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Gametogênese e fecundação 

 

Resumo 

 

A gametogênese é o processo de produção dos gametas em seres que fazem a reprodução sexuada. Nos 

humanos, a divisão celular fudamental para este processo é a meiose, que divide diploides originando células 

haploides. A gametogênese masculina é chamada de espermatogênese, com formação de espermatozoide, 

enquanto a feminina é chamada de ovulogênese, com a formação do óvulo. 

 

Espermatogênese  

Ocorre nos túbulos seminíferos dos testículos. As células germinativas, também chamadas de 

espermatogônias,  são aquelas que darão origem aos espermatozoides, e são nutridas pelas células de Sertoli, 

que se localizam ao redor deste túbulos. 

 

 
 

A espermatogênese apresenta 4 fases: 

• Fase proliferativa: Inicia-se na vida embrionária (intrauterina) e dura durante a vida inteira. Nesta fase, 

as espermatogônias sofrem sucessivas mitoses, aumentando seu número, e mantendo a célula diplóide 

(2n). 

• Fase de crescimento: As etapas a partir daqui ocorrem após a puberdade, também durando a vida 

inteira. Há aumento no volume citoplasmático das espermatogônias, tornando-as espermatócitos I ainda 

diplóides (2n). 

• Fase de maturação: Nesta fase ocorre a meiose, onde cada espermatócito I (2n) originará dois 

espermatócitos II haplóides (n), e com a ocorrência da meiose II, estes espermatócitos II originam quatro 

espermátides, também haploides (n). 

• Espermiogênese: Aqui as espermátides se diferenciam em espermatozoides, com perda de citoplasma 

e formação do acrossomo pelo complexo golgiense (com enzimas que corroem os envoltórios do ovócito 

no momento da fecundação). Também há a migração dos centríolos para a região posterior da célula, 
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para a formação do flagelo, e na peça intermediária (entre a “cabeça” e o flagelo), encontra-se uma alta 

quantidade de mitocôndrias. 

 

 

Ovogênese 

Nos ovários, os gametas são originários de um grupamento de células germinativas chamadas de folículos 

ovarianos de Graff. As células foliculares também irão produzir hormônios sexuais femininos (estrogênio e 

progesterona) e serão resonsáveis pela manutenção das células germinativas. 

A cada ciclo menstrual, apenas um folículo ovariano amadurece, sendo apenas um gameta maduro formado 

e liberado em média a cada 28 dias. A cada ciclo menstrual, um dos ovários que faz a maturação folicular, 

alternando esta produção. 

 

 

A ovogênese apresenta 3 fases: 

• Fase de proliferação: Ocorre apenas durante a vida intrauterina. Aqui ocorrem consecutivas mitoses, 

aumentando a quantidade de ovogônias diplóides (células germinativas = 2n). Quando esta etapa é 

interrompida, no indivíduo ainda na barriga da mãe, há cerca de 400 mil ovogônias formadas.  



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

• Fase de crescimento: As ovogônias dão início à primeira divisão meiótica, que é interrompida na prófase 

I. Elas crescem, com aumento do citoplasma e acúmulo de substâncias nutritivas (vitelo), que é 

responsável pela nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Ao final do período de crescimento, 

as ovogônias se transformam em ovócitos primários (ovócitos I). Nas mulheres, essa fase dura até a 

puberdade, quando a menina inicia a sua maturidade sexual. 

 

• Fase de maturação: inicia quando a menina alcança a maturidade sexual (entre 11 a 15 anos de 

idade).O ovócito primário completa a primeira divisão meiótica, originando duas células: uma das células 

é o ovócito secundário (ovócito II), célula grande e rica em vitelo; a outra célula é o primeiro corpúsculo 

polar (polócito I), que recebe pouco citoplasma e, na maioria das vezes, desintegra-se sem iniciar a 

segunda divisão meiótica. O ovócito II sofre a segunda divisão meiótica que é interrompida na metáfase. 

Caso haja fecundação, a segunda divisão meiótica se completa dando origem ao óvulo e ao segundo 

corpúsculo polar (polócito II), que também se desintegra.  

Na ovogênese a divisão meiótica é desigual, não se reparte igualmente o citoplasma entre as células-

filhas (ovócito II e polócito I), permitindo que o ovócito II formado seja rico em substâncias nutritivas. 

 

 

 

 

Fecundação 

O ovócito II ovulado apresenta duas camadas de proteção: a corona radiata, mais externa, e a zona pelúcida 

formada principalmente por glicoproteínas. As enzimas presentes no acrossoma dos espermatozóides 

rompem essas camadas, fazendo com que seja possível um espermatozoide se fusionar ao ovócito II. 

 

Neste momento onde as duas camadas de proteção foram rompidas, há a fusão da membrana dos gametas, 

e para evitar a entrada de mais de um espermatozoide no ovócito (poliespermia), há a liberação de grânulos 
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corticais. É neste momento que a meiose II do ovócito II finaliza, formando um corpúsuclo polar e o óvulo 

propriamente dito. Importante lembrar que neste momento apenas os citoplasmas foram unidos, mas ainda 

não houve a fusão dos núcleos. 

 

 
 

Após a fusão das membranas e a finalização da meiose II, o núcleo do espermatozóide e do óvulo se unem, 

em uma etapa chamada de cariogamia. Aqui, com a fusão dos núcleos, temos a formação do zigoto diplóde 

(2n) que irá originar o novo ser. 

 

O processo da fecundação ocorre no terço posterior da tuba uterina, com a locomoção dos espermatozóides 

pela movimentação dos flagelos, e após a fecundação o zigoto migra para o útero. 

 

 

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

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

 

1. Entre as várias diferenças que existem entre o gameta masculino e o feminino na espécie humana está 

a quantidade de mitocôndria. No espermatozoide existem mitocôndrias em duas regiões: acrossomo e 

na peça intermediária. No óvulo existem mitocôndrias distribuídas ao longo de todo o seu gigante 

citoplasma. Assinale a opção que apresenta corretamente a consequência dessa diferença entre 

espermatozoide e óvulo. 

a) Em todos os filhos, independentemente do sexo, os produtos gênicos mitocondriais são 

produzidos a partir de genes herdados da mãe. 

b) Os óvulos são mais ativos que os espermatozoides por possuírem mais mitocôndrias, fonte de 

energia da célula. 

c) Há uma maior transcrição nos óvulos do que nos espermatozoides, pela presença de maior 

quantidade de mitocôndrias nos primeiros. 

d) Os espermatozoides são células diferenciadas não secretoras enquanto que os óvulos são células 

diferenciadas secretoras. 
 

2. Com relação à gametogênese masculina, pode-se dizer que: 
 

a) das células germinativas primordiais originam-se espermátides que, por mitose, formam 

espermatozoides. 

b) o homem, antes da puberdade, possui um número suficiente de espermatozoides capacitados 

para a fecundação. 

c) ela se passa nos testículos, onde ocorre a espermiogênese. 

d) a espermatogênese independe de qualquer ação hormonal. 

e) o recém-nascido apresenta nos túbulos seminíferos pequena quantidade de espermatozoides. 
 

3. A meiose é um tipo de divisão celular que conduz, nas gônadas, a produção dos gametas masculinos 

(espermatozoides) e dos femininos (óvulos). Sabe-se que a sequência da espermatogênese é a 

seguinte:  

 
Com base nisso, assinale a alternativa que relaciona apenas as células diploides da sequência. 

a) Espermatogônias e espermatócitos de 1a ordem. 

b) Espermatócitos de 1a ordem e de 2a ordem. 

c) Espermatócitos de 2a ordem e espermátides. 

d) Espermátides e espermatozoides. 

e) Espermatozoides e espermatogônias. 
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4. A figura abaixo serve de suporte para esta questão e mostra a parede de um túbulo seminífero humano, 

em corte transversal. Nessa figura estão representadas as diversas fases de formação dos 

espermatozoides (espermatogênese). 

 

Considerando os processos de proliferação, divisão e diferenciação celular ocorridos durante a 

espermatogênese, é correto afirmar que o número cromossômico é: 

a) 23, nos espermatócitos primários. 

b) 46, nos espermatócitos primários, e 23, nos espermatócitos secundários. 

c) 46, nos espermatócitos primários e secundários, e 23, nas espermátides. 

d) 23, nos espermatócitos primários e secundários. 

e) 23, nos espermatócitos secundários, e 46, nas espermátides. 

 

5. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Gametogênese é um processo de formação de células destinadas à reprodução, onde se verifica 

apenas a divisão mitótica. 

b) Na espermatogênese, cada espermatogônia dá origem a um espermatozóide fértil e três glóbulos 

polares não-funcionais. 

c) Na ovogênese formam-se quatro óvulos férteis a partir de cada ovogônia. 

d) Na espécie humana, a ovogênese completa-se apenas quando ocorre a penetração do 

espermatozóide no ovócito II. O ovário libera o ovócito II que penetra no oviduto (Trompas de 

Falópio) e só completa a segunda divisão meiótica quando fecundado pelo espermatozóide. 

e) Os gametas são células diplóides que têm a função de garantir a reprodução das espécies. 
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6. Uma mulher com 40 anos ou mais tem a maior probabilidade de gerar uma criança com defeitos 

congênitos do que uma mulher com 20 anos. Mas um o homem com 20 ou mais de 40 anos tem a 

mesmas chances de gerar uma criança normal. Esta diferença deve-se ao fato de: 

 

a) Os ovócitos primários serem produzidos apenas no período embrionário e os espermatócitos 

primários produzidos continuamente a partir da puberdade. 

b) Os ovócitos primários serem produzidos apenas durante a puberdade e os espermatócitos 

primários produzidos constantemente ao longo da vida. 

c) Tanto os ovócitos primários quanto os espermatócitos primários formarem-se apenas na vida 

embrionária, sendo os espermatócitos produzidos em maior quantidade. 

d) Tanto os ovócitos primários quanto espermatócitos primários formarem-se apenas durante a 

puberdade, sendo sendo os espermatócitos produzidos em maior quantidade. 

e) Os ovócitos primários serem produzidos constantemente ao longo da vida e os espermatócitos 

primários produzidos apenas no período embrionário. 

 

7. A idade materna avançada implica em preocupação com a possibilidade do nascimento de bebês com 

anomalias, porque  

a) os folículos ovarianos entram em atividade, mas, em geral, apenas um cresce e amadurece, 

enquanto os demais regridem.  

b) os ovócitos maternos permanecem um longo período em divisão meiótica, mais suscetíveis a 

agentes físicos, químicos e biológicos.  

c) as ovogônias maternas interrompem a fase de multiplicação por volta da 15• semana de vida fetal 

e transformam-se em ovócitos primários.  

d) as gônadas têm células conservadas num estado indiferenciado e, quando estimuladas, iniciam a 

produção dos gametas.  

e) as células do ovário materno sofrem inúmeras divisões mitóticas em resposta aos mecanismos de 

controle do ciclo celular. 

