figura mostra os níveis de progesterona no sangue de uma mulher, ao longo de 90 dias. Pode-se afirmar 

que as setas A e B indicam, respectivamente, 

 
a) início de uma gravidez e interrupção dessa gravidez. 

b) interrupção de uma gravidez e início de uma nova gravidez.  

c) início do ciclo menstrual e término desse ciclo menstrual.  

d) término do ciclo menstrual e início de um novo ciclo menstrual.  

e) ovulação e menstruação. 

 

 

5. No diabetes melito, há dificuldade em facilitar a entrada de glicose nas células, o que resulta em 

hiperglicemia sanguínea. Há dois tipos de diabetes melito. No tipo I, ocorre destruição das células 

responsáveis pela produção de insulina, enquanto no tipo II as células do corpo deixam de responder à 

ação desse hormônio, ainda que a sua produção seja normal. Assinale a alternativa correta.  
a) No diabetes tipo I, as células destruídas se situam no córtex da supra-renal.  

b) Os indivíduos com diabetes tipo II necessitam de injeções diárias de insulina.  

c) A glicemia sanguínea é controlada principalmente pelo sistema nervoso autônomo, responsável 

pela liberação de adrenalina.  

d) A manutenção de altos níveis de glicose no sangue provoca sintomas como hipertensão arterial, 

sede constante e aumento na produção de urina. 

e) Se os níveis de glicose no sangue permanecem altos, o metabolismo celular aumenta.  
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6. As pílulas estão entre os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres, apesar de seus 

possíveis riscos à saúde. Normalmente, elas contêm uma combinação de substâncias sintéticas 

análogas ao estrógeno e à progesterona e, se tomadas regularmente, as taxas desses hormônios se 

mantêm elevadas no sangue, impedindo a gravidez. Isso ocorre porque os hormônios contidos na pílula  

a) impedem a elevação das taxas de FSH e LH, que são hormônios hipofisários que desencadeiam a 

ovulação.  

b) impedem a nidação, uma vez que estimulam a descamação do endométrio.  

c) reduzem as taxas do hormônio gonadotrofina coriônica, responsável pela manutenção da gravidez. 

d) regulam o ciclo da mulher, permitindo que ela saiba exatamente quando vai ovular e, dessa forma, 

evitando relações nesse período.  

e) impedem o desenvolvimento do feto, funcionando como método contraceptivo de emergência.  

 

 

7. Os esportes radicais são atividades muito difundidas entre os jovens e têm recebido crescente atenção 

da mídia, inclusive com veiculação pela televisão. Uma característica deles, utilizada na sua propaganda, 

é a capacidade de induzir um aumento na produção de adrenalina nos participantes. Indique a alternativa 

que descreve corretamente o local de produção e a ação da adrenalina. 

a) Pâncreas – vasoconstrição, sudorese e elevação do nível de açúcar no sangue. 

b) Hipófise – vasodilatação, aumento na freqüência dos batimentos cardíacos e dilatação de pupilas e 

brônquios. 

c) Supra-renais – vasodilatação, sudorese e dilatação das pupilas. 

d) Hipófise – redução no volume sanguíneo, redução na pressão sanguínea sistêmica e elevação do 

nível de açúcar no sangue. 

e) Supra-renais – vasoconstrição, aumento na freqüência dos batimentos cardíacos e elevação do 

nível de açúcar no sangue.e) Diminui porque os parasitas não influem sobre o número de indivíduos 

X. 

 

 

8. O hormônio insulina, que é produzido pelo pâncreas, tem sua função relacionada com a entrada de açúcar 

nas células. Nas pessoas diabéticas, o pâncreas, ou não produz, ou produz muito pouca insulina e, então, 

essas pessoas têm que administrar insulina via intravenosa. A administração oral de insulina pelos 

diabéticos não resolve o problema porque: 

a) sendo um lipídio, perde a sua ação durante a digestão. 

b) sendo uma proteína, seria quebrada no processo digestivo e não poderia mais ser construída pelo 

organismo. 

c) sendo um carboidrato, vai ser digerido e convertido em energia. 

d) sendo uma enzima, perde sua função catalítica devido ao pH ácido do estômago. 

e) sendo uma substância não digerível, vai ser eliminada pelo organismo. 
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9. Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente 

distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o 

risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de 

desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os 

produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio.  

Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?  

a) Hipófise. 

b) Tireoide. 

c) Pâncreas. 

d) Suprarrenal. 

e) Paratireoide. 

 

 

10. Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos 

dois tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação 

da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insipidus é caracterizado 

por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), 

secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. 

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por 

diabetes insipidus? 

a) Alta taxa de glicose no sangue. 

b) Aumento da pressão arterial. 

c) Ganho de massa corporal. 

d) Anemia crônica. 

e) Desidratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

Gabarito 

 

1. A 

A adrenalina é secretada pelas adrenais ou supra-renais e está relacionada a ação de luta ou fuga, podendo 

ser determinante para a sobrevivência de um indivíduo. 

 

2. A 

No tempo B a taxa de insulina é alta. Como dito na afirmação da questão, o glucagon atua de maneira 

inversa à insulina, logo quando ela está alta, a taxa de glucagon está baixa. 

 

3. D 

O nível de testosterona acima do normal em homens e mulheres pode conferir vantagens em relação aos 

demais concorrentes no esporte. 

 

4. A 

O nível alto de progesterona mostra o início da gravidez na mulher, pois a progesterona ajuda a nidação do 

embrião. A queda abrupta deste hormônio ao longo de 90 dias mostra que houve uma interrupção da 

gravidez. 

 

5. D 

Em ambas as diabetes apresentadas, ocorre o aumento do nível de glicose no sangue que acarreta na 

hipertensão arterial, sede constante e aumento na produção de urina. 

 

6. A 

Com o aumento da progesterona e estrogênio, há a inibição do FSH e LH e consequentemente não há 

ovulação. 

 

7. E 

As supra-renais ou adrenais produzem adrenalina que atua em situações de estresse como a luta ou fuga. 

 

8. B 

A insulina é um hormônio de origem proteica e sua ingestão via oral acarretaria na digestão desta molécula 

em aminoácidos. 

 

9. B 

O iodo é fundamental para a função da glândula tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, envolvidos no 

metabolismo corporal. (hormônio, endócrino, tireóide, iodo, T3 e T4). 

 

10. E 

A falta de ADH ou sua não-atuação caracteriza a diabetes insipidus, cuja característica é a micção contínua 

e volumosa, pois o ADH é o hormônio responsável pela reabsorção de água nos néfrons, através da abertura 

das aquaporinas. Como a reabsorção é baixa, o volume urinário aumenta, caracterizando uma desidratação. 
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Fitormônios 
 

 

Resumo 

 

Assim como os animais, as plantas também apresentam substâncias responsáveis por seu desenvolvimento 

e crescimento. Essas substâncias, os hormônios, atuam em pequenas quantidades modificando o 

funcionamento de células específicas. Esses hormônios vegetais também podem ser chamados de 

fitormônios. 

Atualmente, os hormônios vegetais são classificados em 5 grupos:  

• Auxina → controlam o crescimento, promovem a germinação de sementes e desenvolvimento dos ovários 
das flores. Ajuda no estiolamento (crescimento vertical das plantas) 

• Giberelina → importantes também no crescimento, agindo no crescimento das raízes e estimula junto 
com a auxina o desenvolvimento do ovário em frutos. É muito utilizado pelos agricultores para produção 
de frutos partenocárpicos (frutos sem sementes) 

• Citocinina → aumentam a divisão celular, regenerando partes lesionadas da planta e auxiliando no 
crescimento 

• Ácido abscísico → promove o fechamento estomatal em casos de estresse hídrico (evita a perda de 
água), inibe a germinação de sementes 

• Etileno → um hormônio gasoso que ajuda no processo de maturação dos frutos. Também está 
relacionado a abscisão foliar (queda das folhas) 

 

Fitocromos 

São pigmentos que estão relacionados ao relógio biológico das plantas, controlando a floração das plantas e 

o estiolamento. Eles também promovem a germinação de sementes. São divididos em Fotocromo R e F. Ao 

longo do dia o Fitocromo R é convertido em Fitocromo F. Durante a noite o Fitocromo F é convertido em 

Fitocromo R. Assim, podemos classificar as plantas em relação a sua floração em plantas de dia longo e dia 

curto. 

 

Fototropismo e Geotropismo 

Esses dois fatores vão estar relacionados a auxina. baixas concentrações de auxina estimulam o crescimento 

da raiz e altas concentrações estimulam o crescimento do caule e inibe o crescimento da raiz. 
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As auxinas sempre tenderão a se deslocar onde não existe luz, portanto em um experimento onde a raiz e o 

caule são expostos a luz, o caule tenderá a sempre estar em busca da luz (fototropismo positivo), enquanto 

que a raiz tenderá sempre a se afastar da luz (fototropismo negativo).  

 

 
 

Em relação a gravidade, a auxina tenderá a se depositar no lado inferior da planta, causando um geotropismo 

negativo no caule, pois ele irá contra a ação da gravidade. Já em relação a raiz apresentará um geotropismo 

positivo tendo em vista que irá a favor da ação da gravidade. 
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Exercícios 

 

1. Os frutos de exportação devem chegar ao destino saudáveis e perfeitos. Para evitar seu 

amadurecimento antes de chegar ao destino, devem ser colocados em ambientes com baixa 

temperatura na presença de CO2, evitando com isso a liberação do seguinte hormônio responsável pelo 

amadurecimento:  

a) auxina  

b) giberelina  

c) etileno  

d) citocinina  

e) ácido abscísico 

 

2. A produção de hormônios vegetais (como a auxina, ligada ao crescimento vegetal) e sua distribuição 

pelo organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que 

buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. 

 

O fato de a planta do experimento crescer na direção horizontal, e não na vertical, pode ser explicado 

pelo argumento de que o giro faz com que a auxina se  

a) distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma 

igual.  

b) acumule na face inferior do caule e, por isso, determine um crescimento maior dessa parte.  

c) concentre na extremidade do caule e, por isso, iniba o crescimento nessa parte.  

d) distribua uniformemente nas faces do caule e, por isso, iniba o crescimento de todas elas.  

e) concentre na face inferior do caule e, por isso, iniba a atividade das gemas laterais. 
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3. Aplicando-se experimentalmente, uma solução de AIA (auxina) no ovário da flor de tomateiro, pode-se 

obter fruto partenocárpico, ou seja, desprovido de semente. Nesse processo:  

a) Promove o amadurecimento dos frutos. 

b) Inibe a floração.  

c) Promove a divisão celular.  

d) Inibe o crescimento do caule.  

e) Promove a queda das folhas 

 

4. Os fitormônios são compostos orgânicos produzidos pelas plantas e que, em pequenas concentrações 

promovem, inibem ou modificam o crescimento vegetal. Com relação ao efeito da citocinina, é correto 

afirmar que:  

a) Promove o amadurecimento dos frutos. 

b) Inibe a floração.  

c) Promove a divisão celular.  

d) Inibe o crescimento do caule.  

e) Promove a queda das folhas 

 

5. Atualmente, são conhecidas cinco categorias de hormônios vegetais que atuam sobre o 

desenvolvimento das plantas. Sabendo-se que esses hormônios têm formas de atuação e funções 

distintas, identifique, entre as alternativas abaixo, aquela que está correta. 

a) As giberelinas são produzidas no meristema apical do caule e inibem as gemas laterais, impedindo 

o surgimento de ramos na planta. 

b) As auxinas são produzidas principalmente nas raízes e estimulam o crescimento de caules e folhas. 

c) Etileno é uma substância líquida, produzida pelas folhas, e desempenha um importante papel no 

crescimento das raízes. 

d) O ácido abscísico atua no crescimento das diferentes partes da planta, bem como exerce um 

importante papel como estimulador na germinação das sementes. 

e) As citocininas, produzidas nas raízes e transportadas pelo xilema para as demais partes da planta, 

estimulam a divisão celular. 
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6. O gráfico a seguir representa o efeito da concentração de auxina (AIA – Ácido Indol-Acético) sobre o 

crescimento de diferentes estruturas de uma planta. 

 

De acordo com esses dados, pode-se afirmar que: 

a) A concentração de auxina, que causa um crescimento ótimo no caule, inibe fortemente o 

crescimento da raiz. 

b) A auxina em grandes concentrações acelera o crescimento radicular. 

c) A mesma concentração de auxina promove crescimento igual e uniforme do caule e da raiz. 

d) A auxina sempre inibe o desenvolvimento das gemas. 

e) O ótimo de concentração de auxina não varia para as diferentes estruturas da planta. 
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7. Foi realizado um experimento envolvendo plantas de dia longo e plantas de dia curto, ambas com 

fotoperíodo crítico de 12h. Essas plantas foram submetidas a três tratamentos diferentes: 

I. 14 h de luz e 10 h de escuro; 

II. 11 h de luz e 13 horas de escuro; 

III. 11 h de luz, 3 h de escuro, flash de luz e 10 h de escuro. 

Com os tratamentos I e III, apenas as plantas de dia longo floresceram; com o tratamento II, floresceram 

apenas as dia curto (ver esquema). Os resultados desse experimento permitem concluir que: 

 

a) a floração é controlada pela duração do período contínuo de luz. 

b) a floração é controlada pela duração do período contínuo de escuro. 

c) a floração independe do período de iluminação. 

d) o flash de luz interfere apenas na floração das plantas de dia curto. 

e) o flash de luz interfere apenas na floração das plantas de dia longo. 

 

8. Ao se fazer uma cerca viva, podam-se os ápices das plantas. Essa técnica, desenvolvida pelos 

agricultores muito antes de se conhecer os hormônios vegetais, consiste em: 

a) Estimular a dominância apical. 

b) Estimular a dormência das gemas laterais. 

c) Estimular a produção de auxina para manter a dominância apical. 

d) Impedir a quebra da dormência das gemas laterais. 

e) Impedir a produção de auxinas pelas gemas apicais, que inibem as gemas laterais. 

 

9. Muitas pessoas cortam folhas de violeta-africana e as enterram parcialmente para que enraízem e 

formem novos indivíduos. Em relação a este fato, é correto afirmar: 

a) Só as gemas na planta adulta produzem auxinas para o enraizamento. 

b) O ácido abscísico é o principal fitormônio envolvido na formação das plantas-filhas. 

c) As giberelinas inibem a dominância apical. 

d) As auxinas estimulam o enraizamento e também o alongamento celular. 

e) Só se formam raízes se a citocinina estiver em concentração elevada. 
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10. Quando o nível de auxina de uma folha baixa acentuadamente, pode-se pressupor que essa folha esteja: 

a) em plena atividade fotossintética; 

b) em estágio de primórdio; 

c) em plena maturação; 

d) entrando na fase de distensão; 

e) atingindo a fase senescente. 
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Gabarito 

 

1. C 

O hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos é o etileno. 

 

2. A 

Deixando a planta em posição horizontal adaptada a um disco giratório, a auxina se distribuirá 

uniformemente pelo caule e pela raiz. Dessa forma, não haverá curvatura. 

 

3. D 

Na partenocarpia, não acontece a fecundação e, portanto, os frutos se desenvolvem sem sementes. O 

fruto partenocárpico pode ser obtido através da injeção de auxina no ovário da flor, que se desenvolverá 

e formará um fruto sem semente. 

 

4. C 

A citocinina é um hormônio que estimula a divisão celular. 

 

5. E 

As citocininas são sintetizadas no ápice radicular, transportadas via xilema e atuam na divisão celular, no 

desenvolvimento das gemas laterais e no atraso da senescência. 

 

6. A 

A concentração de auxina no caule necessária para o seu crescimento é maior que na raiz, assim a alta 

concentração de auxina pode inibir o crescimento da raiz como está no gráfico. 

 

7. B 

A floração é controlada pelo período que a planta permanece no escuro, pois assim a planta de dia curto 

vai possuir maior quantidade de fitocromo R (noite longa) enquanto que a planta de dia longo terá maior 

quantidade de fitocromo F (noite curta). 

 

8. E 

Ao cortar as gemas apicais, ocorre menor produção de auxina, inibindo assim o seu crescimento. 

 

9. D 

As auxinas possuem a função de induzir o estiolamento vegetal, realizando crescimento do caule e da 

raiz. 

 

10. E 

Podemos concluir que a folha está em sua fase senescente, pois a auxina é produzida nos primórdios 

foliares e em folhas jovens. 
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Controle hormonal da digestão 

 

Resumo 

 

A digestão é controlada pelo sistema nervoso autônomo e por hormônios. Estimulado pela visão, cheiro e sabor 

dos alimentos, o sistema nervoso central, através de nervos, estimula as glândulas (salivares, estomacais, 

hormonais) a secretar enzimas que participam do processo da digestão. 

 

Boca 

As glândulas salivares são estimuladas e liberam a enzima ptialina (ou amilase salivar), que começa a digestão 

dos carboidratos.  

 

Estômago 

O sistema digestivo é autorregulador. A grande maioria dos hormônios que controlam as funções do sistema 

digestivo são produzidas e liberadas pelas células da mucosa do estômago e intestino delgado. Estes 

hormônios são liberados na corrente sanguínea, vão até o coração e retornam ao sistema digestivo onde 

estimulam a liberação de dos sucos digestivos e os movimentos dos órgãos. As proteínas começam a ser 

digeridas no estômago e os principais hormônios que controlam a digestão são : 

• Gastrina: estimula a produção de ácido do estômago – ácido clorídrico+pepsina (digestão de proteínas); 

• Secretina: estimula o pâncreas liberando o suco pancreático que é rico em bicarbonato.  

• CCK (colecistocinina): estimula o crescimento celular do pâncreas e a produção de suco pancreático. 

Provoca o esvaziamento da vesícula biliar e estimula a secreção do suco entérico. 
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Sistema Nervoso 

Dois tipos de nervos ajudam a controlar a digestão: 

• Nervos extrínsecos que chegam aos órgãos digestivos da parte não consciente do cérebro ou da medula 

espinhal. Eles liberam um produto chamado acetilcolina e outro chamado adrenalina. A acetilcolina faz com 

que os músculos dos órgãos digestivos se contraiam com maior intensidade , empurrando o bolo alimentar 

e sucos digestivos através do trato digestivo. A acetilcolina também estimula o estômago e pâncreas a 

produzirem mais suco digestivo. A adrenalina relaxa os músculos do estômago e intestino e diminui o fluxo 

sanguíneo nestes órgãos. 

• Nervos intrínsecos. Em forma rede , cobrem a parede do esôfago, estômago, intestino delgado e cólon. São 

estimulados pela distensão da parede dos órgãos pelo alimento. Liberam inúmeras substâncias que 

aceleram ou retardam o movimento da comida ou da produção de sucos digestivos. 

 

É valido lembrar que as substâncias produzidas pelas glândulas anexas (fígado e pâncreas), são liberadas no 

intestino delgado, onde finalizam, junto ao duodeno, a digestão dos alimentos. 

• Pâncreas: libera bicarbonato, responsável por aumentar o pH do bolo alimentar (quimo), que chega ácido 

do estômago; tripsina – ajuda na digestão de proteínas; produz insulina e glucagon – ajuda na regulação 

de glicose no sangue. 

• Fígado: produz a bile (não contém enzimas digestivas), que fica armazenada na vesícula biliar e é 

responsável pela emulsificação das gorduras. 

O alimento, depois de ingerido recebe o nome bolo alimentar, quimo no estômago, quilo no intestino e depois 

fezes. 
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Exercícios 

 

1. As enzimas digestivas que agem sobre os carboidratos atuam 

a) somente na boca. 

b) somente no intestino. 

c) somente no estômago. 

d) na boca e no intestino. 

e) no intestino e no estômago. 

 

 

2. O pâncreas, além da função endócrina, tem função exócrina, secretando suco pancreático para o 

duodeno. O suco pancreático possui enzimas importantes na digestão de proteínas, gorduras e amido. 

Quais são estas enzimas, respectivamente? 

a) pepsina, lípase e amilase. 

b) quimotripsina, lipase e amilase. 

c) tripsina, lípase e maltase. 

d) tripsina, lactase e sacarase. 

e) peptidases, sais biliares e amilase. 

 

 

3. O processo de digestão nos humanos é composto por duas fases: uma mecânica, na qual a correta 

mastigação é essencial, e outra enzimática, controlada por hormônios da digestão. Sobre estes 

hormônios, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. 

a) As gorduras parcialmente digeridas, presentes no quimo, estimulam as células do duodeno a 

liberarem o hormônio secretina, que provoca a eliminação da bile pela vesícula biliar. 

b) A acidez do quimo, que chega ao duodeno, estimula certas células da parede intestinal a liberar, 

especialmente, o hormônio colecistoquinina, que agirá no pâncreas, estimulando-o a liberar, 

principalmente, bicarbonato de sódio. 

c) A secreção do suco gástrico é estimulada por impulsos nervosos e pelo hormônio gastrina, produzido 

no estômago. 

d) A digestão de proteínas inicia-se no estômago e completa-se no duodeno por ação de três proteases 

secretadas pelo pâncreas: enteroquinase, pepsina e procarboxipeptidase. 

 

 

4. O esvaziamento gástrico excessivamente rápido pode levar à formação de uma úlcera duodenal.  
Já a regurgitação do conteúdo duodenal pode contribuir para a formação das úlceras gástricas. 

Em relação à afirmação acima, responda: 

a) A afirmação é verdadeira? Justifique sua resposta. 

b) Comente o controle hormonal da digestão no estômago e no intestino. 
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5. O principal órgão digestivo do ser humano adulto não é o estômago, como muitos equivocadamente 

afirmam, mas sim o intestino. Tal informação é justificada, fisiologicamente, pela presença 

preponderante de uma enzima específica no estômago, responsável pela digestão apenas  

a) de proteínas e lipídeos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre 

a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.  

b) de proteínas e aminoácidos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino 

ocorre a digestão de lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.  

c) inicial de lipídeos, não ocorrendo a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino ocorre a 

digestão de proteínas e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.  

d) inicial de proteínas, ocorrendo também a absorção de água, enquanto no intestino ocorre a digestão 

de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes e água.  

e) de carboidratos e lipídeos, ocorrendo também a absorção de nutrientes e água, enquanto no intestino 

ocorre a digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos, seguida pela absorção de nutrientes. 

 

6.  

I. Início da digestão de amido  

II. Emulsionamento de lipídeos  

III. Absorção de água  

IV. Término da digestão de proteínas 

  

Os eventos da digestão citados acima ocorrem, respectivamente,  

a) no esôfago, no fígado, no intestino grosso e no intestino delgado.  

b) na boca, no pâncreas, no duodeno e no estômago.  

c) na boca, no duodeno, no intestino grosso e no jejuno-íleo.  

d) no estômago, no fígado, no pâncreas e no intestino grosso. 

 

 

7. Ao ingerir um lanche composto de pão e carne, 

a) a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da tripsina, e a da carne inicia-se do duodeno, 

onde as proteínas são quebradas com a ação da bile. 

b) a digestão química do pão inicia-se no estômago, onde o amido é quebrado pela ação do suco 

gástrico, e a da carne inicia-se na boca, com a ação pepsina. 

c) a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da pepsina, e a da carne inicia-se no intestino 

delgado, com a ação da bile, que é produzida no fígado. 

d) a digestão química do pão e da carne inicia-se no estômago pela ação da bile e da ptialina, 

respectivamente; a enzima pepsina, no duodeno, completa a digestão. 

e) a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da ptialina, e a da carne inicia-se no 

estômago, onde as proteínas são quebradas pela ação do suco gástrico. 
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8. Na praça de alimentação de um “Shopping Center”, um jovem casal resolveu lanchar. O rapaz comeu um 

sanduíche de carne bovina, ovo frito, bacon e queijo e tomou um refrigerante. A moça comeu um pedaço 

de pizza de rúcula e tomou suco natural. 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que indica as corretas. 

I. O pão do sanduíche do rapaz começou a ser digerido quimicamente no estômago. 

II. O processo digestivo da refeição da moça teve início na boca, pois era rica em carboidratos. 

III. O rapaz necessitou de maiores quantidades de pepsina e tripsina para concluir a sua digestão. 

IV. O intestino delgado não é o local que ocorre o final da digestão das proteínas, lipídios e carboidratos. 

 

a) I e III. 

b) I, III e IV. 

c) II e III. 

d) II, III e IV. 

e) III e IV. 

 

 

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

ingeridas na alimentação e é eliminada pelas fezes. 

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

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

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

organismo? Justifique. 

 
 

10. Apenas as moléculas mais simples dos alimentos podem ser eficientemente absorvidas pelo intestino. 

Assim, a maior parte dos alimentos ingeridos, para ser aproveitada pelo corpo, precisa ser quimicamente 

processada por hidrólise. O quadro a seguir relaciona algumas propriedades de quatro classes de 

hidrolases encontradas na cavidade do tubo digestório, todas com faixa de pH ideal entre 7,0 e 8,0. 
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Gabarito 

 

1. D 

O início da digestão dos carboidratos ocorre na boca com a enzima ptialina ou amilase salivar, que quebra 

o amido em maltose. Entretanto, a maior parte da digestão dos carboidratos acontece no intestino delgado. 

  

2. B 

As enzimas mencionadas são: 

Quimotripsina: é uma enzima proteolítica, que age sobre proteínas. 

Lipase: participa do processo de digestão agindo sobre os lipídios. 

Amilase: atua sobre o amido que não foi quebrado na boca em moléculas mais simples. 

  

3. C 

A chegada de HCl ao intestino delgado o estimula a secretar o hormônio secretina, o qual estimula a 

secreção do suco pancreático, contendo bicarbonato; a chegada de gorduras no intestino delgado o 

estimula a produzir pancreozimina (colecistocinina); a digestão das proteínas começa no estômago, que 

devido a presença de ácido clorídrico, desnatura as proteínas. Com isso, as cadeias proteolíticas perdem a 

forma e ficam mais acessíveis ao ataque das enzimas. A enzima pepsina transforma as proteínas em 

moléculas menores, hidrolisando as ligações peptídicas. No intestino delgado as proteínas sofrem a ação 

das enzimas produzidas pelo pâncreas (tripsina, quimotripsina, elastase e carboxipolipeptidase). 

 

4.  

a) A primeira afirmativa sim, pois, o conteúdo estomacal é muito ácido e, assim, pode haver formação de 

feridas na mucosa duodenal pela ação do suco gástrico, rico em HCl. 

A segunda afirmativa é falsa, pois, o conteúdo duodenal tem caráter básico, devido à presença de 

bicarbonato presente no suco pancreático que é lançado no duodeno. 

b) A chegada do bolo alimentar ao estômago estimula a secreção de gastrina, hormônio produzido pela 

parede estomacal. Esse hormônio estimula a secreção de HCl pelo estômago, além de aumentar a 

motilidade gástrica. 

A chegada de HCl ao intestino delgado o estimula a secretar o hormônio secretina, o qual estimula a 

secreção do suco pancreático, contendo bicarbonato. Além disso, inibe a motilidade estomacal. 

A chegada de gorduras e peptonas no intestino delgado o estimula a produzir pancreozimina 

(colecistocinina). Esse hormônio estimula a liberação de enzimas pancreáticas e, também, estimula a 

liberação de bile pela vesícula biliar. 

A presença de gorduras no duodeno também estimula a produção de enterogastronas pelo intestino 

delgado, hormônio que inibe a motilidade gástrica. 

 

5. D 

No estômago acontece apenas o início da digestão das proteínas, além da absorção de água. Já no 

intestino delgado, ocorre a digestão das proteínas, lipídios e carboidratos. Depois, a água é novamente 

absorvida no intestino grosso. 
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6. C 

I. O início da digestão do amido ocorre na boca, com ação da enzima amilase salivar ou ptialina. 

II. O emulsionamento de lipídios acontece no duodeno, em virtude da liberação da bile proveniente da 

vesícula biliar. 

III. A absorção de água ocorre no intestino grosso. 

IV. O término da digestão de proteínas acontece nas porções finais do intestino delgado, chamadas de 

jejuno e íleo. 

 

7. E 

O pão é um carboidrato. Os carboidratos começam a ser digeridos na boca, através das enzimas das 

glândulas salivares. Já a carne, que é uma proteína, começa a ser digerida no estômago, em pH ácido e 

termina sua digestão no intestino delgado. 

 

8. C 

O pão é um carboidrato e começa a ser digerido na boca; pizza também é um carboidrato, tendo o seu início 

da digestão na boca; o rapaz ingeriu uma quantidade de proteínas alta, como a carne bovina. Proteínas 

começam a ser digeridas no estômago e acabam no intestino pelas enzimas pepsina (presentes no 

estômago) e tripsina (intestino); o intestino delgado, mais precisamente no duodeno, é o local final da 

digestão. 

 

9.  

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

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

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

 

10. Classe A - enzima: amilase salivar (ptialina) ou amilase pancreática (amilopsina); produto: maltose. 

Classe B - enzima: tripsina, quimotripsina ou peptidases; produtos: peptídios e aminoácidos. 

Classe C - enzima: lactase; produtos: glicose e galactose. 

Classe D - enzima: lipase pancreática; produtos: di e monoacil gliceróis, ácidos graxos e glicerol. 
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Bauman 

 

Resumo 

 

Um dos mais importantes sociólogos da história, Zygmunt Bauman teve como principal objetivo 

compreender as especificidade da sociedade contemporânea. Com efeito, em seu entendimento, as teorias 

tradicionais de sociólogos com Marx e Weber, ainda que úteis para explicar as origens do capitalismo e o 

início do processo de modernização, não são capazes de dar conta da explicação do mundo social de hoje, 

do capitalismo globalizado, da sociedade de espetáculo e de consumo. 

 Na perspectiva baumaniana, o que sintetiza o mundo em que vivemos é a liquidez das relações 

sociais, daí ele chamar nossa época de Modernidade Líquida. Tal liquidez  consiste  em uma espécie de 

cultura do descartável, onde tudo se torna fluido, volátil, impermanente. Os valores substanciais e tradicionais 

tendem a se enfraquecer, bem como o senso comunitário, enquanto o individualismo e as novas modalidades 

de interação social ganhar força. 

 A Modernidade Líquida, como dito, se manifesta nos mais diversos aspectos da vida social. No campo 

do trabalho, por exemplo, ela se mostra na presença cada vez mais intensa da tecnologia nas empresas e na 

consequente desvalorização dos elementos humanos, que passam a ser submetidos mais frequentemente a 

relações trabalhistas impessoais e puramente mercadológicas. Também no campo econômico, o 

consumismo é um exemplo da liquidez das relações humanas: produtos que até o ano passado eram 

considerados de última geração hoje são vistos como obsoletos e o hábito do consumo desenfreado é visto 

como uma necessidade vital. 

 No campo das relações amorosas, a liquidez se manifesta, por exemplo, na raridade cada vez mais 

de vínculos matrimoniais de vida inteira, no número crescente de divórcios e recasamentos, nas modalidades 

de união que não envolvem compromisso fixo (sexo livre, relacionamento aberto, poliamor, etc.). Igualmente, 

no campo dos valores morais e da vivência religiosa, a fluidez é nítida. Mostra-se, por exemplo, no 

enfraquecimento das concepções tradicionais, que não conseguem mais se obter socialmente, e no 

surgimento de vivências espirituais poucos institucionais ou mesmo não-institucionais (pessoas que 

acreditam em Deus, mas não têm religião; pessoas que têm uma religião, mas não se sentem na obrigação 

de aderir a todos os dogmas e valores da sua tradição espiritual; proliferação de grupos religiosos novos e 

sem vínculos com instituições tradicionais; religiosidade sentimental e carismática; etc.) 
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Exercícios 

 

1. Zygmunt Bauman e Tim May afirmam que a Sociologia “é uma disciplina dinâmica e progressiva, 

produzindo permanentemente novos estudos – o que, aliás, não surpreende, considerando que nossa 

vida muda de várias maneiras e de diferentes momentos” (p. 8). Diante do exposto por esses autores 

contemporâneos e de seus estudos de Sociologia, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A Sociologia contribui para o pensar de forma individual e auxilia a nos distanciar das redes de 

relações sociais. 

b) A Sociologia estuda processos sociais, funções, normas e ações individuais, bem como analisa as 

estruturas presentes na sociedade. 

c) A Sociologia contribui para a produção de uma visão acrítica dos fenômenos sociais. 

d) Por ser uma ciência da pós-modernidade, a Sociologia procura respostas sobre a complexidade 

social, apontando situações a serem analisadas em sociedade. 

e) Pelo fato da Sociologia ser uma ciência do século XIX, não podemos considera-la como pós-

moderna. 

 

2. Segundo Zygmunt Bauman, a Sociologia é constituída por um conjunto considerável de conhecimentos 
acumulados ao longo da história. Pode-se dizer que a sua identidade forma-se na distinção com o 
chamado senso comum. Considerando que a Sociologia estabelece diferenças com o senso comum e 
estabelece uma fronteira entre o pensamento formal e o senso comum, é correto afirmar que  

a) a Sociologia se distingue do senso comum por fazer afirmações corroboradas por evidências não 

verificáveis, baseadas em ideias não previstas e não testadas.  

b) o pensar sociologicamente caracteriza-se pela descrença na ciência e pouca fidedignidade de 

seus argumentos. O senso comum, ao contrario, evita explicações imediatas ao conservar o rigor 

científico dos fenômenos sociais.  

c) pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas preocupações diárias e expressões 

cotidianas, enquanto o senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos sociais.  

d) o pensamento sociológico se distingue do senso comum na explicação de alguns eventos e 

circunstâncias, ou seja, enquanto o senso comum se preocupa em analisar e cruzar diversos 

conhecimentos, a Sociologia se preocupa apenas com as visões particulares do mundo.  

e) um dos papéis centrais desempenhados pela Sociologia é a desnaturalização das concepções ou 

explicações dos fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no campo cientifico.  
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3. Texto 1 
“A insegurança ambiente concentra-se no medo pela segurança pessoal; que por sua vez aguça ainda 
mais a figura ambígua e imprevisível do estranho. Estranho na rua, gatuno perto de casa… Alarmes 
contra assalto, bairros vigiados e patrulhados, condomínios fechados, tudo isso serve ao mesmo 
propósito: manter os estranhos afastados. A prisão é apenas a mais radical dentre muitas medidas — 
diferente do resto pelo suposto grau de eficiência, não por sua natureza. As pessoas que cresceram 
numa cultura de alarmes contra ladrões tendem a ser entusiastas naturais das sentenças de prisão e 
de condenações cada vez mais longas. Tudo combina muito bem e restaura a lógica ao caos da 
existência.” 