 

8. A espermatogênese refere-se à sequência inteira de eventos através dos quais a partir das 
espermatogônias ocorre a formação dos espermatozoides. Sobre esse evento, é correto afirmar que: 

a) A primeira divisão meiótica acontece nos espermatócitos primários, e dão origem aos 

espermatócitos secundários, haploides. 

b) Na puberdade, as espermatogônias, que haviam permanecido dormentes no epidídimo desde o 

período fetal, começam a aumentar de número. 

c) As células de Leydig, que revestem os túbulos seminíferos, sustentam e nutrem as células 

germinativas. 

d) Os espermatócitos secundários possuem 2n = 46 cromossomos e são as células que sofrem a 

primeira divisão reducional (meiose) durante a espermatogênese. 

e) As espermátides são as maiores células germinativas dos túbulos seminíferos e através da 

espermiogênese diferenciam-se em espermatozoides. 
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9. Durante a gametogênese pode-se afirmar que: 

a) A ovogênese no ser humano inicia-se na primeira infância e termina com a fecundação. 

b) A duplicação do número de cromossomas, ocorre na espermiogênese. 

c) Ao término da gametogênese os gametas femininos e masculinos produzidos têm o mesmo 

número de cromossomas. 

d) A produção de espermatozoides humanos está sob a influência do hormônio luteinizante. 

e) Ao término da ovogênese humana todas as células produzidas são gametas haplóides e viáveis. 

 

10. Os animais exibem padrões de reprodução sexuada extremamente diversificados. Entretanto, todos 

têm em comum a ocorrência da gametogênese, o processo de formação dos gametas. Nos machos, 

ocorre a espermatogênese, ou seja, a formação de espermatozoides. Entre as fêmeas, acontece a 

ovulogênese, isto é, a formação de óvulos. Sobre esses fenômenos, assinale a afirmativa correta. 

a) Ambos ocorrem em células denominadas gônadas, sendo que a espermatogênese se dá nos 

testículos, nos machos, e a ovulogênese, nos ovários, nas fêmeas. 

b) Meiose ocorre em ambos, sendo que, de cada cem células que iniciam, podem surgir quatrocentos 

espermatozoides ou quatrocentos óvulos. 

c) Os produtos meióticos da espermatogênese já são os espermatozoides, mas na ovulogênese 

passam por diferenciação celular antes de se tornar gametas. 

d) Quando da ovulação, é liberado do ovário um ovócito primário, que só se tornará óvulo caso seja 

fecundado. 

e) A proliferação de espermatogônias ocorre praticamente por toda a vida masculina fértil, enquanto 

a de ovogônias se restringe à fase embrionária feminina. 
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Gabarito 

 

1. A 

A mitocôndria terá origem materna pois quando ocorre a fecundação, apenas a região da cabeça do 

espermatozoide se fusiona com o ovócito II. Como as mitocôndrias paternas estão na região da peça 

intermediária, ela não entra na formação do zigoto. Assim, tanto meninos como meninas recebem o 

material genético mitocondrial da mãe. 

 

2. C  

Todo o processo de formação dos espermatozoides ocorre no interior do testículo. 

 

3. A 

As células diploides estão presentes até antes de se iniciar a divisão meiótica, sendo as espermatogônias 

e espermatócitos primários células diplóides (2n). A partir dos espermatócitos secundários, as células são 

haploides (n), pois houve a meiose. 

 

4. B 

Como espermatogônias e espermatócitos primários são células 2n, eles apresentarão 46 cromossomos. 

A partir dos espermatócitos secundários, como houve a meiose, eles terão 23 cromossomos.  

 

5. D 

A alternativa a está incorreta, pois, durante o processo de gametogênese, deve ocorrer tanto a mitose 

(para aumento do número de células germinativas) quanto a meiose (para redução do material genético 

pela metade e aumento de sua variabilidade genética). A alternativa b está incorreta, pois cada 

espermatogônia dá origem a quatro espermatozóides e, durante a gametogênese masculina, não há 

formação de corpúsculos polares. A alternativa c está incorreta, pois na ovogênese formam-se apenas 

um grande ovócito secundário fértil a partir de cada ovogônia. As outras células pequenas formadas 

(corpúsculos polares) se degeneram. A alternativa d está correta, pois, de fato, o gameta feminino 

liberado durante a ovulação é o ovócito II, que encontra-se estacionado na fase de metáfase II. Esse 

gameta só completará a divisão meiótica após a fecundação. A letra e está incorreta, pois os gametas 

são células reprodutivas haplóides. 

 

6. A 

O processo de formação de óvulos inicia-se antes mesmo do nascimento, por volta do terceiro mês de 

desenvolvimento. As ovogônias se multiplicam durante a fase fetal feminina. Em seguida, param de se 

dividir e diferenciam-se em ovócitos primários. Logo, a mulher nasce com um número fixo de ovócitos 

(cerca de 400 mil). Com o passar do tempo, as células do corpo dos seres humanos envelhecem, e nas 

mulheres isso também vale para esses ovócitos que ficaram armazenados. Esse fato, somado a outros 

fatores, aumenta as chances de se gerar uma criança com anomalias genéticas. Já nos homens, a 

espermatogênese é contínua a partir da puberdade, pois as espermatogônias continuam a se multiplicar 

por mitose e se transformar em espermatócitos primários. Logo, os espermatozóides apresentam 

renovação contínua ao longo da vida do homem. 
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7. B 

Quanto maior a idade da mulher, maior o risco de anomalias visto que os ovócitos estão estacionados em 

meiose até ocorrer o estímulo para a ovulação por mais tempo do que em uma mulher jovem. Nesse 

período estacional, são mais suscetíveis a agentes ambientais que podem provocar mutações no material 

genético ou não-disjunções dos cromossomos.  

 

8. A 

A primeira divisão meiótica, também conhecida como reducional, ocorre nos espermatócitos primários 

(dica para memorizar: Meiose I no espermatócito I), dando origem aos espermatócitos II, já haploides.  

 

9. C 

Apesar de terem diferentes etapas e épocas de desenvolvimento, os gametas sempre sofrem a meiose, 

independente dele ser masculino ou feminino, o que deixa todas as células gaméticas com o mesmo 

número de cromossomos (haplóides, onde n=23) 

 

10. E 

A multiplicação de espermatogônias ocorre durante toda a vida do homem, desde a vida intrauterina, com 

a produção de espermatozoides ocorrendo a partir da puberdade, também durando até o fim da vida. Já 

nas mulheres, a multiplicação de ovogônias ocorre apenas durante a vida intrauterina. 
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Segunda lei de Mendel 

 

Resumo 

 

 

 

A Segunda Lei de Mendel refere-se a segregação independente dos fatores. Em outras palavras, pode-se 

dizer que refere-se a separação de dois (ou mais) pares de genes alelos, estando estes localizados em pares 

distintos de cromossomos homólogos, durante a formação dos gametas.  

Por exemplo, ao analisar simultaneamente a cor de uma semente de ervilha (verde ou amarela) e a textura 

de sua casca (rugosa ou lisa), Mendel determinou que um fator não dependia do outro em sua segregação 

para a formação de gametas, podendo haver ervilhas amarelas rugosas, amarelas lisas, verdes rugosas e 

verdes lisas.  

Mendel realizou o cruzamento de uma planta cujas ervilhas eram duplo-homozigotas dominantes (VVRR, 

fenótipo amarela lisa) com ervilhas duplo-homozigotas recessivas (vvrr, fenótipo verde rugosa). Os únicos 

gametas possíveis eram VR e vr, logo, houve a formação de uma geração F1 inteiramente duplo-heterozigota 

(VvRr). O cruzamento desta geração F1 gerou a seguinte geração F2: 

 

Proporção Genotípica de F2: 

9 V_R_ 

3 V_rr 

3 vvR_ 

1 vvrr 

 

Proporção Fenotípica de F2: 

9/16 Amarelas Lisas 

3/16 Amarelas Rugosas 

3/16 Verdes Lisas 

1/16 Verdes Rugosas 
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É valido citar que, em casos de duplo-heterozigoto, ao analisar apenas dois pares, a proporção fenotípica 

observada será sempre 9:3:3:1.  

 

Para determinar o número de gametas de determinado genótipo, basta observar o número de pares 

heterozigotos (n), e elevar 2 por esse número (2n). 

• Ex.: Formação de gametas em AABbCCDd.  

Há dois pares de alelos heterozigotos. Sem utilizar a fórmula, é possível deduzir que os gametas 

possíveis são: ABCD; AbCD; ABCd; AbCd. O par AA só pode mandar A, o par Bb pode mandar B ou 

b, o par CC só pode mandar C, o par Dd pode mandar D ou d. Sendo assim, há 4 possíveis 

combinações. O número de heterozigotos é 2, logo, n = 2. Na fórmula, 2² = 4, comprovando que os 

números batem. 
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A Segunda Lei de Mendel também pode ser calculada como dois casos isolados de Primeira Lei de Mendel, 

obedecendo a “regra do E”. 

• Ex.: Cruzamento VvRr x VvRr, destrinchado em  Vv x Vv e Rr x Rr 

Há probabilidade de ¾ para a formação de sementes amarelas (V_), enquanto há probabilidade de 

¼ para a formação de sementes lisas (rr). Caso a busca seja pela probabilidade de sementes 

amarelas E lisas,  multiplica-se ¾ x ¼ = 3/16, a proporção anteriormente vista. 

 

 V v 

V VV Vv 

v Vv vv 

 

¾ de probabilidade de ser amarela 

 

 R r 

R RR Rr 

r Rr rr 

 

¼ de probabilidade de ser rugosa

 

Caso os genes estejam no mesmo cromossomo, ou seja, em Linkage, a segregação NÃO será independente, 

portanto, a Segunda Lei de Mendel não é absoluta.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

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

 

1. Na espécie humana existem várias características cuja herança provém de um par de alelos com 

relação de dominância completa. Na forma do lobo da orelha o alelo dominante é responsável pelo lobo 

solto e o alelo recessivo pelo lobo preso. A capacidade de enrolar a língua também é determinada por 

um par de alelos situados em outros cromossomos autossômicos, onde o alelo dominante determina 

essa capacidade. A probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso e a 

capacidade de enrolar a língua de um casal onde ambos são heterozigotos para as duas características 

é: 

a) 12/16 

b) 9/16 

c) 4/16 

d) 3/16 

e) 1/16 

 

 

2. Suponha que, em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas 

lisas sejam dominantes em relação a seus alelos que condicionam, respectivamente, bordas 

serrilhadas e pétalas manchadas. Uma planta diíbrida foi cruzada com uma de folhas serrilhadas e de 

pétalas lisas, heterozigota para esta característica. Foram obtidas 320 sementes. Supondo que todas 

germinem, o número de plantas, com ambos os caracteres dominantes, será de 

a) 120. 

b) 160. 

c) 320. 

d) 80. 

e) 200. 

 

 

3. De acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento AaBbCc × aabbcc terá chance de produzir 

descendentes com genótipo AaBbCc igual a 

a) 1/2 

b) 1/4 

c) 1/8 

d) 1/16 

e) 1/64 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Biologia 
 

4. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas 

por seu alelo recessivo; folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por 

seu alelo recessivo. Esses dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Do 

cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres resultaram 320 descendentes. 

Desses, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas seja 

a) 20. 

b) 60. 

c) 160. 

d) 180. 

e) 320. 

 

 

5. Analise o heredograma que ilustra a transmissão de duas características genéticas, cada uma 

condicionada por um par de alelos autossômicos com dominância simples. 