(Zygmunt Bauman. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999) 
 

Texto 2 
“Depois de vinte anos sem prestar atenção nas consequências sociais e humanas de um capitalismo 

global incontido, o presidente do Banco Mundial chegou à conclusão de que, para a maior parte da 

população mundial, a palavra ‘globalização’ sugere ‘medo e insegurança’ em vez de ‘oportunidade e 

inclusão’.” 
(Eric Hobsbawn, Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007) 

 
Texto 3 
“Entre os jovens, cada vez mais prevalece o ‘cada um por si’. Mais do que a amizade, são redes de 

cumplicidade que orientam a busca da sobrevivência, a abstenção da balbúrdia política. A sociedade 

pretensamente sem classes resulta num egoísmo cheio de cautela. Tal como o capitalismo. Isso 

significa que as ‘derivações’, para falar como Pareto, têm pouca influência e o homem continua a ser o 

que é (mais hobbesiano e menos rousseauísta), sejam quais forem o sistema político e a ideologia que 

o legitimam.” 
(Gerard Vincent, Uma história do segredo? São Paulo: Companhia das Letras, 2009) 

 
A cultura contemporânea é marcada pelo medo do outro, pelo egoísmo e pela intolerância; é possível 

identificar, ainda, uma ideologia que é caracterizada pela ausência de fraternidade, pela desintegração 

dos laços humanos e pela solidão. Entre as principais críticas relacionadas a essa problemática (guerra 

civil, democracia e exclusão) estão as queixas ao sistema representativo, as queixas de direito e justiça, 

as queixas econômicas. Sobre o tema assinale a alternativa incorreta. 

a) O ceticismo quanto à política – sobretudo a democracia – acompanha esta mesma linha de 

raciocínio. As relações autônomas minoram a criação de uma identidade e os direitos já 

reconhecidos, poucas vezes são efetivados. A solidão cresce na mesma proporção da atitude 

cética. 

b) Embora haja medo do outro, as culturas de um modo geral estão se abrindo para acolher o 

diferente, e isso pode ser percebido tanto na Europa, com relação ao mulçumano, quanto no Brasil, 

com relação aos negros e indígenas, por exemplo. 

c) As queixas de representatividade se dirigem tanto às distorções de representação internas de cada 

Estado, quanto externas, voltadas a atacar as distorções de representatividade existentes na 

Organização das Nações Unidas, por exemplo. 

d) As queixas de direito e justiça ocorrem porque, a despeito de serem frequentemente reconhecidos 

nas constituições nacionais, não são efetivados especialmente no tocante aos grupos 

minoritários, isso tanto no mundo desenvolvido quanto no mundo subdesenvolvido, o que tem 

colaborado para o aumento do número de movimentos que têm por escopo a reivindicação de 

direitos, ou da efetivação dos já reconhecidos. 

e) Quanto às queixas econômicas, diga-se que estão relacionadas ao alcance da pobreza no mundo 

de hoje. Embora presente no mundo todo, ela é distribuída de forma desigual, de acordo com 

critérios de raça, etnia e gênero. Por exemplo, encontram-se no sul da Ásia e na África subsaariana 

aproximadamente 70% da população mundial que vivem com menos de um dólar por dia. 
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4. 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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5. As relações amorosas, após os anos de 1960/1980, tenderam a facilitar os contatos feitos e desfeitos 
imediatamente, gerando uma gama de possibilidades de parceiros e experimentos de prazer. Essa 
forma de contato amoroso tem sido denominada pelos jovens como “ficar”. Assim, em uma festa pode-
se “ficar” com vários parceiros ou durante um tempo “ir ficando” em diferentes situações, sem que isso 
se configure em compromisso, namoro ou outra modalidade institucional de relação. Os processos 
sociais que provocaram as mudanças nas relações amorosas, bem como suas consequências para o 
indivíduo e para a sociedade, têm sido problematizados por vários cientistas sociais. Assinale a 
alternativa em que o texto explica os sentidos das relações amorosas descritas acima.   

a) “Hoje as artes de expressão não são as únicas que se propõem às mulheres; muitas delas tentam 

atividades criadoras. A situação da mulher predispõe-na a procurar uma salvação na literatura e 

na arte. Vivendo à margem do mundo masculino, não o apreende em sua figura universal e sim 

através de uma visão singular; ele é para ela, não um conjunto de utensílios e conceitos e sim uma 

fonte de sensações e emoções; ela interessa-se pelas qualidades das coisas no que têm de 

gratuito e secreto [...]”.  

(BEAUVOIR, S. O segundo sexo. 5 ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1980. p. 473.)    

 

b) “Hoje, no entanto, existe uma renovação, o que significa dizer que os cientistas, quando chegam 

através do seu conhecimento a esses problemas fundamentais, tentam por si próprios 

compreendê-los e fazem um apelo à sua própria reflexão. Nos próximos anos, por exemplo, após 

as experiências do Aspecto, a discussão sobre o espaço e sobre o tempo – problemas filosóficos 

– vai ser retomada”.  

(MORIN, E. A inteligência da complexidade. 2. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. p. 37.)    

 

c) “Nova era demográfica de declínio populacional não catastrófico pode estar alvorecendo. Fome, 

epidemias, enchentes, vulcões e guerras cobraram seu preço no passado, mas que grandes 

populações não se reproduzam por escolha individual é uma mudança histórica notável. Na 

Europa Ocidental, esse padrão está se estabelecendo em tempos de paz, sob condições de grande 

prosperidade, embora, sejam ainda visíveis oscilações conjunturais, significativas na depressão 

escandinava do início dos anos de 1990.”  

(THERBORN, G. Sexo e poder. São Paulo: Contexto, 2006. p. 446).    

 

d) “É assim numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto para o uso imediato, o 

prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, 

receitas testadas, garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a 

arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira) de 

construir a ’experiência amorosa’ à semelhança de outras mercadorias, que fascinam e seduzem 

exibindo todas essas características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e 

resultados sem esforço.  

(BAUMAN, Z. Amor líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p.21-22).    

 

e) “Viver na grande metrópole significa enfrentar a violência que ela produz, expande e exalta, no 

mesmo pacote em que gera e acalenta as criações mais sublimes da cultura.[...] Nesse sentido, 

talvez a primeira violência de que somos vítima, já no início do dia, é o jornalismo, sempre muito 

sequioso de retratar e reportar, nos mínimos detalhes, o que de mais contundente e chocante a 

humanidade produziu no dia anterior [...]”.  

(NAFFAH NETO, A. Violência e ressentimento. In: CARDOSO, I. et al (Orgs). Utopia e mal-estar na cultura. São 
Paulo: Hucitec, 1997. p. 99.)   
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6. “Ver TV é um dos principais deveres do sociólogo. É ali, no mundo tal como ele é visto na TV, que a 

maioria das pessoas passa boa parte de suas vidas e adquire grande parcela de seu conhecimento do 

mundo. O Lebenswelt [mundo em que vivemos], o principal objeto de nosso estudo e o principal alvo 

de nossas mensagens, estaria dolorosamente incompleto hoje se fosse privado dos ingredientes 

fornecidos pela TV on-line. Recusar-se a ver TV equivale a dar as costas a uma parte considerável, e 

ainda em crescimento, da experiência humana contemporânea. Essa é uma consideração que deveria 

orientar e ditar a seleção daquilo que os sociólogos devem ver, e não, lamentavelmente, sua estética 

ou outras preferências voltadas para a busca do prazer. Mas quem disse que o trabalho dos sociólogos 

deve ser – está fadado a ser – invariavelmente prazeroso?”. 
(BAUMAN, Z. P. Para que serve a sociologia? Diálogos com Michael Hviid Jacobsen e Keith Tester. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2015, p. 129 e 130).  

 
A partir do texto acima e de teorias sociológicas sobre mídias, publicidade e consumo, assinale o que 
for correto. 

a) A televisão, em nossa sociedade, está relacionada ao entretenimento, o que anula o interesse de 
qualquer pesquisa objetiva sobre a sociedade a partir de sua observação. 

b) A análise sociológica de telejornais, telenovelas, programação infantil, pode enfocar os indivíduos 
em situação de vulnerabilidade intelectual.  

c) Pesquisar programas televisivos é algo irrelevante para a sociologia contemporânea devido à baix 
qualidade da programação. 

d) Considerando o caráter subjetivo da pesquisa sociológica, seus praticantes devem se ocupar 
apenas daquilo que lhes seja agradável. 

e) O papel social da TV como meio de expressão, canal midiático e mediador de publicidade e 
consumo, a torna um fenômeno sociologicamente relevante.  

 
  



 
 

 

 

7 

Filosofia  
 

7. A prudência sugere que, para qualquer pessoa que deseja agarrar uma chave sem perder tempo, 
nenhuma velocidade é alta demais; qualquer hesitação é desaconselhada, já que a pena é pesada. 

 

 
 

BAUMAN, Z. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 50. 

 
Com base na charge e na sociedade agorista, considere as afirmativas a seguir. 

I. Na sociedade agorista, o volume de informação disponível é superior ao que seria consumido por 
uma pessoa culta do século XIII ao longo da vida, o que gera a necessidade de proteção contra as 
informações indesejadas. 

II. Os sentimentos de felicidade ou a sua ausência derivam de esperanças e expectativas, assim como 
de hábitos aprendidos, e tudo isso tende a diferir de um ambiente social para outro. 

III. A modernização tecnológica, materializada em equipamentos, facilitou o acesso a produtos e 
transformou as ações eventuais em hábitos diários e comuns. 

IV. O consumo é uma condição estimulada pelo convívio humano e o consumismo, um aspecto 
permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos, natural e praticado por todos. 

 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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8. “Mas a vocação da sociologia é fornecer orientação em um mundo reconhecidamente em mudança. E 
essa vocação só pode ser realizada delineando-se as mudanças e suas consequências, assim como 
investigando as estratégias de vida adequadas para lidar com suas exigências. Creio que um mundo 
que exige uma reorientação contínua é o hábitat natural da pesquisa sociológica e dos serviços que a 
sociologia pode e deve oferecer”.  

(BAUMAN, Z. Para que serve a sociologia? Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p. 59).  

 
Considerando o texto citado e conhecimentos sobre o surgimento e a institucionalização das Ciências 
Sociais, assinale o que for incorreto. 

a) Uma das tarefas da sociologia é mostrar como os problemas pessoais estão interligados a 
questões de ordem pública e coletiva. 

b) A sociologia se constitui num tipo de conhecimento relevante tanto para os cientistas e 
especialistas quanto para todos aqueles afetados pelos resultados de suas pesquisas, ou seja, o 
grande público. 

c) A sociologia é um conhecimento originário do mundo contemporâneo e, como tal, se mostra  
necessária para entender as novas formas de interação e comunicação da pós-modernidade. 

d) O pensamento sociológico e as metodologias por ele empregadas não utilizam recursos 
matemáticos ou estatísticos na constituição de análises sobre a história e a estrutura social de 
grupos ou nações. 

e) A sociologia é uma ciência, portanto estabelece problemas, dúvidas e questionamentos sobre a 
realidade. Por isso, ela é também uma forma de consciência, na medida em que permite 
desenvolver uma nova perspectiva sobre o próprio mundo em que vivemos. 

 

9. Texto 1 

O livro Cultura do narcisismo, escrito por Christopher Lasch em 1979, é um clássico. O texto de Lasch 

mostra como o que era diagnosticado como patologia narcísica ou limítrofe nos anos 50 torna-se uma 

espécie de “normalidade compulsória” depois de duas décadas. Para que alguém seja considerado 

“bem-sucedido”, é trivialmente esperado que manipule sua própria imagem como se fosse um 

personagem, com a consequente perda do sentimento de autenticidade. 
                          (Christian Dunker. “A cultura da indiferença”. www.mentecerebro.com.br. Adaptado.) 

 

Texto 2 

Zigmunt Bauman: Afastar-se da percepção de mundo consumista e do tipo de atitude individualista 

contra o mundo e as pessoas não é uma questão a ponderar, mas uma obrigação determinada pelos 

limites de sustentabilidade desse modelo da vida que pressupõe a infinidade de crescimento 

econômico. Segundo esse modelo, a felicidade está obrigatoriamente vinculada ao acesso a lojas e ao 

consumo exacerbado. 

    (“Lojas são alívio a curto prazo, diz o sociólogo Zigmunt Bauman”. www.mentecerebro.com.br. Adaptado.) 

 
Considerando os textos, é correto afirmar que: 

a) para Bauman, as diretrizes liberais de crescimento econômico ilimitado prescindem de reflexão 

ética. 

b) ambos tratam do irracionalismo subjacente aos critérios de normalidade e de felicidade. 

c) a “cultura do narcisismo” apresenta um estilo de vida incompatível com a mentalidade 

consumista. 

d) a patologia narcísica analisada por Lasch é um fenômeno restrito ao domínio psiquiátrico. 

e) ambos abordam problemas historicamente superados pelas sociedades ocidentais modernas. 
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10. O sociólogo Zygmunt Bauman, em seu livro Globalização: as consequências humanas, afirma que a 

globalização‘ tem sido apresentada como o destino irremediável do mundo, mas que, no fenômeno da 

globalização, há mais coisas do que pode o olho apreender, pois o fenômeno da globalização tanto 

divide como une.  
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. (adaptado)  

 
Essa crítica do autor é, também, expressa em outras linguagens como na charge abaixo. 

 

 
 
Com base na charge e nas ideias de Zygmunt Bauman, pode-se afirmar que o fenômeno da globalização 

a) seleciona povos, países e setores que serão inseridos no processo, determinando a forma da 

inserção. 

b) uniformiza todos os países e atinge a todos da mesma maneira, sem distinção de etnia, credo e 

ideologia. 

c) distribui igualmente entre povos e países os produtos advindos do desenvolvimento econômico e 

tecnológico. 

d) transforma as nações em uma só, criando uma verdadeira ―aldeia global‖, na qual todos os povos 

são iguais. 

e) padroniza o mundo social, cultural, política e economicamente, reduzindo as desigualdades entre 

as nações. 
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Gabarito 

 

1. D 

A Sociologia é uma disciplina contemporânea que busca compreender e explicar os fenômenos sociais.  

Nessa medida, a única alternativa correta é a representada pela letra (d). 

 

2. E 

A única alternativa que apresenta a relação adequada entre a Sociologia e o senso comum, de acordo 

com o pensamento de Zygmunt Bauman, é a representada pela letra e, que afirma que “um dos papéis 

centrais desempenhados pela Sociologia é a desnaturalização das concepções ou explicações dos 

fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no campo cientifico.” Aquilo que para o senso 

comum pode ser compreendido como algo “natural” ou “normal” deve ser estudado pela sociologia no 

sentido de tentar desnaturalizá-lo e, portanto, de compreender as razões para a existência de 

determinados fenômenos sociais. 

 

3. B 

Somente a alternativa [B] está errada. Ainda que a questão do preconceito e do racismo esteja colocada 

de maneira mais nítida, verifica-se um movimento de manutenção do etnocentrismo e da intolerância. 

Isso pode ser percebido, sobretudo no caso da França, onde, em abril de 2011, entrou em vigor uma lei 

que proibia o uso do véu por mulheres muçulmanas em lugares públicos. 

 

4. B 

A questão exige do aluno leitura atenta do texto no enunciado. Ali, o autor faz referência explícita à forma 

de vida de executivos que vivem em uma “bolha sociocultural”, sendo, por isso, cosmopolitas “de maneira 

limitada e isolada”. Assim, o etnocentrismo tradicional é mantido e realocado e as diferenças étnicas não 

são superadas. Portanto, somente a alternativa [B] é correta.  

 

5. D 

A alternativa [D] é a única correta. O próprio título do livro de Zigmunt Bauman (Amor Líquido) já se mostra 

como indício da adequação da sua teoria para a interpretação das relações afetivas contemporâneas. É 

assim que as relações sociais podem ser interpretadas no sentido da sociedade do consumo: fluidas e 

descartáveis. Na própria terminologia do autor, uma afetividade líquida.   

 

6. E 

Todas as outras alternativas apresentam a TV como não possuindo relevância para a abordagem 

sociológica, o que não é verdadeiro de acordo com o texto de Bauman.  

 

7. D 

No livro de Zygmunt Bauman, Vida para consumo, há um capítulo intitulado 

“Consumo versus Consumismo”. Segundo o autor, o fenômeno do consumo “tem raízes tão antigas 

quanto os seres vivos (...) é parte permanente e integral de todas as formas de vida”. Mas, enquanto o 

consumo constitui uma característica e ocupação de todos os seres humanos enquanto indivíduos, o 

consumismo é um atributo da sociedade. Portanto, a afirmação IV está errada, pois ela praticamente 

inverte o significado dos termos consumo e consumismo. 
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8. D 

A sociologia continua a ser importante, mesmo nesse contexto de pós-modernidade. Além disso, vale 

ressaltar que desde os estudos de Émile Durkheim sobre o suicídio, a estatística e a matemática 

continuam sendo importantes para as pesquisas sociológicas. 

 

9. B 

Os textos-base da questão fazem crítica ao estilo de uma sociedade que impõe critérios para a 

“normalidade” e para a “felicidade”. Dunker afirma que, para ser bem-sucedido, é necessário que haja a 

construção artificial de um personagem. A busca por uma “normalidade” imposta, paradoxalmente, 

geraria a perda da autenticidade. No mesmo sentido, Bauman aponta para a necessidade de se afastar 

de um modelo de felicidade imposto – vinculado ao consumo exacerbado – que por si só traz uma clara 

incongruência aos próprios limites de sustentabilidade, pois pressupõe crescimento infinito. 

 

10. A 

A alternativa (b) está errada na medida em que o processo de globalização não atinge a todos da mesma 

maneira.  Já a alternativa (c) está equivocada porque a globalização não distribui nada igualmente, mas 

aumenta a desigualdade.  A letra (d), por sua vez, está errada, pois não se pode afirmar que todos os 

povos são iguais.  Por fim, a letra (e) não está correta, pois a globalização não reduz a desigualdade entre 

as nações.  Nesse sentido, apenas a letra (a) aparece como alternativa correta de acordo com o 

pensamento de Bauman. 
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Exercícios de Lentes  

 

Exercícios 

 

1. Um professor resolveu fazer algumas afirmações sobre óptica para seus alunos. Para tanto, contou 

com o auxílio de óculos com lentes bifocais (figura abaixo). Esses óculos são compostos por duas 

lentes, uma superior para ver de longe e outra inferior para ver de perto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com base no exposto acima e nos conhecimentos de óptica, analise as afirmações a seguir, feitas pelo 

professor e seus alunos. 

I. As lentes inferiores dos óculos são aconselhadas para uma pessoa com miopia. 

II. As lentes superiores são lentes divergentes. 

III. Pessoas com hipermetropia e presbiopia são aconselhadas a usar as lentes inferiores. 

IV. As lentes inferiores possibilitam que as imagens dos objetos, que se formam antes da retina, sejam 
formadas sobre a retina. 

V. As lentes inferiores podem convergir os raios do Sol. 

Todas as afirmações corretas estão em: 

a) III e IV 

b) IV e V 

c) II, III e V 

d) I, II e III 
 
 

2. A receita de óculos para um míope indica que ele deve usar lentes de 2,0 graus, isto é, o valor da 

vergência das lentes deve ser 2,0 dioptrias. Com base nos dados fornecidos na receita, conclui-se que 

as lentes desses óculos devem ser 

a) convergentes, com 2,0 m de distância focal. 

b) convergentes, com 50 cm de distância focal. 

c) divergentes, com 2,0 m de distância focal. 

d) divergentes, com 50 cm de distância focal. 
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3. Numa família composta por 4 pessoas, cada uma com um defeito na visão diferente dos demais, tem-

se que: 

• o pai apresenta enrijecimento dos músculos ciliares, e com limitação de sua capacidade de 
acomodação visual tem dificuldades para enxergar objetos próximos e longínquos. 

• a mãe apresenta um alongamento do globo ocular na direção ântero-posterior com dificuldade para 
enxergar objetos distantes; 

• a filha apresenta irregularidades na curvatura da córnea e enxerga imagens embaçadas dos objetos 
próximos ou distantes;  

• o filho apresenta um encurtamento do globo ocular na direção ântero-posterior com dificuldade 
para enxergar objetos próximos. 

 
As lentes corretivas indicadas para os membros dessa família, considerando-se a ordem em que foram 
citados, são, respectivamente, 

a) cilíndricas, bifocais, convergentes e divergentes. 

b) divergentes, bifocais, convergentes e cilíndricas. 

c) bifocais, divergentes, cilíndricas e convergentes. 

d) convergentes, cilíndricas, divergentes e bifocais. 
 
 

4. No laboratório de Física de uma escola, um aluno observa um objeto real através de uma lente 

divergente. A imagem vista por ele é: 

a) virtual, direita e menor. 

b) real, direita e menor. 

c) virtual, invertida e maior. 

d) real, invertida e maior. 
 
 

5. Uma lente convergente de vidro possui distância focal f quando imersa no ar. Essa lente é mergulhada 

em glicerina, um tipo de álcool com índice de refração maior que o do ar. Considerando-se que o índice 

de refração do vidro é o mesmo da glicerina (iguais a 1,5), conclui-se que o diagrama que representa o 

comportamento de um feixe de luz incidindo sobre a lente imersa na glicerina é o seguinte:  
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6. No dia 29 de maior de 1919, uma equipe de astrônomos ingleses visitou a cidade de Sobral, no Ceará, 

na tentativa de comprovar a Teoria da Relatividade Geral de Einstein, publicada em 1915. O objetivo da 

comitiva era verificar se a luz que vinha de uma estrela sofreria algum desvio ao passar nas 

proximidades do Sol. Nessa teoria, movimentos sob a ação de campos gravitacionais são 

compreendidos como movimentos em um espaço curvo, conforme mostra a figura a seguir. Nela 

ilustramos como a massa do Sol muda a nossa percepção da posição de uma estrela. Que tipo de 

instrumento óptico representa, de forma mais precisa, a função da massa do Sol na alteração do 

caminho da luz? 

 

 
 

a) Espelho plano. 

b) Espelho côncavo. 

c) Espelho convexo. 

d) Lente convergente. 

e) Lente divergente. 
 
 

7. Ao posicionar um objeto diante de uma lente esférica de características desconhecidas, é conjugada 

uma imagem real, invertida e com as mesmas dimensões do objeto. Tanto o objeto quanto sua imagem 

estão a 40 cm do plano da lente. Com relação a essa lente, podemos afirmar que: 

a) Trata-se de uma lente divergente com distância focal igual a 10 cm. 

b) Trata-se de uma lente bicôncava com distância focal superior a 25 cm. 

c) Trata-se de uma lente convergente com distância focal inferior a 10 cm. 

d) Trata-se de uma lente divergente com distância focal superior a 30 cm. 

e) Trata-se de uma lente convergente com distância focal igual a 20 cm. 
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8. A figura abaixo mostra esquematicamente o olho humano, enfatizando nos casos I e II os dois defeitos 

de visão mais comuns. 

 

 
Nessa situação, assinale a alternativa correta que completa, em sequência, as lacunas da frase a seguir. 

No caso I trata-se da _______________, que pode ser corrigida com uma lente _______________; já no caso 

II trata-se de ________________, que pode ser corrigida com uma lente _______________. 

a) hipermetropia – convergente – miopia – divergente. 

b) hipermetropia – divergente – miopia – convergente. 

c) miopia – divergente – hipermetropia – convergente. 

d) miopia – convergente – hipermetropia – divergente. 
 
 

9. Considere quatro lentes esféricas delgadas de distância focal f1 = +5,0cm, f2 = -10,0 cm, f3 = +20,0 cm 

e f4 = -40,0 cm. A justaposição de duas lentes terá a maior convergência quando associarmos as lentes 

a) 1 e 2 

b) 2 e 3 

c) 1 e 3 

d) 2 e 4 

e) 1 e 4 
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10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no fim do enunciado que segue, na ordem 

em que aparecem.  

O olho humano é um sofisticado instrumento óptico. Todo o globo ocular equivale a um sistema de 

lentes capaz de focalizar, na retina, imagens de objetos localizados desde distâncias muito grandes até 

distâncias mínimas de cerca de 25 cm. O olho humano pode apresentar pequenos defeitos, como a 

miopia e a hipermetropia, que podem ser corrigidos com o uso de lentes externas. Quando raios de luz 

paralelos incidem sobre um olho míope, eles são focalizados antes da retina, enquanto a focalização 

ocorre após a retina, no caso de um olho hipermétrope. Portanto, o globo ocular humano equivale a um 

sistema de lentes_________________. As lentes corretivas para um olho míope e para um olho 

hipermétrope devem ser, respectivamente, _________________ e _________________. 

a) convergentes – divergente – divergente  

b) convergentes – divergente – convergente  

c) convergentes – convergente – divergente  

d) divergentes – divergente – convergente  

e) divergentes – convergente – divergente 
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Lentes: método analítico 

 

Resumo 

 

Método analítico 

Uma outra forma de encontrar grandezas ópticas e formar imagens em lentes é através do método analítico, 

em que usamos equações no lugar dos raios notáveis. Para isso, é preciso definir as grandezas: 

• Distância focal = f 

• Distância entre o objeto e a lente = p 

• Distância entre a imagem e a lente = p’ 

• Tamanho do objeto = o 

• Tamanho da imagem = i 

• Aumento linear transversal = A 

 

 

 

Equação dos Pontos Conjugados de Gauss 

Igualmente em espelhos, a Equação de Gauss relaciona a distância focal e as distâncias entre o 

objeto/imagem e a lente: 

 

 

Equação do Aumento Linear Transversal 

Igualmente em espelhos, a Equação do Aumento Linear relaciona os Tamanhos e/ou as distâncias entre o 

objeto/imagem e a lente. 
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O valor de A indica o que aconteceu com a imagem. Sendo: 

• A < 0 → Imagem invertida 

• A > 0 → Imagem direita 

 

Por exemplo, digamos que o valor de A tenha dado A = -2. Isso significa que a imagem é invertida e 2x maior 

que o objeto. Outro exemplo pode ser visto quando A = ½. Isso significa que a imagem é direita e tem metade 

do tamanho do objeto. 

 

Óptica da Visão 

Dentro do assunto de lentes, uma aplicação comum de encontrar é do olho humano, que funciona como uma 

lente. Na imagem abaixo é possível ver a formação da imagem no olho humano. OBS: Apesar da imagem 

formada ser invertida, a informação que é passado pelo nervo óptico recebe uma correção pelo cerebelo antes 

de chegar no cérebro. 

 

 

Note que o valor da lente até a imagem (P´) não pode ser alterado pelo ser humano. Logo, analisando pelo 

Equação de Gauss, a construção da imagem está relacionada a distância do objeto até o olho e o valor da 

distância focal, sendo ambos possíveis de alteração pelo ser humano. Por isso que quando você foca a sua 

visão em algum objeto, as imagens dos demais perdem nitidez (turvo). O olho humano normal (sem 

problemas visuais) é chamado de olho emétrope. 

Um dos problemas de visão conhecido é o da Miopia. A miopia é uma deformidade no globo ocular, fazendo 

com que a retina esteja mais afastada. Essa nova distância P´ ocasiona problemas na formação de imagens, 

uma vez que os raios luminosos não são focalizados na retina, como mostra a imagem abaixo. 
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Uma das formas de correção é a utilização de óculos, onde as lentes divergentes dos óculos têm a função 

de abrir esses raios, focalizando na retina. 

Outro problema de visão conhecido é o Hipermetropia. A hipermetropia é o inverso da miopia, fazendo com 

que a retina esteja mais próxima. A correção para essa deficiência é a mesmo, só que utilizaremos lentes 

convergentes, para os raios incidentes são fechados. 
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Exercícios 

 

1. Um boneco é colocado em frente a uma lente delgada convergente, de distância focal igual a 2,0 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A posição da imagem sobre o eixo ótico e o fator de ampliação da imagem do boneco valem, 
respectivamente, 

a) 2,0 m à direita da lente e -2. 

b) 2,0 m à esquerda da lente e -1. 

c) 4,0 m à direita da lente e -1. 

d) 6,0 m à esquerda da lente e -1. 

e) 6,0 m à direta da lente e -2. 
 
 

2. Uma câmera com uma lente de 50 mm de distância focal é utilizada para fotografar uma árvore de 25 
m de altura. Se a imagem da árvore no filme tem 25 mm de altura, nas condições propostas acima, a 
distância entre a câmera e a árvore vale 

a) 20,25 m 

b) 50,05 m 

c) 50,25 m 

d) 25,50 m 
 
 

3. Um estudante decidiu fotografar um poste de 2,7 m de altura em uma praça pública. A distância focal 
da lente de sua câmera é de 8,0 cm e ele deseja que a altura da imagem em sua fotografia tenha 4,0 
cm. A que distância do poste o estudante deve se posicionar? 

a) -540 cm 

b) -548 cm 

c) 532 cm 

d) 542 cm 

e) 548 cm 
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4. Sabe-se que o objeto fotografado por uma câmera fotográfica digital tem 20 vezes o tamanho da 
imagem nítida formada no sensor dessa câmera. A distância focal da câmera é de 30 mm. Para a 
resolução desse problema, considere as seguintes equações: 
 

𝐴 = −
𝑝′

𝑝
=
𝑖

𝑜
 

1

𝑓
=
1

𝑝
+
1

𝑝′
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a distância do objeto até a câmera. 

a) 630 mm 

b) 600 mm 

c) 570 mm 

d) 31,5 mm 

e) 28,5 mm 
 
 

5. Um datiloscopista munido de uma lupa analisa uma impressão digital. Sua lupa é constituída por uma 
lente convergente com distância focal de 10 cm. Ao utilizá-la, ele vê a imagem virtual da impressão 
digital aumentada de 10 vezes em relação ao tamanho real. Com base nesses dados, assinale a 
alternativa correta para a distância que separa a lupa da impressão digital. 

a) 9,0 cm.  

b) 20,0 cm.  

c) 10,0 cm.  

d) 15,0 cm.  

e) 5,0 cm. 
 
 

6. Um objeto delgado, com 10 cm de altura, está posicionando sobre o eixo central de uma lente esférica 
delegada convergente, cuja distância focal é igual a 25 cm. 
Considerando-se que a distância do objeto à lente é de 50 cm, a imagem formada pela lente é:  

a) real e de mesmo tamanho que o objeto. 

b) virtual e de mesmo tamanho que o objeto. 

c) real e menor que o objeto. 

d) virtual e menor que o objeto. 

e) virtual e maior que o objeto. 
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7. As figuras mostram um mesmo texto visto de duas formas: na figura 1 a olho nu, e na figura 2 com o 
auxílio de uma lente esférica. As medidas nas figuras mostram as dimensões das letras nas duas 
situações. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 cm dela, pode-se afirmar que ela é 

a) divergente e tem distância focal – 20 cm. 

b) divergente e tem distância focal – 40 cm. 

c) convergente e tem distância focal 15 cm. 

d) convergente e tem distância focal 20 cm. 

e) convergente e tem distância focal 45 cm. 
 
 

8. A macrofotografia é uma técnica utilizada para fotografar pequenos objetos. Uma condição que deve 
ser obedecida na realização dessa técnica é que a imagem do objeto no filme deve ter o mesmo 
tamanho do objeto real, ou seja, imagem e objeto devem estar na razão 1:1. Suponha uma câmera 
formada por uma lente, uma caixa vedada e um filme, como ilustra, esquematicamente, a figura. 
 

 
 

Considere que a distância focal da lente é 55mm e que D e 𝐷0  representam, respectivamente, as 
distâncias da lente ao filme e do objeto á lente. Nesse caso, para realizar a macrofotografia, os valores 
de D e 𝐷0 devem ser  

a) D = 110mm e 𝐷0 = 55mm.  

b) D = 55mm e 𝐷0 = 110mm.  

c) D = 110mm e 𝐷0 = 110mm.  

d) D = 55mm e 𝐷0 = 55mm.  

e) D = 55mm e 𝐷0 = 220mm. 
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9. Um projetor de slide é um dispositivo bastante usado em salas de aula e/ou conferências, para projetar, 
sobre uma tela, imagens ampliadas de objetos. Basicamente, um projetor é constituído por lentes 
convergentes. Nesse sentido, considere um projetor formado por apenas uma lente convergente de 
distância focal igual a 10 cm. Nesse contexto, a ampliação da imagem projetada, em uma tela de 2 m 
de distância do projetor, é de: 

a) 20 vezes 

b) 19 vezes 

c) 18 vezes 

d) 17 vezes 

e) 16 vezes 
 
 

10. Um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 20 cm  de uma lente divergente 

estigmática de distância focal igual a 5 cm.  A imagem obtida é virtual, direita e apresenta 2 cm  de 

altura. Quando essa lente é substituída por outra convergente estigmática de distância focal igual a 

4 cm  e colocada exatamente na mesma posição da anterior, e mantendo-se o objeto a 20 cm  da lente, 

a imagem agora apresenta uma altura de _____ cm.   

a) 2,5     

b) 4,0     

c) 5,0     

d) 10,0     
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10. A 

Dados do enunciado: 

2

1 2

1

p 20 cm f 4 cm

f 5 cm i ?

i 2 cm

= =

= − =

=

 

 

Posição da imagem para a lente divergente: 

1
1 1 1

1 1 1 1 1 1
p ' 4 cm

f p p ' 5 20 p '
= +  − = +  = −  

 

Altura do objeto: 

1 1i p ' 2 ( 4)
o 10 cm

o p o 20

−
= −  = −  =  

 

Posição da imagem para a lente convergente: 

2
2 2 2

1 1 1 1 1 1
p ' 5 cm

f p p ' 4 20 p '
= +  = +  =  

 

Altura da segunda imagem: 

2 2 2
2

i p ' i 5
i 2,5 cm

o p 10 20
= −  = −  = −  

Portanto, a nova imagem apresentará uma altura de 2,5 cm.    
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Exercícios de Lentes e Espelhos 

 

Exercícios 

 

1. (Unifesp 2018) Em um parque de diversões existem dois grandes espelhos dispostos verticalmente, 

um de frente para o outro, a 10 m de distância um do outro. Um deles é plano, o outro é esférico 

convexo. Uma criança se posiciona, em repouso, a 4 m do espelho esférico e vê as duas primeiras 

imagens que esses espelhos formam dela: IP, formada pelo espelho plano, e IC, formada pelo espelho 

esférico, conforme representado na figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcule: 

a) a distância, em metros, entre IP e IC. 

b) a que distância do espelho esférico, em metros, a criança deveria se posicionar para que sua 

imagem IC tivesse um terço de sua altura. 
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2. (Famerp 2018) Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 20 cm de um espelho 

côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é 

a) 15 cm 

b) 20 cm 

c) 30 cm 

d) 25 cm 

e) 35 cm 
 
 

3. (Fuvest 2018) Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos 

de focalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 mm de distância focal, a distância, 

em mm, entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, 

é, aproximadamente, 

a) 1 

b) 5 

c) 10 

d) 15 

e) 20 
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4. (Pucsp 2018) Considere dois espelhos esféricos, um côncavo e outro convexo, que obedeçam às 

condições de nitidez de Gauss. Esses espelhos possuem, em módulo, a mesma distância focal. De um 

objeto situado a uma distância P1 da superfície refletora do espelho convexo, é conjugada uma imagem 

cujo aumento linear transversal é igual a ¾. 

Determine o módulo da relação P2/P1, para que, quando esse mesmo objeto estiver distante P2 da 

superfície refletora do espelho côncavo, seja obtido o mesmo aumento linear em módulo. 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

d) 7 
 
 

5. (Famerp 2017) Uma calota esférica é refletora em ambas as faces, constituindo, ao mesmo tempo, um 

espelho côncavo e um espelho convexo, de mesma distância focal, em módulo. A figura 1 representa 

uma pessoa diante da face côncava e sua respectiva imagem, e a figura 2 representa a mesma pessoa 

diante da face convexa e sua respectiva imagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Considerando as informações contidas na figura 1, calcule o módulo da distância focal desses 

espelhos. 

b) Na situação da figura 2, calcule o aumento linear transversal produzido pela face convexa da calota. 
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6. (Fgv 2017) Uma garota, estudante do ensino médio, dispõe de uma lupa para se entreter. Ela consegue 

queimar um ponto de uma folha de papel pousada no chão horizontal, com sol a pino, mantendo a lupa 

paralelamente à folha e a uma altura h dela. Desejando obter a imagem direita de uma figura desenhada 

nessa mesma folha, ampliada duas vezes, ela deverá manter a lupa paralela e a uma distância da folha 

igual a 

a) 3h. 

b) 2h. 

c) h. 

d) h/2. 

e) h/3. 
 
 

7. (Mackenzie 2017) Considere quatro lentes esféricas delgadas de distância focal f1 = + 5,0 cm, f2 = - 10,0 
cm, f3 = + 20,0 cm e f4 = - 40,0 cm. A justaposição de duas lentes terá a maior convergência quando 
associarmos as lentes  

a) 1 e 2 

b) 2 e 3 

c) 1 e 3 

d) 2 e 4 

e) 1 e 4 
 
 

8. (Fmj 2016) Um objeto é colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico 

de distância focal 2 m, que atende às condições de nitidez de Gauss. A imagem formada é virtual, 

direita e com o dobro do comprimento do objeto. 

Nas condições descritas, relativas à natureza e à posição da imagem formada, determine: 

a) o tipo do espelho esférico empregado. 

b) a distância, em metros, do objeto ao vértice do espelho esférico. 
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9. (Unifesp 2016) Na entrada de uma loja de conveniência de um posto de combustível, há um espelho 

convexo utilizado para monitorar a região externa da loja, como representado na figura. A distância 

focal desse espelho tem módulo igual a 0,6 m e, na figura, pode-se ver a imagem de dois veículos que 

estão estacionados paralelamente e em frente à loja, aproximadamente a 3 m de distância do vértice 

do espelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando que esse espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, calcule: 

a) a distância, em metros, da imagem dos veículos ao espelho. 

b) a relação entre o comprimento do diâmetro da imagem do pneu de um dos carros, indicada por 

d na figura, e o comprimento real do diâmetro desse pneu. 

 
 

10. (Unesp 2016) Durante a análise de uma lente delgada para a fabricação de uma lupa, foi construído um 

gráfico que relaciona a coordenada de um objeto colocado diante da lente (p) com a coordenada da 

imagem conjugada desse objeto por essa lente (p’). A figura 1 representa a lente, o objeto e a imagem. 

A figura 2 apresenta parte do gráfico construído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para essa lente, calcule a que distância se 

formará a imagem conjugada por ela, quando o objeto for colocado a 60 cm de seu centro óptico. 