 

 

 

Admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplo homozigotos, e que foram gerados 

em (F2) cerca de cem descendentes, é correto afirmar que a proporção esperada para os fenótipos 1, 

2, 3 e 4, respectivamente, é de 

a) 3:1:3:1. 

b) 9:3:3:1. 

c) 1:1:1:1. 

d) 3:3:1:1. 

e) 1:3:3:1. 
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6. No milho, grãos de coloração púrpura são dominantes em relação a amarelos, e grãos cheios são 

dominantes em relação a murchos. Do cruzamento entre duas plantas, foi obtida uma prole com as 

seguintes proporções: 25%de grãos púrpura e cheios; 25%de grãos amarelos e cheios; 25%de grãos 

púrpura e murchos; 25% de grãos amarelos e murchos. Sabendo que uma das plantas parentais era 

totalmente homozigota, assinale a alternativa correta.  

a) Os dois genes citados não estão segregando de forma independente. 

b) A planta homozigota era dominante para as duas características. 

c) Uma das plantas parentais era heterozigota para as duas características. 

d) A prole seria mantida na proporção 1:1:1:1, se as duas plantas parentais fossem duplo 

heterozigotas. 

e) Os resultados obtidos são fruto de recombinação genética. 

 

 

7. Em tomates, a característica planta alta é dominante em relação à característica planta anã e a cor 

vermelha do fruto é dominante em relação à cor amarela. Um agricultor cruzou duas linhagens puras: 

planta alta/fruto vermelho x planta anã/fruto amarelo. Interessado em obter uma linhagem de plantas 

anãs com frutos vermelhos, deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si, obtendo 

320 novas plantas. O número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas 

que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos, para que os descendentes apresentem sempre as 

características desejadas (plantas anãs com frutos vermelhos), estão corretamente indicados em: 

a) 16; plantas homozigóticas em relação às duas características. 

b) 48; plantas homozigóticas em relação às duas características. 

c) 48; plantas heterozigóticas em relação às duas características. 

d) 60; plantas heterozigóticas em relação às duas características. 

e) 60; plantas homozigóticas em relação às duas características. 

 

 

8. Na espécie humana, a habilidade para o uso da mão direita é condicionada pelo gene dominante E, 

sendo a habilidade para o uso da mão esquerda devida a seu alelo recessivo e. A sensibilidade à 

feniltiocarbamida (PTC) é condicionada pelo gene dominante I, e a insensibilidade a essa substância é 

devida a seu alelo recessivo i. Esses dois pares de alelos apresentam segregação independente. Um 

homem canhoto e sensível ao PTC, cujo pai era insensível, casa-se com uma mulher destra, sensível, 

cuja mãe era canhota e insensível. 

A probabilidade de esse casal vir a ter uma criança canhota e sensível ao PTC é de 

a) 3/4. 

b) 3/8. 

c) 1/4. 

d) 3/16. 

e) 1/8. 
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9. A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Uma mulher míope e 

normal para fibrose cística casa-se com um homem normal para ambas as características, filho de pai 

míope. A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose. A probabilidade 

de o casal ter outra menina normal para ambas as características é de: 

a) 3/8. 

b) 1/4. 

c) 3/16. 

d) 3/4. 

e) 1/8 

 

 

10. Assinale a alternativa correta a respeito do heredograma abaixo. 

 

a) O indivíduo 1 pode ser homozigoto para o albinismo. 

b) O casal 1 x 2 tem 50% de probabilidade de ter uma criança destra e normal para o albinismo. 

c) Um dos pais do indivíduo 4 é obrigatoriamente canhoto. 

d) Todos os filhos do casal 6 x 7 serão albinos. 

e) Os indivíduos 1 e 8 têm obrigatoriamente o mesmo genótipo. 
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Gabarito 

 

1. D 

A - gene dominante para lobo solto  

a - gene recessivo para lobo preso  

B- gene dominante para capacidade de enrolar a língua  

b- gene recessivo para a ausência de capacidade de enrolar a língua  

 

Se o casal é heterozigoto, o genótipo é AaBb.  

 

A probabilidade de nascer com o lobo da orelha preso é de ¼ (aa) e a de nascer com a capacidade de 

enrolar a língua é de ¾ (BB ou Bb). 

A probabilidade de nascer um descendente com orelha de lobo preso E com capacidade de enrolar a 

língua,devemos multiplicar as probabilidades.  

E = multiplica 

Ou = soma 

 

1/4 x 3/4 = 3/16.  

 

2. A 

Borda lisa das folhas – AA/Aa 

Flores com pétalas lisas BB/Bb 

Bordas serrilhadas - aa 

Pétalas manchadas - bb 

 

AaBb x aaBb 

 

Fazendo o cruzamento da característica bordas das folhas ("A"): 

Aa x aa 

Aa; Aa; aa; aa 

P(A) = 2/4 = 1/2 ⇒ 1/2 a probabilidade de se obter caractere dominante nas bordas das folhas. 

 

Fazendo o cruzamento da característica pétalas das flores ("B"): 

Bb x Bb 

BB; Bb; Bb; bb 

P(B) = 3/4 a probabilidade de se obter caractere dominante nas pétalas das flores.  

 

Como queremos os caracteres dominantes, multiplicamos a probabilidade encontrada: 

P(A) x P(B) = 1/2 x 3/4 = 3/8 

 

3/8 x 320 (sementes) = 120.  
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3. C 

Como aabbcc só produz gametas abc, e AaBbCc produz gametas ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC 

e abc. Podemos utilizar a fórmula 2n, onde existem 3 heterozigotos, então teremos 23 = 2x2x2 = 8. 

Como um dos indivíduos sempre mandará o gameta abc, a chance do outro gameta ser ABC e fecundar 

abc é 1/8.  

 

4. B 

Vermelhas "dominantes": V_ e Brancas "recessivas": vv  

Longas: C_ e Curtas: cc  

 

Cruzamento heterozigótico: VvCc X VvCc  

 

Deste cruzamento , a proporção é 9:3:3:1  

9 - Vermelha Longa (V_C_)  

3 - Vermelha Curta (V_cc)  

3 - Branca Longa (vvC_)  

1 - Branca Curta (vvcc)  

 

Flores vermelhas e curtas: 3/16. Multiplicado pelo número de descendentes, 320. 

 

3/16 x 320 = 60 

 

5. B 

Como um dos os pais de F1 possui um genótipo homozigoto recessivo para uma das características, os 

descendentes em F1 serão duplo heterozigotos (AaBb). A partir desse cruzamento, com segregação 

independente, a proporção clássica será: 9:3:3:1 

 

6. C 

Alelos: a (amarelo) e A (púrpura) m (murcho) e M (cheio)  

Pais: AaMm aamm  

Descendentes: 25% AaMm (grãos púrpuras e cheios) 25% Aamm (grãos púrpuras e murchos) 25% 

aaMm (grãos amarelos e cheios) 25% aamm (grãos amarelos e murchos). Assim, uma das plantas 

parentais é heterozigota.  

 

7. E 

A – alta 

A – anã 

B – vermelho 

B – amarelo 

 

AABB x aabb gera 100% AaBb. Do cruzamento de duplos heterozigotos, 3/16 serão plantas anãs com 

fruto vermelho. Do total de 320, a probabilidade é que 60 apresentem essas características. Para a 

manutenção, deve-se cruzar plantas homozigóticas aaBB 

 

8. B 

Sensibilidade ao PTC - dominante I  

Insensibilidade - recessivo i  

 

Mão direita - dominante E  

Mão esquerda - recessivo e  

 

Homem - destro e sensível – E_ I_ 
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Mãe - canhota e insensível - ee ii  

Como a mãe é recessiva para as duas características, o homem é obrigatoriamente heterozigoto.  

Homem: Ee Ii  

 

Mulher - canhota e sensível: ee I_ 

Como o pai era insensível ela será heterozigota para essa característica 

mulher: ee Ii  

 

Ee X ee  

Ee, Ee, ee, ee  

50% de ser canhoto e 50% destro  

 

Ii x Ii  

II, Ii, Ii, ii  

25% de ser insensível  

75% de ser sensivel  

 

Para a criança ser destra: 1/2  

Para ser sensível: 3/4  

Como são duas características (destra E sensível), faz-se a multiplicação 

1/2 x 3/4 = 3/8  

Resposta: 3/8 

 

9. C 

A mulher é míope e normal para fibrose cística. No entanto, sua filha apresentou fibrose cística. Portanto 

seu genótipo é mmAa. O marido é normal para ambas as características, sendo filho de pai míope e tendo 

uma filha com fibrose. Isso faz com que seu genótipo seja MmAa.  

A probabilidade de esse casal ter uma menina normal para as duas características é dada pelo produto 

das três probabilidades: 

1/2 x ¼ x ¾ = 3/16.  

 

10. D 

Pais normais com filhos albinos apontam para que o albinismo seja uma característica autossômica 

recessiva. O casal 6 e 7, sendo albino, apresenta genótipo aa para essa característica, originando 100% 

dos descendentes também albinos.  
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Fotossíntese, ecologia e fisiologia vegetal 

 

Resumo 

 

Fotossíntese  

A fotossíntese é um processo que transforma a energia luminosa em energia química. É feita por seres 

autótrofos (produzem o próprio alimento), como cianobactérias, algas e plantas. Ela é representada pela 

seguinte fórmula: 

6CO2 + 6H2O + LUZ SOLAR → C6H12O6 + 6 O2 

 

O gás carbônico é absorvido pelas plantas através de estruturas chamadas estômatos, que formam um canal 

que se abre e fecha de acordo com a intensidade luminosa. A água é absorvida pelas raízes da planta. Parte 

do oxigênio que a planta libera na atmosfera é utilizado por ela mesma para realizar a respiração celular. 

Ela está dividida em duas fases: a fase fotoquímica e a fase enzimática (ou química) 

 

Fase Fotoquímica 
Ocorre nos tilacóides dos cloroplastos. Ocorre apenas na presença de luz solar, sendo chamada em alguns 

locais de ‘fase clara’. Pode ter uma fosforilação cíclica, com produção de apenas ATP, e uma fosforilação 

acíclica, onde os produtos finais são ATP e NADPH que serão utilizadas na fase enzimática. Na etapa acíclica 

também ocorre a fotólise da água (quebra da água pela energia luminosa), que irá liberar o oxigênio para a 

atmosfera. 
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Fase Enzimática (ou Química) 
Ocorre no estroma do cloroplasto. Por não depender diretamente da energia luminosa, é chamada de ‘fase 

escura’, porém não é uma nomenclatura correta. Nesta etapa são utilizados o ATP e o NADHP produzidos 

anteriormente, junto com o CO2 captado pelos estômatos, para que ocorra o Ciclo de Kevin.  

A cada volta deste ciclo, 3 moléculas de gás carbônico são fixadas e reagem com a 1,5-ribulose-bifosfato 

(RuBP) com a ação da enzima rubisco, formando o PGA (3-fosfoglicerato). Depois, o ATP e o NADPH 

(produzidos na fase fotoquímica) fazem a redução das moléculas de PGA, formando o gliceraldeído 3-fosfato 

(G3P, ou também reconhecido pela sigla PGAL). Uma molécula de PGAL sai deste ciclo, enquanto as outras 

retornam para regenerar e formar outro RuBP. 

Na segunda volta do ciclo, todos os processos se repetem e, quando se tem duas moléculas de PGAL que 

saíram do ciclo, elas reagem e formam uma molécula de glicose. 

 

 

 

 

Tipos de metabolismo de Fotossíntese 

• O grupo C3 abrange a maioria das plantas, e logo após a fixação do gás carbônico no ciclo de Calvin, 

forma um composto de três carbonos (ácido 3-fosfoglicérico). 

• O grupo C4 possui uma afinidade maior com o carbono, e logo após a fixação do gás carbônico no ciclo 

de Calvin, forma um composto de quatro carbonos (ácido oxalacético). 

• O grupo das plantas CAM abrem seus estômatos para a fixação de gás carbônico apenas durante a 

noite. Durante o dia realiza fotossíntese, porém com os estômatos fechados, o que evita a perda de água. 

 

Fatores que influenciam a Fotissíntese: 

• Fatores internos: Quantidade de pigmentos presentes na planta, quantidade de enzimas nas células 

vegetais 
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• Fatores externos: Temperatura, comprimento e cor de onda da luz solar, luminosidade, quantidade de 

CO2 disponível na atmosfera 

 

Ponto de Compensação Fótica: 

O Ponto de Compensação Fótica/Luminosa ou PCF/PCL compreende o ponto em que a taxa de fotossíntese 

da planta é igual a taxa de respiração celular. Para que a planta cresça, é necessário que a taxa de 

fotossíntese seja maior do que a taxa de respiração. Caso essa taxa seja menor, a planta morre. 

 

 

 

Fisiologia Vegetal 

Transporte Vegetal 

Os tecidos condutores dos vegetais constituem o sistema vascular das plantas, que transportam e distribuem 

as substâncias. 
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Xilema 

Também chamado de lenho, é responsável pela condução de seiva BRUTA (água e sais minerais). O sentido 

do transporte é das raízes ao ápice da planta, e ele é composto por células mortas com lignina 

 

Tipos de vasos lenhosos: 

• Traqueídes (ou vasos fechados) – sem lignina em algumas regiões 

• Elementos de vasos (ou vasos abertos) – parede celular ausente em algumas regiões, que permite a 

passagem de água mais facilmente 

 

 

Floema 

Também chamado de líber, é responsável pela condução de seiva ELABORADA (produzidas a partir da 

seiva bruta, usada na fotossíntese). O sentido do transporte é das folhas à outras regiões das plantas e ele 

é formado por fibras de esclerênquima e células do parênquima auxiliam na sustentação e no 

armazenamento de substâncias 

Tipos de vasos liberianos: 

• Tubos crivados- células vivas, anucleadas e alongadas; possuem poros que e comunicam com as células 
vizinhas 

 

 

 

Tecidos de Preenchimento 

Parênquimas 

O parênquima se origina a partir do meristema, sendo encontrados na parte interna de vários órgãos. São 

compostos por células vivas, com espaços de ar entre as células para passagem de gás oxigênio, para que 

este chegue nas camadas mais internas do tecido. Podem realizar diversas funções, como pode ser visto a 

seguir: 

• Parênquimas de Preenchimento: preenche espaços entre os tecidos internos, com células grandes e 

não especializadas. Estão presentes em grande quantidade no córtex e na medula de raízes e caules.  

• Parênquimas de Assimilação: também chamados parênquimas clorofilianos ou clorênquima. 

Apresentam uma grande quantidade de cloroplastos, atuando no processo de fotossíntese das 

plantas. 

• Parênquimas de Reserva: armazenam substâncias fabricadas pela célula (óleos, cristais de oxalato, 

amido, proteínas, entre outros). Veja alguns exemplos: 

o Parênquimas aeríferos ou aerênquimas: Reservam ar. Comum em vegetais aquáticos que 

flutuam. 
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o Parênquima aquífero: Função de armazenar água. Presentes, principalmente, em plantas de 

ambientes áridos.  

o Parênquima amilífero: Armazena amido, nas estruturas chamadas de leucoplastos. É comum em 

tubérculos como, a mandioca e a batata. 

 
 

Hormônios Vegetais 

Os fitormônios ou hormônios vegetais são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da planta. 

• Auxinas: Participam do crescimento do caule e da raiz, atuando de maneira diferente nestas duas 

regiões: muita auxina estimula o desenvolvimento no caule e inibe na raiz, enquanto pouca auxina 

estimula o crescimento na raiz, e inibe no caule. Esse desenvolvimento pela auxina se dá pelo 

alongamento celular. Apresenta dominância apical, sendo fabricadas pelos ápices da planta 

(extremidade do caule), inibindo o crescimento de gemas laterais. Participa dos tropismos. 

o Tropismos: Movimentos e crescimento da planta, a partir de estímulos do ambiente. Ex.: 

Fototropismo (estímulos luminosos), geotropismo (estímulo da gravidade), hidrotropismo (estímulo 

da água). 

 

 



 
 

 

 

6 

Biologia 
 

• Citocinas: São fabricadas nas raízes das plantas, e atuam estimulando a divisão celular. Também auxilia 

no desenvolvimento das gemas laterais, promovendo o crescimento dos ramos laterais. 

• Giberelinas: Produzidas no meristema, estimulam o desenvolvimento de folhas e ramos, especialmente 

nos ramos em desenvolvimento, além de promover a germinação das sementes.  

• Etileno: Único hormônio gasoso, atua no amadurecimento de frutos e auxilia no processo de perda das 

folhas. 

• Ácido Abscísico: Produzido nas folhas e nas extremidades da raiz e caule. Inibe a germinação das 

sementes (promove a dormência) epromove o envelhecimento de estruturas da planta. Também auxilia 

no fechamento dos estômatos. 
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Exercícios 

 

1. Uma gimnosperma conhecida como cedrinho (Cupressus lusitanica) é uma opção de cerca-viva para 

quem deseja delimitar o espaço de uma propriedade. Para isso, mudas dessa espécie são plantadas a 

intervalos regulares. Podas periódicas garantem que o espaço entre as mudas seja preenchido, 

resultando em uma cerca como a ilustrada na imagem. 

 
 

 

Para se obter uma cerca-viva de altura controlada, que crie uma barreira física e visual, deve-se  

a) estimular a produção de auxinas pelas gemas laterais das plantas, podando periodicamente a 

gema apical.  

b) estimular a produção de auxinas pela gema apical das plantas, podando periodicamente as gemas 

laterais.  

c) inibir a produção de auxinas pela gema apical e pelas gemas laterais das plantas, podando 

periodicamente as gemas laterais e a gema apical.  

d) inibir a produção de auxinas pela gema apical das plantas, podando periodicamente as gemas 

laterais.  

e) inibir a produção de auxinas pelas gemas laterais das plantas, podando periodicamente a gema 

apical. 
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2. Seca faz cidades do interior de SP decretarem emergência. 
A falta de água enfrentada pelo Sudeste do país tem feito cada vez mais cidades de São Paulo e de 
Minas Gerais adotarem o racionamento, para reduzir o consumo de água, ou decretarem estado de 
emergência. Além do desabastecimento, a seca tem prejudicado também setores como a agricultura, 
a indústria, a saúde e o turismo dessas cidades. 

Adaptado de http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/07/07/seca-faz-cidades-do-interior-
decretarem-emergencia.htm. Acessado em 16/07/2014. 

 

A situação de seca citada na reportagem é determinada por mudanças no ciclo hidrológico, em que as 

plantas têm papel determinante, uma vez que representam uma fonte de vapor d’água para a 

atmosfera. Os vasos que conduzem a água das raízes até as folhas são os 

a) floemáticos e a transpiração ocorre pelos estômatos. 

b) floemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas. 

c) xilemáticos e a transpiração ocorre pelos tricomas. 

d) xilemáticos e a transpiração ocorre pelos estômatos. 

 

 

3. Um estudante realizou um experimento utilizando duas câmaras fechadas, iluminadas e com condições 

de luz e temperatura constantes. Detalhes do experimento podem ser observados no esquema. 

 

 

 

O estudante realizou medidas da concentração de CO2 em cada câmara no início e no final do 

experimento. Além disso, analisou ao microscópio o grau de abertura ou fechamento dos estômatos 

nas folhas de cada uma das plantas. Depois de realizar estas observações, qual deve ter sido 

o resultado encontrado pelo estudante com relação à concentração de CO2 nos dois ambientes e com 

relação à abertura dos estômatos das duas plantas? Explique o resultado encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/07/07/seca-faz-cidades-do-interior-decretarem-emergencia.htm. Acessado%20em%2016/07/2014
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/07/07/seca-faz-cidades-do-interior-decretarem-emergencia.htm. Acessado%20em%2016/07/2014
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4. Considere o seguinte experimento: 
Um experimento simples consiste em mergulhar a extremidade cortada de um ramo de planta de 

flores com pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, as pétalas dessas flores 

ficarão coloridas. 

Sergio Linhares e Fernando Gewandsznajder. Biologia hoje, 2011. 

 

Considere os mecanismos de condução de seiva bruta e seiva elaborada nos vegetais. Nesse 

experimento, o processo que resultou na mudança da cor das pétalas é análogo à condução de 

a) seiva elaborada, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão 

hidrostática positiva no interior do floema, forçando a elevação da coluna de água com corante até 

as pétalas das flores. 

b) seiva bruta, sendo que, por transporte ativo, as células da extremidade inferior do xilema 

absorveram pigmentos do corante, o que aumentou a pressão osmótica nas células dessa região, 

forçando a passagem de água com corante pelo xilema até as células das pétalas das flores. 

c) seiva elaborada, sendo que, por transporte ativo, as células adjacentes ao floema absorveram a 

sacarose produzida nas pétalas da flor, o que aumentou a pressão osmótica nessas células, 

permitindo que, por osmose, absorvessem água com corante do floema. 

d) seiva bruta, sendo que a evapotranspiração na parte aérea da planta criou uma pressão 

hidrostática negativa no interior do xilema, forçando a elevação da coluna de água com corante 

até as pétalas das flores. 

e) seiva elaborada, sendo que a solução colorida era hipotônica em relação à osmolaridade da seiva 

elaborada e, por osmose, a água passou da solução para o interior do floema, forçando a elevação 

da coluna de água com corante até as pétalas das flores. 

 

 

5. Com relação à fotossíntese, assinale a afirmativa correta. 

a) A produção de carboidrato ocorrerá independentemente da etapa fotoquímica da fotossíntese, se 

os cloroplastos forem providos com um suprimento constante de ATP e água. 

b) Ao se adicionar H2O18 a uma suspensão de cloroplastos capazes de fazer fotossíntese, a 

marcação irá aparecer no oxigênio, quando a suspensão for exposta à luz. 

c) Na fase de escuro, a energia solar captada pela clorofila é utilizada para sintetizar ATP, a partir de 

ADP e Pi (fosfato inorgânico). 

d) A membrana tilacóide é a sede das reações do escuro, enquanto no estroma ocorrem as reações 

de luz da fotossíntese. 

 
 

6. A fotossíntese é o início da maior parte das cadeias alimentares no planeta. Sem ela, os animais e 
muitos outros seres heterotróficos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação 
encontra-se sempre nas substâncias orgânicas produzidas pelas plantas clorofiladas. Sobre o processo 
fotossintético, podemos afirmar corretamente que durante a etapa fotoquímica ocorre:  

a) Liberação do oxigênio e redução do NADP.  

b) Fotólise da água e oxidação do NADP a NADPH.  

c) Redução do NAD a NADPH e fotofosforilação do ATP.  

d) Fotofosforilação do ADP e fixação do carbono. 
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7. O desenvolvimento de um fruto depende das substâncias produzidas na fotossíntese, que chegam até 

ele transportadas pelo floema. De um ramo de pessegueiro, retirou-se um anel da casca (anel de 

Malpighi), conforme mostra o esquema 

 

Responda:  

a) O que deve acontecer com os pêssegos situados no galho, acima do anel de Malpighi, em relação 

ao tamanho das frutas e ao teor de açúcar? 

b) Justifique sua resposta. 