Suponha que a lente seja utilizada como lupa para observar um pequeno objeto de 8 mm de altura, 

colocado a 2 cm da lente. Com que altura será vista a imagem desse objeto? 
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Climas brasileiros e o climograma 

 

Resumo 

 

Representação climática 

O climograma é uma forma de representar graficamente os padrões climáticos, possibilitando a visualização 

das principais características dos climas, permitindo inferir informações sobre a periodicidade e a variação 

climática de determinada região. É um gráfico com as oscilações atmosféricas (temperatura e pluviosidade) 

de uma região ao longo de 12 meses, o que auxilia na observação e caracterização dos tipos climáticos, além 

de contribuir para a organização e o planejamento social e natural. Abaixo, um modelo de um climograma. 

 

 

• Eixo vertical 

o Barra: expressa a precipitação em milímetros. 

o Linha: expressa a média de temperatura em graus Celsius. 

• Eixo horizontal 

o Distribuição da precipitação e temperatura ao longo dos meses do ano. 

 

Climas do Brasil 

O Brasil apresenta uma grande extensão territorial, sendo atravessado, ao norte, pela Linha do Equador e, ao 

sul, pelo Trópico de Capricórnio. Por isso, encontram-se diferentes climas no país. 

 

• Clima Equatorial 

Esse clima está presente nas regiões próximas à Linha do Equador e é caracterizado por ser bastante 

úmido e apresentar uma pequena variação da temperatura ao longo do ano, que fica em torno de 26°C. 

No climograma, as barras verticais, que expressam a pluviosidade ao longo do ano, são bastante elevadas, 
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com exceção dos meses de julho, agosto e setembro, período em que o índice de precipitação fica em 

torno de 100mm. Um exemplo de região que apresenta esse clima é a cidade de Manaus, no estado do 

Amazonas. 

 

• Clima Tropical 

Esse tipo de clima está presente na maior parte do território brasileiro, estendendo-se pela parte central 

do país. É caracterizado por apresentar o inverno e o verão bem definidos por seus índices pluviométricos 

(baixo e elevado, respectivamente). No climograma, o clima tropical é apresentado com barras elevadas 

nos meses de inverno e barras baixas nos meses de verão. Quando à temperatura, não sofre grandes 

variações, ficando em torno de 18°C a 28°C. Um exemplo desse clima é a cidade de Goiânia, no estado 

de Goiás. 

 

• Clima Tropical Semiárido 

Esse clima apresenta como características mais marcantes o baixo índice pluviométrico e as elevadas 

temperaturas. Um exemplo de região que apresenta esse clima é o estado de Pernambuco. 

 

• Clima Tropical de Altitude 

Esse clima é caracterizado por apresentar os índices pluviométricos mais elevados que a temperatura. É 

o clima presente nas regiões acima de 800 metros. Os verões são tipicamente quentes e chuvosos e os 

invernos são frios e secos. Um exemplo de região que apresenta esse tipo de clima é a cidade de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais. 

 

• Clima Tropical Atlântico ou Tropical Úmido 

Esse tipo de clima abrange quase todo o litoral brasileiro e apresenta grande influência do Oceano 

Atlântico, que traz bastante umidade e, consequentemente, bastante chuva. Quanto à sua temperatura, é 

muito elevada no verão (40°C) e amena no inverno (20°C). Um exemplo de região que apresenta esse 

clima é a cidade do Rio de Janeiro. 

 

• Clima Subtropical 

Esse tipo de clima está presente nas regiões ao sul do Trópico de Capricórnio. A quantidade de chuvas 

não varia muito ao longo do ano, mas as temperaturas sofrem grandes variações: o inverno é frio e o 

verão é quente. Um exemplo de região que apresenta esse tipo de clima é a cidade de Curitiba, no estado 

do Paraná. 
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Exercícios 

 

1. As figuras a seguir representam a variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas mensais 

em dado lugar, sendo chamadas de climogramas. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são 

representadas pelas linhas, e as chuvas pelas colunas. 

 

 

A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro 

importante na caracterização de um clima. 

A esse respeito podemos dizer que a afirmativa: 

a) está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual. 

b) está certa, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, são importantes variáveis na 

definição das condições de umidade. 

c) está errada, pois a distribuição das chuvas não tem nenhuma relação com a temperatura. 

d) está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas. 

e) está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área. 
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2. Climograma é uma ferramenta que permite maior facilidade na compreensão do perfil climático de 

determinada região. A temperatura média geralmente é representada por um gráfico linear sobreposto 

a um gráfico de barras, que representa as precipitações (chuvas) ao longo do período estudado, 

geralmente um ano. 

Considere os climogramas de três municípios brasileiros. 

 

 
MOREIRA, João Carlos; SENE., Eustáquio de. Geografia Gorai e do Brasil. Espaço geográfico e globalização. São Paulo. 

Edição. 2007, p. 102 e 104 

 

A partir da observação dos climogramas de Manaus/AM, Brasília/DF e Porto Alegre/RS, pode-se afirmar 

que o clima predominante nos três municípios, respectivamente, é: 

a) equatorial - tropical continental - subtropical. 

b) tropical continental - subtropical - equatorial. 

c) equatorial semiárido - subtropical - tropical de altitude. 

d) tropical semiárido - equatorial - subtropical. 

e) equatorial - tropical de altitude - tropical semiúmido. 
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3. A maior parte do território brasileiro está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Isto 

torna o Brasil um dos países do mundo com excelentes condições para a geração de energia solar, 

mesmo com uma variação climática significativa entre suas regiões. Considere os climogramas e o 

mapa para responder à questão. 

 

 
FERREIRA, Graça Maria Lemos. Moderno atlas geográfico São Paulo: Moderna, 2008. p. 6. 

 

Os Climogramas I e II são, respectivamente, característicos das áreas indicadas no mapa pelos 

números 

a) 2 e 4. 

b) 1 e 3. 

c) 4 e 5. 

d) 3 e 2. 

e) 5 e 3. 
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4. Observe o mapa de climas do Brasil e os três climogramas que seguem. 

 

 

 
 

Assinale a correspondência correta entre as localidades A, B e C assinaladas no mapa e os 

climogramas I, II e III. 

a) A (I) – B (II) – C (III) 

b) A (II) – B (III) – C (I) 

c) A (III) – B (I) – C (II) 

d) A (II) – B (I) – C (III) 

e) A (III) – B (II) – C (I) 
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5. Considere os climatogramas abaixo. 

 
MENDONÇA, F. & DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia, noções básicas e climas do Brasil. São Paulo Oficina de Textos, 2007. 

 

Assinale a alternativa correta sobre os climatogramas. 

a) O clima equatorial pode ser representado pelo climatograma 1, em que se verificam elevados 

totais pluviométricos. 

b) A elevada amplitude térmica pode ser observada no climatograma 1, o qual representa o clima 

equatorial. 

c) A umidade climática representada no climatograma 2 também é garantida pelas temperaturas 

elevadas durante todo o ano e pela concentração de pluviosidade nos meses de junho a outubro. 

d) A cidade de Cuiabá pode ser bem representada pelo climatograma 1, pois apresenta condições 

térmicas de maior aquecimento e índices de precipitação bem distribuídos ao longo do ano todo. 

e) A variabilidade térmica da cidade de Porto Alegre, representada pelo climatograma 2, é bastante 

acentuada, e as médias anuais situam-se entre 2°C e 35°C. 

 

6. Uma seleção de futebol que participe do Mundial 2014 no Brasil pode ter que disputar partidas nas 

cidades de Manaus (AM) e São Paulo (SP) no mês de julho e, durante essa época, é provável que ela 

encontre forte diversidade climática. A esse respeito só podemos afirmar que: 

a) apenas a altitude de São Paulo, muito superior, justifica as diferenças climáticas entre esses 
locais. 

b) as massas tropicais atlântica e continental atuam unicamente nessa época do ano no território. 

c) apenas as massas úmidas atuam no inverno brasileiro, portanto haverá apenas diversidade de 
precipitações. 

d) as frentes quentes produzidas no Norte tendem a se deslocar por todo o interior do Brasil. 

e) as massas equatoriais e polares estarão atuando respectivamente na Amazônia e no Sudeste. 

 

7. Em relação aos tipos de clima no Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e 

melhor caracteriza o país: 

a) Clima Semiárido 

b) Clima Equatorial 

c) Clima Subtropical 

d) Clima Tropical 

e) Clima Desértico 
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8. “O que mais há na Terra é paisagem (…) Não faltam cores a esta paisagem (…)Tem épocas do ano em 

que o chão é verde, outras, amarelo, e depois castanho ou negro.” 
SARAMAGO, José. Levantando do chão. Caminho, Lisboa, 1979. 

 

O Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas 

que não apresentam as quatro estações definidas. Foge a essa consideração apenas o clima: 

a) equatorial 

b) tropical de altitude 

c) subtropical 

d) temperado 

e) tropical litorâneo 

 

9. A convecção na Região Amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação, 

em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do clima 

dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. 
FISCH, G.; MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A. “Uma revisão geral sobre o clima da Amazônia”. Acta Amazônica, v. 28, n. 2, 1993 

(adaptado). 

 

O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de 

a) resfriamento da umidade da superfície. 

b) variação da amplitude de temperatura. 

c) dispersão dos ventos contra-alísios. 

d) existência de barreiras de relevo. 

e) convergência de fluxos de ar. 

 

10. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplancíe é a 

corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, 

camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que 

formam uma crosta laterítica, denominada ‘canga". 
WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado). 

 

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? 

a) Árido, com déficit hídrico. 

b) Subtropical, com baixas temperaturas. 

c) Temperado, com invernos frios e secos. 

d) Tropical, com sazonalidade das chuvas. 

e) Equatorial, com pluviosidade abundante. 
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Questão Contexto  

 

 

 
 

No ano de 2016, foram identificados aproximadamente 60.000 focos de incêndios no bioma Cerrado. 

As queimadas são, em maior parte, resultantes da ação humana, embora também ocorram de forma 

natural. No gráfico pode-se observar a sazonalidade das queimadas. Nesse sentido, explique essa 

sazonalidade, associando-a à condição climática do Centro-Oeste. 
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Gabarito 

 

1. B 

A afirmativa está correta, pois os parâmetros para a elaboração de climogramas são temperatura e 

pluviosidade, que, em conjunto, caracterizam um clima. 

 

2. A 

Os climogramas correspondem aos climas: equatorial (Região Norte, quente, baixa amplitude térmica),   

tropical continental ou típico (Região Centro-Oeste, quente, baixa amplitude térmica, duas estações bem 

definidas), subtropical (Região Sul, verão quente, inverno frio, maior amplitude térmica e chuvas mais 

distribuídas ao longo do ano). 

 

3. A 

O climograma I é de clima equatorial (2), pois apresenta elevada temperatura e pluviosidade, além de 

baixa amplitude térmica. O climograma II é de clima subtropical (4), pois apresenta chuvas bem 

distribuídas e um inverno bem definido com baixas temperaturas. 

 

4. D 

O clima do gráfico I é tropical continental (verão chuvoso e inverno seco) e pode ser encontrado na área 

B. O climograma II representa o clima equatorial (elevada temperatura e precipitação), encontrado na área 

A. O clima do gráfico III é tropical de altitude (elevada precipitação no verão e baixas temperaturas no 

inverno), encontrado na área C. 

 

5. A 

O climograma 1 representa o clima equatorial (Amazônia), com elevados totais pluviométricos. O 

climograma 2 representa o clima subtropical (Sul), pois apresenta verão quente, inverno frio, maior 

amplitude térmica e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

 

6. E 

Nessa época do ano, massas de ar equatoriais (na Amazônia) e polares (no Sudeste) atuam no país. 

 

7. D 

A maior parte do Brasil está localizada na Zona Intertropical, isto é, na área entre os trópicos. Por isso, o 

clima que abrange a maior parte do território é o clima tropical. 

 

8. C 

Entre os climas existentes no Brasil, o subtropical é aquele que foge a essa consideração. O clima 

temperado não é encontrado no país. 

 

9. E 

A Amazônia está situada em área de baixa latitude e, portanto, de elevada média térmica, o que resulta 

em uma área de convergência de fluxos de ar. 
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10. D 

A descrição do texto indica a região do Planalto Central com presença de solos lateríticos. Tal tipo de solo 

é característico de clima tropical típico, com período de chuva e outro de seca. Tal variabilidade determina 

a lixiviação e concentração, na superfície, de hidratos de ferro e alumínio, formando as cangas. 

 

 

Questão Contexto 

O Cerrado está localizado em área de clima tropical, com inverno seco e verão chuvoso. Portanto, a época do 

ano com maior frequência de queimadas é agosto e setembro, devido à condição seca da vegetação nesses 

meses. 
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Massas de ar brasileiras 

 

Resumo 

 

As massas de ar são grandes porções de ar que apresentam a temperatura e a umidade da região onde se 

originaram e que se deslocam em razão da diferença de pressão; assim, transferem estas características 

para os tipos de clima dos locais por onde passam, pois, ao interagirem com outras massas de ar, ocorre a 

troca de calor e umidade. De forma geral, as massas são caracterizadas como: 

• oceânicas são úmidas e as continentais são secas; 

• as tropicais e as equatoriais são quentes, e as temperadas e polares são frias. 

 

 

 

O Brasil sofre influência das massas de ar tanto continentais, quanto oceânicas, já que possui um extenso 

litoral de mais de 7 mil quilômetros. As massas de ar que influenciam o clima brasileiro são: 
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• mEc - Massa equatorial continental  

Essa massa se origina na região do equador, no continente. A massa de ar equatorial acontece pela 

presença da Amazônia, que transporta umidade para outras regiões por meio de um enorme sistema de 

fluxo de água. As árvores da floresta amazônica podem ter raízes e troncos de muitos metros, 

possibilitando uma intensa troca atmosférica. A evapotranspiração da floresta é muito intensa a ponto 

de formar os ditos rios voadores que transportam umidade com as massas de ar para outras regiões não 

só do Brasil. É considerada uma massa de ar quente pela sua origem e atua fortemente no norte, centro-

oeste e influencia o sudeste durante o verão. No inverno, com a redução da evaporação da água, essa 

massa de ar se manifesta em menor área. 

 

• mEa - Massa equatorial atlântica 

Essa massa de ar se origina na região do equador e é oceânica. Tem origem do equador e é uma massa 

oceânica, trazendo as características do seu local de origem. Ela colabora para formação dos ventos 

alísios de nordeste. Os ventos alísios são constantes e úmidos e ocorrem em zonas subtropicais e tendem 

a gerar chuvas. Para a precipitação, dependem de baixa pressão atmosférica para ocorrerem. Isso quer 

dizer que se a pressão é baixa é porque as massas de ar podem subir, condensando e formando nuvens 

e chuva. O ar quente é menos denso que o ar frio, tendendo a subir enquanto o frio tende a descer. A 

movimentação das massas de ar ocorrem pela diferença de pressão atmosférica. 

 

• mTc - Massa tropical continental  

Essa massa se origina na região dos trópicos, abaixo do equador, e é continental. Essa massa continental 

se origina nas regiões entre Bolívia, Paraguai e Argentina e é seca e quente. Sua atuação se dá no centro-

oeste podendo atingir parte do sul e sudeste. No inverno, essa massa de ar pode servir de barreira a 

massas de ar mais frias. 

 

• mTa - Massa tropical atlântica  

Essa massa se origina na região dos trópicos e é oceânica.  Ela atua em todo litoral brasileiro, quente e 

úmida e se origina no atlântico sul, formando os ventos alísios de sudeste. É responsável pelas chuvas 

frontais no nordeste durante o inverno e chuvas orográficas nas serras com elevada altitude como no 

sudeste. 

 

• mPa - Massa polar atlântica  

Essa massa sai do polo sul, se origina no sul da argentina e é fria e úmida. É responsável pela neve no sul 

no país. A interação dela com a mTa formam chuvas no nordeste. Essa massa pode causar também 

quedas de temperatura na Amazônia. 
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Célula de pressão atmosférica – dinâmica de circulação dos ventos  

Podemos imaginar o planeta como um globo, onde a parte com maior incidência solar é o equador, e a que 

pega menos sol durante o ano são os polos. Sabemos que as massas de ar fria tendem a descer, são mais 

densas, por isso o ar condicionado é usualmente instalado no alto da parede. As massas de ar quente por sua 

vez tendem a subir. Um chão branco por exemplo, reflete muito a luz solar. Os gases que saem dos carros se 

acumulam acima da atmosfera urbana, fenômeno que pode ser notado no fim da tarde nas cidades. 

Chamamos de baixa pressão então as massas de ar quente e úmidas que tendem a subir podendo formar 

nuvens e precipitação devido a condensação das moléculas de água que evaporam e sobem com o calor. As 

massas de ar frias e secas descem na atmosfera, por isso são chamadas de alta pressão. Alta pressão é uma 

massa de ar densa, fria e seca, que desce, e baixa pressão o oposto, massa de ar quente e úmida que sobe, 

podendo causar nuvens e chuva. A alta pressão desce empurrando o ar quente para o lado e o fazendo subir 

na sequência. Por isso chamamos de diferença de pressão. O vento é a movimentação das moléculas de ar 

que ocorrem pela rotação da terra e pela diferença de temperatura e pressão entre as massas de ar. Pensando 

nas linhas imaginarias que dividem o planeta fica fácil de entender toda a circulação atmosférica e as massas 

de ar.  No equador é quente, baixa pressão, logo ao lado mais frio, alta pressão, e assim sucessivamente. Essa 

explicação está numa macro escala, uma vez que a diferença de temperatura em diferentes áreas do polo sul, 

por exemplo, pode gerar pequenas células de alta e baixa pressão pela diferença de temperatura nos centros 

das geleiras e nas bordas. Tudo isso ocorre num fenômeno dinâmico e global influenciado por alguns fatores. 

No equador é onde ocorre a ZCIT – zona de convergência intertropical por convergirem ventos originários do 

sul e do norte do planeta.  

 

. 
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Exercícios 

 

1. O mapa mostra características climáticas do Brasil:  

 

 
 

A partir da interação entre massas e climas brasileiros, marque a opção correta: 

a) A extensão latitudinal do país permite uma grande variação climática, livrando o país, apenas, de 

massas polares. 

b) A MEC atua na Amazônia e ganha força no verão onde acontecem fenômenos como o da friagem. 

c) A MTC atua na parte central e exerce grande influência no período seco da região. 

d) A existência de massas quentes restringe a atuação da MPA à região Sul. 

e) O fator que equilibra a temperatura das massas no Brasil é a existência da corrente marítima fria 

de Humboldt em seu litoral. 

 

2. As massas de ar são classificadas como um tipo de fator climático, ou seja, um fenômeno atmosférico 

que influencia o clima de diferentes lugares da Terra. Além disso, a ocorrência e a movimentação 

dessas massas de ar estão relacionadas com dois principais elementos climáticos, que são: 

a) as frentes de ar e a umidade 

b) a temperatura e a pressão atmosférica 

c) a umidade e a temperatura 

d) as latitudes e o movimento de rotação 

e) as zonas térmicas e a pressão atmosférica 
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3. Você já deve ter visto no telejornal a famosa frase: “frente fria é responsável por fortes chuvas caídas 

sobre região tal”. Pois é. Acontece que, quando uma dessas massas se desloca, leva consigo as 

condições de temperatura, pressão e umidade características de sua área de origem. Com isso, 

forçosamente, altera as condições climáticas dos lugares que consegue alcançar em sua trajetória. 
LINHARES, F. Geografia Contextualizada. 6ª série. Recife: Editora Construir, 2006. p.106. 

 

Sobre o tema das frentes e massas de ar, é correto afirmar que: 

a) as massas de ar deslocam-se com base em um padrão regional, responsável pela circulação geral 

atmosférica, sem influência de um padrão global. 

b) as frentes de ar ocorrem quando há um choque entre massas de ar, geralmente de características 

diferentes. 

c) quando as massas de ar originam-se em regiões oceânicas, costumam ser frias e secas, e quando 

se originam em regiões continentais, costumam ser quentes e úmidas. 

d) as massas de ar polar recebem esse nome porque se originam nos polos do planeta, ou seja, em 

regiões de baixas latitudes. 

e) As massas de ar quando se formam nas baixas latitudes são frias e em altas latitudes são quentes. 

 

4. O fenômeno de choque entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, em que a primeira 

avança, fazendo a segunda recuar, é responsável pela formação: 

a) de frentes frias 

b) de frentes quentes 

c) de frentes isotérmicas 

d) de frentes chuvosas 

e) de frentes secas 

 

5. Sobre o conceito de massas de ar, é correto afirmar que: 

a) As massas de ar deslocam-se no planeta Terra sempre em sentido anti-horário. 

b) As massas de ar são porções do ar atmosférico que adquirem características do local em que se 

originaram e deslocam-se pela atmosfera. 

c) As massas de ar não se deslocam pela atmosfera, influenciando sempre a mesma região. 

d) As massas de ar só se originam no oceano em consequência da maritimidade, que gera uma 

quantidade enorme de ventos responsáveis pelo surgimento das grandes massas de ar. 

e) As massas de ar são porções do ar atmosférico com características próprias e que não sofrem 

influência da região em que se encontram. 
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6. As principais massas de ar que influenciam o Brasil são: 

a) Massa Equatorial Atlântica, Massa Equatorial Continental, Massa Tropical Atlântica, Massa 

Tropical Continental, Massa Polar Atlântica. 

b) Massa Equatorial Pacífica, Massa Polar Ártica, Massa Subtropical Índica, Massa Equatorial 

Mediterrânea, Massa Tropical Atlântica. 

c) Massa Equatorial Antártica, Massa Subtropical Pacífica, Massa Tropical Continental, Massa Polar 

Ártica, Massa Tropical Atlântica. 

d) Massa polar continental, Massa Equatorial Pacífica, Massa Subtropical Índica, Massa tropical 

Mediterrânea, Massa tropical Pacífica. 

e) Massa Equatorial Continental, Massa subtropical Mediterrânea, Massa Polar Atlântica, Massa 

Tropical Índica, Massa Tropical Pacífica. 

 

7. Qual a alternativa descreve os movimentos das massas de ar que atuam no território brasileiro? 

a) No Inverno, a Massa Polar Atlântica pode penetrar no território brasileiro até as imediações do 

norte do País, mas não provoca queda na temperatura, já que esta região está sob domínio da 

Massa Equatorial Continental, quente e úmida. 

b) A Massa de ar Equatorial tem sua função acentuada durante o Inverno, devido ao avanço das 

massas polares. 

c) A Massa Equatorial Continental, a despeito de se originar sobre o continente Sul-Americano, é 

quente e úmida. 

d) Durante o Inverno, a Massa Equatorial Atlântica tem sua atuação restringida devido ao avanço da 

Massa Tropical Continental, que se desloca em função do avanço da Massa Polar Pacífica. 

e) No Brasil predominam os climas quentes e secos, uma vez que este país possui 92% de seu 

território na zona intertropical do planeta, sob forte influência das massas de ar oceânicas. 
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8. Observe os mapas a seguir. 

 

 
 

A dinâmica das massas de ar é um dos fatores que explica a caracterização climática de uma área. A 

leitura e a interpretação dos mapas indicam que o clima do território goiano é influenciado pela 

atuação da massa 

a) Equatorial continental durante o ano todo. 

b) Tropical atlântica no verão e Polar atlântica durante o inverno. 

c) Equatorial continental no verão e Equatorial atlântica no inverno. 

d) Tropical atlântica durante o ano todo. 

e) Equatorial continental no verão e Tropical atlântica no inverno. 

  

https://3.bp.blogspot.com/-ONSEByhVgFg/Uds7yE5INMI/AAAAAAAAFes/TVD4kCkOLNg/s1600/MAPA+Atua%C3%A7%C3%A3o+das+massas+de+ar+inverno+e+ver%C3%A3o.jpg


 
 

 

 

8 

Geografia 
 

9. A imagem de satélite a seguir mostra a ação de um importante sistema atmosférico que age sobre o 

Brasil.  

 

 
 

Esse sistema indicado pela seta corresponde à(ao): 

a) Convergência Intertropical 

b) Ciclone Extratropical 

c) Massa Equatorial Continental 

d) Frente Polar Atlântica 

e) Onda de Leste. 

  

https://3.bp.blogspot.com/-de9aD8Hi6fA/Uds8NtRV0LI/AAAAAAAAFe0/24iDUy8leR0/s1600/Quest%C3%A3o+sobre+massa+de+AR+1.jpg
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10. Texto I 

Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser 

um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma 

dara percepção dessa realidade em função da seca. 

 

Texto II 

Dinâmicas atmosféricas no Brasil 

Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos Jatos de 

Baixos Níveis (JBN), Frentes Frias (FF) e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a 

presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), para um verão normal e para o verão seco 

de 2014. "A”representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. 

 

 

 
MARENGO, J. A. et al. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em Sao Paulo. Revista USP, n. 106, 2015 (adaptado). 

 

De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, no Sudeste, teve como causa natural 

o(a) 

a) constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. 

b) formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. 

c) presença de nebulosidade na região de cordilheira. 

d) avanço de massas polares para o continente. 

e) baixa pressão atmosférica no litoral. 
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Gabarito 

 

1. C 

O centro-oeste possui clima semiárido e a seca é influenciada pela atuação da massa tropical continental.  

 
2. E  

As dinâmicas de circulação de ventos está intimamente relacionada a pressão atmosférica que causa a 

movimentação de massas de ar pela diferença de pressão e temperatura. A diferença de temperatura nas 

diferentes partes do globo gera massas de ar com suas determinadas características.  
 

3. B 

A as frentes de ar decorrem do choque de massas com temperaturas diferentes, provocando uma frente 

fria ou frente quente. 

 

4. A 

A zona de contato na convergência de duas massas é chamada de frente. Se a massa de ar frio prevaleceu 

é frente fria.  

 

5. B 

As massas de ar são porções de ar que se deslocam pela diferença de pressão, trazendo características 

do seu lugar de origem. Diversos pontos do planeta possuem temperaturas muito diferentes, isso causa 

movimentação do ar.  
 

6. A 

Para acertar a questão, é preciso pensar no tamanho do Brasil e nas latitudes que ele ocupa. Do equador, 

os trópicos e influência de massa polar, ele possui massas continentais e oceânicas pelo seu enorme 

litoral. 

 

7. C 

A Massa Equatorial Continental, quanto à sua umidade, deveria ser seca, por se formar no continente. 

Todavia, devido à evapotranspiração da Amazônia, ela é úmida. 

 

8. E 

Olhando o mapa e observando a região de Goiânia, podemos perceber que a mEc – massa equatorial 

continental, atua no verão, enquanto a mTa – massa tropical atlântica atua no inverno. No inverno, a 

massa polar atlântica inibe o calor da equatorial continental. 

 

9. D 

É chamado sistema frontal o deslocamento do ar por diferença de pressão atmosférica.  Podemos pela 

imagem inferir que é uma massa oceânica e polar pela direção de onde está vindo.  

 

10. B 

A formação de um anticiclone no litoral (centro de alta pressão), que é uma área de divergência de ventos, 

impede o ingresso das massas úmidas causando a seca no Sudeste. 
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O que fazer a 1 mês do Enem? 

 

Resumo 

 

Estamos coladinhos com o Enem, mas isso não é motivo para se desesperar ou desanimar. É necessário adotar 

uma estratégia condizente com este período e, para isso, elaboramos esse material trazendo muitas dicas. 

 

Administre os pontos fracos e intensifique os pontos fortes 

 

Você já está estudando há um tempão. Se ainda sente dificuldade em Matemática ou Física, por 

exemplo, não será nesta reta final que você resolverá esse problema. Porém, isso não significa que você deve 

simplesmente deixar de estudar essas disciplinas. É necessário administrar suas dificuldades. Quando fazemos 

a análise de prova do Enem, é possível percebermos os temas que mais caem e como eles são cobrados. Nesse 

sentido, administre suas dificuldades zerando as dúvidas nos temas que mais caem. 

Ao mesmo tempo, você precisa garantir que seus pontos fortes estão indo muito bem. Isso significa, 

também, garantir que não restam dúvidas nos temas que mais caem daquelas disciplinas que você domina. 

Aqui, a estratégia é aumentar a intensidade na resolução de questões. Busque mais exercícios. 

 

Foco total em Redação 

 

Já falamos, em diversas aulas, sobre a importância da redação e como a nota dela não é influenciada 

pela TRI. Apenas relembrando, a Teoria de Reposta ao Item (TRI) é um sistema escolhido pelo Enem para 

corrigir e atribuir a nota final da prova de múltipla escolha. É um sistema que atribui peso e nota para cada 

questão, de acordo com o nível de dificuldade. Assim, mesmo contendo um número igual de questões, a nota 

de uma área do conhecimento pode ser maior que de outra área. Até mesmo, você acertar um número de 

questões um pouco maior que seu amigo e tirar uma nota menor. Para evitar isso, você precisa ter consistência 

na prova, acertando as fáceis e médias e buscando o maior número de acertos nas questões difíceis. A redação 

não está vinculada à TRI e é por isso que falamos que é a única parte da prova que você pode tirar 1000 

dependendo apenas de você. 

Abaixo, confira alguns vídeos publicados no canal do Descomplica no YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6lhXjmqpMr4
https://www.youtube.com/watch?v=NxiDN-TbBPg
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E, se você ainda está com dificuldades para escrever redação ou algum tipo de bloqueio, confira a live 

de entrevista com a professora Carolina Achutti e a embaixadora Gabriela Ritter, em que foram abordadas 

estratégias para superar esse bloqueio. 

 

 

 

Recategorize suas emoções 

É normal se sentir nervoso nessa altura do campeonato. Porém, esse sentimento pode atrapalhar seu 

desempenho. Por isso, recategorize suas emoções. Essa é uma estratégia bem interessante! Você pode trocar 

o nervosismo por excitação. Seu corpo irá parar de ver a questão como um problema e passará a ver como um 

desafio. E isso é excelente para o seu bem-estar. Quer saber um pouco mais? Confira o vídeo abaixo!! 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/703307380031529/
https://www.youtube.com/watch?v=NAhV1qQuc_g
https://www.youtube.com/watch?v=ad4m3wse4Jc
https://www.youtube.com/watch?v=rPUk-WzG5Ko
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Controle o nervosismo e a ansiedade 

 

Primeiro, confira o vídeo abaixo!! 

 

 

 

Como já falamos, é normal ficar nervoso e preocupado neste momento. Mas existem técnicas e 

recursos para lidar com isso!! Não deixe de acessar as publicações abaixo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/716881875340746/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/676670726028528/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/418407365188200/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/714203005608633/
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Exercício 

 

Já lançamos esse exercício em um material anterior e queremos continuar com essa prática. Diversos 

pensamentos negativos irão surgir com a proximidade da prova!! E aí, o que você pode fazer para melhorar isso? 

Fazer o exercício abaixo!! 

A ideia é não perder tempo com pensamentos improdutivos. Use sua energia com inteligência e 

sabedoria. O exercício abaixo possui como objetivo substituir um pensamento negativo por um pensamento 

produtivo. Quando você tiver um pensamento negativo, escreva na coluna da esquerda e busque elaborar um 

pensamento produtivo que possa melhorar esse seu estado mental. Por exemplo: “Estou nervoso, pois não 

consigo resolver a lista de exercícios”. Que tal melhorar isso? O pensamento produtivo que pode te ajudar nessa 

tarefa é, por exemplo: “Vou procurar a resolução gravada ou o gabarito comentado dessas questões”. 

 

Pensamento negativo Pensamento produtivo 

Estou nervoso, pois não consigo resolver a lista de 

exercícios. 

Vou procurar a resolução gravada ou o gabarito 

comentado dessas questões. 
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America Latina no Século XX – Argentina 

 

Resumo 

 

Juan Domingos Perón foi eleito presidente em 1946 e posteriormente reeleito em 1951. Implantou 

um programa social apoiado pelo Partido Justicialista. Foi um presidente populista de caráter nacionalista e 

também paternalista. Aproveitando que a Argentina vivia um cenário econômico favorável, Juan Domingos 

Perón contou com o apoio operário para aplicar suas teorias. Junto de sua esposa Evita Perón, enquanto 

esteve à frente do governo, intensificou o controle do Estado sobre a economia, nacionalizando vários setores 

(indústria, transporte, energia). 

A inflação crescente na década de 1950, causada principalmente pelo custeamento das 

nacionalizações implementadas por Perón, não permitiram o presidente intensificar a política distributiva sem 

afetar os lucros das classes mais altas. Para conter o avanço da crise, Perón adotou medidas de austeridade 

econômica como, por exemplo, o racionamento do consumo energético, congelamento de salários e a 

elevação dos juros bancários. Essas medidas corroeram a base do “Peronismo”, que pode ser comparado ao 

“Varguismo” no Brasil. 

Em 1951 um General sublevou-se contra o governo de Juan Domingo Perón, mas não teve sucesso, 

ao não encontrar adesões importantes dentro do aparelho militar. Peron ganhou em 1951 as eleições, porém, 

a conspiração contra o seu governo continuou. Eduardo Lonardi, que estava preso, nominou o general Pedro 

Eugenio Aramburu como o chefe do movimento. Perón contava com o apoio de grupos nacionalistas e 

católicos, tanto no exército quanto na sociedade civil, somados à classe trabalhadora e à CGT. Aramburu 

pensava que ainda não era momento de se sublevar, pois a morte de Evita produzira uma galvanização do 

peronismo, e um aglutinação dos trabalhadores em torno de quem reconheciam como líder indiscutido. Em 

1955, devido às conspirações, Perón declarou o Estado de Guerra interno. 

Neste mesmo ano, iniciou-se o Regime civil-militar que daria começo a “Revolução Libertadora”, nome 

submetido a amplo questionamento. Os rebeldes contaram com o apoio dos comandos civis revolucionários, 

que combateram as tropas leais ao presidente Perón em Alta Córdoba, e mantiveram escaramuças em 

diferentes pontos do país, ocupando edifícios públicos e constituíram um fator de ligação permanente com 

os militares sublevados. 

Em 20 de Setembro pela manhã, Perón pediu asilo na embaixada de Paraguai. Após o exílio de Perón, 

Lonardi emitiu um bando com o nome de "Decreto Nº 1" pelo qual se nomeia a si mesmo como "presidente 

provisório da Nação", solicita o reconhecimento dos outros países e estabelece a sede provisória do governo 

na Cidade de Córdoba. Em 22 de setembro, o Uruguai reconheceu Lonardi como presidente da Argentina, 

enquanto que este dissolveu o Congresso Nacional e nomeou interventores em várias províncias. 
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Exercícios 

 

1.  Sobre o governo de Juan Domingo Perón (1946-1955) na Argentina, podemos afirmar que, 

a) recebeu expressivo apoio de parte importante da classe trabalhadora, ainda que não lhe tenha 
concedido benefícios concretos. 

b) foi um governo com uma retórica nacionalista, que recebeu dos “descamisados” importante 
sustentação política. 

c) deslocou o centro das atenções políticas para a figura carismática de Eva Perón, assumindo o 
presidente uma postura discreta e secundária. 

d) foi um governo ditatorial, pois fechou o Congresso e colocou os partidos políticos na ilegalidade. 

e) buscou persistentemente, no plano internacional, uma aliança com os Estados Unidos. 
 
 

2. Os governos de Getúlio Vargas (2º fase) e João Goulart, no Brasil, Perón na Argentina e Lázaro 

Cárdenas no México, de dar o caráter populista tiveram que buscar iniciativas para a solução de dois 

problemas fundamentais. 

 
São eles: 

a) distribuição de renda e, fundamentalmente, reforma urbana; 

b) industrialização e controle sobre os trabalhadores; 

c) resistência ao nazi-fascismo e distribuição de renda; 

d) intimidar os pelegos sindicais e, fundamentalmente, coibir o capital estrangeiro; 

e) acelerar a reforma agrária e destituir o poder pelego dos sindicatos. 
 

3. Ao lançar-se na aventura de retomada das Falklands/Malvinas o governo militar de Galtieri pretendia: 

a) reavivar a epopeia expansionista argentina bloqueada pelo governo civil e pró-EUA de lsabel 
Perón; 

b) demonstrar a independência do governo militar em relação ao capital estrangeiro, aliando-se ao 
Chile para essa façanha; 

c) apoiar a iniciativa e o desejo dos insulares de serem argentinos; 

d) desviar os olhares argentinos e internacionais dos crimes cometidos pelos militares durante a 
Guerra Suja, pela retomada do ideal nacionalista; 

e) retomar a área insular argentina conquistada pelos ingleses durante a Guerra Suja. 
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4. No período que se estende da década de 30 até o pós-guerra, diversos países da América Latina 

passaram por transformações de suas estruturas políticas, econômicas e sociais. Como resultado 

dessas transformações identificamos o surgimento de movimentos reformistas sociais e a emergência 

de governos populistas em diversos países latino-americanos.  