 

 

8. Considere uma plântula sendo iluminada lateralmente como indica a figura adiante, desde o ápice da 

folha até a extremidade da raiz. 

 

Responda:  

a) Para que lado se inclinarão o caule e a raiz, durante o crescimento dessa plântula?  

b) Por quê? 
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9. Analise o esquema abaixo, que se refere, de forma bem simplificada, ao processo de fotossíntese. 

Suponha que uma cultura de algas verdes seja iluminada e receba gás carbônico com o isótopo C-14 

e água com o isótopo O-18. Pode-se afirmar que: 

 

 
 

a) o gás carbônico participa das etapas A e B e prever que ocorra produção de glicose com o isótopo 

C-14 nas duas etapas. 

b) o gás carbônico participa apenas da etapa A e prever que ocorra produção de glicose com o 

isótopo C-14 nesta etapa. 

c) a água participa das etapas A e B e prever que ocorra liberação de oxigênio com o isótopo O-18 

nas duas etapas. 

d) a água participa apenas da etapa A e prever que ocorra liberação de oxigênio com o isótopo O-18 

nesta etapa 

 
 

10. A hidroponia consiste no cultivo de plantas com as raízes mergulhadas em uma solução nutritiva que 

circula continuamente por um sistema hidráulico. Nessa solução, além da água, existem alguns 

elementos químicos que são necessários para as plantas em quantidades relativamente grandes e 

outros que são necessários em quantidades relativamente pequenas.  

a) Considerando que a planta obtém energia a partir dos produtos da fotossíntese que realiza, por 

que, então, é preciso uma solução nutritiva em suas raízes?  

b) Cite um dos elementos, além da água, que obrigatoriamente deve estar presente nessa solução 

nutritiva e que as plantas necessitam em quantidade relativamente grande. Explique qual sua 

participação na fisiologia da planta. 
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Gabarito 

 

1. A 

Para promover o crescimento lateral do vegetal, deve-se retirar a gema apical, para que o crescimento 

de ramos laterais seja estimulado. Estimulando as auxinas nas extremidades destes ramos laterais, faz 

com que eles ganhem um maior comprimento, cobrindo uma maior área da cerca. 

 

2. D 

A água é conduzida da raiz até as folhas pelos vasos do xilema e é eliminada sob forma de vapor no 

mecanismo da transpiração, através da abertura promovida pelos estômatos. 

 

3. A planta B está submetida a um regime de restrição hídrica, e possuem estômatos fechados para evitar 

a perda de água excessiva pela transpiração. Isso causa uma redução na absorção de CO2 na câmara 2. 

A planta A não apresenta nenhuma restrição, mantendo seus estômatos abertos e absorvendo 

CO2, diminuindo sua concentração na câmara 1 por conta do processo de fotossíntese. 

 

4. D 

A seiva bruta é responsável pelo transporte de água e sais, sendo que a evapotranspiração da parte 

aérea do vegetal cria uma pressão hidrostática negativa no interior dos vasos lenhosos do xilema, 

causando a subida da coluna líquida com corante até as pétalas das flores. 

 

5. B 

O oxigênio marcado com um isótopo 18 na molécula de água irá aparecer na molécula de oxigênio gasoso 

quando a planta for exposta à luz por conta da folótise da água, etapa da fase fotoquímica onde há quebra 

da molécula de água pela energia luminosa. 

 

6. A 

Na fase fotoquímica (fase clara) acontece o processo de fotólise da água, onde é produzido o gás oxigênio. 

Também ocorre a redução do NADP em NADPH2. 

 

7.  

a) Os pêssegos ficarão maiores e mais doces, pois a seiva ficara concentrada naquela parte do galho. 

b) A retirada do anel interrompe o fluxo de seiva elaborada do ramo para o resto da planta. Isso faz com 

que o açúcar se acumule nos frutos localizados acima do anel. 

 

8.  

a) O caule se inclinará em direção à luz (fototropismo positivo) e a raiz se inclinará em direção contrária 

à luz (fototropismo negativo). 

b) No caule, a maior concentração de auxina AIA do lado não iluminado estimula um maior crescimento, 

enquanto que na raiz determina uma inibição do crescimento. 

 

9. D 

A água participa da fase fotoquímica da fotossíntese (na fotofosforilação acíclica), como doadora de 

elétrons para clorofilas e doadora de H+ para produção de NADPH. A quebra da água (fotólise da água) 

libera gás oxigênio (O2) para o meio. 
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10.  

a) A planta é um ser autótrofo, isto é, sintetiza os compostos orgânicos necessários a partir de água, 

nutrientes minerais e dióxido de carbono.  

b) Nitrogênio (N) - absorvido sob forma de nitratos e utilizado na síntese de proteínas, ácidos nucléicos 

e clorofilas. 
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As ideias de Maquiavel   

 

Resumo 

 

Principal filósofo renascentista, Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) ficou famoso sobretudo por seus 

escritos a respeito da política. Vivendo no contexto de formação dos Estados nacionais modernos e de 

desintegração das sociedades políticas medievais, o pensador italiano refletiu a respeito de seu tempo e 

propôs uma série de ideias revolucionárias. Seu principal livro foi O Príncipe, obra dedicada ao príncipe de 

Florença e cujo objetivo era mostrar ao monarca como se deve governar. Na obra, Maquiavel teve como 

principais adversários intelectuais os filósofos políticos clássicos, tais como Platão, Aristóteles e Santo Tomás 

de Aquino, bem como os chamados utopistas do Renascimento, tais como Thomas Morus e Tommaso 

Campanella. Tanto uns quanto outros padeciam do mesmo mal, de acordo com Maquiavel: eles se 

preocupavam não tanto em compreender como a política é, mas sim em como ela deveria ser. Em outras 

palavras, estavam preocupados com o ideal e não com a realidade, com o modelo perfeito e acabado, não 

com a política tal como ela se dá de fato. Indo, por sua vez, numa direção inteiramente oposta, Maquiavel se 

caracterizou acima de tudo por buscar construir uma explicação inteiramente realista da política. Para ele, 

quando procuramos entender o que algo deveria ser, acabamos por não entender o que ele é e, portanto, 

acabamos por desconhecê-lo.  

Para Maquiavel, em primeiro lugar, se queremos ter uma percepção realista da política, devemos ter 

em mente que ela é obra dos homens e que os homens são fundamentalmente maus, miseráveis, egoístas, 

traiçoeiros, mentirosos, que sempre pensam em seu próprio bem antes de pensar no dos demais e que a 

política é, portanto, basicamente um jogo de interesses. Assim, a função da política não é tornar as pessoas 

melhores, mais virtuosas ou construir uma sociedade. Seu papel é pura e simplesmente manter a ordem. A 

função do governante é gerenciar as relações de poder no interior da comunidade, não permitindo que ela 

saia dos limites.  

Na medida em que é responsável por manter a ordem, o governante tem o direito e a obrigação de 

utilizar todos os meios necessários para tal. Se for necessário matar, matar. Se for necessário mentir, mentir. 

Se for preciso trair, trair. Toda ação governamental se justifica pelo critério da eficiência, isto é, na medida em 

que seja capaz de realizar a tarefa da política, que é manter a ordem e a paz. Como só o poder pode limitar 

o poder, o uso da força é necessário. Segundo o autor, entre ser temido e ser amado, o governante deve, a 

princípio, desejar ambos, mas, se tiver de escolher entre um dos dois, deve preferir ser temido, dado que o 

medo é muito mais firme do que o amor. Mas veja: apesar de separar inteiramente a ética e a religião da 

política, Maquiavel não está defendendo que o monarca possa agir como um tirano inteiramente arbitrário, 

que faz o que quer sem se importar com os demais e impõe sua força de modo inteiramente autoritário. O 

que Maquiavel diz é que o príncipe deve agir de modo bruto quando for necessário. Para ele, se o rei se utiliza 

da brutalidade sem um motivo razoável, ele não só não está cumprindo seu papel, como também o está pondo 

em perigo e diminuindo sua autoridade perante o povo.  
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Em suma, a política é a arte da difícil conjugação entre dois elementos: a virtú e a fortuna. No linguajar 

maquiavélico, fortuna não é sinônimo de riqueza, mas sim se refere à sorte, ao acaso, ao âmbito do 

imprevisível nas relações humanas. Por sua vez, a virtú se refere à sagacidade humana, isto é, a capacidade 

do governante de utilizar os momentos fornecidos pela fortuna ao seu favor. Veja: a virtú não se confunde 

com a força bruta. Ela é a habilidade de se utilizar dos meios e situações disponíveis para realizar aquilo que 

a manutenção do Estado e da ordem política exigem. Sem se pautar por parâmetros morais ou religiosos, o 

príncipe deve sempre fazer o que for preciso, no momento certo. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 
 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-as-ideias-de-maquiavel/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=politica-moderna
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Exercícios 

 

1. Leia com atenção o texto a seguir. 
A finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e cristãos, a justiça e o 

bem comum, mas, como sempre souberam os políticos, a tomada e manutenção do poder. 

O verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder (...). 
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. p. 396. 

A respeito das qualidades necessárias ao príncipe maquiaveliano, é correto afirmar: 

a) O príncipe precisa ter fé, ser solidário e caridoso, almejando a realização da virtude cristã. 

b) O príncipe deve ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para dominar a sorte ou fortuna. 

c) O príncipe precisa unificar, em todas as suas ações, as virtudes clássicas, como a moderação, a 

temperança e a justiça. 

d) O príncipe deve ser bondoso e gentil, angariando exclusivamente o amor e, jamais, o temor do 

seu povo. 

 
 

2. A Itália do tempo de Nicolau Maquiavel (1469-1527) não era um Estado unificado como hoje, mas 

fragmentada em reinos e repúblicas. Na obra O Príncipe, declara seu sonho de ver a península 

unificada. Para tanto, entre outros conceitos, forjou as concepções de virtú e de fortuna. A primeira 

representa a capacidade de governar, agir para conquistar e manter o poder; a segunda é relativa aos 

“acasos da sorte” aos quais todos estão submetidos, inclusive os governantes. Afinal, como registrado 

na famosa ópera de Carl Orff: Fortuna imperatrix mundi (A Fortuna governa o mundo). 

  
Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne 

prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. 
 MAQUIAVEL, N. Opríncipe. Maquiavel. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 79-80. (Coleção Os pensadores). 

   

Com base nas informações, assinale a alternativa que melhor interpreta o pensamento de Maquiavel. 

a)  Trata-se da fortuna, quando Maquiavel diz que “as causas que o determinaram cessem de existir”; 

e de virtú, quando Maquiavel diz que o príncipe deve ser “prudente”. 

b) Trata-se da virtú, quando Maquiavel diz que as “causas mudaram”; e de fortuna quando se refere 

ao príncipe prudente, pois um príncipe com tal qualidade saberia acumular grande quantidade de 

riquezas. 

c) Apesar de ser uma frase de Maquiavel, conforme o texto introdutório, ela não guarda qualquer 

relação com as noções de virtú e fortuna. 

d) O fragmento de Maquiavel expressa bem a noção de virtú, ao dizer que o príncipe deve ser 

prudente, mas não se relaciona com a noção de fortuna, pois em nenhum momento afirma que as 

“circunstâncias” podem mudar. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Analise o texto político, que apresenta uma visão muito próxima de importantes reflexões do filósofo 

italiano Maquiavel, um dos primeiros a apontar que os domínios da ética e da política são práticas 

distintas. 
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"A política arruína o caráter", disse Otto von Bismarck (1815-1898), o "chanceler de ferro" da Alemanha, 

para quem mentir era dever do estadista. Os ditadores que agora enojam o mundo ao reprimir 

ferozmente seus próprios povos nas praças árabes foram colocados e mantidos no poder por nações 

que se enxergam como faróis da democracia e dos direitos humanos: Estados Unidos, Inglaterra e 

França. Isso é condenável? Os ditadores eram a única esperança do Ocidente de continuar tendo 

acesso ao petróleo árabe e de manter um mínimo de informação sobre as organizações terroristas 

islâmicas. Antes de condenar, reflita sobre a frase do mais extraordinário diplomata americano do 

século passado, George Kennan, morto aos 101 anos em 2005: "As sociedades não vivem para 

conduzir sua política externa: seria mais exato dizer que elas conduzem sua política externa para viver". 
 Veja, 02 mar. 2011. Adaptado. 

A associação entre o texto e as ideias de Maquiavel pode ser feita, pois o filósofo 

a) considerava a ditadura o modelo mais apropriado de governo, sendo simpático à repressão militar 

sobre populações civis. 

b) foi um dos teóricos da democracia liberal, demonstrando-se avesso a qualquer tipo de 

manifestação de autoritarismo por parte dos governantes. 

c) foi um dos teóricos do socialismo científico, respaldando as ideias de Marx e Engels. 

d) foi um pensador escolástico que preconizou a moralidade cristã como base da vida política. 

e) refletiu sobre a política através de aspectos prioritariamente pragmáticos. 

 
 

4. Maquiavel esteve empenhado na renovação da política em um período ainda dominado pela teologia 

cristã com os seus valores que atribuíam ao poder divino a responsabilidade sobre os propósitos 

humanos. Em sua obra mestra, O príncipe, escreveu: 

“Deus não quer fazer tudo, para não nos tolher o livre arbítrio e parte da glória que nos cabe”. 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Tradução Lívio Xavier. São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção Os Pensadores. p. 108. 

 
Assinale a alternativa que fundamenta essa afirmação de Maquiavel. 

a) Deus faz o mais importante, conduz o príncipe até o trono, garantindo-lhe a conquista e a posse. 

Depois, cabe ao soberano fazer um bom governo submetendo-se aos dogmas da fé. 

b) A conquista e a posse do poder político não é uma dádiva de Deus. É preciso que o príncipe saiba 

agir, valendo-se das oportunidades que lhe são favoráveis, e com firmeza alcance a sua finalidade. 

c) Os milagres de Deus sempre socorreram os homens piedosos. Para ser digno do auxílio divino e 

alcançar a glória terrena é preciso ser obediente à fé cristã e submeter-se à autoridade do papa. 

d) Nem Deus, nem o soberano são capazes de conquistar o Estado. Tudo que ocorre na História é 

obra do capricho, do acaso cego, que não distingue nem o cristão nem o gentio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Leia o texto a seguir. 

A República de Veneza e o Ducado de Milão ao norte, o reino de Nápoles ao sul, os Estados papais e 

a república de Florença no centro formavam ao final do século XV o que se pode chamar de mosaico 

da Itália sujeita a constantes invasões estrangeiras e conflitos internos. Nesse cenário, o florentino 
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Maquiavel desenvolveu reflexões sobre como aplacar o caos e instaurar a ordem necessária para a 

unificação e a regeneração da Itália. 
SADEK, M. T. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú. Em: WEFORT, F. C. (Org.). Clássicos da 

política. v. 2. São Paulo: Ática, 2003. p. 11-24. Adaptado. 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinale a alternativa 
correta. 

a) A anarquia e a desordem no Estado são aplacadas com a existência de um Príncipe que age 

segundo a moralidade convencional e cristã. 

b) A estabilidade do Estado resulta de ações humanas concretas que pretendem evitar a barbárie, 

mesmo que a realidade seja móvel e a ordem possa ser desfeita. 

c) A história é compreendida como retilínea, portanto a ordem é resultado necessário do 

desenvolvimento e aprimoramento humano, sendo impossível que o caos se repita. 

d) A ordem na política é inevitável, uma vez que o âmbito dos assuntos humanos é resultante da 

materialização de uma vontade superior e divina. 

e)  Há uma ordem natural e eterna em todas as questões humanas e em todo o fazer político, de 

modo que a estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão. 

 
 

6. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 

povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros 

que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do 
governante. 

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.  

c) compaixão quanto à condenação dos servos  

d) neutralidade diante da condenação dos servos.  

e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e 

pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, 

e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar 

inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos 

atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre a outra metade. 
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MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado). 

 
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 
demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao 

a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.  

b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.  

c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.  

d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.  

e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. 

 
 

8. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se 

que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido 

que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira 

geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem 

são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o 

perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas. Maquiavel 

define o homem como um ser 

a) Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. 

b) Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. 

c) Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. 

d) Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. 

e) Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Deveis saber, portanto, que existem duas formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. A 

primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. Como, porém, muitas vezes a primeira não seja 

suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, porém, saber empregar 

convenientemente o animal e o homem. [...] Nas ações de todos os homens, máxime dos príncipes, 

onde não há tribunal para que recorrer, o que importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe, 

vencer e conservar o Estado. 
Nicolau Maquiavel. O príncipe, 1983. 

O texto, escrito por volta de 1513, em pleno período do Renascimento italiano, orienta o governante a  
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a) defender a fé e honrar os valores morais e sagrados.    

b) valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do respeito às leis.    

c) basear suas decisões na razão e nos princípios éticos.    

d) comportar-se e tomar suas decisões conforme a circunstância política.    

e) agir de forma a sempre proteger e beneficiar os governados.    

 
 

10. Ao pensar como deve comportar-se um príncipe com seus súditos, Maquiavel questiona as concepções 

vigentes em sua época, segundo as quais consideravam o bom governo depende das boas qualidades 

morais dos homens que dirigem as instituições. Para o autor, “um homem que quiser fazer profissão 

de bondade é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim, é necessário a um príncipe, 

para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a 

necessidade”. 
Maquiavel, O Príncipe, São Paulo: Abril cultural, Os Pensadores, 1973, p.69. 

 
Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito do comportamento de um príncipe, é correto afirmar que  

a) a atitude do governante para com os governados deve estar pautada em sólidos valores éticos, 

devendo o príncipe punir aqueles que não agem eticamente.    

b) o Bem comum e a justiça não são os princípios fundadores da política; esta, em função da 

finalidade que lhe é própria e das dificuldades concretas de realizá-la, não está relacionada com 

a ética.    

c) o governante deve ser um modelo de virtude, e é precisamente por saber como governar a si 

próprio e não se deixar influenciar pelos maus que ele está qualificado a governar os outros, isto 

é, a conduzi-los à virtude.    

d) o Bem supremo é o que norteia as ações do governante, mesmo nas situações em que seus atos 

pareçam maus.    

e) a ética e a política são inseparáveis, pois o bem dos indivíduos só é possível no âmbito de uma 

comunidade política onde o governante age conforme a virtude. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito 

 

1. B  
A afirmativa correta é a B, porque ela indica dois importantes conceitos para o entendimento do príncipe 

maquiavélico: sua capacidade de acompanhar as mudanças do ambiente e se adaptar a elas, o que ele 

denominava virtú; e o conceito de fortuna, ou seja, a sorte, as mudanças que acontecem e que podem 

arrebatar o poder das mãos do príncipe. Somente o príncipe que se vale da virtú está preparado para 

enfrentar as mudanças que a fortuna pode trazer, adaptando-se a elas da maneira que for necessário. 

Todas as outras alternativas colocavam como características do príncipe a bondade, algo desnecessário 
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na visão de Maquiavel, que entendia que mais valia ao príncipe ser temido por seu poder e sua habilidade 

de dominar (o que levava ao respeito) do que amado por sua bondade. 

 
2. A  

A afirmativa A está correta, pois a fortuna independe do controle do príncipe, enquanto a virtú representa 

a capacidade de governar, que ele pode controlar, como demonstram os exemplos. A afirmativa B está 

incorreta, porque "as causas mudaram" indica ação externa, portanto, fora do alcance do 

governante, caindo na esfera da fortuna; já a prudência do príncipe é exemplo de virtú. A afirmativa C 

está incorreta, pois a frase está relacionada às noções maquiavélicas de virtú e fortuna, tratando da 

prudência do príncipe (virtú) e de mudanças de causas (fortuna). Por fim, a alternativa D está incorreta, 

porque o fragmento indica a possibilidade de mudança de circunstâncias ("quando as causas que o 

determinaram cessem de existir"). 

 
3. E  

Maquiavel é considerado um dos principais teóricos da política moderna. Ele preconizou uma visão da 

política como relação de circunstâncias variáveis, que exigem do governante capacidade de antecipação 

e pragmatismo para tomar as decisões corretas e se manter no poder. É a relação entre a fortuna (que 

é externa ao governante) e a virtu (que é interna). No exercício, a primeira opção está incorreta porque 

Maquiavel não defendia a ditadura como modelo apropriado ou inapropriado. O governante, na verdade, 

teria de saber qual governo seria o melhor em cada momento. A opção B está incorreta porque Maquiavel 

não foi teórico da democracia liberal, mas dos regimes de poder centralizados. A opção C está incorreta 

porque Maquiavel também não foi teórico do socialismo científico, doutrina que surgiria muito depois de 

sua morte. A D está errada porque Maquiavel não foi um escolástico e não fazia associações entre a 

moralidade cristã e a vida política. A afirmativa correta é a E, sendo o pragmatismo a principal 

característica da visão política de Maquiavel. 

 
4. B  

A, C e D – Incorretas. Nem os dogmas, nem o acaso conduzem os homens ou os príncipes à glória na 

Terra. Para Maquiavel, que conhecia muito bem os mistérios da Santa Igreja, o príncipe deve escolher 

bem, ora servindo o povo, ora servindo o clero, se isso se fizer necessário. Não se trata, portanto, de ser 

bom e justo, segundo a doutrina prescrita cristã, que levou muitos príncipes à ruína, mas de perceber o 

jogo de forças da política para agir. 

B – Correta. Neste jogo de forças é preciso saber agir. A moral laica é a moral do príncipe, e a autonomia 

política é a norma maior, devendo negar a moralidade cristã na avaliação de seus gestos para não perder 

a força e a finalidade de suas ações. 

 
 
 
 
 
5. B  

a) Incorreta. A anarquia e a desordem só podem ser aplacadas por um governo forte, por um homem 

virtuoso capaz de fundar o Estado; no entanto, a virtú política exige alguns vícios. Nesse sentido, 

os ditames da moralidade convencional muitas vezes precisam ser deixados de lado. Para salvar o 

Estado, o Príncipe deve aprender os meios de não ser bom. 

b) Correta. Para Maquiavel, a ordem é construída pelos homens para evitar o caos e a barbárie, no 

entanto, mesmo que alcançada, a ordem não é definitiva, pois há a ameaça constante de ser 

desfeita. 

c) Incorreta. Maquiavel compreende a história como cíclica, ou seja, repete-se indefinidamente. 

d) Incorreta. A ordem é produto da ação humana, não é natural, nem resulta de alguma vontade divina 

ou extra-humana. 
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e) Incorreta. Maquiavel põe fim à ideia de que existe uma ordem natural e eterna nas questões 

humanas e na política.  