 
Assinale a opção que se relaciona corretamente com essa fase do Populismo. 

a) Enfraquecimento político e social das organizações e representações sindicais e do operariado 
urbano. 

b) Exclusão do operariado da legislação trabalhista, criada nesse período, que privilegiava os 
segmentos médios urbanos e industriais. 

c) Monopólio dos grupos empresariais privados no processo de industrialização da América Latina. 

d) Crise do Estado oligárquico baseado nos modelos econômicos agroexportadores. 

e) Fortalecimento dos partidos políticos ideologicamente constituídos em oposição aos 
movimentos nacionalistas. 

 

5. O "peronismo", fenômeno político que surge na Argentina na década de 1940, pode ser identificado 

como: 

a) a variante argentina do fascismo europeu, tendo nas classes médias sua principal base social; 

b) mais um dos regimes ditatoriais da tradição caudilhista latino-americana e identificado com as 
populações rurais; 

c) uma tendência demagógica e oportunista, voltada para o desenvolvimento do operariado em 
bases nacionalistas; 

d) uma forma de "populismo", apoiada nos setores mais novos do proletariado urbano e nas 
camadas inferiores das classes médias; 

e) uma ditadura popular de novo tipo, uma vez que contava com o apoio do campesinato e dos 
operários pobres. 

 

6. Nos anos cinquenta, a política econômica da Argentina sofreu várias críticas dos que acreditavam ser 
o peronismo um regime populista. Isso se deu porque o peronismo: 

a) conteve o movimento sindical, o que constituiu um desestímulo para a massa operária. 

b) beneficiou, sobretudo, as classes ligadas ao capitalismo industrial. 

c) realizou muitas mudanças estruturais para garantir o sucesso do justicialismo. 

d) terminou com o programa de nacionalização das ferrovias implantado anteriormente. 

e) diminuiu, sensivelmente, o poder de controle estatal sobre a produção. 
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7. Fragmento sobre a América Latina: 
 

  "...o novo regime já não é oligárquico, não obstante as oligarquias não tenham sido fundamentalmente 
afetadas em suas funções de hegemonia social e política aos níveis local e regional e se encontrem, de 
algum modo, representadas no Estado (...) Trata-se de um Estado de Compromisso que é ao mesmo 
tempo um Estado de Massas, expressão da prolongada crise agrária, da dependência social dos grupos 
de classe média, da dependência social e econômica da burguesia industrial e da crescente pressão 
popular." 

 
O fragmento trata do surgimento, na região, dos regimes: 

a) Populistas. 

b) Comunistas. 

c) Neoliberais. 

d) Autonomistas. 

e) Socialistas. 

 

8. O populismo marcou um período histórico de alguns países da América Latina, situado entre as 

décadas de 1930 e 1960. Suas características principais eram: o poder centralizado na figura de um 

líder que controlava o Estado e o apoio de amplos setores sociais, tanto entre a classe dominante como 

entre a classe trabalhadora. Em relação aos regimes populistas, indique a alternativa que afirma de 

forma incorreta um país que viveu o populismo e seu líder: 

a) Brasil – Getúlio Vargas 

b) Argentina – Juan Perón 

c) México – Lázaro Cárdenas 

d) Colômbia – Hugo Chávez 
 

9. O peronismo na Argentina (1946-1955) caracterizou-se por uma política populista com forte inspiração 
nas doutrinas fascistas do pós-guerra. Essa relação é percebida no: 

a) caráter autoritário do governo, com forte organização das massas e constantes acusações de 
corrupção e de tortura dos opositores. 

b) ingresso de imigrantes europeus que ampliavam a mão de obra especializada na construção de 
ferrovias e na industrialização. 

c) refúgio aos nazistas e aos seus colaboradores europeus, causando tensões com o governo dos 
EUA. 

d) surgimento do Grupo de Oficiais Unidos no interior do exército, que atuava em nome da ordem e 
dos valores cristãos. 

e) apoio à União democrática, frente eleitoral que aglutinava conservadores, radicais, democratas 
progressistas, socialistas e comunistas. 
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10. Nas décadas de 1960 e 1970, a América Latina viveu a experiência de inúmeros golpes que deram início 

a Ditaduras Militares que, apesar das diferenças entre si, apresentam características comuns. Das 

alternativas abaixo, quais apresentam afirmativas que expressam corretamente esta ideia? 

I. Em todos estes regimes militares as instituições representativas sofreram abalos, ocorreu a 
falência ou crise aguda dos partidos políticos tradicionais, assim como a militarização da vida 
política em geral. 

II. O governo dos Estados Unidos, profundamente envolvido na Guerra Fria no continente asiático, não 
participou diretamente dos golpes militares ocorridos nesta época na América Latina. 

III. A nova ordem política que se institucionalizou a partir destes golpes militares procurou se legitimar 
em nome dos princípios contidos na “doutrina de segurança nacional”, cujo ponto central era 
“impedir a iminente ameaça comunista” no continente. 

IV. De maneira geral, nos novos governos autoritários nascidos destes golpes, ocorreu o 
desmantelamento das organizações sindicais, por meio da supressão do direito de greve, da 
intervenção nos sindicatos, da prisão e assassinato de líderes trabalhistas. 

 
ASSINALE a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmativas II, IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Gabarito 

 

1. B 
Estes movimentos seriam denominados “populistas” e os “descamisados” representavam uma parcela 
mais pobre e desprovida de direitos na sociedade.  
 

2. B 
Industrialização e garantia aos trabalhadores sempre serão responsabilidades que nortearam os 
governos populistas do Brasil e Argentina.  
 

3. D 
Podemos interpretar como um ato de desespero do governo militar argentino, pois, o fim era previsto e 
as forças enfraqueciam. As intenções com esta pequena guerra seriam, com vitória, trazer de volta a 
integração nacionalista e demonstrar a força do governo. 
 

4. D 
A crise de 29 demonstra a fragilidade da economia agroexportadora, dominada pelas oligarquias em seus 
respectivos países. 
 

5. D 
O incentivo a industrialização promove a ascensão de uma nova burguesia, apoiadora do governo que, 
por sua vez, ampara e traz novos direitos uma camada social tradicionalmente menos segura. Desta 
maneira, os estados obtêm apoios multilaterais. 
 

6. B 
Era uma estratégia do governo amparar tanto o capitalismo industrial, quanto a população menos 
arraigada. 
 

7. A 
Trata-se de um cenário pós crise de 29, onde o sistema econômico adotado pelas oligarquias estava 
abalado e uma nova estratégia do estado surge e ganha o nome de “populismo”, devido a aproximação 
com a camada mais pobre da sociedade. 
 

8. D  
Hugo Chávez de ser um chefe de estado Venezuelano, não exerceu o poder durante o período do 
populista na América. 
 

9. A 
A repressão e o controle sobre massas trabalhadoras e oposições foram adaptações que o populismo 
trouxe de governos totalitaristas/Fascistas, inclusive Argentina.   
 

10. D 
O governo americano apoia de todas as maneiras os golpes militares na América devido aos seus 
múltiplos interesses, incluindo motivações causadas pelo cenário de Guerra Fria.  
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América Latina no Século XX –México 
 

Resumo 

 

A Revolução Mexicana 
 

 
Mural “Del Porfirismo a la Revolución”, de David Alfaro Siquieiros 

 
A Revolução Mexicana foi o primeiro grande movimento social ocorrido no século XX. Diversas camadas da 

sociedade, como a burguesia e os camponeses, estavam insatisfeitas com a ditadura de Porfírio Diaz, que já 

vigorava há mais de 30 anos. Nesse sentido, as principais características da Revolução Mexicana foi seu 

caráter anti-latifundiário e anti-imperialista. Prontos para entender passo-a-passo o que foi essa importante 

revolução? 

Alguns anos após sua independência, o México viveu em uma ditadura do caudilho Porfírio Diaz, que governou 

por quase 35 anos! Durante o governo de Porfírio Diaz, o porfiriato, houve uma expressiva modernização da 

sociedade mexicana. Nesse período, o México se tornou o país com uma das maiores taxas de crescimento, 

suas exportações cresceram em aproximadamente seis vezes. No entanto, esse crescimento econômico 

ocorreu de forma desigual, e por isso, juntamente com ele, cresceu a desigualdade social. Além disso, no 

âmbito político, cresciam as insatisfações com o regime antidemocrático de Porfírio Diaz, que se reelegeu 

sete vezes com fraude eleitoral. Nesse contexto eclodiu a Revolução Mexicana. 

Percebe-se, dessa forma, que problemas políticos – a ditadura de Porfírio Diaz – e sócio-econômicos – a 

desigualdade social – fizeram com que a população mexicana se levantasse contra o Porfiriato, iniciando a 

Revolução Mexicana. 
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O ditador mexicano, Porfírio Diaz 

 

Considera-se que o início da Revolução Mexicana se deu com a derrubada de Porfírio Diaz e a ascensão de 

Francisco Madero ao poder. Francisco Madero pertencia a uma das famílias mais ricas do México nesse 

período. Ele era contrário à ditadura de Porfírio Diaz e professava uma ideologia democrática-liberal. Por esse 

motivo, acabou ingressando no Partido Democrático que, dentre outros, defendia o fim da reeleição. 

Pela primeira vez em trinta anos, Diaz enfrentou uma oposição autêntica. Madero tentou se eleger 

democraticamente, lançando-se às eleições presidenciais. No entanto, não foi nada fácil acabar com o 

porfiriato: temendo a derrota, o ditador prendeu Madero e mais uma vez se reelegeu. 

Madero fugiu da prisão e proclamou seu Plano de San Luís. Os camponeses, liderados por Pancho Villa e 

Emiliano Zapata, pegaram em armas e ajudaram a derrubar Diaz para colocar Madero no poder. Entretanto, 

quando Francisco Madero assumiu o poder, ignorou a principal reivindicação camponesa, a reforma agrária, 

o que acabou gerando indignação entre os trabalhadores rurais. 
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Exercícios 

 

1. "Como Zapata não conseguiu fazer-se ouvir e ter as reivindicações atendidas por Madero, rompeu o 

apoio que dava a seu governo e lançou o Plano de Ayala, propondo a reforma agrária imediata, o 

confisco de 1/3 das terras que estavam nas mãos de grandes latifundiários para serem entregues aos 

camponeses, a criação de um banco para dar créditos à agricultura e o confisco de bens dos que se 

opusessem às reformas do Plano. A situação passou por um momento de radicalização das forças 

sociais, e ao mesmo tempo, fazer reformas destinadas às camadas populares, preservar o latifúndio e 

garantir os interesses estrangeiros. Esse fato culminou com um golpe desfechado pelo general 

Victoriano Huerta, apoiado pelos Estados Unidos e empresas estrangeiras, contra Francisco Madero, 

que foi executado em 1913." 

 
O texto descreve acontecimentos da Revolução: 

a) Cubana.  

b) Haitiana.  

c) Boliviana.  

d) Argentina.  

e) Mexicana. 
 

2. A Revolução é uma súbita imersão do México em seu próprio ser (...) é uma busca de nós mesmos e 

um regresso à mãe. Nela, o México se atreve a ser. 
(OCTAVIO PAZ, escritor mexicano. Citado por Grandes Fatos do Século XX. Rio de Janeiro, Rio Gráfica, 1984.) 

 
A Revolução Mexicana, iniciada em 1911, trouxe à tona a organização e a luta de populações 

camponesas de origem indígena que até hoje utilizam esse movimento como símbolo. A eclosão da 

Revolução Mexicana pode ser explicada pelos seguintes motivos: 

a) a influência do ideário positivista e a atuação dos "científicos" nos movimentos camponeses 

b) a luta do campesinato pela propriedade da terra e as reivindicações de setores burgueses por um 

maior espaço na política 

c) a necessidade de uma modernização capitalista e o desejo da burguesia pela ampliação da 

influência do capital francês no país 

d) a união dos liberais e dos comunistas mexicanos contra o porfiriato e o interesse dos grandes 

proprietários na aliança com o capital inglês 
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3. A Revolução Mexicana, irrompida em 1911, e a ascensão da União Cívica Radical à Presidência da 

República na Argentina, em 1916, exprimem casos exemplares das crises oligárquicas ocorridas na 

América Latina no início do século XX. 

 
Assinale a opção que apresenta corretamente uma importante diferença entre os dois processos 

mencionados. 

a) A Revolução Mexicana foi concebida por oligarquias dissidentes do Porfiriato, enquanto o 
Radicalismo argentino foi gestado no meio sindical anarquista. 

b) No caso mexicano, o desdobramento do movimento revolucionário contou com forte adesão de 
setores camponeses, ao passo que o Radicalismo argentino se caracterizou, sobretudo em seu 
início, como um movimento político da classe média urbana. 

c) O processo revolucionário mexicano assumiu rumos notoriamente bolcheviques após 1917, 
influenciado pelo êxito da Revolução Russa, ao contrário do Radicalismo argentino, movimento 
essencialmente conservador. 

d) A Revolução Mexicana foi, desde o início, um processo de insurgência nacional e multi-classista, 
ao passo que o Radicalismo de Ipólito Yrigoyen se manteve restrito ao meio social portenho da 
classe média urbana. 

e) A Revolução Mexicana pôs em cena a questão social e agrária de forma radical, ao contrário do 
Radicalismo argentino que, desde o início, demonstrou indiferença em relação às massas. 

 

4. Na América Latina, no século XX, aconteceram duas grandes revoluções: a Mexicana de 1910 e a 

Cubana de 1959. Em ambas, os: 

a) camponeses sem terra lideraram sozinhos os movimentos.  

b) EUA enviaram tropas que lutaram e quase derrotaram os rebeldes.   

c) grupos socialistas iniciaram a luta armada, tornando hegemônicas suas ideias.   

d) revolucionários derrubaram governos autoritários e alcançaram a vitória.   

e) programas revolucionários foram cópias de movimentos europeus. 

 

5. A Revolução Mexicana, iniciada em 1910 sob a liderança de Emiliano Zapata e Pancho Villa, constituiu 

um dos mais importantes movimentos sociais da América Latina que eclodiram na primeira metade do 

século XX. A Revolução Mexicana caracterizou-se, sobretudo, como um movimento social: 

a) burguês, em defesa da instituição do sufrágio universal secreto e da modernização política do 
Estado oligárquico mexicano. 

b) urbano, influenciado pelo ideário nacionalista que combatia a dependência econômica mexicana 
em relação aos Estados Unidos. 

c) liberal, em prol da ampliação da industrialização mexicana e da sua inserção no mercado 
internacional como fornecedora de produtos manufaturados. 

d) camponês, contrário à concentração da propriedade rural e à dominação das elites agrárias 
latifundiárias. 

e) operário e sindical de luta pela criação de uma legislação trabalhista e de políticas sociais de 
amparo ao operariado. 
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6. O descontentamento com a desigualdade social crescia em todos os setores populares (...) Uma 

situação francamente revolucionária só se criou quando a este descontentamento generalizado se 

somaram dois fatos novos. Primeiro, uma grave dissensão no patriciado político motivada pelo 

continuísmo de Porfírio Dias (...) Segundo, e principalmente, o surgimento de duas lideranças 

camponesas autênticas: a de Emiliano Zapata (...) e a de Francisco Villa (...)" 
(Darcy Ribeiro, AS AMÉRICAS E A CIVILIZAÇÃO.). 

 
O texto refere-se à: 

a) Revolução Sandinista. 

b) Revolução Cubana. 

c) Guerra do Pacífico. 

d) Guerra do Chaco. 

e) Revolução Mexicana. 
 

7.  

 
Mural “O Sangue dos Mártires Revolucionários Fertilizando a Terra”, de Diego Rivera 

Neste mural, o pintor mexicano retratou a morte de Emiliano Zapata. Observando a pintura, é correto 

afirmar que Rivera: 

a) foi uma rara exceção, na América Latina do século XX, pois artistas e escritores se recusaram a 
relacionar arte com problemas sociais e políticos. 

b) retratou, no mural, um tema específico, sem semelhanças com a situação dos camponeses de 
outros países da América Latina. 

c) quis demonstrar, no mural, que, apesar da derrota armada dos camponeses na Revolução 
Mexicana, ainda permaneciam esperanças de mudanças sociais. 

d) representou, no mural, o girassol e o milharal como símbolos religiosos cristãos, próprios das lutas 
camponesas da América Latina. 

e) transformou-se numa figura única na história da arte da América Latina, ao abandonar a pintura de 
cavalete e fazer a opção pelo mural. 
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8. No contexto da Revolução Mexicana, na segunda década do século passado, o Exército Libertador do 

Sul, liderado por Emiliano Zapata, sublevou-se no México. No final do mesmo século, em 1994, no 

estado sulista de Chiapas, a organização denominada Exército Zapatista de Libertação Nacional iniciou 

um movimento rebelde. 

 
Os dois movimentos referidos têm vários pontos em comum, entre os quais, destaca-se a luta para: 

a) tomar o poder e implantar governos inspirados nas idéias agraristas do líder chinês Mao Tse-Tung. 

b) defender os interesses dos operários e trabalhadores fabris, constantemente violados pelo 
Governo mexicano. 

c) destituir as elites dirigentes e instaurar um Estado socialista inspirado na tradição marxista latino-
americana. 

d) resgatar as terras dos camponeses de origem indígena e conquistar melhores condições de vida 
para eles. 

 

9. O Exército Zapatista de Libertação Nacional continua liderando um dos principais movimentos 

organizados de resistência na América Latina. Realizou, em 1996, um Encontro Internacional, quando 

foram debatidos temas humanitários e econômicos. Afirma-se, corretamente, que esse movimento é: 

a) De caráter popular guerrilheiro, comandado formalmente pelo narcotráfico e pretende manter o 

domínio sobre os produtores de coca da região de Chiapas. 

b) Forte, de alcance internacional, e objetiva formar uma união federativa entre as nações indígenas 

em conflito na América Central. 

c) Basicamente de escala nacional, visa à independência do México em relação aos Estados Unidos 

e propõe sua desvinculação do NAFTA. 

d) Antes de tudo, atuante na escala global e visa a impor uma nova ordem econômica que reforce o 

papel dos Estados-Nações. 

e) Constituído, basicamente, por camponeses pobres do Sul do México, visa à autogestão no nível 

regional e propõe uma articulação nacional e global contra o neoliberalismo 

 
 

10. O Exército Zapatista de Libertação Nacional apresenta-se publicamente na divulgação de seus 

comunicados através de um personagem misterioso. Qual o nome deste personagem? 

a) Emiliano Zapata. 

b) Pancho Villa. 

c) Subcomandante Marcos. 

d) General Lázaro Cárdenas. 

e) General Porfírio Díaz 
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Gabarito 

 

1. E 

 Emiliano Zapata demonstra forças contra o governo vigente que não corrobora aos principais interesses 

populares, diante disso os EUA prevê uma situação que não compete aos seus interesses e incentiva um 

golpe militar, bem como aconteceria por toda América Latina anos à frente. 

 

2. B 

 Neste caso temos o campesinato mexicano buscando um equilíbrio frente à burguesia crescente no país. 

 

3. B 

O movimento revolucionário no México exprime um cenário mais oriundo à pobreza, enquanto na 

Argentina liderança do movimento é a classe média. 

 

4. D 

 Por mais que no México o governo revolucionário tenho sido extinto no início do século XX, a resposta 

está correta. 

 

5. D 

A principal luta dentro da Revolução Mexicana foi contra os grandes latifundiários que exprimiam as 

possibilidades econômicas dos camponeses. 

 

6. E 

A resposta contempla os principais movimentos que caracterizaram a revolução mexicana. Destaque 

para o cunho camponês e Emiliano Zapata. 

 

7. C 

 Podemos interpretar a arte da seguinte maneira: Os derrotados ainda estão vivos, dormindo debaixo dos 

campos e/ou que os camponeses derrotados são quem dão vida aos campos. Ou seja, a revolução e a 

expectativa por mudanças ainda continuam. 

 

8. D 

 O apoio a cultura e direitos indígenas são bandeiras levantadas por ambos Movimentos Zapatistas. 

 

9.     E 

O EZLN formou-se a partir dos camponeses de origem maia, que habitavam principalmente a região de 

Chiapas, onde faziam severa crítica ao capitalismo, porém, com uma proposta de atuação regional.   

 

10.   C 

O fato de se apresentar com uma touca transforma a figura do comandante Marcos em uma incógnita, 

pois, não há como distinguir sua identidade podendo, inclusive, outras pessoas aturem em seu lugar. 
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Tendências contemporâneas (Prosa) 

 

Resumo 

 

As Tendências Contemporâneas 

As tendências contemporâneas caracterizam-se pelas manifestações literárias a partir de meados do século 

XX até os dias atuais. Há uma vasta gama de autores que exploram as diferentes formas de expressão na prosa, 

uma vez que não há mais “moldes” estéticos, a intenção artística do momento é usufruir da liberdade e temática 

textuais. É difícil agrupar todos os autores contemporâneos, pois ainda estamos presenciando essas 

tendências em nosso dia a dia.  

 

Rubem Braga 

 

Disponível em: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg 

 

Considerado um dos maiores cronistas do Brasil, Rubem Braga (1913 – 1990) nasceu em Cachoeiro de 

Itapemirim, no Espírito Santo. O autor formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão e foi no mundo das 

Letras que seu nome se consagrou. Entre as temáticas abordadas, há a de cunho intimista, que retrata bastante 

sobre a personalidade do autor associado aos momentos de introspecção que viveu ao longo da vida. Rubem 

Braga conferiu caráter poético à prosa e escreveu sobre temas amorosos e reflexivos, sempre valorizando 

elementos do cotidiano e o prosaísmo.  

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/HNKPB26nSDYgK2EEjnAFKjRzgSdZabnTwrqkWrruwXt8PcmcBekYAHDwJxhB/rubem-braga.jpeg
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Caio Fernando Abreu 

 

Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg>. 

 

Caio Fernando de Abreu (1948 – 1996) ganhou o coração de inúmeros leitores com seus textos de cunho 

intimista, linguagem leve e temática amorosa. O autor nasceu em Santiago do Boqueirão, em Rio Grande do Sul 

e, durante a década de 1970, período do regime militar, foi perseguido pela força policial e fugiu para a Europa, 

retornando ao Brasil alguns anos depois.  

 

“Consagrado pelo público online alcançou popularidade com à inclusão de seus textos em inúmeros perfis e 

fanpages, graças a seu humor simples, falando de temas de interesse universal, como amor, sexo, solidão e 

morte, de maneira direta, sem rodeios. Trabalhou também para as revistas, Nova e Manchete. Colaborou ainda 

para os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo.” 

Disponível em: <http://www.asomadetodosafetos.com/2016/03/10-citacoes-de-caio-fernando-abreu-que-todo-mundo-deveria-

conhecer.html>. 

 

Nelson Rodrigues 

 

Disponível em: <https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg>. 

Nelson Rodrigues (1912 – 1980) é tido como um dos maiores dramaturgos do país. Nelson foi cronista, 

romancista, folhetinista e teatrólogo. Muitos críticos o enxergam como um autor de cunho Modernista, mas 

Nelson Rodrigues também conquistou grande influência no que hoje se chama de teatro contemporâneo, uma 

vez que entre as temáticas abordadas se encontram a questão do adultério, da morte, do suicídio e do 

preconceito.  

http://www.asomadetodosafetos.com/content/uploads/2016/03/caio.jpg
https://laamoraa.files.wordpress.com/2012/09/nelson_rodrigues1.jpg
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Luís Fernando Veríssimo 

 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/ 

 

Luís Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, é escritor, cartunista, humorista, tradutor e além de cronista, 

músico. É considerado um dos escritores mais populares do país e suas crônicas ficaram conhecidas pelo 

caráter humorístico, sendo publicadas em diversos jornais, como por exemplo, O Globo e Estadão. Seus cartuns 

também abordam as temáticas sociais, culturais e políticas vigentes, sempre incitando o humor e a ironia a fim 

de provocar a reflexão no leitor.  

 

Lygia Fagundes Telles 

 
Disponível em: <https://ogimg.infoglobo.com.br/in/18601274-1bd-874/FT1086A/420/Lygia-Fagundes-Telles.jpg>. 

 

Nascida em São Paulo, a autora Lygia Telles é uma grande romancista e contista brasileira. Em 1985, tornou-

se a terceira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e sua literatura explora, de forma intimista, 

a psicologia feminina, o universo urbano e as relações interpessoais. Além disso, em 2016, aos 92 anos de idade, 

Lygia Fagundes Telles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao prêmio Nobel de Literatura. 

“Lygia Fagundes Telles, de 92 anos, recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como o Camões (2005), e 

o Jabuti (1966, 1974 e 2001). Ela tem obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês, 

sueco, tcheco, português de Portugal, além de adaptações de suas obras para o cinema, teatro e TV. Lygia 

fundou a UBE e faz parte do Conselho Diretor da instituição.” 
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Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html>. 

 

Textos de Apoio 

 

Roteiro turístico 

Apresentamos a seguir o roteiro de nossa excursão "Viagem a um mundo encantado', um excitante mergulho 

no maravilhoso universo do consumo. 

9h - Início da excursão. Saída dos participantes do viaduto em que residem. O embarque será feito em ônibus 

comum, de linha. Não usaremos helicóptero e nem mesmo ônibus especial. Não se trata de economia; 

queremos evidenciar o contraste entre um velho e barulhento veículo e a moderna e elegante construção que é 

o objeto de nossa visita. 

10h - Chegada ao shopping. Depois do deslumbramento inicial, o grupo adentrará o recinto, o que deverá ser 

feito de forma organizada, sem tumulto, de maneira a não chamar a atenção. Isto poderia resultar em incidentes 

desagradáveis. 

10-12h - Visita às lojas. Este é o ponto alto de nossa tour, e para ele chamamos a atenção de todos os 

participantes. Poderão observar os últimos lançamentos da moda primavera-verão, os computadores mais 

avançados, os eletrodomésticos mais modernos. Numa das vitrines será visualizado um relógio de pulso 

Bulgari custando aproximadamente US$ 10 mil. Os nossos guias, sempre bem informados, farão uma análise 

desta quantia. Mostrarão que ela equivale a cem salários mínimos e que portanto seriam necessários quase 

dez anos para adquirir tal relógio. Tais condições oportunizarão uma reflexão sobre a dimensão filosófica do 

tempo, muito necessária, a nosso ver -já que é objetivo da agência não apenas o turismo banal, mas sim um 

alargamento do horizonte cultural de nossos clientes. 

12-14h - Normalmente, este horário será reservado ao almoço. Considerando, contudo, que o tempo é breve e 

custa caro (ver acima) propomos aos participantes um passeio pela área de alimentação, onde teremos uma 

visão abrangente do mundo do fast food. Lembramos que é proibido consumir os restos porventura deixados 

sobre a mesa ou mesmo caídos no chão. 

14-16h - Continuação de nossa visita. Serão mostrados agora os locais de diversão. Os participantes poderão 

ver todos -repetimos, todos- os cartazes dos filmes em exibição. 

16h - Embarque em ônibus de linha com destino ao ponto de partida, isto é, o viaduto. 

17h - Nenhum acidente acontecendo, chegada ao viaduto e fim de nossos serviços." 

Moacyr Scliar. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm 

  

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/02/lygia-fagundes-telles-e-indicada-ao-nobel-de-literatura.html
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff28129807.htm
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A sociedade das máscaras (fragmento) 

 De quem é, afinal, a culpa? Que o mundo é um grande palco, e nós, os atores; que vestimos múltiplas 

máscaras (...); que viramos escravos da ilusão da infalibilidade da razão; que a lógica econômica se apropria de 

tudo que é humano; que a imagem, real ou rarefeita, fez-se deusa da verdade; que vivemos numa Sociedade do 

Espetáculo, onde toda a expressão ou informação corre o risco de se converter em show: tudo isso já não é 

novo, é até clichê.  

 Interessante, mesmo, é observar que máscaras vestimos, a que papéis nos submetemos, muitas vezes 

sem ensaio. Quanto maior for a consciência de uma porta de saída para, num intervalo da ópera, capturar e 

respirar ares de genuína liberdade. 

 É comum, na hora de denunciar os mascarados, olhar primeiro para o coro dos políticos, como se 

fossem seres de outro planeta, e não aqueles dentro de nós que acreditam que a vida pública seja o caminho. 

Por “nós” entenda-se a sociedade brasileira, seus homens e mulheres, entre os quais alguns vão parar nas 

câmaras, assembleias e gabinetes. É compreensível: “eles”, políticos, estão no tablado maior e com “eles” está 

o poder de legislar, decretar, arrecadar, distribuir, cortar, sancionar, vetar. Cômoda e perigosa ilusão é crer que 

“somos” meros espectadores. 

 (...) 

 Máscaras. Assim vivemos. Não à toa, Michael Jackson foi, e ainda é, o ídolo maior da herança pop, esse 

terreno multiforme que em muito impulsionou a tal da “indústria cultural”. O pop é culpado. 

 Notem que Michael Jackson, o máscara dos máscaras, o monstro sobre cuja biografia pesam sérias 

suspeitas, uma vez morto é imediatamente convertido em santo ou sabe-se lá o quê, pois sequer o corpo 

aparece. A prótese total em que se transformou, em vida, Michael Jackson, faz dele nosso redentor, pois ele 

personifica nossa busca desesperada de parecer em vez de ser.  

 Nos orkuts, facebooks, twitters, messengers e outras formas de lançamentos de egos, com nossos 

avatares, nossos símbolos, recuperamos a prerrogativa de ser alguém-para-o-mundo, antes outorgada só aos 

atores, atrizes e meia dúzia de colunistas de jornal de papel. Podemos tamb[em fazer nosso show pessoal e 

entreter online. Gravar nossos discos e tocá-los na infovia. Escrever nossos livros e difundi-los na rede. Dar 

nossos pitacos em blogs, nos nossos e nos dos outros.  

 (...) 

 Sintetizar máscaras, muitas, só por gosto, não é uma prática nova, mas fazê-lo sem as limitações que 

o mundo físico impõe, através de janelas que se abrem indefinidamente, exige uma certa perícia que ainda não 

chegamos nem perto de alcançar. Na sociedade das máscaras, somos ainda seres pré-históricos aprendendo 

os fundamentos do uso das ferramentas de que dispomos na Terra convulsa. O problema é saber quando a 

ferramenta esconde um punhal, manipulado por mãos invisíveis, do outro lado do espelho, montanha que nos 

separa de nós meses. 

(BLOCH, Arnaldo. O Globo, 29 de agosto de 2009.) 
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Lixeiras pequenas e esmaltadas. Dentro coisas delicadas movem-se um pouco como cascas de ovo 

espinhas de peixe e também nunca inteiramente quietas partes de cebolas peroladas levíssimas ali fazem seu 

ninho. 

Lixo não atômico, tem certa graça ligeira vinda de refeições ainda mais rápidas. 

Falta de ceias tardias inventivas de estudantes pobres e artistas de amantes frágeis de estômago enjoado 

e dos restos de que são feitos os sonhos e das migalhas que se soltam da  

toalha agitada diante da janela e vão tomar parte na noite misturadas às estrelas. 
(TAVARES, Zulmira Ribeiro. O mandril. São Paulo: Brasiliense, p. 18, 1998) 

 
 
 

Vendedoras. Ótima aparência, excelente salário. Rua tal, no tal. Recusada. Boutique cidade precisa moça 
boa aparência entre 25 e 30 anos. Marcar entrevista tel. no tal. Recusada. 

Moças bonitas e educadas para trabalhar como recepcionistas. Garantimos ganhos acima de um milhão. 
Procurar D. Fulana das 12,00 às 20,00 horas, na rua tal, no tal. Recusada. 

Senhor solitário com pequeno defeito físico procura moça de 30 anos para lhe fazer companhia. Não 
precisa ser bonita. Endereço tal. Desta vez ela não disfarçou a corcunda nem pôs óculos escuros para esconder 
o estrabismo. Contratada. 

(CUNHA, Helena Parente. Cem mentiras de verdade, 1985) 
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Exercícios 

 

1. Cabeludinho 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 

Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. 

Como quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de 

regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia 

fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma 

solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: 

Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de 

poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. 

Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar 

mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a 

cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, 

ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 

sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de ateu”, “disilimina esse” e 

“eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca 

a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 

b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 

c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 

d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. 

e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 
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2. O negócio 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se abastecem de pão e banana: 

— Como é o negócio? 

De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a recusa: 

— Deus me livre, não! Hoje não ... 

Abílio interpelou a velha: 

— Como é o negócio? 

Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona Julietinha foi assim. Ele se 

chegou: 

— Como é o negócio? 

Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho saltou a cerca. Sinal combinado, 

duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele 

trazia a capa de viagem, estendida na grama orvalhada. 

O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No crepúsculo, pum-pum, duas 

pancadas fortes na porta. O marido em viagem, mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à 

janela e o vizinho repetiu: 

— Como é o negócio? 

Diante da recusa, ele ameaçou: 

— Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 

TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 

 

Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um caráter 

a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos. 

b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança. 

c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos. 

d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança. 

e) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos. 
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3. Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas 

pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa à desmecanização física e 

intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada 

da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum (oprimido), ele propõe condições práticas para que 

o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades de expressão. 

Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de 

um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo 

o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. 
Companhia Teatro do Oprimido. Disponível em: www.ctorio.org.br. 

Acesso em: 1 jul. 2009 (adaptado). 

 

Considerando-se as características do Teatro do Oprimido apresentadas, conclui-se que 

a) esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a 
linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. 

b) a forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual 
os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. 

c) sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de 
proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive. 

d) o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a 
proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. 

e) a metodologia teatral do Teatro do Oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que 
visa à desautomação física e intelectual de seus praticantes. 
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4. Silogismo 

Um salário-mínimo maior do que o que vão dar desarrumaria as contas públicas, comprometeria o 

programa de estabilização do Governo, quebraria a Previdência, inviabilizaria o país e provavelmente 

desmancharia o penteado do Malan. Quem prega um salário-mínimo maior o faz por demagogia, 

oportunismo político ou desinformação. Sérios, sensatos, adultos e responsáveis são os que defendem 

o reajuste possível, nas circunstâncias, mesmo reconhecendo que é pouco. Como boa parte da 

população brasileira vive de um mínimo que não dá para viver e as circunstâncias que o impedem de ser 

maior não vão mudar tão cedo, eis-nos num silogismo bárbaro: se o país só sobrevive com mais da 

metade da sua população condenada a uma subvida perpétua, estamos todos condenados a uma lógica 

do absurdo. Aqui o sério é temerário, o sensato é insensato, o adulto é irreal e o responsável é criminoso. 

A nossa estabilidade e o nosso prestígio com a comunidade financeira internacional se devem à 

tenacidade com que homens honrados e capazes, resistindo a apelos emocionais, mantêm uma política 

econômica solidamente fundeada na miséria alheia e uma admirável coerência baseada na fome dos 

outros. O país só é viável se metade da sua população não for. (...)  

VERÍSSIMO, L. F. O Globo, 24/03/2000. 

 

Silogismo: S. m. Lóg. Dedução formal tal que, postas duas proposições, chamadas premissas, delas se 

tira uma terceira, nelas logicamente implicada, chamada conclusão.  

FERREIRA, A. B. de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

O texto apresenta um ponto de vista crítico, construído, dentre outros, pelo recurso da ironia. 

A qualidade que constitui uma ironia, no texto, é: 

a) “político” (linha 03) 

b) “perpétua” (linha 08) 

c) “emocionais” (linha 11) 

d) “admirável” (linha 12) 
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5. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna 

e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em 

estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de 

cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: 

— Quantos são aqui? 

Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 

— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. 

E outro: 

— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus 

nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor… (…) 

E outro: 

— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade 

jamais sairá de meu quarto e de meu peito! 
Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3 São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento). 