 
6. E  

Nicolau Maquiavel (1469-1527) foi o fundador da ciência política moderna e o primeiro a teorizar o 

absolutismo europeu. Acreditava que, para manter a paz na sociedade, o governante poderia ter atitudes 

tirânicas, ele é o autor da célebre frase “os fins justificam os meios”. O pensamento de Maquiavel foi 

utilizado largamente no período moderno para justificar o poder dos reis absolutistas. 

 
7. C  

O texto de Maquiavel se relaciona ao pensamento político renascentista ao ressaltar o domínio do livre-

arbítrio sobre a sorte. Dessa maneira, Maquiavel apresenta o princípio básico defendido pelos 

renascentistas que era a utilização da razão como principal instrumento para compreender o universo e 

a natureza.  

 
8. C  

O escritor florentino Nicolau Maquiavel teve uma importância inovadora como fundador da política 

moderna ao separar ética de política. Maquiavel acreditava que a natureza humana é essencialmente 

má e os indivíduos deveriam conseguir ganhos a partir do menor esforço. Como cita no texto, os homens 

“duma maneira geral, são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro,” portanto sempre 

guiados por interesses. 

 
9. D  

Para Maquiavel, o principal objetivo de um governante deve ser manter-se no poder, garantindo a 

preservação da ordem na sociedade. E, para isso, o príncipe deve guiar sua conduta política de acordo 

com as circunstâncias, não se preocupando com a moralidade dos seus atos.  

 
10. B  

O pensamento de Maquiavel sobre o comportamento do príncipe estabelece uma ética fundada a partir 

de um princípio distinto da ética clássica. No pensamento clássico, a ética tinha a finalidade de formar 

um homem com um comportamento baseado em certas virtudes, como a sabedoria, a coragem, a 

temperança, a prudência. Já a ética maquiavélica não busca refletir sobre a formação dos hábitos de um 

homem, no caso o príncipe, tendo em vista tais virtudes, mas sim tendo em vista a sua manutenção no 

poder. Portanto, os hábitos do príncipe não podem ser pensados de acordo com virtudes cardeais, mas 

sim de acordo com a experiência comum através da qual se observa homens agindo de maneira desleal 

sem qualquer pudor ou respeito para com atitudes magnânimas.  
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Gases perfeitos 

 

Resumo 

 

Gases perfeitos ou ideais são aqueles cujas moléculas se movem ao acaso, todas com a mesma velocidade 

média, cujas colisões entre si e com o recipiente são sempre elásticas e não exercem forças entre si (apenas 

nas colisões). 

Um gás é caracterizado por algumas variáveis de estado como pressão (p), volume (V) e temperatura (T). 

 

Equação de Clapeyron 

Equação que relaciona as variáveis de estado de um gás com o número de mols do gás analisado: 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Onde R é uma constante chamada de constante universal dos gases perfeitos, cujo valor é R=0,082 

atm.L/mol.K. 

 

Ao analisar um gás perfeito ou ideal em situações de diferentes variáveis de estado (mas ainda sendo o 

mesmo gás), pode-se estabelecer a relação: 
𝑝𝑉

𝑇
=
𝑝0𝑉0
𝑇0

 

 

Transformações 

Isobárica: transformação em que a pressão permanece constante 
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Isocórica ou isovolumétrica: transformação em que o volume permanece constante 

 

 

 

Isotérmica: transformação em que a temperatura permanece constante. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

  

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

 

1. Uma certa quantidade de gás ideal está no estado inicial de pressão, volume e temperatura dados, 

respectivamente, por P0, V0 e T0. Este gás é comprimido isobaricamente até que o seu volume se reduza 

à metade. A seguir, a pressão é aumentada isocoricamente até o dobro de sua pressão inicial. 

Considerando a informação, ao final do processo, o gás: 

a) volta ao seu estado inicial. 

b) apresenta o dobro da temperatura inicial. 

c) apresenta o mesmo volume inicial. 

d) apresenta a mesma pressão inicial. 

e) apresenta a mesma temperatura inicial. 

 

 

2. Dois mols de um gás ideal, inicialmente sob pressão de 1,01.105 Pa, temperatura de – 10 °C e volume 

de 4 m³, são submetidos a uma transformação isobárica, elevando seu volume até 8 m³. 

 
Nessas condições, é possível afirmar que a temperatura final do gás em graus Celsius, é de: 

a) 526. 

b) 131,5. 

c) 20. 

d) 10. 

e) 253. 

 

 

3. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em 

seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força 

mais intensa do que a habitual. 

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) 

a) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 

b) motor da geladeira está funcionando com a potência máxima 

c) força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta 

d) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa 

e) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta 
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4. Um gás ideal sofre a transformação do estado A para o estado B, conforme representado no gráfico 

pressão (p) versus volume (V): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta transformação, a temperatura ___________, e o trabalho realizado pelo gás, em J (joules), é de 

___________. 

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por 

a) triplica; 2000. 

b) duplica; 3000. 

c) triplica; 3000. 

d) duplica; 2000. 

e) não varia; 2000. 
 

 

5. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um 

recipiente cujo volume pode ser variado. 

 
Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão (p) exercida pelo gás, em função 

da variação do volume (V) do recipiente. 

 a)  c)  e)  

b)  d)   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Física 
 

6. Um gás monoatômico, com n mols e inicialmente na temperatura absoluta T, sofre uma expansão 

adiabática até que sua temperatura fique a um terço de sua temperatura inicial. 

 
Logo, o gás: 

a) absorveu uma quantidade de calor igual a nRT. 

b) se expandiu isobaricamente. 

c) realizou trabalho liberando uma quantidade de calor igual a nRT. 

d) se expandiu aumentando sua energia interna de nRT. 

e) realizou trabalho e sua energia interna diminuiu de nRT. 

 
 

7. A tabela a seguir representa as características de duas amostras do mesmo gás perfeito. 

 
O preenchimento correto da lacuna existente para a amostra 2 é: 

a) 273,0 °C 

b) 227,0 °C 

c) 197,0 °C 

d) 153,0 °C 

e) 127,0 °C 

 
 

8. Determinada massa de gás perfeito sofre as transformações indicadas a seguir: 

I. Compressão a temperatura constante. 

II. Expansão a pressão constante. 

III. Aquecimento a volume constante. 
 
Nessa ordem, as transformações podem ser chamadas também de: 

a) isobárica, adiabática e isocórica. 

b) isométrica, isotérmica e isobárica. 

c) isotérmica, isobárica e adiabática. 

d) isométrica, isocórica e isotérmica. 

e) isotérmica, isobárica e isométrica. 
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9. Uma amostra de gás ideal sofre as transformações I, II e III, identificadas no gráfico pressão x volume 

apresentado a seguir. 

 
Sabe-se que a transformação III é adiabática. As transformações I e II são, respectivamente: 

a) isobárica e isotérmica. 

b) isobárica e isométrica. 

c) isométrica e isotérmica. 

d) isométrica e isobárica. 

e) isotérmica e isobárica. 

 
 

10. Um congelador doméstico (freezer) está regulado para manter a temperatura de seu interior a –18 °C. 

Sendo a temperatura ambiente igual a 27 °C (ou seja, 300 K), o congelador é aberto e, pouco depois, 

fechado novamente. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo 

necessário para o ar em seu interior ser trocado por ar ambiente. Quando a temperatura do ar no freezer 

voltar a atingir –18 °C, a pressão em seu interior será: 

a) cerca de 150% da pressão atmosférica. 

b) cerca de 118% da pressão atmosférica. 

c) igual à pressão atmosférica. 

d) cerca de 85% da pressão atmosférica. 

e) cerca de 67% da pressão atmosférica. 
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Gabarito 
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Esfera 

 

Resumo 

 

Esfera 

Esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica fechada e que tem todos os seus pontos à 

mesma distância de um ponto em seu interior. 

 

 

 

Área da superfície esférica: 

Seja uma esfera de centro O e raio R. A área da superfície esférica é dada pela fórmula: 

4 ²esfS R=
  

 

Volume de uma esfera: 

Como Arquimedes deduziu a fórmula da esfera? 

Arquimedes pegou um cilindro de raio r e encheu-o de líquido. Colocou um recipiente por baixo do cilindro 

e, em seguida colocou dentro do cilindro uma esfera de raio r. Ao fazê-lo o líquido que estava dentro do cilindro 

transbordou para o recipiente. Deitou fora o líquido que sobrou (dentro do cilindro) e colocou o líquido do 

recipiente novamente dentro do cilindro verificou assim que o líquido da esfera ocupava 2/3 do cilindro: 

 

22 2 2 4 ³
2

3 3 3 3
esfera cilindro b

r
V V A h r r


= =   =   =
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Logo: 

4 ³

3
esf

R
V


=

 

 

 

Secção em uma esfera: 

Toda seção plana de uma esfera é um círculo. Sendo R o raio da esfera, d a distância do plano secante 

ao centro e r o raio da seção, observe: 

                  

Assim, pelo triângulo pitagórico, temos que: 

² ² ²R d r= +  

 

Calota esférica 

Se cortarmos a esfera por um plano que não contém seu centro, as superfícies formadas se 

chamarão de calotas esféricas. 

 

A área da calota esférica é dada pela fórmula S 2calota r h=   

O volume da calota esférica é dado pela fórmula ( ) ( )
2

2 2V 3 3
6 3

calota

h h
r h R h

 
= + = −  
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Fuso e cunha esférica 

O fuso esférico é uma parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de 

um ângulo   em torno de seu eixo: 

 

Já a cunha esférica é a parte da esfera que se obtém ao girar um semicírculo em torno de seu eixo de um 

ângulo  . A área e o volume do fuso esférico e da cunha esférica, respectivamente, podem ser obtidos por 

uma regra de três simples: 

2360   4

  S fuso

r



 − − − −

− − − − − −
     e     

34
360   

3

  Vcunha

r



 −−−−

−−−−−−

 

Assim, chegamos nas fórmulas: 

3

V
270

cunha

r 
=      e     

2

S
90

fuso

r 
=  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-esfera/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-espacial
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Exercícios 

 

1. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro 

medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica 

do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o 

melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte seja de 

pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão 

afixados os doces. 

 
 
Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura h, em 

centímetro, igual a 

a) 5 - √91/2 

b) 10 - √91 

c) 1 

d) 4 

e) 5 
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2. Oscar Niemayer é um arquiteto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura 

moderna internacional. Ele contribuiu, através de uma doação de um croqui, para a construção do 

planetário da UFSM, um marco arquitetônico importante da cidade de Santa Maria. 

 

Suponha que a cobertura da construção seja uma semiesfera de 28 m de diâmetro, vazada por 12 

partes iguais, as quais são aproximadas por semicírculos de raio 3 m. Sabendo que uma lata de tinta é 

suficiente para pintar 39 m2 de área, qual a quantidade mínima de latas de tinta necessária para pintar 

toda a cobertura do planetário? (Use π = 3)  

a) 20.  

b) 26.  

c) 40.  

d) 52.  

e) 60. 