 

O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio histórico — o recenseamento —, apresenta 

característica marcante do gênero crônica ao 

a) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa 
por meio de outra. 

b) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. 

c) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e 
revelando-os pouco a pouco. 

d) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano, 
para manter as pessoas informadas. 

e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto que recebe 
tratamento estético. 
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6. Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro. No princípio. As mulheres, principalmente as mortas do álbum, 

eram maravilhosas. Os homens, mais maravilhosos ainda, ah, difícil encontrar família mais perfeita. A 

nossa família, dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, frisava, lançando em redor 

olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso clã. [ ... ]  

Quando Margarida resolveu contar os podres todos que sabia naquela noite negra da rebelião, fiquei 

furiosa. [ ... ] 

É mentira, é mentira!, gritei tapando os ouvidos. Mas Margarida seguia em frente: tio Maximiliano se 

casou com a inglesa de cachos só por causa do dinheiro, não passava de um pilantra, a loirinha feiosa 

era riquíssima. Tia Consuelo? Ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem, ela queria homem 

e não Deus, ou o convento ou o sanatório. O dote era tão bom que o convento abriu-lhe as portas com 

loucura e tudo. "E tem mais coisas ainda, minha queridinha", anunciou Margarida fazendo um agrado no 

meu queixo. Reagi com violência: uma agregada, uma cria e, ainda por cima, mestiça. Como ousava 

desmoralizar meus heróis? 
TELLES, L. F. A estrutura da bolha de sabão. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 

Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lygia Fagundes Telles configura e desconstrói 

modelos sociais. No trecho, a percepção do núcleo familiar descortina um (a) 

a) convivência frágil ligando pessoas financeiramente dependentes. 

b) tensa hierarquia familiar equilibrada graças à presença da matriarca. 

c) pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. 

d) tradicional conflito de gerações protagonizado pela narradora e seus tios. 

e) velada discriminação racial refletida na procura de casamentos com europeus. 
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7.  

 

 

 

O cartum em questão é do cartunista e cronista Luís Fernando Veríssimo que, em geral, usufrui do 

teor humorístico de seus textos para fazer uma crítica política, social e/ou cultural. Explique, com suas 

palavras, a crítica de Veríssimo à política dos dias atuais. 

 

 

Texto para a questão 8.  

Certo milionário brasileiro foi traído pela esposa. Quis gritar, mas a infiel disse-lhe sem medo:  

 

— “Eu não amo você, nem você a mim. Não temos nenhum amor a trair”.  

 

O marido baixou a cabeça. Doeu-lhe, porém, o escândalo. Resolveu viajar para a China, certo de que a 

distância é o esquecimento. Primeiro, andou em Hong Kong. Um dia, apanhou o automóvel e correu como 

um louco. Foi parar quase na fronteira com a China. Desce e percorre, a pé, uma aldeia miserável. Viu, 

por toda a parte, as faces escavadas da fome. Até que entra na primeira porta. Tinha sede e queria beber. 

Olhou aquela miséria abjeta. E, súbito, vê surgir, como num milagre, uma menina linda, linda. Aquela 

beleza absurda, no meio de sordidez tamanha, parecia um delírio. O amor começou ali. Um amor que não 

tinha fim, nem princípio, que começara muito antes e continuaria muito depois. Não houve uma palavra 

entre os dois, nunca. Um não conhecia a língua do outro. Mas, pouco a pouco, o brasileiro foi percebendo 

esta verdade: - são as palavras que separam. Durou um ano o amor sem palavras. Os dois formavam um 

maravilhoso ser único. Até que, de repente, o brasileiro teve que voltar para o Brasil. Foi também um 

adeus sem palavras. Quando embarcou, ele a viu num junco que queria seguir o navio eternamente. Ele 

ficou muito tempo olhando. Depois não viu mais o junco. A menina não voltou. Morreu só, tão só. Passou 

de um silêncio a outro silêncio mais profundo.  

RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia: novas confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
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8. O narrador de um conto assume determinados pontos de vista para conduzir o seu leitor a observar o 

mundo sob perspectivas diversificadas. No conto de Nelson Rodrigues, a narrativa busca emocionar o 

leitor por meio do seguinte recurso: 

a) expressa diretamente o ponto de vista do personagem milionário 

b) expressa de maneira indireta o ponto de vista da personagem chinesa 

c) alterna o ponto de vista do personagem milionário com o do narrador 

d) alterna o ponto de vista do personagem milionário com o da personagem chinesa 
 

9. Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. De fato, se desejamos escapar à crença de 

que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua 

percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro 

seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como 

ele é: a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 

globalização. Este mundo globalizado, visto como fábula, constrói como verdade um certo número de 

fantasias. Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias 

realmente informa as pessoas. A partir desse mito e do encurtamento das distâncias – para aqueles que 

realmente podem viajar – também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o mundo 

houvesse se tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado avassalador dito global é apresentado 

como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. O 

mundo se torna menos unido, tornando também mais distante o sonho de uma cidadania de fato 

universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Na verdade, para a maior parte da 

humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego 

crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O 

salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas 

enfermidades se instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. 

Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo, mediante uma globalização mais humana. 

As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos 

momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para 

construir a globalização perversa de que falamos acima. Mas essas mesmas bases técnicas poderão 

servir a outros objetivos, se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos.  
MILTON SANTOS Adaptado de Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de 

Janeiro: Record, 2004. 

No primeiro parágrafo, o autor apresenta uma caracterização negativa do mundo atual, ao mesmo tempo 

que propõe um procedimento de análise desse contexto que permitiria superá-lo. Esse procedimento de 

análise está explicado em:  

a) contestação de práticas históricas que geram injustiças sociais  

b) simulação de cenários futuros que possibilitem novas relações humanas  

c) formulação de conceitos gerais que simplifiquem uma tese controversa  

d) delimitação de aspectos distintos que compõem um problema complexo 
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10. De domingo 

– Outrossim… 

– O quê? 

– O que o quê? 

– O que você disse. 

– Outrossim? 

– É. 

– O que é que tem? 

– Nada. Só achei engraçado. 

– Não vejo a graça. 

– Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 

– Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 

– Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 

– Não. Palavra de segunda-feira é “óbice”. 

– “Ônus”. 

– “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”. 

– “Resquício” é de domingo. 

– Não, não. Segunda. No máximo terça. 

– Mas “outrossim”, francamente… 

– Qual o problema? 

– Retira o “outrossim”. 

– Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um 

que usa “outrossim”. 

 

VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

 

No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove 

o(a) 

a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. 

b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. 

c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras 

regionais. 

d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados 

pouco conhecidos. 

e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos 

interlocutores do diálogo. 

 

 



 
 

 

 

16 

Literatura 
 

Gabarito 

 

1. E  

Manoel de Barros se utiliza do lúdico em suas poesias o que o aproxima da fala coloquial e da oralidade. 

 

2. C 

A crônica aborda criticamente a questão da fofoca, temática recorrente entre texto sobre vizinhos, já que 

a tradição popular é a de que essa relação é comum.  

 

3. C 

No que diz respeito ao texto, pode-se destacar que a linguagem utilizada no teatro é mais usual de modo 

que o leitor possa refletir sobre o espetáculo assistido.  

 

4. D 

“emocionais” se refere aos apelos negados por quem controla a economia. Na realidade, o apelo é de 

sobrevivência.  

 

5. E 

A crônica é um texto híbrido que transita por diferentes funções sociais. Nesse caso, se utiliza de um fato 

histórico para retratar problemas sociais de forma ironizada.  

 

6. C 

Todos os membros da família têm segredos a serem revelados por margarida. Por isso, a letra C – 

“ocultações e hipocrisias”. 

 

7. Com o uso da conjunção condicional e do termo “presentinho”, há uma comparação metafórica com a 

política vigente. Luís Fernando Veríssimo utiliza o humor para denunciar os casos de corrupção dos 

dirigentes políticos, por meio da condição e recompensa, uma vez que a imparcialidade política é 

questionável, já que os governantes utilizam seus poderes para uso próprio, diminuindo os investimentos 

que deveriam ser destinados ao bem-estar da população. 

 

8. C 

O narrador se mistura ao personagem como estratégia textual.  

 

9. D 

A partir de pequenas análises, seria possível chegar ao cerne do problema.  

 
 

10.   B 

Palavras como “outrossim”, “desiderato” e “ônus” são, geralmente, empregadas em um contexto mais 

formal, diferentemente do contexto, marcado pela informalidade, do texto de Verissimo. Isso provoca o 

tom humorístico a que a alternativa se refere. 
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Pós-Modernismo (Prosa): Aprofundamento sobre obras de Clarice 

Lispector  

 

Resumo 

 

Como vimos na aula passada, o pós-modernismo é caracterizado como um momento de experimentalismo na 

literatura, principalmente no âmbito da linguagem e da narrativa. Verifica-se um processo de associação de 

imagens e diversos recursos verbais, sendo que narrador e personagens adquirem novos papéis, com 

consciência crítica. A de exploração do fluxo de consciência ganha seu lugar ao recriar o funcionamento da 

mente humana – Clarice Lispector se destaca nesse âmbito. Além disso, impressões como as visuais, olfativas, 

auditivas, físicas e associativas ganham forma no texto. Isso tudo acaba conferindo ao momento literário uma 

pluralidade muito grande de tendências e estilos. 

 

 

 

É nesse contexto que se destaca o trabalho de Clarice Lispector, com um caráter complexo e identificado como 

um dos pontos mais altos do pós-modernismo brasileiro. O tema dominante em sua obra é a necessidade que 

o homem tem de amparar-se na linguagem para suportar o desamparo diante do universo, recoberto pelo 

silêncio intraduzível. A escritora busca aprisionar esse silêncio e dar-lhe sentido. Esse trabalho exige contínuas 

retomadas que vão criando um discurso paradoxal e transitório. 

Nas obras de Clarice se destacam: o emprego intenso da metáfora, o fluxo da consciência e o rompimento com 

o enredo. No conjunto, essa técnica colabora para a visitação do mundo interior das personagens, sempre 

manifestado pela subjetividade em crise. A memória serve de elo condutor entre o subjetivo e o "real", 

favorecendo à autoanálise, numa espécie de contínuo denso de experiência existencial. 

Essa experiência resulta em despersonalização das personagens, diante da impossibilidade da representação 

do mundo e do quotidiano, enquanto buscam o centro de si mesmas. É, pois, uma queda no vazio, provocadora 

de horror. Seus temas mais comuns são: a relação entre o bem e o mal, a culpa, o crime, o castigo e o pecado. 
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Características das obras de Clarice Lispector: 

• Narrativa altamente intimista 

• Narrativa fragmentada: sobreposição dos planos narrativos 

• Mergulho profundo no fluxo de consciência dos personagens 

• Desmoronamento das barreiras espaço-temporais 

• Geralmente os personagens se encontram em busca de “algo”: suas identidades/individualidades 

• Técnica digressiva de narrar 

• Tempo da narrativa: psicológico 

• Epifania: revelação 

• A linguagem traduz os sentimentos das personagens e os transmite ao leitor. 

 

Temáticas Clariceanas: 

• Temáticas humanas e universais 

• O difícil reconhecimento do outro 

• Hipocrisia das relações sociais familiares 

• Papel social da mulher 

• A própria linguagem 

 

Textos de apoio 

Conto As caridades odiosas 

  

            Foi uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos 

meus pensamentos, como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma coisa enganchara na 

minha saia. Voltei-me e vi que se tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a um menino a que a sujeira 

e o sangue interno davam um tom quente de pele. O menino estava de pé no degrau da grande confeitaria. Seus 

olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua paciente aflição. Paciente demais. 

Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto. Um pouco aturdida eu o olhava, 

ainda em dúvida se fora a mão da criança que me ceifara os pensamentos. 

            - Um doce, moça, compre um doce para mim. 

            Acordei finalmente. O que estivera eu pensando antes de encontrar o menino? O fato é que o pedido 

deste pareceu cumular uma lacuna, dar uma resposta que podia servir para qualquer pergunta, assim como 

uma grande chuva pode matar a sede de quem queria uns goles de água. 

            Sem olhar para os lados, por pudor talvez, sem querer espiar as mesas da confeitaria onde possivelmente 

algum conhecido tomava sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar: um 

doce para o menino. 

            De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante para mim terminasse logo. 

Perguntei-lhe: que doce você... 

            Antes de terminar, o menino disse apontando depressa com o dedo: aquelezinho ali, com chocolate por 

cima. Por um instante perplexa, eu me recompus logo e ordenei, com aspereza, à caixeira que o servisse. 

            - Que outro doce você quer? perguntei ao menino escuro. 
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            Este, que mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, 

olhou-me um instante e disse com delicadeza insuportável, mostrando os dentes: não precisa de outro não. Ele 

poupava a minha bondade. 

            - Precisa sim, cortei eu ofegante, empurrando-o para frente. O menino hesitou e disse: aquele amarelo de 

ovo. Recebeu um doce em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo talvez de apertá-los. 

Mesmo os doces estavam tão acima do menino escuro. E foi sem olhar para mim que ele, mais do que foi 

embora, fugiu. A caixeira olhava tudo: 

            -Afinal uma alma caridosa apareceu. Esse menino estava nesta porta há mais de uma hora, puxando 

todas as pessoas que passavam, mas ninguém quis dar. 

            Fui embora, com o rosto corada de vergonha. De vergonha mesmo? Era inútil querer voltar aos 

pensamentos anteriores. Eu estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha. Mas, como 

se costuma dizer, o Sol parecia brilhar com mais força. Eu tivera a oportunidade de... E para isso fora necessário 

um menino magro e escuro... E para isso fora necessário que outros não lhe tivessem dado um doce. 

            E as pessoas que tomavam sorvete? Agora, o que eu queria saber com auto crueldade era o seguinte: 

temera que os outros me vissem ou que os outros não me vissem? O fato é que, quando atravessei a rua, o que 

teria sido piedade já se estrangulara sob outro sentimento. E, agora sozinha, meus pensamentos voltaram 

lentamente a ser os anteriores, só que inúteis. 

  

 

Trecho de A paixão segundo G.H. 

 

Eu a via toda, à barata. 

A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, não, ela mesma não tem lado direito nem 

avesso: ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo: de meu lado a ser exposto fiz o meu 

avesso ignorado. Ela me olhava. E não era um rosto. Era uma máscara. Uma máscara de escafandrista. Aquela 

gema preciosa ferruginosa. Os dois olhos eram vivos como dois ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega 

de seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Seriam salgados os seus olhos? Se eu os tocasse - já que 

cada vez mais imunda eu gradualmente ficava - se eu os tocasse com a boca, eu os sentiria salgados? 

Eu já havia experimentado na boca os olhos de um homem e, pelo sal na boca, soubera que ele chorava. 

Mas, ao pensar no sal dos olhos negros da barata, de súbito recuei de novo, e meus lábios secos 

recuaram até os dentes: os répteis que se movem sobre a terra! Na reverberação parada da luz do quarto, a 

barata era um pequeno crocodilo lento. O quarto seco e vibrante. Eu e a barata pousadas naquela secura como 

na crosta seca de um vulcão extinto. Aquele deserto onde eu entrara, e também nele descobria a vida e o seu 

sal. 

Mas, ao pensar no sal dos olhos negros da barata, de súbito recuei de novo, e meus lábios secos 

recuaram até os dentes: os répteis que se movem sobre a terra! Na reverberação parada da luz do quarto, a 

barata era um pequeno crocodilo lento. 

O quarto seco e vibrante. Eu e a barata pousadas naquela secura como na crosta seca de um vulcão 

extinto. Aquele deserto onde eu entrara, e também nele descobria a vida e o seu sal. 

De novo a parte branca da barata espremeu-se talvez menos de um milímetro para fora. 

Dessa vez eu mal e mal percebera o movimento ínfimo que a matéria dela fizera. Eu olhava abismada, 

quieta. 
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– Nunca, até então, a vida me havia acontecido de dia. Nunca à luz do sol. 

Só nas minhas noites é que o mundo se revolvia lentamente. Só que, aquilo que acontecia no escuro da 

própria noite, também acontecia ao mesmo tempo nas minhas próprias entranhas, e o meu escuro não se 

diferenciava do escuro de fora, e de manhã, ao abrir os olhos, o mundo continuava sendo uma superfície: a vida 

secreta da noite em breve se reduzia na boca ao gosto de um pesadelo que some. Mas agora a vida estava 

acontecendo de dia. Inegável e para ser vista. A menos que eu desviasse os olhos. 

E eu ainda poderia desviar os olhos. 

– Mas é que o inferno já me tomara, meu amor, o inferno da curiosidade malsã. Eu já estava vendendo a 

minha alma humana, porque ver já começara a me consumir em prazer, eu vendia o meu futuro, eu vendia a 

minha salvação, eu nos vendia. 

 

 

Trecho do conto Amor 

Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o 

volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de 

meia satisfação. 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, 

malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava 

estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. (...) Crescia sua rápida conversa 

com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, 

o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana 

dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. 

Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais 

precisava de sua força, inquietava-se. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no 

sentido de tornar os dias realizados e belos; com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e 

suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa 

se emprestaria uma aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão do homem. 

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe 

dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse 

inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. 

Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para 

descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, 

que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter 

o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com 

felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o 

escolhera. 

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar 

mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu 

coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu 

espanto — ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para 

fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era 

o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. 
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De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, 

como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves 

do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. 

(...) 

O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para 

o homem parado no ponto. 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. 

Era um cego. 

O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. 

Então ela viu: o cego mascava chicles… Um homem cego mascava chicles. 

Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar — o coração batia-lhe violento, 

espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na 

escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de 

repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse 

teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada — o bonde deu 

uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no 

chão — Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava — o bonde estacou, 

os passageiros olharam assustados. 

Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara 

atrás para sempre. Mas o mal estava feito. 
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Exercícios 

 

1. Declaração de amor 

Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. […] A língua 

portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das 

coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. As vezes se assusta com o 

imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la – Como gostava de estar montada num cavalo e guiá-

lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas 

mãos. E este desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar 

para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do 

pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 

Essas dificuldades, nós as temos. Mas não fale do encantamento de lidar com uma língua que não 

foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 

Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que língua eu queria 

pertencer, eu diria. inglês, que é preciso e belo. Mas, como não nasci muda e pude escrever, tornou-se 

absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter 

aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. 
LISPECTOR, C. A descoberta do mundo Rio de Janeiro Rocco, 1999 (adaptado). 

 

O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter 

patrimonial e sua capacidade de renovação, é 

a) “A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 

b) “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.” 

c) “Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê 

Vida.” 

d) “Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada.” 

e) “Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem do português fosse 

Virgem e límpida.” 
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2. Tudo o que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e na penumbra. Vejo pouco, ouço quase nada. Mergulho 

enfim em mim até o nascedouro do espírito que me habita. Minha nascente é obscura. Estou escrevendo 

porque não sei o que fazer de mim. Quer dizer: não sei o que fazer com meu espírito. O corpo informa muito. 

Mas eu desconheço as leis do espírito: ele vagueia. Meu pensamento, com a enunciação das palavras 

mentalmente brotando, sem depois eu falar ou escrever – esse meu pensamento de palavras é precedido 

por uma instantânea visão sem palavras, do pensamento – palavra que se seguirá, quase imediatamente 

– diferença espacial de menos de um milímetro. Antes de pensar, pois, eu já pensei. 
Clarice Lispector. Um sopro de vida. 

 

Assinale a opção que corresponde, no trecho, ao pensamento de Clarice Lispector sobre a criação literária. 

a) A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te 

com um piparote e adeus. 

b) Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

c) Vozes da infância, contai a história da vida boa que nunca veio. 

d) Pensar é a concretização, materialização do que se pré-pensou. 

e) O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras 

sente. 

 
 

3. Sobre as características da obra de Clarice Lispector, é correto afirmar: 

a) A causa socialista e posteriormente o ceticismo político marcaram sua vida. Sua obra pode ser 

dividida em quatro fases: fase gauche, fase social, fase do “não” e fase da memória. 

b) Sua poesia é marcada pela presença constante de metáforas e símbolos, inclinação para o 

surrealismo e os contrastes entre o abstrato e o concreto. Sua obra sofreu grande influência do 

marxismo. 

c) Sua prosa e poesia foram marcadas por temas relacionados à paisagem nordestina, denúncia da 

condição de exploração e marginalização dos negros e, a partir de 1935, sua obra ganhou também 

enfoque religioso em virtude de sua conversão ao catolicismo. 

d) A escritora nunca esteve filiada a nenhum movimento literário, contudo, é possível observar certa 

inclinação neossimbolista em razão da presença de temas como o espiritualismo e o orientalismo 

em sua obra. 

e) A pesquisa estética e a renovação das formas de expressão literária são características da obra da 

escritora, que utilizou amplamente a técnica do fluxo de consciência, transferindo a experiência 

interior para o primeiro plano da criação literária. 
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4. Leia o seguinte trecho do conto “Amor”, de Clarice Lispector. 

“Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava chicles. 
Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar – o coração batia-lhe 
violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele 
mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento de mastigação 
fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir – como se ele a tivesse insultado, 
Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio.” 

Clarice Lispector, Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 21-22. 

a) Em textos de Clarice Lispector, é comum que um acontecimento banal se transforme em um 

momento perturbador na vida das personagens. Considerando o contexto do conto “Amor”, indique 

que tipo de inquietações o acontecimento narrado acima acarreta na vida da personagem. 

b) A frase “olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê” sugere uma maneira pouco 

comum de olhar para as coisas. Explique o sentido que tem esse olhar profundo, a partir dali, na 

caracterização da personagem Ana. 

 
 

5. A questão a seguir refere-se à passagem transcrita do conto “Feliz Aniversário” (Laços de Família, 1960), de 

Clarice Lispector (1920-1977). 

Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante 
piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se 
ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais 
dura na cadeira, e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de 
todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e 
bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto 
de sete anos, era o único a ser a carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e 
despenteada, cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, 
confusa. Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo 
pela vida que falhava. Como?! como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com 
braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem 
a quem, obediente e independente, respeitara; a quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os 
partos, lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem 
capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos fracos, sem 
austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram; uns comunistas. 
Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a 
cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. 

LISPECTOR, Clarice. "Feliz Aniversário". In: Laços de Família. 28. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 78-79. 

 

Ainda que Clarice Lispector tenha morrido um dia antes de completar cinquenta e sete anos, a 
problemática das mulheres de terceira idade faz-se presente em muitos de seus contos. “Feliz Aniversário” 
registra tal tema. Neste conto, sentada à cabeceira da mesa preparada para a comemoração de seu 
octogésimo-nono aniversário, D. Anita: 

a) Vê, horrorizada, sua descendência constituída por seres mesquinhos. 

b) Lembra-se, saudosa, da época em que seu marido era vivo e com ela dividia as dificuldades 

cotidianas. 

c) Contempla seu neto, Rodrigo, a trazer-lhe ao presente a imagem do falecido marido quando jovem. 

d) Rememora, com rancor, sua vida de mulher, seja enquanto esposa, seja enquanto mãe, mostrando-

se indignada com a atual falta de afeto de filhos, netos e bisnetos. 

e) Mistura presente e passado, deixando emergir a saudade que há tempo domina seu cotidiano. 
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6. Devo registrar aqui uma alegria. é que a moça num aflitivo domingo sem farofa teve uma inesperada 
felicidade que era inexplicável: no cais do porto viu um arco-íris. Experimentando o leve êxtase, ambicionou 
logo outro: queria ver, como uma vez em Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque 
é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto, o zé-povinho sonha com 
fome de tudo. E quer mas sem direito algum, pois não é? 

Clarice Lispector, A hora da estrela. 

 

Considerando-se no contexto da obra o trecho sublinhado, é correto afirmar que, nele, o narrador: 

a) assume momentaneamente as convicções elitistas que, no entanto, procura ocultar no restante da 

narrativa. 

b) reproduz, em estilo indireto livre, os pensamentos da própria Macabéa diante dos fogos de artifício. 

c) hesita quanto ao modo correto de interpretar a reação de Macabéa frente ao espetáculo. 

d) adota uma atitude panfletária, criticando diretamente as injustiças sociais e cobrando sua superação. 

e) retoma uma frase feita, que expressa preconceito antipopular, desenvolvendo-a na direção da ironia. 

 

 

7. “Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica entre sua mãe e seu marido, na hora da despedida. 

Durante as duas semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado; os bons dias e as boas 

tardes soavam a cada momento com uma delicadeza cautelosa que a fazia querer rir. Mas eis que na hora 

da despedida, antes de entrarem no táxi, a mãe se transformara em sogra exemplar e o marido se tornara 

o bom genro. ‘Perdoe alguma palavra mal dita’, dissera a velha senhora, e Catarina, com alguma alegria, vira 

Antônio não saber o que fazer das malas nas mãos, gaguejar — perturbado em ser o bom genro. ‘Se eu rio, 

eles pensam que estou louca’, pensara Catarina franzindo as sobrancelhas. ‘Quem casa um filho perde um 

filho, quem casa uma filha ganha mais um’, acrescentara a mãe […].” 
LISPECTOR, Clarice. Laços de Família. 12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982. p. 109-111. 

 

Com base no texto, é correto afirmar que Catarina: 

a) Sente um certo tédio por ser obrigada a participar do episódio de despedida de sua mãe. 

b) Diverte-se observando o constrangimento do marido e da mãe no episódio da despedida. 

c) Embora ansiasse pela partida da visitante, sente muita tristeza ao final da visita da mãe. 

d) Certifica-se de que a mãe e o marido, para sua tristeza, jamais poderiam manter um bom 

relacionamento. 

e) Compartilha do sofrimento vivenciado pela mãe e pelo marido na hora em que se despedem. 
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8. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por que exatamente eu o disse, e com 

sinceridade. Hoje repito: é uma maldição, mas uma maldição que salva. Não estou me referindo muito a 

escrever para jornal. Mas escrever aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num 

romance. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível se 

livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva 

o dia que se vive e que nunca se entende a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar 

reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e 

sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Que pena que só sei escrever 

quando espontaneamente a “coisa” vem. Fico assim à mercê do tempo. E, entre um verdadeiro escrever e 

outro, podem-se passar anos. Lembro-me agora com saudade da dor de escrever livros. 
(Clarice Lispector. A descoberta do mundo, 1999.) 

 

Clarice Lispector coloca inicialmente o processo da criação literária como uma maldição. Em seguida, 

ressalva que é também uma salvação. Com base no texto da crônica, explique como a autora resolve 

essa diferença de conceitos sobre a criação literária. 

 

 

9. “A ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem (…)”. 

Neste excerto de A hora da estrela, o narrador expressa uma de suas tendências mais marcantes, que 

ele irá reiterar ao longo de todo o livro. Entre os trechos abaixo, o único que NÃO expressa tendência 

correspondente é: 

a) “Vejo a nordestina se olhando ao espelho e (…) no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. 

Tanto nós nos intertrocamos”. 

b) “é paixão minha ser o outro. No caso a outra”. 

c) “Enquanto isso, Macabéa no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabéa, como se chegasse 

a si mesma”. 

d) “Queiram os deuses que eu nunca descreva o lázaro porque senão eu me cobriria de lepra”. 

e) “Eu te conheço até o osso por intermédio de uma encantação que vem de mim para ti”. 

 
 

10. Sobre a obra de Clarice Lispector é correto afirmar, exceto: 

a) Influenciada por escritores como James Joyce, Virginia Woof, Marcel Proust e William Faulkner, 

Clarice Lispector introduziu o fluxo de consciência na Literatura brasileira, técnica que quebra os 

limites espaço-temporais e cruza vários planos narrativos sem preocupação com a linearidade. 

b) Embora a maioria de suas personagens protagonistas seja do sexo feminino, Clarice recusou o rótulo 

de escritora feminista. 

c) Clarice apresentou à Literatura brasileira uma narrativa que subverteu a estrutura dos tradicionais 

gêneros narrativos através da quebra da ordem cronológica do enredo. 

d) Sua linguagem é permeada por neologismos e regionalismos, e sua narrativa faz uso de recursos 

mais comuns à poesia, tais como o ritmo, as aliterações e as metáforas. 
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Gabarito 

 

1. B 

Para Clarice, a própria língua portuguesa é um patrimônio que se renova com a justificativa de que “um 

Camões e outros iguais não bastaram”, já que “todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do 

pensamento alguma coisa que lhe dê vida”. Essa passagem demonstra a renovação constante da língua 

portuguesa. 

 

2. D 

No trecho em questão, a autora retrata sobre o seu processo de produção textual que se inicia, desde um 

mergulho íntimo em seu próprio ser até a concretização de seu pensamento e das palavras.   

 

3.  E 

A prosa regionalista de Guimarães Rosa transcende o espaço físico, focalizando os conflitos internos do 

ser humano com o ambiente e consigo mesmo, como pode ser visto com a questão da religiosidade e o 

anseio pela falta de perdão. Neste sentido, o regionalismo alcança uma dimensão universal. 

 

4.   

a) Nos textos Clariceanos, é comum que os personagens vivam uma epifania a partir de um determinado 

episódio, isto é, um momento de profundo conhecimento interno.  No conto “Amor”, esse momento se 

dá quando a personagem passa a observar o cego mascando chicletes, o que faz com que Ana 

experimente um mal-estar que não consegue conter, desestruturando-se, o que faz com que outras 

pessoas, ao verem aquela cena, tivessem a impressão que ela estivesse com ódio.  

b) Ao observar o cego, que não pode retribuir o olhar, Ana mergulha em seu próprio interior, de forma 

metafórica, atribuindo àquele acontecimento inesperado um sentido de novidade, de algo além do banal, 

o que lhe dá maior profundidade psicológica. 

 

5. A 

De acordo com o trecho “Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos fracos, sem austeridade? O 

rancor roncava no seu peito vazio”, confirma a ideia de que D. Anita vê sua parte da sua descendência com 

desdenho. 

 

6. E 

É possível dizer que o trecho utiliza da intertextualidade ao fazer referência à expressão popular “não pode 

dar a mão que já querem o braço inteiro”, ironizando a reflexão de que a personagem Macabéa é ambiciosa. 

 

7. B 

O texto retrata a percepção de Catarina ao perceber que o marido e a sogra se tratavam de forma carinhosa 

e constrangida após terem convivido duas semanas juntos sem terem se suportado; a personagem acha 

certa graça na despedida dissimulada entre os dois. 

8. Para Clarice Lispector, escrever é uma maldição porque torna o escritor dependente de seu texto e há uma 

certa dificuldade em encontrar as melhores palavras para se expressar. Em contrapartida, a escrita também 

é “uma maldição que salva”, isto é, a escrita tem o poder de salvar porque, a partir das palavras, pode dar 

sentido à vida das pessoas e libertar por meio do discurso, como também, “salva o dia que se vive”, que 

significa o momento em que autor e leitor encontram sentido no texto.  

9.  C 
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No trecho “Enquanto isso, Macabéa no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabéa, como se 

chegasse a si mesma” não há transfiguração do sujeito, mas sim, a reafirmação de si próprio. 

 

10. D 

A alternativa ‘d’ faz referência à poética de Guimarães Rosa. 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 1 
 

 

Exercícios 

 

 

1. A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais, que possuem seção transversal na forma 

de um quadrado de lado 2m, são insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de 

enchentes. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de 

lado igual ao dobro das anteriores, permitindo uma vazão de 400m3/s. O cálculo da vazão V (em m3/s) 

é dado pelo produto entre a área por onde passa a água (em m2) e a velocidade da água (em m/s).  

Supondo que a velocidade da água não se alterou, qual era a vazão máxima? 

a) 25m3/s 

b) 50m3/s 

c) 100m3/s 

d) 200m3/s 

e) 300m3/s 

 

 

2. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para  iluminação ao longo de 

uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a 

praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo, a 100 

metros, o terceiro, a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de vinte 

metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1 380 metros da praça. 

Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8 000,00 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar 

com a colocação desses postes é 

a) R$512 000,00. 

b) R$520 000,00. 

c) R$528 000,00. 

d) R$552 000,00. 

e) R$584 000,00. 
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3. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como 

ilustra a figura. 

 

 

Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um 

triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 cm. O quebra-cabeça, quando montado, resultará 

em um quadrado cuja medida de lado, em centímetro, é: 

a) 14 

b) 12 

c) 7√2 

d) 6 + 4√2 

e) 6 + 2√2 

 

 

4. Na figura estão representadas três retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de intersecções 

entre as retas, e A, B e C s pontos de intersecções dessas retas com o eixo x. 

 

Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de três equações e duas incógnitas que  

a) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos P, Q e R, pois eles indicam onde 

as retas se intersectam.  

b) possui três soluções reais e distintas, representadas pelos pontos A, B e C, pois eles indicam onde 

as retas intersectam o eixo das abscissas.  

c) possui infinitas soluções reais, pois as retas se intersectam em mais de um ponto.  

d) não possui solução real, pois não há ponto que pertença simultaneamente às três retas.  

e) possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em que se intersectam. 
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5. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide  

reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 

10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas 

em peças de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com 

o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m. Atendendo o pedido do arquiteto, o 

carpinteiro deverá produzir 

a) 105 peças. 

b) 120 peças. 

c) 210 peças. 

d) 243 peças. 

e) 420 peças 

 

 

6. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão 

distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de 

um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios 

para a distribuição dos ingressos:  

1) cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;  

2) todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;  

3) não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).  

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios 

estabelecidos, é  

a) 2.  

b) 4.  

c) 9.  

d) 40.  

e) 80 
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7. Uma carga de 100 contêineres, idênticos ao modelo apresentado na Figura 1, deverá ser descarregada 

no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10m por 32 m foi cedida para o 

empilhamento desses contêineres (Figura 2). 

 

 

De acordo com as normas desse porto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não 

sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. 

Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por 

essa pilha de contêineres é 

a) 12,5 m. 

b) 17,5 m. 

c) 25,0 m. 

d) 22,5 m. 

e) 32,5 m. 
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8. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada 

pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas 

se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na 

capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de 

acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um 

caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1 500 telhas ou 1 200 

tijolos.Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser 

acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? 

a) 300 tijolos 

b) 360 tijolos 

c) 400 tijolos 

d) 480 tijolos 

e) 600 tijolos 

 

 

9. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado 

se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade 

magnética do Sol têm sido registrados. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 27 fev. 2013. 

 

No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número 

a) 32.  

b) 34.  

c) 33.  

d) 35.  

e) 31 
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10. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas 

seguintes condições: em janeiro foram vendidas 33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 

36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens 

foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? 

a) 38.000 

b) 40.500 

c) 41.000 

d) 42.000 

e) 48.000 
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1. B 

 

 

2. C 

 

 

3. A 

Observe que as hipotenusas dos triângulos retângulos crescem segundo uma P.G. de primeiro termo 

2√2 e razão √2.  

 

 

4. D 
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5. E 

 

 

6. C 

 

 

7. A 

 

 

8. D 

 

9. A 
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10. D 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 2 

 

Exercícios 

 

1. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com 

o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo 

mapa tem escala 1 : 58 000 000.  

 

 
 

Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm. A 

medida real, em quilômetro, desse segmento de reta é: 

a)  4 408. 

b) 7 632. 

c) 44 080. 

d) 76 316. 

e) 440 800. 
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2. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com 

a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 

partes de cobre em 1 000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata 

pura e 50 de cobre em 1 000; e a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de 

cobre em 1 000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para 

produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem 

ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? 

a) 29,25 e 0,75 

b) 28,75 e 1,25 

c) 28,50 e 1,50 

d) 27,75 e 2,25 

e) 25,00 e 5,00  
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3. A Ecofont possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos 

buraquinhos circulares congruentes, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos 

proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão.  

 

Suponha que a palavra ECO esteja escrita nessa fonte, com tamanho 192, e que seja composta por 

letras 

formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio . Para que a área a ser pintada 

seja reduzida a  da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. 

Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas 

condições, o tamanho adequado da fonte será: 

a) 64.  

b) 48.  

c) 24.  

d) 21.  

e) 12. 
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4. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis 

consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na 

rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos 

seja igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio 

seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120,00, e 

a estimativa é de que seja ouvido por 1 500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos 

custam R$ 180,00 cada 1 000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único 

desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias.  

Considere X e Y os valores (em real) gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente. O 

número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

5. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é 

dividida em duas partes: uma de 40 hectares, com maior produtividade, e outra, de 120 hectares, com 

menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área 

cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes à da outra. Esse 

fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. 

Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade 

da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor precisará 

comprar? 

a) 36 

b) 33 

c) 27 

d) 24 

e) 21 
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6. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força 

gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do 

satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, 

 
No plano cartesiano, três satélites, A, B e C, estão representados, cada um, por um ponto (m; r) cujas 

coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. 

 

Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades  e

 da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As 

intensidades  e expressas no gráfico satisfazem a relação: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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7. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para 

divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 m de altura e uma esteira de 90 m de 

comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm 

e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser 

feito em uma escala 1 : X. Os valores possíveis para X são, apenas, 

a) X > 1 500. 

b) X < 3 000. 

c) 1 500 < X < 2 250. 

d) 1 500 < X < 3 000. 

e) 2250 < X < 3000. 

 

 

8. Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, três equipes – Alpha, 

Beta e Gama – foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de 

partida e de chegada. 

• A equipe Alpha realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6,0 km/h. 

• A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5,0 

km/h. 

• Com uma velocidade média de 6,5 km/h, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. 

Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias  e  percorridas pelas três 

equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, Beta e Gama é 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
 

 

9. Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma 

cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um estudante, ao analisar um mapa, 

verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm. 

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de 

a) 1 : 250. 

b) 1 : 2500. 

c) 1 : 25000. 

d) 1 : 250000. 

e) 1 : 25000000. 
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10. A Figura 1 representa uma gravura retangular com 8 m de comprimento e 6 m de altura. 

  

Figura 1 

Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 cm de comprimento e 30 cm de altura, 

deixando livres 3 cm em cada margem, conforme a Figura 2 

  

Figura 2 

A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível da região disponível, mantendo-se as 
proporções da Figura 1. 

PRADO, A. C. Superinteressante, ed. 301, fev. 2012 (adaptado). 

A escala da gravura reproduzida na folha de papel é: 

a) 1:3  

b) 1:4  

c) 1:20  

d) 1:25  

e) 1 : 32 
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1. A 

 

 

2. B 

 

3. B 

 

 

4. A 

 

 

5. B 

 

6. E 
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7. C 

 

 

8. A 

 

 

9. E 

O mapa observado pelo estudante está na escala de: 

8 cm/2 000 km = 8 cm/ 200 000 000 cm = 1/ 25 000 000 = 1 : 25 000 000 

 

10. D 

A figura possui dimensões 800 cm x 600 cm e a folha possui dimensões 36 cm x 24 cm, portanto, fazendo 

a razão entre os lados temos que 800/36 é aproximadamente 22 e 600/24 = 25.  

Assim, a gravura ocupará o máximo possível da folha de papel se for desenhada na escala 1 : 25. 
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Exercícios 

 

1. A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. 

 

Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada 

remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada 

inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber: 

• 1ª mudança: 135° no sentido anti-horário; 

• 2ª mudança: 60° no sentido horário; 

• 3ª mudança: 45° no sentido anti-horário. 

Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no 

sentido Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um cliente. 

Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? 

a) 75° no sentido horário. 

b) 105° no sentido anti-horário. 

c) 120° no sentido anti-horário. 

d) 135° no sentido anti-horário. 

e) 165° no sentido horário. 
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2. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O peixe, de 

Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. 

Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o 

giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45° com a linha do 

horizonte. 

 

Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la, rente à parede, no menor ângulo possível 

inferior a 360°. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é 

girando-a em um ângulo de 

a) 90° no sentido horário. 

b) 135° no sentido horário. 

c) 180° no sentido anti-horário. 

d) 270° no sentido anti-horário 

e) 315° no sentido horário. 
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3. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação 

quando feito em vias urbanas. 

Caminhão entala em viaduto no Centro 

Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de 

Medeiros e Loureiro da Silva no sentido Centro-Bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse 

veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na 

foto. 

 

Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 m e que eles estejam em cima de uma 

carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do 

empilhamento dos canos. 

 

A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total 

do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m menor do que a altura do vão do viaduto. 

Considere 1,7 como aproximação para (3)1/2 

Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse caminhão pudesse passar com 

segurança sob seu vão? 

a) 2,82. 

b) 3,52. 

c) 3,70. 

d) 4,02. 

e) 4,20. 
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4. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada 

para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite 

água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram, sobre 

rodas, em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre 

move-se com velocidade constante. 

 

 

 

Um pivô de três torres (T1, T2 e T3) será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre 

torres consecutivas bem como da base à torre T1 são iguais a 50 m. O fazendeiro pretende ajustar as 

velocidades das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como 

aproximação para π. 

Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser, em metro por hora, de 

a) 12, 24 e 36. 

b) 6, 12 e 18. 

c) 2, 4 e 6. 

d) 300, 1200 e 2700. 

e) 600, 2400 e 5400. 
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5. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira 

com 10 cm de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se 

posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de 

madeira já possui três perfurações prontas de bases distintas: uma quadrada (Q), de lado 4 cm, uma 

retangular (R), com base 3 cm e altura 4 cm, e uma em forma de um triângulo equilátero (T), de lado 6,8 

cm. Falta realizar uma perfura- ção de base circular (C). 

O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça de base 

circular caiba nas demais perfurações e, para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais 

condições. Procurou em suas ferramentas uma serra copo (broca com formato circular) para perfurar 

a base em madeira, encontrando cinco exemplares, com diferentes medidas de diâmetros, como segue: 

(I) 3,8 cm; (II) 4,7 cm; (III) 5,6 cm; (IV) 7,2 cm e (V) 9,4 cm. 

 

 

Considere 1,4 e 1,7 como aproximações para √2 e √3 , respectivamente. 

Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra copo o marceneiro deverá escolher? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 
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6. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de 

carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização 

dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo 

equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde 

que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens 

mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras: 

 

Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão 

correta de diferentes tipos de alimentos é o 

a) triângulo. 

b) losango. 

c) pentágono. 

d) hexágono. 

e) octógono. 
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7. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 m e 14 m no quintal de sua casa e pretende 

fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as 

mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 

3 metros entre elas e entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número 

maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior 

extensão. 

O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é 

a) 4. 

b) 8. 

c) 9. 

d) 12. 

e) 20. 

 

8. Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados entre si e colocados 

dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário 

haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é 

garantida por um espaçador de metal, conforme a figura: 

 

Utilize 1,7 como aproximação para √3 

O valor de R, em centímetros, é igual a 

a) 64,0 

b) 65,5 

c) 74,0 

d) 81,0 

e) 91,0 
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9. Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com bases quadradas. Todos os copos desse 

restaurante têm o formato representado na figura: 

 

Considere que AC = 7/5 BD e que l é a medida de um dos lados da base da bandeja. 

Qual deve ser o menor valor da razão lBD para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 

quatro copos de uma só vez? 

a) 2 

b) 14/5 

c) 4 

d) 24/5 

e) 28/5 

 

10. Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização 

geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS (sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global) 

com longitude de 124° 3’ 0” a leste do Meridiano de Greenwich. 

Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 

PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado). 

 

A representação angular da localização do vulcão com relação a sua longitude na forma decimal é 

a) 124,02°. 

b) 124,05°. 

c) 124,20°. 

d) 124,30°. 

e) 124,50°. 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. B 

 

 

3. D 
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4. A 

 

 

5. B 

 

 

6. C 

Estes são todos derivados de gráficos de pizza e, algumas análises podemos fazer parecidas. Analisando 

o gráfico em forma pentagonal, podemos pensar que, partindo do centro, os 360°, ou os 100%, são 

repartidos em 5 partes. Então cada lado do pentágono ficou com 20%. 

Então, como os carboidratos ficaram com 3 lados do pentágono, 20%.3 = 60%. Proteínas ficaram com 

metade de um lado 20%.½ = 10% e gordura ficou com o resto que faltava para 100%-10%-60%=30% 

 

7. C 
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8. C 

 

 

 

 

9. D 
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10. B 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 2 
 

Exercícios 

 

1. 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) 36√3 

b) 24√3 

c) 4√3 

d) 36 

e) 72 

 

2. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 

comprimentos iguais a 6 m e 4 m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 

pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, 

que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão 

instalados. 

 

 Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 

a) 1 m. 

b) 2 m. 

c) 2,4 m. 

d) 3 m. 

e) 2√6 m. 
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3. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida 

de Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, uma altura 

de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo de 

um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. 

 

Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15° e duas casas decimais nas operações, 

descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço 

a) menor que 100 m² 

b) entre 100 m² e 300 m² 

c) entre 300 m² e 500 m² 

d) entre 500 m² e 700 m² 

e) maior que 700 m² 
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4. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: a 

partir de um ponto A, mediu o ângulo visual α fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o 

barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo  possível 

ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra essa situação: 

 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α = 30°  e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco 

havia percorrido a distância AB = 2 000 m. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a 

menor distância do barco até o ponto fixo P será 

a) 1 000 m. 

b) 1 000 √3 m. 

c) 2 000 √3/3 m. 

d) 2 000 m 

e) 2 000 √3 m. 

 

5. Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de 

comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve comec ̧ar ou se erguer. Em 

um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis 

estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras tre ̂s eram os pontos médios 

dos lados desse triângulo, foram indicadas por letras. 

 

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calc ̧ada com concreto. 

Nessas condições, a área a ser calc ̧ada corresponde 

a) à mesma área do triângulo AMC. 

b) à mesma área do triângulo BNC. 

c) à metade da área formada pelo triângulo ABC. 

d) ao dobro da área do triângulo MNC. 

e) ao triplo da área do triângulo MNC. 
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6. Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último 

domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando 

agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, 

França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua 

descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 

Disponível em: http://www.correiodobrasil.com.br. Acesso em: 02 maio 2010. 

 

Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do 

balão e o avistou sob um ângulo de 60º; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada 

com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30º. 

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? 

a) 1,8 km 

b) 1,9 km 

c) 3,1 km 

d) 3,7 km 

e) 5,5 km 

 

7. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao 

caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. 

A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é 

a) 1,16 metros. 

b) 3,0 metros. 

c) 5,4 metros. 

d) 5,6 metros. 

e) 7,04 metros. 
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8. Considere um ponto P em uma circunferência de raio r no plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal 

de P sobre o eixo x, como mostra a figura, e suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-horário, 

uma distância d ≤ r sobre a circunferência. 

 

Então, o ponto Q percorrerá, no eixo x, uma distância dada por 

a) r( 1 - sen d/r ). 

b) r( 1 - cos d/r ). 

c) r( 1 - tag d/r ). 

d) rsen (r/d). 

e) rcos (r/d). 
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9. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km x 2 km que 

contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a partir do canto 

inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram 

em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, 

conforme mostra a figura. 

 

Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João 

corresponde, aproximadamente, a 

(considere  √3 /3 = 0,58) 

a) 50%. 

b) 43% 

c) 37% 

d) 33% 

e) 19% 

 

10. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a 

sombra projetada de um poste mede 2,00 m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 cm, a 

sombra da pessoa passou a medir: 

a) 30 cm. 

b) 45 cm. 

c) 50 cm. 

d) 80 cm. 

e) 90 cm. 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. C 

 

 

3. E 
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4. B 

 

 

5. E 

 

 

6. C 

 

  



 
 

 

 

9 

Matemática 

 

7. D 

 

 

8. B 

 

 

9. E 
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10. B 
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Análise de questões anteriores – competências 1 e 3 

 

Resumo 

 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 1 e 3, 

mencionadas abaixo. 

Competência da área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos 

sistemas de comunicação. 

H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para 

resolver problemas sociais. 

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função 

social desses sistemas. 

H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 

comunicação e informação. 

 

Competência da área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, 

integradora social e formadora da identidade. 

H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de 

um grupo social. 

H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades 

cinestésicas. 

H11 – Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de 

desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. 
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Exercícios 

 

1. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na 

atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado 

pela internet, por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição 

de vida e/ou rotina de alguém — como em um diário pessoal —, função para qual serviu inicialmente e 

que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para a discussão de ideias, trocas e 

divulgação de informações. 

A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas em torno de um ponto 

de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum 

conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas 

publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. 
LOPES, B. O. A linguagem dos blogs e as redes sociais. Disponível em: www.fateczl.edu.br. Acesso em: 29 abr. 2013 

(adaptado). 

 

De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como 

a) estratégia para estimular relações de amizade. 

b) espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. 

c) gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais. 

d) ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. 

e) recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. 

 

2.  

 
 

O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a 

ela incorporadas serão responsáveis por 

a) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. 

b) contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. 

c) transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. 

d) renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. 

e) minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. 
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3. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. […] O jogo se transformou em espetáculo, 

com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol para olhar, e o espetáculo se transformou 

num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir 

que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita 

força, que renuncia ã alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte ainda aparece nos campos, 

[…] algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além 

do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da 

liberdade. 
GALEANO, E. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM Pockets, 1995 (adaptado). 

 

O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, 

a) fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. 

b) promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos, para que fossem inovadores. 

c) incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. 

d) tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. 

e) contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. 

 

 

4. Farejador de Plágio: uma ferramenta contra a cópia ilegal No mundo acadêmico ou nos veículos de 

comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou 

paráfrases. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonatto Pezzin, 

engenheiro de computação, desenvolveu junto com os seus alunos o programa Farejador de Plágio. O 

programa é capaz de detectar: trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos 

reorganizadas, frases reescritas, mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Mas 

como o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a 

ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor 

desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários 

buscadores, gerando assim muito mais resultados. 
Disponível em: http://reporterunesp.jor.br. Acesso em: 19 mar. 2018 

 

Segundo o texto, a ferramenta Farejador de Plágio alcança seu objetivo por meio da 

a) seleção de cópias integrais. 

b) busca em sites especializados. 

c) simulação da atividade docente. 

d) comparação de padrões estruturais. 

e) identificação de sequência de fonemas. 
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5. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças 

que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos 

religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-

se pelas músicas animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários representativos. 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo:  

Educação Física. São Paulo: 2009 (adaptado). 

 

A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria 

de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela 

a) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu 

modo de expressar-se no mundo. 

b) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando 

fatos históricos. 

c) acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo 

aspectos políticos. 

d) tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking 

das mais originais. 

e) lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas, e servem apenas 

para a vivência lúdica de um povo. 

 

6. No esporte-participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que 

tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer 

e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida 

diária. Tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o 

relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte-participação, por ser a dimensão social 

do esporte mais inter-relacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades 

de oportunidades esportivas encontrado na dimensão esporte-performance. Enquanto o esporte-

performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte-

participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. 
GODTSFRIEDT, J. Esporte e sua relação com a sociedade: uma síntese bibliográfica. EFDeportes, n. 142, mar. 2010. 

 

O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente presente 

a) nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades 

esportivas. 

b) nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a 

participação dos demais. 

c) nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade 

esportiva muito popular no país. 

d) nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e a 

descoberta de talentos. 

e) nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. 
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7. É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem 

uma estrutura comum: seis princípios operacionais divididos em dois grupos, o ataque e a defesa. Os 

três princípios operacionais de ataque são: conservação individual e coletiva da bola, progressão da 

equipe com a posse da bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a obtenção 

de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são: recuperação da bola, impedimento do avanço 

da equipe contrária com a posse da bola e proteção do alvo para impedir a finalização da equipe 

adversária. 
DAOLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos técnicos – 

modelo pendular a partir das ideias de Claude Bayer. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 

out. 2002 (adaptado). 

 

Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handebol caracteriza o princípio de 

a) recuperação da bola. 

b) progressão da equipe. 

c) finalização da jogada. 

d) proteção do próprio alvo. 

e) impedimento do avanço adversário. 

 

8.  

 
Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com. Acesso em: 30 maio 2010. (Foto: Reprodução) 

 

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 

a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 

b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 

c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 

e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações 

sociais. 
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9.  

 
 

BRANCO, A. Disponível em: www.oesquema.com.br. Acesso em: 30jun. 2015 (adaptado). 

 

A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de 

outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência 

criticada na tirinha sobre esse processo é a 

a) criação de memes. 

b) ampliação da blogosfera. 

c) supremacia das ideias cibernéticas. 

d) comercialização de pontos de vista. 

e) banalização do comércio eletrônico. 

 

 

10. O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), junto com as linguagens da 

dança (o break dancing) e das artes plásticas (o grafite), seria difundido, para além dos guetos, com o 

nome de cultura hip hop. O break dancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas 

inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens 

do rap, do break dancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. 
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005 (adaptado). 

 

Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de 

dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos 

a) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. 

b) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. 

c) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. 

d) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto. 

e) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. 
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Gabarito 

 

1. B  

O blog se tornou um espaço para exposição e circulação de ideias, pois possibilita que “qualquer pessoa, 

sem nenhum conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras 

pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos”. 

 

2. B 

O texto apresenta a ideia de que a TV pode garantir ao interlocutor que ele “assista ao que quer e quando 

quer”, satisfazendo, então, as vontades individuais. 

 

3. D 

A mercantilização do futebol ampliou sua exigência física e técnica, mas diminuiu a importância do 

talento natural e do seu caráter lúdico. 

 

4. D 

O Farejador de Plágio, por meio de comparações entre estruturas linguísticas semelhantes, descobre se 

um trabalho copiou um outro já existente. 

 

5. A 

O trecho “Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do 

cotidiano e brincadeiras”, identificado no próprio texto, evidencia que a dança, sendo considerada um 

elemento folclórico, reflete as expressões culturais de determinados povos. 

 

6. E 

O texto descreve o que significa o “esporte-participação”, que consiste no uso do esporte como meio de 

pertencimento, inclusão e prazer. Dentre as opções, apenas a letra “E” propõe obter esse tipo de prática 

esportiva. 

 

7. B 

No handebol, o drible serve para mostrar uma continuidade, uma sequenciação da jogada; logo, isso 

revela o que a questão chama de progressão. 

 

8. A 

No mundo contemporâneo as relações interpessoais passam por uma drástica transformação. As 

pessoas se veem cada vez menos e as amizades de “fato” – construídas no mundo real, a partir de 

experiências empíricas – são cada vez mais substituídas por amizades virtuais. 

 

9. D 

A partir da análise da tirinha, o verbo “cobro” e os substantivos “preço” e “profissional” fazem parte do 

campo semântico de comércio. Desse modo, a crítica feita no texto é sobre a comercialização de pontos 

de vista. 
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10. B 

O break é uma dança de improviso que trabalha com movimentos aleatórios e dinâmicos. 
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Análise de questões anteriores (ênfase nas competências das 

áreas 6 e 7) 

 

Resumo 

 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 6 e 7, 

mencionadas abaixo. 

 

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e 

informação. 

H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade 

nacional. 

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade 

de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 

procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais 

como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 
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Exercícios 

 

1. 14 coisas que você não deve jogar na privada 
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também 

deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar 

entupimentos: 

• cotonete e fio dental; 

• medicamento e preservativo; 

• óleo de cozinha; 

• ponta de cigarro; 

• poeira de varrição de casa; 

• fio de cabelo e pelo de animais; 

• tinta que não seja à base de água; 

• querosene, gasolina, solvente, tíner. 

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, 

podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão destinação final adequada. 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 

 O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função 

conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca 

a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que 
beneficiarão a sustentabilidade do planeta. 

b) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 
como fazer o correto descarte de alguns dejetos. 

c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do 
autor do texto em relação ao planeta. 

d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre 
ações de sustentabilidade está sendo compreendida. 

e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos usados de forma a 
proporcionar melhor compreensão do texto. 
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2.  

 

Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o 

público-alvo, influenciando seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais 

trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que 

a) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o médico e 
a população. 

b) a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia 
argumentativa. 

c) o uso de construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de argumentação que 
simulam o discurso do médico. 

d) a empresa anunciada deixa de autopromover ao mostrar a preocupação social e assumir a 
responsabilidade pelas informações. 

e) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com subjetividade 
no trecho sobre as maneiras de prevenção. 
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3. O exercício da crônica 
Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um 

ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 

porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, 

olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido 

no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um 

sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 

emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 
 
 

4. Eu acho um fato interessante… né… foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer… né… que… 

minha mãe morava no Piauí com toda a família… né…meu… meu avô… materno no caso… era 

maquinista… ele sofreu um acidente… infelizmente morreu…minha mãe tinha cinco anos… né… e o irmão 

mais velho dela… meu padrinho… tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar no banco… 

e… ele foi…o banco… no caso… estava… com um número de funcionários cheio e ele teve que ir para 

outro local e pediu transferência prum mais perto de Parnaíba que era a cidade onde eles moravam e 

por engano o… o…escrivão entendeu Paraíba… né… e meu… minha família veio parar em Mossoró que 

exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela foi parar na 

rua do meu pai… né…e começaram a se conhecer…namoraram onze anos …né… pararam algum tempo… 

brigaram… é lógico… porque todo relacionamento tem uma briga… né…e eu achei esse fato muito 

interessante porque foi uma coincidência incrível…né… como vieram se conhecer… namoraram e hoje… 

e até hoje estão juntos… dezessete anos de casados. 
CUNHA, M. F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998. 

 

Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente 

repetição de “né”. Essa repetição é um 

a) índice de baixa escolaridade do falante. 

b) estratégia típica da manutenção da interação oral. 

c) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. 

d) manifestação característica da fala nordestina. 

e) recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. 
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5. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 

menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma tem múltiplos mecanismos que regulam o 

número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 

Predomina no texto a função da linguagem 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 

 
 

6. Novas tecnologias 
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 

“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichi – zam” novos produtos, 

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

nos bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado. 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 

tanto controlamos quanto somos controlados. 

SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 
tecnologias. 

d) tornar o leitor coparticipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é 
manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 
controlem as pessoas. 
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7.  

 

 

O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais 

nessa propaganda revela que 

a) o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. 

b) a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. 

c) a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. 

d) o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. 

e) a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas 
ambientais. 
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8.  

 

 

O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender 

um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar 

a atração “Noites do Terror”, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do 

leitor 

a) a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. 

b) a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. 

c) atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. 

d) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. 

e) a percepção do sentido literal da expressão “noites do terror”, equivalente à expressão “noites de 
terror”. 
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9.  

 
Disponível em: http://revistaiiqb.usac.edu.gt. Acesso em: 25 abr. 2018 (adaptado). 

 
Texto II 
Imaginemos um cidadão, residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda 

às 5h para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 

8h ao trabalho. 

Termina o expediente às 17h e chega em casa às 19h para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos 

filhos etc.  

 

Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para sua saúde? Como 
ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa 
praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média/alta 
que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a 
pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo 
fato de ser ou estar sedentária. 

FERREIRA, M. S. Aptidão física e saúde na educação física escolar: 
 ampliando o enfoque. RBCE, n. 2,jan. 2001 (adaptado). 

 
O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo 
de vida na saúde, apresenta uma visão 

a) medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da 
saúde. 

b) ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. 

c) crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. 

d) focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. 

e) geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. 
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10.  
 

 

 

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico é 

a) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo. 

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. 

d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas 

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 
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Gabarito 

 

1. B  

Lembrar que a função referencial está focada no aspecto informacional – então, o aspecto de orientação 

é apropriado a este tipo de comunicação. 

 

2. B 

A figura da médica aparece para legitimar o texto escrito, aumentando as chances de adesão do público 

leitor. 

 

3. E  

A função predominante no texto é metalinguagem: a mensagem é centrada em seu próprio código. Nesse 

texto, o cronista dedica-se por explicar, por meio de uma crônica, algumas dificuldades encontradas por 

quem escreve esse gênero textual. 

 

4. B  

A repetição do “né” é uma estratégia típica da língua oral e pode ser chamado de marcador conversacional 

– por ser um elemento típico da fala que não integra o conteúdo do texto, apresentando apenas valor 

tipicamente interacional. 

 

5. E 

Entre as características da função referencial, destacam-se o cunho informativo e a objetividade; tais 

aspectos podem ser reconhecidos no texto. 

 

6. D 

Ao escolher utilizar os verbos na primeira pessoa do plural, o autor do artigo de opinião deixa claro o seu 

ponto de vista e mostra que os leitores também compartilham desse posicionamento, dando, assim, mais 

credibilidade ao que defende. 

 

7. E 

Os recursos verbais presentes na propaganda, como a pergunta, os verbos e o uso do pronome “você” 

demonstram a responsabilidade do homem no processo das mudanças climáticas. 

 

8. D  

Para compreender o anúncio publicitário, é preciso lembrar da expressão popular “Quem é vivo sempre 

aparece”, pois o texto faz um trocadilho, substituindo o termo “vivo” por “morto”, uma vez que a atração 

que se deseja vender é a “Noites de Terror” e o parque de diversões deseja fazer um evento que aluda a 

monstros e figuras míticas para o divertimento de seu público. 

 

9. B 

O texto II, em comparação ao texto I, propõe uma abordagem mais analítica a respeito da prática de 

atividades físicas, uma vez que associa a elas aspectos sociais mais amplos. 
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10. A  

Os textos publicitários, em geral, dialogam com o interlocutor e visam persuadir seu público-alvo. No 

anúncio em questão, há um caráter apelativo que incita ao consumo. 
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Reação orgânica: reação de substituição no anel aromático 

 

Resumo 

 

Nas reações de substituição em anéis aromáticos, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio 

do anel aromático por outro átomo ou grupo de átomos.  

 

 

As principais reações de substituição em anel aromático são: 
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Alquilação e acilação de Friedel-Crafts 

Tanto a alquilação quanto a acilação de Friedel-Crafts, usam o AlCl3 ou FeCl3 como catalisadores da reação, 

que tem o papel de ajudar na formação do carbocátion. 

• Alquilação de Friedel-Crafts 

 

 

 

• Acilação de Friedel-Crafts 

Segue as mesmas etapas, porém com um haleto de acila. 

 

 

 

Orientação/diligência dos compostos aromáticos nas reações de substituição 

Nas reações de substituição de compostos aromáticos nos quais já se encontra algum grupo (Gr) ligado ao 

anel aromático, esse grupo pode direcionar a substituição dos hidrogênios das posições ORTO, META ou PARA. 

Gr → grupo orientador 

• Grupos ORTO-PARA dirigentes ou ATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições orto (1,2) e para (1,4). Eles são formados por 1 ÚNICO ÁTOMO ou por um grupo 

de átomos que estão unidos entre si apenas por LIGAÇÕES SIGMA (ligações simples). 

Ex: Cl–, Br–, I–, OH–, –CH3, etc. 
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• OPA, eletrofílico? 

São grupos que, por serem positivos, têm afinidade por elétrons (grupos negativos). 

Exemplo: nitração do metilbenzeno (tolueno) → metil é um grupo orto-para dirigente. 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Na halogenação do tolueno, caso os catalisadores utilizados sejam LUZ (λ) e CALOR (Δ), no lugar do ácido 

de Lewis, os produtos formados são HALETO DE BENZILA e HIDRÁCIDO HALOGENADO, pois o hidrogênio 

substituído será o do grupo metil, e não do anel benzênico (uma vez que os alcanos sofrem substituição na 

presença de luz e calor). 

Dizemos que estes casos obedecem à REGRA CCC: CALOR, já que há aquecimento para que ocorra esta reação; 

CLARIDADE, uma vez que ocorre em presença de luz; e CADEIA, pois se trata de uma substituição na estrutura 

da cadeia alifática. 

 

 
Para que se obtenha o meta-bromotolueno, ao contrário do processo acima, deve-se utilizar ácido de Lewis em 

ambiente FRIO e ESCURO. Assim, dizemos que estes casos obedecem à REGRA NNN: NOITE, já que a reação 
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ocorre no escuro; NEVE, uma vez que ocorre no frio; e NÚCLEO, pois se trata de uma substituição na estrutura 

do núcleo benzênico. 

 

a) Grupos META dirigentes ou DESATIVANTES: são grupos que direcionam a reação de substituição 

eletrofílica nas posições meta (1,3). Eles são formados por átomos que estão unidos entre si por LIGAÇÃO 

DUPLA, TRIPLA ou DATIVA (ligações pi). 

 

Ex: –NO2, –HSO3H, –CH=CH2, etc. 
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Exercícios 

   

1. Considere as duas moléculas abaixo: 

 

Ambas sofrerão nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Dentre as opções a seguir, a 

única que indica posições passíveis de substituição nas moléculas I e II, respectivamente, é:  

a) 4  e 4     

b) 6  e 6     

c) 5  e 2     

d) 3  e 5     

e)  4  e 6     
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2. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás 

natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos 

gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer (leucemia) e distúrbios do 

comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a 

formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição ou substituição eletrofílica. 
Disponível em: www.sindipetro.org.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

 

 

Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas 

em I, II e III são, respectivamente:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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3. Observe as equações de reações de substituição eletrofílica em compostos aromáticos: 

 

 
 

Os nomes corretos dos produtos A e B são, respectivamente,  

a) 1,4-dibromobenzeno e 4-bromofenol.    

b) 1,2,3-tribromobenzeno e 2-bromofenol.    

c) 5-bromobenzeno e 2,4-dibromofenol.    

d) 1,2-dibromobenzeno e 1,1,3-tribromofenol    

e) bromobenzeno e 2,4,6-tribromofenol.    

   

 

4. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito de reações de substituição em alcanos e aromáticos.  

(01) A reação de cloração do metilbutano apresentará uma única molécula orgânica como produto final.    

(02) Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de substituição 

por bromação no carbono primário.    

(04) Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como o 3A C  ou o 3FeBr .     

(08) A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados a 

partir de irradiação com luz de frequência adequada ou por aquecimento.    

(16) O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos, e o ácido sulfúrico concentrado 

age como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido nítrico.    

 Soma: (       )  
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5. Em reações de substituição de compostos aromáticos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s) a respeito 

de grupos dirigentes de reação.  

(01) Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são 

chamados de orto-para dirigentes.    

(02) Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do 

anel.    

(04) Os grupos dirigentes doadores de elétrons –NH2, –OH e –O–R apresentam a mesma intensidade de 

ativação do anel benzênico.    

(08) Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno do que no ácido 

benzoico.    

(16) O TNT (trinitrotolueno), produzido a partir de uma reação de nitração do tolueno, é composto de uma 

série de isômeros de posição com os três grupos nitro ocupando indistintamente três das cinco 

possíveis posições no tolueno.    

Soma: (         ) 

   

 

6. Considerando as reações abaixo, assinale o que for correto. 

 
(01) São reações de substituição.    

(02) O produto de B é uma cetona.    

(04) A reação B corresponde a uma acilação de Friedel-Crafts.    

(08) Na reação A, a utilização de 2 3Br FeBr  no lugar de 2 3C FeC ,  produzirá o bromobenzeno.    

(16) Ambos os produtos são aromáticos.    

Soma: (      ) 
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7. Assinale o que for correto sobre a reatividade dos compostos abaixo. 

 

 
(01) O composto A pode ser obtido a partir da oxidação do composto C com 4KMnO .     

(02) O composto A é mais reativo que o benzeno em reações de substituição eletrofílica aromática, pois 

o grupo 3OCH−  ativa o anel aromático por efeito de ressonância.     

(04) O grupo 2NO−  retira elétrons do anel aromático, tornando o composto B menos reativo que o 

benzeno em reações com eletrófilos.     

(08) O produto da reação do composto B com 2C  na presença de 3A C  é o m-cloro-nitrobenzeno.    

(16) O produto da reação do composto C com 2C  na presença de luz e de calor, é um composto 

aromático orto-substituído.    

Soma: (        ) 

   

 

8. Assinale o que for correto a respeito da reação abaixo. 

 

 
(01) O reagente A é o cloreto de etanoila.    

(02) Um dos produtos (B ou C) é gerado por meio da substituição na posição orto.    

(04) O grupo 3CH−  ativa o anel doando densidade eletrônica e facilitando o ataque do nucleófilo ao anel 

aromático.    

(08) Um dos produtos (B) ou (C) é o 2C .    

(16) Se em lugar do grupo 3CH−  o reagente contivesse o grupo 3OCH ,−  este tiraria densidade 

eletrônica do anel por meio do efeito mesômero.    

Soma: (         ) 
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9. A contaminação ambiental tem sido uma fonte de problemas de saúde em diversas comunidades, onde 
se destacam alguns casos de tumores no fígado e na tireoide, oriundos de contaminações por 
substâncias usadas na fabricação de pesticidas. É necessário que se tenha muita cautela em relação ao 
uso indiscriminado de certas substâncias, como benzeno, clorobenzeno e metil-etil-cetona (butanona), 
que são perigosas para grupos mais vulneráveis tais como mulheres grávidas, crianças e idosos. 

 
Atente ao que se diz a seguir a respeito do hidrocarboneto e do derivado halogenado (haleto de arila): 

I. Ambos apresentam cadeias carbônicas aromáticas. 

II. Partindo-se desse hidrocarboneto, é possível obter-se o haleto de arila através de reação de adição, 

com auxílio de um catalisador (Ni  ou Pt).  

III. O haleto de arila pode ser produzido a partir desse hidrocarboneto, através de reação de substituição, 
na presença de um catalisador adequado. 

 
Está correto o que se afirma em  
a) I e II apenas.    
b) I e III apenas.    
c) II e III apenas.    
d) I, II e III.    

  
 

10. Os detergentes são substâncias orgânicas sintéticas que possuem como principal característica a 
capacidade de promover limpeza por meio de sua ação emulsificante, isto é, a capacidade de promover 
a dissolução de uma substância. Abaixo, estão representadas uma série de equações de reações 
químicas, envolvidas nas diversas etapas de síntese de um detergente, a partir do benzeno, realizadas 
em condições ideais de reação. 

 
 

 
 

 

A respeito das equações acima, são feitas as seguintes afirmações: 

I. A equação 1 representa uma alquilação de Friedel-Crafts. 

II. A equação 2 é uma reação de substituição, que produz um ácido meta substituído. 

III. A equação 3 trata-se de uma reação de neutralização com a formação de uma substância orgânica 

de característica anfipática. 

 
Sendo assim,  

a) apenas a afirmação I está correta.    

b) apenas a afirmação II está correta.    

c) apenas a afirmação III está correta.    

d) apenas as afirmações I e III estão corretas.    

e) todas as afirmações estão corretas.    
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Gabarito 

 

1. C 

Os hidrogênios ligados aos carbonos “negativados” do anel no processo de indução (efeito mesômero) são 

substituídos. 

 

 

I – 5  e 3

II – 6, 2  e 4
   

 

2. A 

Teremos: 
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3. E 

 
 

4. 04 + 08 + 16 = 28. 

Reação de cloração do metilbutano: 

 

Moléculas que apresentam carbonos primários e terciários apresentarão maior grau de substituição por 

bromação no carbono terciário (regra de Saytzeff).   

 

Na halogenação de aromáticos é necessário o uso de catalisadores como o 3A C  ou o 3FeBr  (síntese 

de Friedel-Crafts). 

 

A halogenação de alcanos ocorre por meio da formação de radicais livres, e estes são formados a partir 

de irradiação com luz de frequência adequada ou por aquecimento.   

 

O ácido sulfúrico fumegante é utilizado na sulfonação de aromáticos, e o ácido sulfúrico concentrado age 

como catalisador na reação de nitração de aromáticos em presença de ácido nítrico.   

3 2 3

3 2 4 2 2 4

R H HO SO H H O R SO H

3HNO 3H SO 3H O 3NO 3HSO

Δ

+ −

− + − ⎯⎯→ + −

+ → + +
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5. 01 + 02 + 08 = 11. 

[01] Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são chamados 

de orto-para dirigentes.   

 

[02] Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do anel, 

ou seja, é um grupo (radical) orto-para dirigente. 

 

[04] Os grupos (radicais) dirigentes –NH2, –OH e –O–R não apresentam a mesma intensidade de ativação 

do anel benzênico, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos nas ligações 

covalentes dos grupos (radicais).  

 

[08] Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno (orto-para dirigente) do 

que no ácido benzoico (meta dirigente).   

 

[16] O TNT (trinitrotolueno) é produzido a partir da trinitração do tolueno (orto-para dirigente).   

 

6. 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31. 

[01] Correta. As reações apresentadas no enunciado são reações de substituição do anel aromático. 

[02] Correta.  

 

 

[04] Correta. Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de um hidrogênio ligado ao anel aromático por 

um grupo acila. 

 

 

 

[08] Correta. Haverá a substituição do bromo ao invés do cloro no anel benzênico 

 

[16] Correta. O anel aromático é formado em ambos os produtos.   
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7. 02 + 04 + 08 = 14. 

[01] Incorreto. Ácido benzoico é obtido a da oxidação do composto C (tolueno) com 4KMnO .  

 
 
[02] Correto. O composto A (fenil, metil-éter) é mais reativo que o benzeno em reações de substituição 

eletrofílica aromática, pois o grupo 3OCH−  ativa o anel aromático por efeito de ressonância, ou seja, 

é um radical orto-para-dirigente. 

 
[04] Correto. O grupo 2NO− (radical meta-dirigente) retira elétrons do anel aromático, tornando o composto 

B (nitrobenzeno) menos reativo que o benzeno em reações com eletrófilos.    

 
 

[08] Correto. O produto da reação do composto B (nitrobenzeno) com um mol de 2C  na presença de 

3A C  é o m-cloro-nitrobenzeno.   

 
[16] Incorreto. O produto da reação do composto C (tolueno) com 2C  na presença de luz e de calor, é um 

composto aromático derivado da substituição na cadeia lateral.   
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8. 01 + 02 = 03. 

 

 

[01] Correta. 

 

 

[02] Correta.  

 

 

[04] Incorreta. O grupo 3CH−  facilita o ataque eletrófilo. 

 

[08] Incorreta. Um dos produtos (B) ou (C) é o HC .   

 

[16] Incorreta. Se em lugar do grupo 3CH−  o reagente contivesse o grupo 3OCH ,−  o ataque continuaria 

a ser eletrófilo nas posições orto e para. 
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9. B 
[I] Correto. Ambos apresentam cadeias carbônicas aromáticas. 

 
 

[II] Incorreto. Partindo-se desse hidrocarboneto, é possível obter-se o haleto de arila através de reação de 

substituilção, com auxílio de um catalisador, por exemplo, o 3A C .  

 

[III] Correto. O haleto de arila (cloro-benzeno) pode ser produzido a partir do benzeno, através de reação de 

substituição, na presença de 3A C  (síntese de Friedel-Crafts). 

 

   
 
10. D 

[I] Correta. A equação 1 representa uma alquilação de Friedel-Crafts. 

 
 
[II] Incorreta. A equação 2 é uma reação de substituição, que produz um ácido para substituído. 
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[III] Correta. A equação 3 trata-se de uma reação de neutralização com a formação de uma substância 
orgânica de característica anfipática (apresenta uma “região” polar e outra apolar). 
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Reação orgânica: reação de substituição, transesterificação, 
saponificação, processo de Kolbe, processo de Dumas, sintese de 
Wurtz e síntese de Willanson 
 

Resumo 

 

Reações de Substituição 

Falando de uma forma genérica, as reações de substituição são aquelas em que SUBSTITUÍMOS um 

hidrogênio de um composto orgânico por algum grupo de outro reagente, que em alguns casos será inorgânico 

e em outros casos, orgânico.  

Isso ocorre quando colocamos o substrato (composto orgânico que terá um de seus H substituído) em 

contato com o reagente, em presença ou não de catalisador (a depender dos reagentes utilizados), e resulta em 

2 outros compostos, funcionando de maneira análoga às reações de DUPLA-TROCA ou DESLOCAMENTO, que 

aprendemos na química inorgânica. 

Veja o caso geral abaixo, em que o substrato é o metano e o reagente é um composto hipotético XY: 

 

Obs.: As reações de substituição nos hidrocarbonetos são típicas de hidrocarbonetos saturados (alcanos e 

ciclanos), mas também pode ocorrer no benzeno. Neste material, no entanto, não abordaremos estes 

aromáticos ainda. 

 

Halogenação 
• Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl2 ou Br2, uma vez que o F2 é reativo demais, sendo até explosivo, e 

o I2 tem reação lenta demais) aos alcanos e ciclanos; 

• O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular; 

• Utiliza LUZ (λ) E CALOR (Δ) como catalisadores; 

• Em alcano, os produtos formados são um HALETO DE ALQUILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO; 

 

 

Importante à beça: 

Ao fazermos a cloração do metilbutano, encontram-se os seguintes produtos com suas proporções: 
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Como 90% dos produtos formados foram com substituição em hidrogênio terciário, 9% em hidrogênio 

secundário e 1% em hidrogênio primário, conclui-se que a ORDEM DE REATIVIDADE DO HIDROGÊNIO é a 

seguinte: 

H terciário > H secundário > H primário 

  

Sendo assim, o PRODUTO PRINCIPAL de uma substituição em alcano será aquele em que o grupo substituinte 

se ligou ao CARBONO MENOS HIDROGENADO. 

 

• Em cicloalcano, os produtos formados são um HALETO DE CICLOALQUILA e um HIDRÁCIDO 

HALOGENADO; 

 

 

Obs.:  

a. Lembrando que caso o catalisador, em vez de luz e calor, fosse um ácido de Lewis, a reação seria a de adição, 

e não substituição, como já vimos; 

b. No ciclopropano, não ocorre a reação de substituição, mesmo em presença de luz e calor; 

c. No ciclopentano e no ciclohexano, não ocorre reação de adição, mesmo em presença de ácido de Lewis, 

devido à pouca tensão em seus aneis. 

 

Nitração 
• Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO3) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO2 do ácido; 

• Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E CALOR (Δ) como catalisadores; 

• Em um alcano, os produtos formados são um NITROALCANO e uma ÁGUA. 
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Sulfonação 
• Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H2SO4) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo –SO3H do ácido; 

• Utiliza ANIDRIDO SULFÚRICO (SO3) como catalisador; 

• Em um alcano, os produtos formados são um ÁCIDO SULFÔNICO e uma ÁGUA. 

 

Obs.: Existem sais derivados de ácido sulfônico, obtidos pela substituição do H do –SO3H por cátions metálicos, 

através de reações de neutralização. O detergente, por exemplo, é composto por um sal de ácido sulfônico, 

enquanto que o sabão é um sal de ácido carboxílico. 

 

 

Esterificação 

• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação de OH da carboxila de ácido com H da hidroxila de álcool; 

• Os produtos formados são um ÉSTER e uma ÁGUA. 

 

 

Transesterificação 

• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER; 

• Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster; 

• Utiliza ácido ou base forte como catalisador; 

• Os produtos formados são um outro ÁLCOOL e um outro ÉSTER. 

 

 

 

Síntese de Wurtz 

• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e o SÓDIO METÁLICO; 

• Há a reação entre os halogênios e o sódio metálico e a união dos dois radicais orgânicos; 

• Utiliza um éter como catalisador; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e HALETO DE SÓDIO. 
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Processo de Kolbe 

• Ocorre com a eletrólise de 2 mol de ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação dos radicais dos ácidos carboxílicos e a oxidação das carboxilas a gás carbônico; 

• Utiliza corrente elétrica, base forte (KOH) e metanol como catalisadores; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e 2 mol de CO2. 

 

 

R1COO− + R2COO− → R1-R2 + 2 CO2 

 

Síntese de Willamson 

• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e ALCÓXIDOS DE SÓDIO (R — ONa); 

• Há a reação do halogênio do haleto com o sódio do alcóxido; 

• Utiliza geralmente compostos básicos como catalisadores; 

• Os produtos formados são um ÉTER e o CLORETO DE SÓDIO. 

R1 — Cl + R2 — ONa → R2 — O — R1 + NaCl 

 

Processo de Dumas 

• Ocorre entre SAIS ORGÂNICOS (cadeia acíclica e saturada) e CAL SODADA (CaO + NaOH); 

• É realizada a seco e a altas temperaturas; 

• O óxido de cálcio não participa da reação; Está presente apenas para reduzir a reatividade do NaOH; 

• Os produtos formados são um ALCANO e o CARBONATO DE SÓDIO. 

 

 

Saponificação 

• Ocorre entre um ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica muito longa) e o HIDRÓXIDO 

DE SÓDIO ou de POTÁSSIO; 

• Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical 

ligado ao carboxilato; 

• Utiliza meio aquoso; 

• Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL. 
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Exercícios 

 

1. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso 

do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre 

triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa 

molar, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química: 

 

 

A função química presente no produto que representa o biodiesel é  

a) éter.     

b) éster.     

c) álcool.    

d) cetona.     

e) ácido carboxílico.     

   

 

2. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo 

conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, 

a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em 

substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. 

 

 

 

Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetil-butanoico é o  

a) 2,2,7,7-tetrametil-octano.    

b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano.    

c) 2,2,5,5-tetrametil-hexano.    

d) 3,3,6,6-tetrametil-octano.    

e) 2,2,4,4-tetrametil-hexano.    
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3. Reações de substituição radicalar são muito importantes na prática e podem ser usadas para sintetizar 
haloalcanos a partir de alcanos, por meio da substituição de hidrogênios por halogênios. O alcano que, 
por monocloração, forma apenas um haloalcano é o  
a) propano.    

b) ciclobutano.    

c) 2 metilpropano.−     

d) 2,3 dimetilbu tano.−     

e) 1 metilciclopropano.−     

   
 

4. Na reação do cloreto de iso-butila com sódio metálico, através da Síntese de Würtz, teremos como 
principal produto:  
a) 2,5-dimetil-hexano    

b) n-octano    

c) 2-metil-heptano    

d) 3,4-dimetil-hexano    

e) 2,3-dimetil-hexano    

 

 

5. Nucleófilos (Nu )−  são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação 

chamada substituição nucleofílica N(S ),  como mostrado no esquema: 

 

R X Nu R Nu X− −− + → − +  (R =  grupo alquila e X =  halogênio) 

 

A reação de NS  entre metóxido de sódio 3(Nu CH O )− −=  e brometo de metila fornece um composto 

orgânico pertencente à função  

a) éter.    

b) éster.    

c) álcool.    

d) haleto.    

e) hidrocarboneto.     
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6. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse 
material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de 
estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 

 

O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação 

são, respectivamente,  

a) ácido benzoico e etanol.    

b) ácido propanoico e hexanol.    

c) ácido fenilacético e metanol.    

d) ácido propiônico e cicloexanol.    

e) ácido acético e álcool benzílico.    

   

 

7. A reação do 2-bromo-2-metilpropano  (A) com o etóxido de sódio (B), usando etanol como solvente, leva 

a uma mistura de produtos C e D, apresentada abaixo. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que C é formado por uma reação de __________; e D, por uma 

reação de __________.  

a) substituição – desidratacão    

b) substituição – eliminação    

c) oxidaçăo – desidrogenaçăo    

d) adição – eliminação    

e) adição – desidratação    
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8. A incorporação de saberes e de tecnologias populares como, por exemplo, a obtenção do sabão de 

cinzas, a partir de uma mistura de lixívia de madeira queimada com grandes quantidades de gordura 

animal sob aquecimento, demonstra que já se sabia como controlar uma reação química, cuja finalidade, 

neste caso, era produzir sabão. 

De acordo com o conhecimento químico, o sabão de cinzas se forma mediante a ocorrência de reações 

químicas entre a potassa, que é obtida das cinzas, e os ácidos graxos presentes na gordura animal. 
www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID241/v15_n2_a2010.pdf Acesso em 21.09.2012. Adaptado 

 

A palavra potassa é usada em geral para indicar o carbonato de potássio ( 2 3K CO ), que, em meio aquoso, 

sofre hidrólise. A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação de um 

meio fortemente  

a) ácido, promovendo a esterificação.    

b) ácido, promovendo a saponificação.    

c) alcalino, promovendo a esterificação    

d) alcalino, promovendo a saponificação.    

e) ácido, promovendo a hidrólise da gordura.    

  

 

9. “O Gás Natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios 

profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da degradação 

da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de 

perfurações. 

Inodoro, incolor e de queima mais limpa que os demais combustíveis, o Gás Natural é resultado da 

combinação de hidrocarbonetos gasosos, nas condições normais atmosféricas de pressão e 

temperatura, contendo, principalmente, metano.” 
Disponível em: http://www.bahiagas.com.br/gas-natural/o-que-e-gas-natural/ 

 
O nome do composto resultante da trinitração do gás natural, é: 
a) amina terciária 
b) 1,1,1-triaminometano 
c) 1-trinitrometano 
d) metanoato de trinitrogênio 
e) trinitrometano 

 

 

10. A reação de Williamson foi desenvolvida por Alexander Williamson em meados do século XIX. 

Tipicamente, ela envolve a reação de um íon alcóxido com uma haleto de alquila e é importante na 

história da química orgânica, porque ajuda a provar a estrutura de éteres. 

A síntese do metóxi-etano, segundo o método Willamson, deve empregar como reagentes, 

a) Metanol e etanol. 
b) Ácido metanoico e etanol. 
c) Etóxido de sódio e clorometano. 
d) Metóxido de cloro e sodioetano. 
e) Etóxido de cloro e metano sódico. 
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Gabarito 

 

1. B 

   

 

2. C 

Para o ácido 3,3-dimetil-butanoico, vem: 

   
 

3. B 

 

Para alcanos com mais de 3 carbonos, a halogenação irá formar uma mistura de diferentes compostos 

substituídos.   

 

4. A 

CH3-CH-CH2-Cl + 2 Na + Cl-CH2-CH-CH3 → CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH3 + 2 NaCl 

         |                                                |                           |                      | 

         CH3                                          CH3                    CH3                CH3 

 

5. A 

Substituindo 3Nu (CH O )− −  e o brometo de metila 3(CH Br)  na equação fornecida no enunciado, vem: 

3 3 33
CH Br CH OCH BrCH O

3 3 3 3

Éter

R X Nu R Nu X

CH Br CH O H C O CH Br

−−

− −

− −

− + → − +

+ → − − +

   

ciclobutano       cloro                 clorociclobutano    ácido clorídrico 
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6. A 

Teremos: 

   
 

7. B 

Em relação aos produtos, é correto afirmar que o metil-tercbutil-éter é formado por uma reação de 

substituição; e D, por uma reação de eliminação. 

   
 

8. D 

A produção do sabão é possível porque a hidrólise da potassa leva à formação de um meio fortemente 

alcalino, promovendo a saponificação. 

2
2 3 3

2 3

K CO 2K CO

K CO 2

+ −→ +

+ 2 2H O 2K 2OH H O+ −+ + 2

2 3 2 2

meio fortemente
alcalino

CO

K CO H O 2K 2OH CO+ −

+

+ + +
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9. E 

CH4 + 3 HNO3 → CH(NO2)3 + 3 H2O 

 

10. C 

CH3-Cl + CH3-CH2-ONa → CH3-O-CH2-CH3 + NaCl 
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Acidez e basicidade 

 

Resumo 

 

Ácidos Orgânicos 

 

Ácidos carboxílicos 

 

 

O átomo de hidrogênio em uma ligação O–H é chamado de H ácido, pois o oxigênio é muito mais eletronegativo, 

fazendo com que o hidrogênio ligado a ele se ionize (perca elétron virando cátion H+) mais facilmente.  

O ânion produzido (base conjugada do ácido etanoico) tende a se estabilizar por ressonância, fenômeno em 

que há deslocalização de elétrons em um composto, variando entre as formas: 

 

e       

 

A estabilidade adquirida acaba fazendo com que os H+ liberados permaneçam, em grande parte, ionizados. 

São os ácidos mais fortes entre os orgânicos (porém menos fortes do que os inorgânicos).  
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NOME DO ÁCIDO FÓRMULA ESTRUTURAL CONSTANTE DE IONIZAÇÃO 

Ácido propanoico 

 

 

Ka = 1,34.10–5 

Ácido etanoico 

 

 

Ka = 1,76.10–5 

Ácido metanoico 

 

 

Ka = 1,77.10–4 

Ácido cloro-etanoico 

 

 

Ka = 1,40.10–3 

Ácido dicloro-etanoico 

 

 

Ka = 3,3.10–2 

 

A tabela nos mostra ácidos em ordem crescente de força/acidez (de cima pra baixo). Notam-se algumas 

características: 

 

• Quanto maior o número de cloros ligados, mais ácido é o composto (maior Ka). Por quê? 

 

R: Elementos muito eletronegativos – como os HALOGÊNIOS – atraem elétrons com facilidade – são 

eletroatraentes –, motivo pelo qual “puxam” elétrons de todas as nuvens eletrônicas (ligações) da molécula – 

produzem EFEITO INDUTIVO NEGATIVO –, das quais uma é a ligação O–H. Com a diminuição da densidade 

eletrônica nesta região, a ligação se enfraquece, e assim, o hidrogênio fica mais ionizável.  

 

↑α : ↑ força do ácido 

 

• Quanto maior a cadeia carbônica ligada, menos ácido é o composto (menor Ka). Por quê? 

 

R: Elementos pouco eletronegativos, por outro lado, – como o CARBONO – exercem EFEITO INDUTIVO 

POSITIVO no composto, repelindo elétrons de si “empurrando-os” para as demais ligações da molécula, das 

quais uma é a ligação O–H. Com o aumento da densidade eletrônica nesta região, a ligação se fortalece, e 

assim, o hidrogênio fica menos ionizável. 

 

↓α : ↓ força do ácido 
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Fenois 

 

São compostos que também contêm H ácido, pois possuem hidroxila, e por isso liberam H+ em solução, 

segundo a reação acima. O ânion produzido também se estabiliza por ressonância, pois os elétrons que sobram 

na carga negativa se deslocalizam juntamente com os elétrons que compõem as ligações pi do anel benzênico. 

Assim, grande parte desses fenóis consegue se manter ionizada, gerando acidez no meio.  

São menos fortes que os ácidos carboxílicos, porém mais forte que os demais a serem ainda listados, em geral.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos – como halogênios e o grupo NITRO 

(NO2) – vão enfraquecer a ligação O–H, aumentando a acidez.  

Ex: ácido pícrico (sua acidez é comparável à dos ácidos inorgânicos → muito alta).  

 

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos – como cadeias carbônicas – vão 

fortalecer a ligação O–H, diminuindo a acidez.  

Ex: (meta)metil-fenol. 

 

Álcoois 
Esses compostos, quando jogados em água, não se dissociam em H+ e OH–, pois não tem alto grau de 

ionização. Portanto, nesse meio eles não são ácidos.  

No entanto, se os colocarmos em contato com sódio (Na), o H da hidroxila é forçado à liberação para o meio, 

formando H2. Assim, o Na se liga ao restante do ânion alcoolato (álcool sem H da hidroxila). 
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Ainda assim, porém, sua acidez é muito muito baixa, uma vez que o ânion alcoolato não é estabilizado nesse 

estado. 

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos vão enfraquecer a ligação O–H, 

aumentando a acidez.  

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos vão fortalecer a ligação O–H, diminuindo 

a acidez. Quanto mais grupamentos alquila um álcool tiver, menor será sua acidez. Assim, álcoois primários 

são mais ácidos que secundários, que por sua vez são mais ácidos que os terciários. 

Logo, ordem de acidez dos álcoois: 

 

>  >  

Alcinos verdadeiros 
 

 OPA, verdadeiros? 

São os alcinos cuja ligação tripla está na extremidade da cadeia, ou seja, pelo menos 1 dos carbonos da tripla 

está ligado a hidrogênio. 

Nesses compostos, não há hidrogênio ácido. No entanto, como há uma densidade eletrônica grande 

envolvida na ligação tripla (nuvem eletrônica com muitos elétrons), o H adjacente a esta ligação é ligeiramente 

enfraquecido. Assim, o sódio pode forçar a saída dele, na forma de próton H+, do composto, formando H2. 

 

 

Nitroalcanos 

Nitroalcanos, a princípio, também não têm hidrogênio ácido. No entanto, a ligação pi da dupla entre N e O pode 

se deslocalizar, estabelecendo-se entre entre o N e o C, enquanto o H anteriormente ligado ao C com grupo nitro 

vai se ligar ao O. Isso forma um hidrogênio ácido, uma vez ligado na hidroxila. Assim, pode haver ionização, 

liberando H+ para o meio, e assim, acidificando-o. 
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Exemplo: 

 

Ordem de acidez dos compostos orgânicos: 

Ácidos carboxílicos > Fenóis > Água > Álcool > Alcino > Nitroalcano 

 

Bases Orgânicas 

• Aminas 

Assim como na amônia, composto inorgânico do qual as aminas derivam, esses compostos orgânicos 

possuem um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio, o qual os doa a outro composto, funcionando como 

base de Lewis.  

 

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos (como cadeia carbônica) “empurram” 

elétrons para a região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres. Assim, o par eletrônico do N 

fica mais acessível a outros compostos que “querem” recebê-lo. Isso aumenta a basicidade da amina.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos (como halogênios) “puxam” elétrons da 

região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres, para si. Assim, o par eletrônico do N fica 

menos acessível a outros compostos que “querem” recebê-lo. Isso reduz a basicidade da amina.  

 

EFEITO DA RESSONÂNCIA → grupamentos aromáticos fazem com que o par eletrônico do N entre em 

ressonância com o anel, indisponibilizando-o para os compostos que “querem” recebê-lo. Isso reduz a 

basicidade da amina. 

 

EFEITO DE IMPEDIMENTO ESPACIAL DA AMINA TERCIÁRIA → embora o aumento de cadeias carbônicas 

aumentem a basicidade da amina, devido ao efeito indutivo positivo, quando se trata de amina terciária, a 

basicidade diminui. Isso ocorre porque os 3 ligantes do N “bloqueiam” espacialmente o acesso do par eletrônico 

aos compostos que querem recebê-lo. A este efeito damos o nome de impedimento estérico ou espacial.  
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Ordem de basicidade das aminas: 

Aminas secundárias > Aminas primárias > Aminas terciárias > Amônia > Aminas aromáticas primárias > Aminas 

aromáticas secundárias > Aminas aromáticas terciárias 

 

 IMPORTANTE: AMIDAS NÃO SÃO BÁSICAS. Embora o N possua par de elétrons livres, eles entram em 

ressonância com a dupla do C com O, o que os indisponibiliza para compostos que “querem” recebê-lo. As 

amidas são consideradas neutras. 
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Exercícios 

 

1. Corantes e pigmentos são aditivos utilizados para dar cor a objetos. Os corantes são solúveis no meio, 

enquanto os pigmentos são insolúveis.Observe a fórmula estrutural da fluoresceína, insolúvel em água. 

 

 

 

O sal orgânico monossódico formado a partir da reação química da fluoresceína com o hidróxido de 

sódio é usado, no entanto, como corante têxtil. 

Nomeie o grupo funcional da fluoresceína cuja reação formou esse sal. Em seguida, explique por que o 

sal orgânico monossódico apresenta maior solubilidade em água do que a fluoresceína.   

   

 

2. O rótulo de um pó para o preparo de chás de ervas aromáticas relaciona como ingredientes frutose, chá 

preto, chá verde, cafeína, mistura de ervas aromáticas e aromatizantes.A frutose tem sabor doce e a 

cafeína é um estimulante com sabor amargo. 

 

 

 

a) Explique e justifique o caráter ácido-base da cafeína na presença de água. 

b) Calcule o teor percentual de carbono na frutose.  
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3. A química do churrasco  

Neste verão, muitos de nós estaremos “acendendo carvão” e salivando ao pensar em um bom churrasco. 

Segue, abaixo, um pouco da química e dos compostos que estão envolvidos nesse alimento de sabor 

defumado.  

 

Sabor e aroma defumado  

 

Quando o carvão entra em combustão, há a formação de compostos fenólicos. O siringol (I) é um dos 

principais responsáveis pelo aroma de fumaça e o guaiacol (II) é uma das substâncias que fornecem o 

sabor de fumaça à carne.  

 

Carcinógenos  

 

Quando a carne é cozida como churrasco, a gordura escorre para o carvão quente e forma 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Há diversos HPA diferentes que podem ser formados por 

esse processo, incluindo agentes carcinogênicos (capazes de estimular a produção de células 

cancerígenas) como o benzo[a]pireno (III). Aminas heterocíclicas (por exemplo, o composto IV) 

constituem uma outra classe de compostos carcinogênicos que é formada à medida que a carne 

cozinha. Essas moléculas se concentram especialmente nas áreas mais “queimadas” da carne. Algumas 

pesquisas têm sugerido que marinar a carne em cerveja pode reduzir significativamente as 

concentrações desses compostos.  
Disponível em: <http://cen.acs.org/articles/93/i28/Periodic-Graphics-Chemistry-Barbecue.html>. [Adaptado]. Acesso 

em: 7 set. 2016.  

Sobre o assunto, é correto afirmar que:  

(01) o guaiacol, responsável pelo sabor de fumaça, é um composto com elevado caráter covalente.    

(02) os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos produzidos pela queima da gordura da carne são 

espécies polares e, portanto, poderiam ser removidos da carne com água.    

(04) as aminas heterocíclicas, como a mostrada no exemplo, possuem característica ácida e, portanto, 

poderiam ser removidas temperando-se a carne com suco de limão.    

(08) o benzo[a]pireno, por possuir heteroátomos em sua estrutura, não é metabolizado pelo organismo, 

o que lhe confere o caráter carcinogênico.    

(16) o siringol, um dos responsáveis pelo sabor defumado, é um composto que apresenta dois átomos 

de carbono com orbitais híbridos 3sp .  

Soma (     )    
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4. Não é por acaso que a cafeína é o psicoativo mais consumido do mundo. Substância de fácil acesso, 

que ajuda a relaxar, melhora a concentração e estimula a memória, o cafezinho também tem suas 

desvantagens: aumenta a ansiedade e afeta o sono – e isso está intimamente ligado ao tempo em que 

a cafeína permanece no corpo. Para um adulto saudável, os biólogos calculam a meia-vida da cafeína 

em aproximadamente seis horas.  

1(Dados : H 1g mol−=   1C 12g mol−=   1N 14g mol−=   1O 16g mol )−=   

 

 

 

 

 

Com base nas informações e em conhecimentos de Química, avalie as afirmativas.  

(     )  “Meia-vida” é o tempo necessário para eliminar metade da quantidade total de uma amostra.   

(     )  O corpo de um adulto saudável leva 12  horas para eliminar totalmente a cafeína ingerida em uma 

xícara de cafezinho contendo 80 mg  de cafeína.   

(     )  Quando uma pessoa bebe uma xícara de café, nos 80 mg  de cafeína que ela consome, a massa 

de hidrogênio é de 7,2 mg.    

(     )  A cafeína é um alcaloide, porque apresenta anel heterocíclico contendo nitrogênio.   

(     )  A cafeína apresenta caráter básico, pois seu grupo funcional amina pode doar prótons.   
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5. Considerando os compostos abaixo, assinale o que for correto. 

 

 

(01)  O n-butanol deve ebulir a uma temperatura mais elevada do que o etanol, uma vez que a maior 

cadeia carbônica do primeiro aumenta a possibilidade de interações intermoleculares por forças 

de dispersão de London.    

(02)  Todos os compostos podem formar ligações de hidrogênio com a água e, por isso, são igualmente 

solúveis nesse solvente.    

(04) O n-butanol possui maior ponto de ebulição em relação ao t-butanol.    

(08) O fenol é capaz de reagir com NaOH,  formando fenóxido de sódio e água.    

(16) Alcoóis são mais ácidos do que água.    

Soma (     ) 

   

 

6. Assinale o que for correto.  

(01)  Se compararmos moléculas com o mesmo número de átomos de carbono, podemos afirmar que o 

ponto de ebulição de álcoois é sempre menor do que o ponto de ebulição de cetonas.    

(02)  Os fenóis são ácidos mais fortes do que os álcoois e, em solução alcalina, produzem o íon fenóxido.    

(04) O metil fenol é um ácido mais fraco do que o fenol.    

(08)  Dadas duas soluções 0,01mol litro  de cada ácido monoprótico, a do ácido benzoico terá pH menor 

do que a do ácido 4 clorobenzoico.−     

(16) Sabões e detergentes possuem grande cadeia polar e extremidade apolar, podendo formar coloides 

protetores ou emulsões quando misturados com água e óleo.    

Soma  (      ) 
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7. Os ácidos carboxílicos e os fenóis são substâncias orgânicas com caráter ácido. Apesar de os ácidos 

carboxílicos possuírem, em geral, valores de pKa menores que os dos fenóis, o ácido benzoico apresenta 

pKa igual a 4,21, enquanto o 2,4,6-trinitrofenol apresenta pKa igual a 0,38. 

Escreva a fórmula estrutural deste fenol e justifique sua acidez superior à do ácido benzoico.  

   

 

8. O caráter ácido na química orgânica está relacionado aos efeitos indutivo do tipo elétron-doador 

(positivo), elétron-receptor (negativo) e ressonância eletrônica. Nesse sentido, observe as estruturas dos 

compostos ilustrados a seguir: 

 

 

 

Analisando essas estruturas, julgue os itens a seguir:  

(     )  Os grupos NO2, no ácido pícrico, tem efeito elétron-doador.   

(     )  O ácido pícrico tem caráter ácido maior que o fenol.   

(     )  O grupo metila, no ácido acético, tem efeito elétron-doador.   

(     )  O ácido cloroacético tem caráter ácido maior que o ácido acético.   

(     )  O C , no ácido cloroacético, tem efeito elétron-receptor.   

   

 

9. A respeito das características ácidas ou básicas de compostos orgânicos, é correto afirmar que  

(01) vinagre, leite de magnésia, fenol e amônia são exemplos de substâncias ácidas e básicas orgânicas.    

(02) os alcoóis possuem caráter ácido frente a reações com bases fortes, como o sódio metálico.    

(04) as aminas aromáticas são bases fracas, enquanto que as amidas são consideradas substâncias 

neutras.    

(08) a acidez do ácido tricloroacético é maior que a do ácido acético, devido ao efeito indutivo receptor 

de elétrons dos átomos de cloro.    

(16) os éteres são considerados ácidos de Lewis.    

Soma (    ) 
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10. A acidez e a basicidade são importantes propriedades relacionadas às substâncias orgânicas. Essas 

propriedades possuem relação direta com a reatividade e a purificação dos compostos orgânicos. 

Considerando essas informações e as estruturas apresentadas a seguir, faça o que se pede. 

 

 

 

a) Dê o nome oficial (IUPAC) das substâncias A, B  e C.  

b) Coloque em ordem crescente de acidez as substâncias A, B  e C.  

c) Explique a diferença de acidez entre as substâncias A, B  e C.  

d) Escreva a equação balanceada da reação de B  e C  com quantidade estequiométrica de NaOH.   
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Gabarito 

 

1. A reação de formação do sal é uma neutralização com hidróxido de sódio. Sendo assim, o grupamento da 

molécula orgânica que rege é um grupo carboxila. O sal apresenta maior solubilidade em água por 

apresentar caráter iônico, o que aumenta sua afinidade a solventes polares, como a água.   

 

2. a) Tanto o grupo amina como amida, presentes na cafeína, podem receber prótons (H )+  da água e isto 

configura o caráter básico deste composto. 

 

b) Teremos: 

6 12 6

6 12 6

Fórmula molecular da frutose : C H O

C H O 180 g / mol

180 g / mol

=

100 %

72 g / mol carbono

carbono

p

p 40%=

   

 

3. 01 + 16 = 17. 

(01) Correta. O guaiacol, responsável pelo sabor de fumaça, é um composto com elevado caráter 

covalente, pois apresenta ligações covalentes simples e duplas entre os seus átomos.   

 

(02) Incorreta. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos produzidos pela queima da gordura da carne 

são espécies apolares e, portanto, não poderiam ser removidos da carne com água. 

(04) Incorreta. As aminas heterocíclicas, como a mostrada no exemplo, possuem característica básica e, 

portanto, poderiam ser neutralizadas temperando-se a carne com suco de limão. 

(08) Incorreta. O benzo[a]pireno não possui heteroátomos em sua estrutura. 

 

(16) Correta. O siringol, um dos responsáveis pelo sabor defumado, é um composto que apresenta dois 

átomos de carbono com orbitais híbridos 3sp .    
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4. V – F – F – V – F 

Verdadeira. Meia vida é o tempo que o organismo leva para reduzir pela metade a quantidade de amostra 

presente. 

 

Falsa. Como o tempo de “meia vida” é o tempo necessário para eliminar metade da quantidade total, 

após 6h, a quantidade presente será de 40mg de cafeína, porém, passada mais 6h, somente metade 

desse valor será metabolizado, ou seja, 20mg, então após 12h, será eliminado 60mg de cafeína. 

 

Falsa. 

8 10 4 2

cafeína

C H N O

MM 194g / mol

        194g

=

3

10g de H

80 10 g− x

x 4,1 mg=

 

 

Verdadeira. Alcaloides são aminas cíclicas, ou seja, possuem anéis heterocíclicos contendo nitrogênio.  

 

Falsa. A cafeína é básica devido a presença do grupo funcional amida e esta ser receptora de prótons.   

 

5. 01 + 04 + 08 = 13 

(01) Correta. Neste caso quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, maiores as interações 

intermoleculares e maior a temperatura de ebulição do álcool. 

(02) Incorreta. Dos compostos representados, aqueles que apresentam hidroxilas (OH)  podem interagir 

com a água por ligações ou pontes de hidrogênio. 

(04) Correta. Quanto mais ramificada for a cadeia do isômero, menor a interação intermolecular.   

(08) Correta. 

 

(16) Incorreta. Alcoóis 18
a(K 10 )−  são menos ácidos do que água 14

w(K 10 ).−=      
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6. 02 + 04 = 06 

Se compararmos moléculas com o mesmo número de átomos de carbono, podemos afirmar que o ponto 

de ebulição de alcoóis é sempre maior do que o ponto de ebulição de cetonas, pois os alcoóis fazem 

ligação (ou ponte) de hidrogênio.   

Dadas duas soluções 0,01mol litro  de cada ácido monoprótico, a do ácido benzoico terá pH maior do que 

a do ácido 4-clorobenzoico,  pois a presença do cloro provoca indução e consequente facilitação na 

liberação do cátion H+ . 

Sabões e detergentes possuem grande cadeia apolar e extremidade polar, podendo formar micelas.   

 

7. Fórmula estrutural do 2,4,6-trinitrofenol 

   

O pKa indica a força do ácido, ou seja, quanto menor for seu valor, maior é a acidez do composto. No geral, 

os ácidos carboxílicos apresentam valores de pKa inferiores aos dos fenóis.  

Nesse caso, esse comportamento pode ser explicado pelo fato do fenol, possuir em sua estrutura química 

três grupos nitro (–NO2), que por ser um grupo muito eletronegativo, possuem forte efeito de atrair elétrons, 

o que facilita a ionização do fenol. Grupos que produzem esse efeito são chamados de desativadores do 

anela aromático. 

A presença de 3 grupos nitro na molécula facilita a ionização da substância, aumentando a acidez do 

composto. 

Assim, pKa = – log Ka  

Então, quanto menor o valor de pKa, maior o valor de Ka e, consequentemente, maior a acidez da espécie 

química.   

 

8.  F – V – V – V – V 

FALSA. O grupo nitro é elétron-atraente, devido à sua alta eletronegatividade. 

VERDADEIRA. Ácidos carboxílicos apresentam maior caráter ácido em relação aos fenóis. 

VERDADEIRA. Grupos alquila são elétron-repelentes, devido à sua baixa eletronegatividade. 

VERDADEIRA. A presença de grupos eletron-atraentes em carbonos α  carboxílicos (adjacentes à 

carboxila) aumenta a capacidade de liberação do hidrogênio ionizável do ácido, aumentando assim sua 

força. 

VERDADEIRA. O grupo C  é eletronegativo e, por isso, tem efeito atraente de elétrons.   

  



 
 

 

 

16 

Química 
 

9. 02 + 04 + 08 = 14 

Análise das afirmações: 

(01) Incorreta. Vinagre (substância ácida, orgânica), leite de magnésia (substância básica, inorgânica), fenol 

(substância ácida, orgânica) e amônia (substância básica, inorgânica). 

(02) Correta. Os alcoóis possuem caráter ácido frente a reações com bases fortes, como o sódio metálico. 

Exemplo: 2 5 2 5 22 C H OH + 2 Na  2 C H ONa + H .→  

(04) Correta. As aminas aromáticas são bases fracas, enquanto as amidas são consideradas substâncias 

neutras.   

(08) Correta. A acidez do ácido tricloroacético é maior que a do ácido acético, devido ao efeito indutivo 

receptor de elétrons dos átomos de cloro.   

(16) Incorreta. Os éteres se comportam como bases de Lewis.   
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10. a)  A – 4-metilbenzenol ou 4-metilfenol. 

B – benzenol ou fenol. 

C – 4-nitrobenzenol ou 4-nitrofenol. 

 

b) Termos a seguinte ordem crescente: 

 

 

c)   A estrutura A apresenta menor acidez devido à presença do radical metil ligado à cadeia aromática que 

provoca um efeito indutivo positivo dificultando a saída do hidrogênio da hidroxila. 

A estrutura B não possui radicais que provoquem efeitos indutivos que dificultem ou facilitem a saída 

do hidrogênio da hidroxila. 

A estrutura C possui o grupo nitro 2(NO )  que provoca um efeito indutivo negativo facilitando a saída 

do hidrogênio da hidroxila. 

 

d)  Teremos: 
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Revisão de estrutura e análise de parágrafos 

 

Resumo 

 

O ENEM está chegando. Cabe, então, voltar à estrutura do texto, depois de alguns exercícios feitos, a fim de 

trabalharmos a forma - depois de, com muitos eixos, termos trabalhado o conteúdo. Vamos, então, revisar 

cada um dos parágrafos, suas funções e analisar alguns exemplos? 

 

Introdução 

O parágrafo introdutório, com o papel de levar o leitor para dentro do texto, precisa obedecer a, basicamente, 

duas funções muito importantes: 

a) Apresentar o tema, contextualizando a proposta a partir de uma ligação entre o conhecimento de 

mundo do leitor - e, claro, do autor - e o tema; 

b)  Formular uma tese, analítica ou sintética, definindo um ponto de vista a ser defendido no texto. 

É importante deixar as duas funções claras, muito bem desenvolvidas na redação. O primeiro parágrafo do 

texto é um dos mais importantes da redação, visto que funciona como certo cartão de visitas. Por isso, uma 

introdução sem tese ou sem uma apresentação completa do tema podem enterrar, de vez, a redação do aluno. 

Vamos ver alguns exemplos? 

 

Tema: Os desafios de uma educação ambiental 

Em 2017, um decreto do governo federal liberou que uma imensa reserva de cobre na Amazônia fosse 

destinada à mineração privada. Essa ação, entretanto, gerou revolta entre ambientalistas e parte da 

população, visto que, entre os efeitos indiretos dessa prática, podem ocasionar o desmatamento e o garimpo 

na região. Ao final do mês de agosto de 2017, o poder público revogou tal decreto após as duras críticas da 

sociedade e, a partir desse panorama, tornam-se evidentes os desafios e a importância de uma educação 

ambiental no Brasil. 

 

Tema: As redes sociais como meio de ativismo 

Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, “o novo sempre despertou perplexidade e resistência”. Neste 

sentido, o receio do destaque entre tantas opiniões divergentes e a necessidade de integrar-se ao âmbito 

coletivo fez com que os indivíduos, por vezes, fizessem uso das redes sociais como porta-voz de suas 

necessidades de expressão e de mobilização a causas sócio-políticas. No entanto, nem sempre essa conduta 

presente no mundo virtual faz-se verossímil à sua aplicação na realidade. 
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Tema: As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol 

Desde a Idade Média, os atos de violência eram vinculados às manifestações de imposição e poder. Diante 

deste cenário, os jogos entre os gladiadores que lutavam no Coliseu, em Roma, sucediam ao público a afeição 

à brutalidade e a justificativa baseada nos valores culturais. No entanto, após séculos de avanço e proteção 

aos direitos humanos, alguns indivíduos ainda refletem esses traços na competição esportiva, como fazem 

muitos torcedores brasileiros nos estádios de futebol. 

 

Desenvolvimento 

O parágrafo de desenvolvimento tem, de forma objetiva, o papel de "desembrulhar" a tese apresentada na 

introdução. Se o texto dissertativo-argumentativo tem como principal alvo o leitor e o seu convencimento, o 

desenvolvimento é o espaço de apresentação dessas estratégias de argumentação. Na construção de cada 

um desses parágrafos - que, em provas como o ENEM, são dois ou três -, o aluno deve cumprir três etapas 

importantes: 

a) Formular um tópico frasal, ou seja, um "resumo" do argumento a ser desenvolvido no texto; 

b) Ampliar esse tópico, justificando sua apresentação, explicando melhor a sua ideia; 

c) Aprofundar a argumentação, com estratégias como a exemplificação, uso de argumentos de 

autoridade, comparações históricas, etc. 

Em tempo, é importante lembrar que cada parágrafo precisa, obrigatoriamente, defender um argumento. Ter 

certeza dessa noção faz o aluno evitar dois erros muito comuns na construção desse parágrafo: a formulação 

de um desenvolvimento expositivo - que aparece, principalmente, quando o aluno deixa de apresentar uma 

opinião, um tópico bem definido - e a de um parágrafo com mais de um argumento - o que conhecemos como 

um empilhamento de ideias. Vamos ver exemplos, sobre os mesmos temas? 

 

Tema: Os desafios de uma educação ambiental 

Em primeiro lugar, a história nos mostra que a degradação do meio ambiente se tornou uma ação progressiva. 

Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, com a exploração de matérias-primas e o uso de máquinas nas 

indústrias, houve o aumento da emissão de carbono na atmosfera e, consequentemente, a poluição do ar. 

Hoje, com o contínuo interesse das empresas em lucrar e impulsionarem o consumo, a queima de 

combustíveis fez-se uma das grandes responsáveis pelo efeito estufa. Assim, vê-se a urgência de promover 

o desenvolvimento sustentável, uma vez que os recursos naturais não são inesgotáveis.  

 

Tema: As redes sociais como meio de ativismo 

Em contrapartida, a nova geração do “curtir e compartilhar” também dissimula uma mobilização que, em 

determinados casos, só transparece no campo cibernético. Por vezes, os internautas se sentem engajados 

com a ideia do grupo e querem se sentir incluídos nos debates por se tratar de assuntos do momento, fazendo 



 
 

 

 

3 

Redação 
 

com que esses cheguem a traçar um tipo de perfil nas redes sociais que os mascarem por meio de discursos 

autossuficientes, quando, na verdade, há um certo comodismo em permanecer apenas no plano virtual e, 

ainda, a falsa sensação de cumprimento de deveres como cidadãos. Dessa forma, tal como a 1ª Geração 

Romântica, criou-se uma identidade idealizadamente heroica com a pátria a fim estabelecer ações paliativas 

e forjar um ativismo social. 

 

Tema: As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol 

Ademais, a impunidade dessas ações hostis favorece o contínuo desrespeito àqueles que vão apenas para 

apreciar as partidas e, até mesmo, inverte a visão do esporte como método de inclusão social, defendida 

pelos próprios clubes. Exemplo disso é que o Brasil lidera o ranking entre os países que contêm mais mortes 

em estádios de futebol, o que comprova que a segurança nesses lugares é ineficaz, visto que, muitas vezes, 

os agressores não são identificados ou recebem leves advertências, enquanto, para as vítimas que sofrem de 

violência física ou moral, os danos podem ser irreversíveis. 

 

Conclusão 

O parágrafo conclusivo, assim como o de introdução, precisa ganhar uma atenção diferenciada. Isso porque, 

da mesma forma que a primeira impressão fica, a última também tem o seu valor. Por isso, é essencial que 

você, aluno, ao produzir o seu planejamento, tenha noção das funções desse parágrafo. São elas: 

a) Dar ao parágrafo a ideia de que o texto está chegando ao fim, por meio do uso de um conectivo 

conclusivo; 

b) Retomar a tese, parafraseando o que foi apresentado na introdução; 

c) Fechar o texto de forma diferenciada. 

Aqui, cabe um destaque: no ENEM, a última etapa envolve, também, a produção de uma proposta de 

intervenção detalhada, envolvendo os critérios que já conhecemos em outro momento. Além disso, o aluno 

pode fechar o texto de forma criativa, retomando a contextualização, por exemplo. Vamos ver os parágrafos? 

 

Tema: Os desafios de uma educação ambiental 

Fica claro, portanto, que medidas devem ser sugeridas a fim de promover a educação ambiental e garantir 

um futuro mais sustentável. Para conter o avanço do efeito estufa, é imprescindível que as empresas 

usufruam de fontes renováveis - já há em algumas áreas do país, sendo necessária a sua expansão -, como a 

energia eólica e a instalação de captadores solares em telhados industriais para assegurar a autossuficiência 

energética. Além disso, o treinamento de professores seria interessante para que o docente adaptasse os 

debates ambientais de acordo com a série de cada aluno, como, ainda, o apoio governamental às escolas 

públicas para investir em palestras e atividades que incitem os estudantes a uma participação mais ativa 

frente à preservação do ecossistema. 
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Tema: As redes sociais como meio de ativismo 

Ainda que as redes sociais auxiliem a mobilização e, consequentemente, a transformação social, os 

internautas não podem se limitar só ao plano virtual. Portanto, é fundamental que o povo brasileiro também 

exerça a sua participação política, ao cobrar do governo projetos de integração e petição à fiscalização dos 

gastos públicos. Tal incentivo também pode ocorrer por meio da educação, por meio do debate entre jovens 

e professores que abordem a importância da presença física dos indivíduos nas manifestações, como, 

também, o poder persuasivo da mídia, com o intuito de promover a conscientização civil. Só assim, a análise 

de Freud sobre o novo levaria os indivíduos a agregarem o poder das redes à realização de sua cidadania. 

 

Tema: As manifestações de violência nos estádios brasileiros de futebol 

É imprescindível, portanto, a mudança na conduta daqueles que usam a ferocidade para uma imposição 

diante de outros times. Para isso, o Brasil poderia se basear em países com referência em segurança nos 

estádios, como a Inglaterra; que sofreu ataques segregacionistas e repressivos de grupos chamados 

“Hooligans” e, para combatê-los, fez o cadastramento de torcedores, o uso de reforço policial e expulsão 

temporária dos que desviarem da pacificidade entre os jogos. A mídia e os clubes podem promover 

campanhas de conscientização do público, a fim de que o reflexo arcaico da Idade Média se converta em um 

coletivismo ético e que auxilie a integração social do esporte. 
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Exercícios 

 

1. Vamos analisar um tema de redação? Tente planejá-lo e, depois, verificar os pontos levantados em uma 
redação exemplar, comparando o que você pensou e o que foi formulado por nossos monitores. Não 
esqueça que não há um gabarito na produção de um texto; há, apenas, diferentes direcionamentos, e 
compará-los pode ser um trabalho importante nos seus estudos! 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 
A questão do índio no Brasil contemporâneo, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 
Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de trezentos povos que, 

juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, 

tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em 

comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito 

em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações, e o senso de que a 

felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção 

coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer 

noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os 

índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de “progresso”. 
AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá. 

Disponível em: www.outraspalavras.net.  Acesso em: 7 dez. 2012. 
 

Texto 2 
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Texto 3 
No Brasil, desde o século 16, existem instrumentos legais que definem e propõem uma política para os 

índios, fundamentados na discussão da legitimidade do direito dos índios ao domínio e soberania de 

suas terras. Esse direito – ou não – dos índios ao território que habitam está registrado em diferentes 

legislações portuguesas, envolvendo Cartas Régias, Alvarás, Regimentos, etc. 

Até 1988, a política indigenista brasileira estava centrada nas atividades voltadas à incorporação dos 

índios à comunhão nacional, princípio indigenista presente nas Constituições de 1934, 1946, 1967 e 

1969. A Constituição de 1988 suprimiu essa diretriz, reconhecendo aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam. 

Os índios também ampliaram sua cidadania, já são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 

de seus direitos e interesses. Assim, o principal objetivo da política indigenista hoje é a preservação 

das culturas indígenas, através da garantia de suas terras, e o desenvolvimento de atividades 

educacionais e sanitárias. 

Entretanto, a insuficiência de recursos oficiais, a integração cada vez mais comum do índio às 

sociedades urbanas e os conflitos raciais e sociais dos povos brasileiros têm colocado em risco a 

concretização das propostas políticas e direitos indígenas garantidos por Constituição. 

 

Disponível em: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/a-questao-indigena-cerca-de-315-mil-
indios-vivem-em-seis-estados-brasileiros.htm. Acesso em: 10 abr 2015 (adaptado). 
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Gabarito 

 

1.  

Na 1ª Geração do Romantismo, no século XIX, criou-se uma imagem do índio de forma heroica na 

poesia, a fim de associá-la à construção de um sentimento nacionalista no Brasil. No entanto, nota-se que tal 

imagem é superficial e, em verdade, foi consolidada apenas no plano literário e não no âmbito social, uma vez 

que o índio, na contemporaneidade, muitas das vezes, ainda é marginalizado e até esquecido pela população. 

Neste sentido, faz-se necessário reavaliar seu espaço e importância nos dias atuais, visto que tal cultura é 

parte constituinte de nossa identidade. 

Primeiramente, o reflexo histórico contribuiu para que os índios perdessem seu espaço e fossem 

subjugados pelo uso da violência. É sabido que, desde o século XVI, momento em que começa o processo 

colonizador no Brasil, a imposição de portugueses sobre os nativos se deu a partir da opressão: a 

sobreposição do catolicismo sobre as religiões já existentes, a exploração da natureza para fins comerciais 

e a imposição da língua portuguesa sobre as variações linguísticas indígenas. Essas ações acarretaram o 

contínuo extermínio acerca de sua cultura e, inclusive, fizeram com que, hoje, alguns cidadãos tenham uma 

visão estereotipada e, até folclórica desses grupos.    

Além disso, a luta pelo território tornou-se um problema cultivado pelas relações de poder. O 

agronegócio é uma das principais movimentações econômicas do país. No entanto, há fazendeiros que, com 

o intuito de obterem ainda mais lucros, expandem as suas fronteiras agrícolas a regiões destinadas aos 

índios, o que resulta em conflitos violentos e na perda do território indígena. Tal fato contraria os Direitos 

Constitucionais, que garantem a posse dos índios sobre as terras tradicionalmente já ocupadas e evidencia 

que os interesses da bancada ruralista, por vezes, se sobrepõem aos direitos de proteção das tribos indígenas. 

A valorização do índio é, portanto, imprescindível para alterar o cenário vigente. Para reverter os pré-

conceitos sobre os nativos, a Escola faz-se importante na formação social do indivíduo, por isso, aulas de 

sociologia e história são imperativas para promover o debate e aguçar a visão crítica nos jovens. Ademais, a 

mídia, fazendo uso de seu impacto persuasivo pode trabalhar com campanhas de conscientização, em 

parceria com a FUNAI, a fim de trazer conhecimento e informação ao público. Com o intuito de assegurar a 

proteção às terras, é dever do Governo demarcar as áreas destinadas aos índios e punir aqueles que tentarem 

burlar a lei e ferir os direitos humanos com o uso da violência. Só assim, garantiremos aos indígenas o seu 

verdadeiro espaço e evitaremos a falsa construção de uma sociedade que só valoriza os povos originários de 

nosso país na Literatura. 
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Entendendo a correção e a banca 

 

Resumo 

 

Parte de estudar todas as matérias para garantir uma boa nota no vestibular vem do entendimento que o 

candidato possui com a prova. É preciso saber quais são os pontos principais de cada universidade, qual é o 

tipo de gênero exigido nas redações, forma de correção e quem compõe a sua nota. Dessa forma, 

selecionamos as informações dos vestibulares da USP, Unesp e Unicamp que o vestibulando precisa saber 

para compreender ainda mais a prática da redação. 

 

USP 

A prova de redação acontece na segunda fase do processo seletivo, sendo no primeiro dia. Vale 50 pontos 

dos 100 totais, sendo que cada dia um dos três dias valem 100 pontos. A Fuvest cobra gênero dissertação. 

Nessa correção, três competências compõe os critérios da Fuvest, são eles: Tipo de texto e abordagem do 

tema, estrutura e expressão. 

 

Tipo de texto e abordagem do tema: Verifica-se inicialmente se o texto configura-se como uma dissertação 

argumentativa e se atende ao tema proposto. Pressupõe-se, então, que o candidato demonstre habilidade de 

compreender a proposta de redação e, quando esta contiver uma coletânea, que se revele capaz de ler e de 

relacionar adequadamente as ideias e informações dos textos que a integram. No que diz respeito ao 

desenvolvimento do tema, verifica-se, além da pertinência das informações e da efetiva progressão temática, a 

capacidade crítico-argumentativa que a redação venha a revelar.  

 

A banca procura, dentro da redação, se o candidato atendeu ao gênero textual dissertativo e se compreendeu 

o tema. Também é avaliado a capacidade de relacionar as ideias autorais à coletânea, sendo ressaltado os 

trechos importantes do que foi apresentado.  Portanto, além da progressão temática, é ressaltada também o 

potencial argumentativo do texto.  

 

Estrutura: Avaliam-se, conjuntamente, a coerência dos argumentos e das opiniões e a coesão textual, ou seja, 

a correta articulação das palavras, frases e parágrafos. A coerência reflete a capacidade do candidato de 

relacionar os argumentos e organizá-los de forma a deles extrair conclusões apropriadas e, também, sua 

habilidade para o planejamento e a construção significativa do texto. Quanto à coesão, serão verificados, entre 

outros, o estabelecimento de relações semânticas entre partes do texto e o uso adequado de conectivos. 
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 Neste critério, é analisado os elementos de coerência e coesão do texto. Desse modo, organização e 

planejamento textual são essenciais para garantir uma boa nota. O desenvolvimento e a relação dos 

parágrafos, através de elementos gramaticais que tornem a ideia argumentativa objetiva também são 

considerados. 

 

Expressão: Avaliam-se o domínio da norma-padrão escrita da língua portuguesa e a clareza na expressão das 

ideias. Serão examinados aspectos gramaticais como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação, e o emprego 

adequado e expressivo do vocabulário. Avalia-se, também, a seleção adequada do vocabulário, tendo em vista 

as peculiaridades do tipo de texto exigido. 

 

Quanto à expressão, é ressaltado pelos examinadores a clareza para entender o texto. É neste quesito que 

pode ser perceptível o preparo do aluno sobre a prática de redação, leitura e escrita, fatos que complementam 

a efetividade de ser garantida uma boa expressão sobre o tema. 

  

Banca examinadora: A correção é composta por dois examinadores, sendo que a nota de cada um tem a 

possibilidade de disparidade de até um ponto, de forma a ser atribuída a média entre ambas. Se houver uma 

divergência que ultrapasse o valor estipulado, é necessária uma terceira avaliação, para analisar o texto e os 

critérios abordados pelos outros corretores.  

 

UNESP 

 A prova de redação da Unesp acontece no segundo dia da segunda fase, ela tem o valor de 28 pontos dos 

100 totais dos dois dias. O gênero textual exigido também é a dissertação. 

Assim como na Fuvest, a correção se baseia em três critérios, sendo Abordagem da proposta do tema, 

estrutura e expressão. 

 

Abordagem da proposta do tema: Considera-se se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga 

completa ao tema proposto é motivo sufi ciente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro de 

seus aspectos, recebendo nota 0 (zero) total. 

 

Estrutura: Consideram-se aqui, conjuntamente, os aspectos referentes ao gênero/tipo de texto proposto e à 

coerência das ideias. A fuga completa ao gênero/ tipo de texto é motivo sufi ciente para que a redação não seja 

corrigida em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 (zero) total. Avalia-se aqui como o candidato 

sustenta sua tese em termos argumentativos e como essa argumentação está organizada, considerando-se a 

macroestrutura do texto dissertativo (introdução, desenvolvimento e conclusão). No gênero/tipo de texto, 

avalia-se também o tipo de interlocução construída: por se tratar de uma dissertação, deve-se prezar pela 

objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular e de segunda pessoa (singular e plural) poderá 

ser penalizado 
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Expressão: Consideram-se nesse item os aspectos referentes à coesão textual e ao domínio da norma-padrão 

da língua portuguesa. Na coesão, avalia-se a utilização dos recursos coesivos da língua (anáforas, catáforas, 

substituições, conjunções etc.) de modo a tornar a relação entre frases e períodos e entre os parágrafos do 

texto mais clara e precisa 

 

Banca examinadora: A redação é corrigida por dois examinadores, se houver discrepância de notas, um 

terceiro examinador independente faz a análise. Quando, ainda assim ocorrer divergência entre as notas, a 

redação é passada para a coordenação da banca.  

Textos curtos (com menos de 15 linhas) são penalizados pela banca por não corresponderem ao critério de 

expressão.  

 

Portanto, os critérios das provas da Fuvest e da Unesp podem ser resumidos em três, contendo as seguintes 

características: 

 

 

 

UNICAMP 

 A redação na prova se distancia um pouco das competências e do gênero textual exigidas pela Fuvest e pela 

Unesp. A prova acontece no primeiro dia da segunda fase, sendo que cada texto vale 24 pontos cada, 

totalizando 48. A partir de 2017, a redação passou a valer 20% da nota final. A Unicamp, ao contrário dos 

vestibulares vistos acima, cobra gêneros distintos. 

Os critérios da nota consistem em: Tipo de texto e interlocução (gênero), propósito, leitura e articulação 

escrita.  

 

Gênero: O texto elaborado pelo candidato em cada uma das tarefas deve ser representativo do gênero solicitado 

e considerar os interlocutores nele implicados. 

 

Propósito: O candidato deve cumprir o propósito da tarefa que está sendo solicitada, observando o tema, a 

situação de interação proposta e as instruções de elaboração do texto. 
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Leitura: É esperado que o candidato estabeleça pontos de contato com o(s) texto(s) fornecido(s) em cada tarefa. 

Ele deve mostrar a relevância desses pontos para o seu projeto de escrita e não simplesmente reproduzir o(s) 

texto(s) ou partes do(s) mesmo(s) em forma de colagem. 

 

Articulação escrita: Os textos produzidos pelo candidato devem propiciar uma leitura fluida e envolvente, 

mostrando uma articulação sintático-semântica ancorada no emprego adequado de elementos coesivos e de 

outros recursos necessários à organização dos enunciados. O candidato também deve demonstrar ter 

habilidade na seleção de itens lexicais apropriados ao estilo dos gêneros solicitados e no emprego de regras 

gramaticais e ortográficas que atendem à modalidade culta da língua. 

 

Apesar de não pedir, necessariamente, o gênero textual dissertativo na prova da Unicamp, é necessário o 

entendimento do aluno sobre tal, uma vez que a capacidade de argumentação e abordagem das ideias 

autorais em conjunto com as da coletânea também se veem presente nos gêneros pedidos pela prova. Além 

disso, é notória a busca da banca examinadora pela capacidade de desenvolvimento do texto, assim como 

nos vestibulares da Fuvest e da Unesp, dessa forma, entende-se que a prática da leitura e produção da escrita 

deve ser feita para se atingir uma boa pontuação na prova. 

 

Banca examinadora: Assim como na Fuvest e Vunesp (Vestibular da Unesp), a Unicamp exige duas correções 

distintas do mesmo texto, e quando apresentando divergências na nota, é passada por uma terceira avaliação. 

 

Portanto, a relação de competências exigidas pelo vestibular da Unicamp se estendem em quatro, sendo 

resumidas neste quadro:  
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Novos movimentos sociais 

 

Resumo 

 

 
De uma forma simples, o conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado 

que possui o objetivo de alcançar mudanças sociais através de reivindicações, que podem ser voltadas para 

causas políticas, trabalhistas ou identitárias. Os movimentos sociais buscam mudança, às vezes até a 

transformação completa de um cenário hostil a um determinado grupo ou classe social, tornando-se porta-voz 

de um grupo de pessoas que, em muitos casos, encontram-se nesta situação por séculos. 

Neste sentido, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade civil 

enquanto meio de manifestação e reivindicação, possibilitando que os cidadãos sejam ouvidos, ou que pelo 

menos tentem. Podemos citar como alguns exemplos de movimentos o da causa operária, o movimento negro 

(contra racismo e segregação racial), o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores do campo, 

movimento feminista, movimentos ambientalistas, da luta contra a homofobia, separatistas, movimentos 

marxistas, socialista, comunista, entre outros. Alguns destes movimentos possuem atuação centralizada em 

algumas regiões (como no caso de movimentos separatistas na Europa). Outros, porém, com a expansão do 

processo de globalização (tanto do ponto de vista econômico como cultural) e disseminação de meios de 

comunicação e veiculação da informação, rompem fronteiras geográficas em razão da natureza de suas 

causas, ganhando adeptos por todo o mundo, a exemplo do Greenpeace, movimento ambientalista de forte 

atuação internacional. 

Os movimentos sociais exigem muita organização e dedicação, o que demanda a mobilização de 

recursos e pessoas que se comprometam com a causa. Os movimentos sociais não se limitam a 

manifestações públicas esporádicas, são organizações que insistentemente atuam para atingir seus objetivos, 

o que significa haver uma luta constante e a longo prazo dependendo da natureza da causa. Dito de outra forma, 

os movimentos sociais possuem uma ação organizada de caráter permanente, sempre lutando por diferentes 

ideais, diferentes demandas. 
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Exercícios 

 

1. Leia o seguinte excerto da intelectual e ativista Angela Davis: 

A prova das forças acumuladas que as mulheres negras forjaram por meio de trabalho, trabalho e mais 

trabalho pode ser encontrada nas contribuições de muitas líderes importantes que surgiram no interior 

da comunidade negra. Harriet Tubman, Sojourner Truth, Ida Wells e Rosa Parks não são mulheres negras 

excepcionais, na medida em que são epítomes da condição da mulher negra. As mulheres negras, 

entretanto, pagaram um preço alto pelas forças que adquiriram e pela relativa independência de que 

gozavam. Embora raramente tenham sido “apenas donas de casa”, elas sempre realizaram tarefas 

domésticas. 
 (DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 5253-5259 [kindle edition].) 

  

A respeito do movimento dos Direitos Civis nos EUA, considere as seguintes afirmativas: 

1. A célebre Marcha sobre Washington para o Trabalho e Liberdade de 1963 foi marcada pela 

participação importante de mulheres negras com um discurso que privilegiava o papel dos negros 

em relação aos brancos. 

2. A participação feminina nas marchas, boicotes e manifestações de rua que marcaram a década de 

1960 nos EUA teve como demanda principal a igualdade de gênero. 

3. Rosa Parks aparece no excerto acima graças a duas questões. A primeira, pelo fato de ser uma 

mulher comum negra, que tinha a sua dupla atribuição de trabalho. A segunda, especificamente por 

ocupar esse papel é que seu ato de desobediência civil foi mais impactante que o de outras 

lideranças. 

4. A relativa independência das mulheres negras provém de problemas da condição de risco em que 

viviam seus companheiros homens, uma vez que era muito comum o fato de eles serem 

encarcerados ou sofrerem outros tipos de violência. Nesse sentido, a independência das mulheres 

negras nos EUA era sintoma da desigualdade entre negros e brancos. 

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    

b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    

c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

Filosofia/Sociolgia 
 

2. A elaboração da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) partiu, em grande medida, de uma perspectiva 

crítica aos resultados obtidos pela criação dos Juizados Especiais Criminais direcionada à banalização 

do conflito de gênero, observada na prática corriqueira da aplicação de medidas alternativas 

correspondentes ao pagamento de cestas básicas pelos acusados. 
 VASCONCELOS, F. B. Disponível em: www.cartacapital.com.br. Acesso em: 11 dez. 2012 (adaptado). 

  

No contexto descrito, a lei citada pode alterar a situação da mulher ao proporcionar sua 

a) atuação como provedora do lar.     

b) inserção no mercado de trabalho.    

c) presença em instituições policiais.     

d) proteção contra ações de violência.     

e) participação enquanto gestora pública.     

   

 

3. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimento LGBT representam um desafio 

às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais 

anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do 

movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, 

intolerância, opressão. 
 In: BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. Cidadania, um projeto em construção. São Paulo: Claro Enigma, 2012 (adaptado). 

  

O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de 

a) organização sindical.    

b) participação partidária.     

c) manifestação religiosa.     

d) formação profissional.     

e) afirmação identitária.     

   

 

4. A luta contra o racismo, no Brasil, tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso 

científico, formado a partir dos anos 1930. Por um lado, o Movimento Negro Unificado, assim como as 

demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, 

negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que, no Brasil, o racismo está entranhado nas 

relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, 

chamando de “negros” todos aqueles com alguma ascendência africana, e não apenas os “pretos”. 
 GUIMARÃES, A. S. A. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2012. 

A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo 

a) eliminar privilégios de classe.     

b) alterar injustiças econômicas.     

c) combater discriminações étnicas.     

d) identificar preconceitos religiosos.     

e) reduzir as desigualdades culturais.     
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5. O reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar da 

grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente esclarecida, 

confundindo o conceito de união estável com casamento. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos 

movimentos sociais como um todo. 
 ARÊDES, N.; SOUZA, I.; FERREIRA, E. Disponível em: http://reporterpontocom.wordpress.com. Acesso em: 1 mar. 2012 

(adaptado). 

  

As decisões em favor das minorias, tomadas pelo Poder Judiciário, foram possíveis pela organização 

desses grupos. Ainda que não sejam assimiladas por toda a população, essas mudanças 

a) contribuem para a manutenção da ordem social.    

b) reconhecem a legitimidade desses pleitos.    

c) dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal.    

d) resultam na celebração de um consenso político.    

e) excedem o princípio da isonomia jurídica.    

   

 

6. Ninguém nasce mulher; torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma 

que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. 
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

  

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social 

que teve como marca o(a) 

a) ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.    

b) pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho.    

c) organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero.    

d) oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos.    

e) estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas.    

   

 

7. O próprio movimento operário não pode ser reduzido a um conflito de interesses econômicos ou a uma 

reação contra a proletarização. Ele é animado por uma imagem de “civilização” industrial, pela ideia de 

um progresso das forças de produção utilizado para o bem de todos. O que é bem diferente da utopia 

igualitarista simples, pouco preocupada com as condições de crescimento. 
TOURAINE, A. Os movimentos sociais. In: FORRACHI, M. M.; MARTINS, J. S. (Org.). Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos, 1997. 

  

Considerando a caracterização apresentada pelo texto, a busca pela igualdade pressupõe o(a)   

a) estímulo da luta política.    

b) adoção da ideologia marxista.    

c) coletivização dos meios de produção.    

d) aprofundamento dos conflitos sociais.    

e) intensificação do crescimento econômico.    
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8. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays 

nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, 

menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político 

abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência 

era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. 
 ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013. 

A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a 

a) ampliação da noção de cidadania.    

b) reformulação de concepções religiosas.    

c) manutenção de ideologias conservadoras.    

d) implantação de cotas nas listas partidárias.    

e) alteração da composição étnica da população.    

   

9. “Em geral, o feminismo veio demonstrar que a opressão tem muitas faces, uma das quais é a opressão 

das mulheres por via da discriminação sexual. Ao privilegiar a opressão de classe, o marxismo 

secundarizou e, no fundo, ocultou a opressão sexual e, nessa medida, o seu projeto emancipatório ficou 

irremediavelmente truncado. [...] Se para as feministas marxistas, a primazia explicativa das classes é 

admissível desde que seja articulada com o poder e a política sexual, para a maioria das correntes 

feministas não é possível estabelecer, em geral, a primazia das classes sobre o sexo ou sobre outro fator 

de poder e de desigualdade e algumas feministas radicais atribuem mesmo a primazia explicativa ao 

poder sexual.” 
 (SOUZA S., Boaventura. Pela mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1996. p. 41.) 

  

De acordo com o texto, é correto afirmar: 

a) A teoria marxista das classes, como explicação das relações de gênero, é o fundamento dos 

movimentos feministas.    

b) Ao priorizar a opressão de classe, o marxismo eclipsou a opressão feminina, destituindo-a de sua 

relevância social.    

c) As feministas marxistas defendem a primazia do poder sexual sobre a de classes.    

d) O feminismo radical, ao explicitar a discriminação sexual como forma de opressão, fortaleceu o 

entendimento marxista da sociedade.    

e) O projeto emancipatório das feministas teve significativo impulso após a adoção do marxismo 

enquanto modelo explicativo da opressão feminina.    
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10. “Era a manhã ensolarada do dia 1º de maio de 1980, e as pessoas que haviam chegado ao centro de São 

Bernardo do Campo para a comemoração da data se depararam com a cidade ocupada por 8 mil policiais 

armados, com ordens de impedir qualquer concentração. Já desde as primeiras horas daquele dia as 

vias de acesso estavam bloqueadas por comandos policiais que vistoriavam ônibus, caminhões e 

automóveis [...]. Pela manhã, enquanto um helicóptero sobrevoava os locais previstos para as 

manifestações, carros de assalto e brucutus exibiam a disposição repressiva das forças da ordem” 
 (SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. São Paulo: Paz e Terra, 1995. p. 27.) 

  

Com base nos conhecimentos sobre a história recente do Brasil, é correto afirmar que, nesse episódio, o 

autor se refere ao: 

a) Movimento estudantil, que lutava contra a reforma universitária de perfil privatista, implantada pelo 

governo João Figueiredo.    

b) Movimento operário, que lutava contra a ditadura militar, contra o arrocho salarial e pela 

democratização do país.    

c) Movimento das panelas vazias, que, apesar de o país já se encontrar plenamente democratizado, 

restringia sua luta à reposição das perdas salariais devido ao arrocho imposto na década anterior 

pelo regime militar.    

d) Movimento dos desempregados, constituído no processo de abertura política, e que sustentava a 

bandeira do pleno emprego.    

e) Movimento camponês, que, embora se constituísse numa força política emergente dos escombros 

do regime militar, mostrava grande capacidade de mobilização das classes médias urbanas.    
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Gabarito 

 

1. C 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 

[1] Incorreta, porque a Marcha sobre Washington de 1963 foi muito mais ampla do que sugere o enunciado. 

Articulada por Martin Luther King, a Marcha reuniu 250 mil pessoas na capital norte-americana e baseou 

seus discursos no fim da segregação racial nos EUA e na equiparação civil entre brancos e negros. Em 

nenhum momento da manifestação houve a defesa da supremacia negra sobre os brancos. 

  

[2] Incorreta, porque as manifestações ocorridas nos EUA na década de 1960 foram, basicamente, em 

defesa da igualdade civil racial, ou seja, em defesa do fim da segregação negra nos EUA. 

  

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 

A questão mostra o quanto são complexos os movimentos sociais. Angela Davis e as mulheres citadas no 

texto são todas negras ativistas dos anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos, quando a demanda por direitos 

civis era defendida de forma bastante forte. O papel das mulheres negras é particular, pois denunciam três 

aspectos da desigualdade social: as relações de classe, de gênero e de raça.   

  
2. D 

O reconhecimento da necessidade de proteção jurídica e de criação de políticas públicas para as mulheres 

foi um importante passo para alterar a situação feminina na sociedade brasileira, culminando na criação 

da Lei Maria da Penha.   

  
3. E 

Os questionamentos feitos pelo movimento LGBT buscam encontrar alternativas para que a identidade 

daqueles que fogem aos padrões normativos de sexualidade possa ser respeitada e não tratada com 

violência.   

  
4. C 

O movimento em questão busca modificar a situação e o reconhecimento social do negro na sociedade 

brasileira. Isso acontece através da demanda por melhores condições de vida e igualdade de 

oportunidades, bem como através da busca pelo fim das discriminações étnicas que esse grupo sofre ao 

longo da história.   

  
5. B 

A mudança social ocorre de forma processual. Assim, ações, como aquela apresentada no texto da 

questão, revelam uma mudança de paradigma na sociedade. No caso, a mudança se refere à noção de 

casamento.   

  
6. C 

Os movimentos sociais pela igualdade de gênero têm, no pensamento de Simone de Beauvoir, uma grande 

inspiração. Por questionar o caráter biológico da divisão entre masculino e feminino ao adicionar as 

componentes históricas e sociais na questão, a pensadora permite que se ponha em questão a dominação 

masculina na sociedade. Assim, se torna possível a constituição de novas vivências de identidade de 

gênero.   
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7. E 
O texto em questão focaliza um aspecto das reivindicações do movimento operário, que é o interesse no 

crescimento econômico, vinculado a uma “imagem de ‘civilização’ industrial” e a uma “ideia de progresso 

das forças de produção”. Sendo assim, a alternativa que pode ser considerada mais de acordo com essa 

abordagem é a [E].   

  
8. A 

A alternativa [A] é a única correta. Reconhecer a liberdade de orientação sexual corresponde a ampliar a 

noção de cidadania, valorizando pessoas e grupos que antes eram marginalizados ou reprimidos pela 

sociedade.   

  
9. B 

A questão exige do aluno uma boa compreensão do texto. Boaventura procura demonstrar como o 
marxismo pode não ser a melhor forma de compreensão da discriminação sexual. A primazia das classes 
sobre o sexo acaba por reduzir a problemática a somente uma relação de classes, o que acabaria por 
ocultar a relação de opressão sexual a qual as mulheres são submetidas.   

  
10. B 

 Somente a alternativa [B] está correta. Sobre o referido movimento, a Fundação Perseu Abramo descreve: 

“Naquele 1º de Maio de 1980, as atenções de todo o país estavam voltadas para os acontecimentos em 

São Bernardo. Ali cerca de 200 mil trabalhadores das indústrias metalúrgicas estavam em greve, as 

lideranças do movimento grevista estavam presas, entre elas Lula, o governo endurecendo ao não abrir 

negociações. Tudo isso somado a um quadro de insatisfação geral, com a inflação em alta e o crescimento 

de vozes pelo fim da ditadura.” (Fonte: <http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-

historia/exposicoes-virtuais/o-1%C2%BA-de-maio-de-1980> Acesso em 14/11/2011.)   

 

http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/exposicoes-virtuais/o-1%C2%BA-de-maio-de-1980
http://www.fpa.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/exposicoes-virtuais/o-1%C2%BA-de-maio-de-1980
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