 

 

3. A tira seguinte mostra o Cebolinha tentando levantar um haltere, que é um aparelho feito de ferro, 

composto de duas esferas acopladas a um bastão cilíndrico. 

 

Suponha que cada esfera tenha 10,5cm de diâmetro e que o bastão tenha 50cm de comprimento e 

diâmetro da base medindo 1,4cm. Se a densidade do ferro é 7,8g/cm³, quantos quilogramas, 

aproximadamente, o Cebolinha tentava levantar? (Use: π = 22/7) 

a) 8 

b) 16 

c) 15 

d) 12 

e) 10 
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4. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato 

de um hemisfério (Figura 1), porém um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses 

recipientes. 

Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone (Figura 2). No 

entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. 

 

Sabendo que a taça com o formato de hemisfério e servida completamente cheia, a altura do volume 

de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de 

a) 1,33.     

b) 6,00.     

c) 12,00.    

d) 56,52.     

e) 113,04.    
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5. Na fotografia abaixo, observam-se duas bolhas de sabão unidas. 

 

Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, 

conforme ilustra o esquema: 

 

Considere duas bolhas de sabão esféricas, de mesmo raio R, unidas de tal modo que a distância entre 

seus centros A e B é igual ao raio R. 

A parede de contato dessas bolhas é um círculo cuja área tem a seguinte medida: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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6. Um fabricante de brinquedos recebeu o projeto de uma caixa que deverá conter cinco pequenos sólidos, 

colocados na caixa por uma abertura em sua tampa. A figura representa a planificação da caixa, com 

as medidas dadas em centímetros. 

 

Os sólidos são fabricados nas formas de  

I. um cone reto de altura 1cm e raio da base 1,5cm.  

II. um cubo de aresta 2cm.  

III. uma esfera de raio 1,5cm.  

IV. um paralelepípedo retangular reto, de dimensões 2cm, 3cm e 4cm.  

V. um cilindro reto de altura 3cm e raio da base 1cm. 
 
O fabricante não aceitou o projeto, pois percebeu que, pela abertura dessa caixa, só poderia colocar os 

sólidos dos tipos  

a) I, II e III.  

b) I, II e V.  

c) I, II, IV e V.  

d) II, III, IV e V. 

e) III, IV e V. 

 
 

7. Derretendo uma peça maciça de ouro de forma esférica, quantas peças da mesma forma se pode 

confeccionar com este ouro, se o raio das novas peças é um terço do raio da anterior? Admita que não 

houve perda de ouro durante o derretimento.  

a) 3  

b) 9  

c) 18  

d) 21  

e) 27  
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8. Um frasco de perfume de forma esférica, com raio de 4 cm, contém perfume em 1/4 de seu volume 

total. Se uma pessoa utilizar, todos os dias, 2 mL, do perfume, das alternativas abaixo, a que indicará o 

maior período de tempo de duração do perfume será: (considere π = 3) 

a) 16 dias           

b) 32 dias              

c) 26 dias          

d) 54 dias            

e) 43 dias 

 

 

9. Tem-se um recipiente cilíndrico, de 3 cm de raio, com água. Se mergulharmos inteiramente uma bolinha 

nesse recipiente, o nível da água sobe cerca de 1,2 cm. Sabe-se então, que o raio da bolinha, 

desprezando-se as casas decimais, vale: 

a) 1 cm 

b) 1,5 cm 

c) 2 cm 

d) 2,5 cm 

e) 3cm 

 

 

10. Na figura estão representados três sólidos de mesma altura h - um cilindro, uma semi-esfera e um 
prisma - cujos volumes são V1, V2‚ e V3, respectivamente.  

 

A relação entre V1, V2‚ e V3 é:  

a) V3 < V2 < V1  

b) V2 < V3 < V1  

c) V1 < V2 < V3  

d) V3 < V1 < V2  

e) V2 < V1 < V3 

 

  



 
 

 

 

10 

Matemática 
 

Gabarito 

 

1. C 

Observando o triângulo pitagórico OAB, temos 4OA = . 

Logo, h + 4 = 5.      
h = 1. 

 

2. B 

Observe: 

 

 

 
 

3. E 

O volume de cada esfera é 

2
4 10,5

606,37 cm³
3 2

 

 
 

 e o volume do bastão é 

2
1,4

. .50 77,00 cm³
2


 

 
 

. Assim o haltere tem volume igual a 606,37 ⋅ 2 + 77,00 = 1 289,74 cm³ e que 

corresponde a 1 289,74 ⋅ 7,8 ≅ 10 kg . 

 

4. B 

Sendo o volume E de uma semiesfera igual a e o volume C de um cone igual a, e tendo os noivos solicitado 

que ambos os formatos de taça tenham o mesmo volume, tem-se: 
4 ³ ²

6 3

R R 
=   

Substituindo na equação os dados fornecidos pela questão, obtém-se h = 6 cm. 

 

5. C 

Considerando um ponto C pertencente à circunferência de contato das duas bolhas, têm-se 

AB AC BC R= = =  e o triângulo equilátero ABC. 

 

2 
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Prolongando-se a altura relativa ao vértice C até o ponto D da mesma circunferência, tem-se o diâmetro 

CD do círculo de contato. O raio X desse círculo corresponde à altura do triângulo equilátero ABC. 

 

 

Assim, 
3

2

R
x =  . 

Portanto, a área do círculo é 

2

3 3 ²
. ²

2 4

R R
S x


 

 
= = =  

 
 

 

6. C 

A caixa tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões: 15cm x 10cm x 5cm. A abertura 

em sua tampa é um retângulo de dimensões 3cm x 2cm. 

 

Assim, dos sólidos que são fabricados, só não passa por essa abertura a esfera de raio 1,5cm (sólido III).  

 

7. E 

Primeiro, calculamos o volume da esfera maior e depois calculamos o volume da esfera menor: 

3

4
³

3

4 4 ³

3 3 3 27

Por fim, dividimos uma pela outra:

4
³

3 27
4 ³

3 27

maior

menor maior

maior

menor

V R

R R
V V

R
V

RV



 





=

 
= = = 

 

= =
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8. B 

Volume da esfera total = 
4

³
3

R   

Volume da esfera total = 
4.3.4³

3
  = 4 x 64 = 256 ml 

 

64 mL
4

totalV
=   

 

Por fim, fazemos regra de 3: 

1 dia --- 2 ml 

  x    --- 64 ml 

 x = 32 dias 

 

9. C 

Temos que o o volume da esfera é justamente o desnível da água, ou seja: 

4 ³
3²(1, 2)

3
esfera

R
V


= =

  

Resolvendo a equação, temos que R ≈ 2. 

 

10. E 

Observe: 

² ³

4 ³

6

(2 )(2 )( ) 4 ² 4 ³

Assim, V3 > V1 > V2, ou V2 < V1 < V3

cilindro

semiesfera

paralelepípedo

V r h r

r
V

V r r h r h r

 



= =

=

= = =
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Termodinâmica 

 

Resumo 

 

Termodinâmica é parte da Física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras 

formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade 

de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. 

Para entendermos a Termodinâmica, alguns conceitos têm que estar bem estruturados em nossas cabeças. 

São eles: 

• Temperatura: grau de agitação das moléculas. 

• Calor: troca de energia térmica entre os corpos. 

• Energia: capacidade de um corpo em realizar trabalho 

 

Transformações 

Na Termodinâmica estudaremos, basicamente, os gases. Os tipos de transformações que os gases podem 

sofrer são: 

• Isobárica: pressão constante (“bar” é uma unidade de pressão) 

• Isovolumétrica ou Isocórica ou Isométrica: volume constante 

• Isotérmica: temperatura constante 

• Adiabática: transformação sem troca de calor com o meio externo 

 

 

Trabalho de um gás ideal (W) 

Um gás contido num recipiente indeformável com um êmbolo é aquecido. Como as moléculas estarão mais 

agitadas, ocorrerá a expansão do gás. 

 

Utilizando a equação do trabalho (W=F.d), a equação da pressão (p=F/A) e a equação de Clapeyron (PV=nRT), 

chegamos à seguinte equação para o trabalho em um gás: 
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Onde p é a pressão do gás (que deve ser constante para este tipo de análise) e ΔV é a variação do volume do 

gás (ΔV=d.A). 

Note que, para este tipo de estudo do trabalho em um gás, a pressão deve ser constante (transformação 

isobárica). 

• O gás sofre uma expansão quando W>0 e, obrigatoriamente, ΔV>0. 

• O gás sofre uma contração quando W<0 e, obrigatoriamente, ΔV<0. 

• Se W=0 temos, obrigatoriamente, ΔV=0 (transformação isovolumétrica). 

 

  

Calor 

Se o gás recebe calor: Q>0 

Se o gás cede calor: Q<0 

Se não ocorre troca de calor: Q=0 (transformação adiabática). 

OBS.: Nas questões onde aparecer que a transformação foi muito rápida, brusca, instantânea ou algo do 

tipo, considerar que a transformação é adiabática. 

 

Energia Interna (ΔU) 

É soma de todas as energias das moléculas do gás. Está relacionada à agitação das moléculas do gás, ou 

seja, relacionado à temperatura do gás. 

• Agitação (temperatura) das moléculas aumenta (ΔT>0): energia interna aumenta, ΔU>0 

• Agitação (temperatura) das moléculas diminui (ΔT<0): energia interna diminui, ΔU<0 

• Agitação (temperatura) das moléculas não muda (ΔT=0, transformação isotérmica): energia interna não 

muda, ΔU=0 

 

Em um gás monoatômico ideal, a energia interna pode ser calculada pela seguinte relação: 

𝑈 =
3

2
𝑛𝑅𝑇 

 

Primeira Lei da Termodinâmica 

Lei que relaciona a energia interna, quantidade de calor e trabalho de um gás: 

 

Dica: Pense que o calor é como a comida que você ingere para te dar energia e o trabalho é a energia que 

você gasta para realizar as tarefas diárias (andar, estudar, trabalhar, etc). A energia interna será o saldo de 

energia ao final do dia (por exemplo, a gordura, no caso de a quantidade de energia da alimentação ser maior 

que a energia gasta ao durante o dia).  

 

A Segunda Lei da Termodinâmica, estudo sobre as Máquinas Térmicas, terá um resumo próprio. Fique ligado! 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

 

 

  

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

 

1. Considere as afirmações: 

I. Calor e trabalho são formas de transferência de energia entre corpos. 

II. Calor é medido necessariamente em calorias, enquanto trabalho é somente medido em joules. 

III. Dez calorias valem aproximadamente 42 joules. 

 
Pode-se afirmar que apenas: 

a) I é correta.  

b) II é correta.  

c) III é correta. 

d) I e II são corretas. 

e) I e III são corretas. 

 

 

2. Um gás perfeito sofre uma expansão, realizando um trabalho igual a 200 J. Sabe-se que, no final dessa 

transformação, a energia interna do sistema está com 60 J a mais que no início. Qual a quantidade de 

calor recebida pelo gás? 

a) 260 J. 

b) 320 J. 

c) 450 J. 

d) 540 J. 

e) 680 J. 

 

 

3. Um gás perfeito sofre uma expansão isotérmica ao receber do ambiente 250 J de energia em forma de 

calor. Qual o trabalho realizado pelo gás e qual sua variação de energia interna? 

a) 250 J; zero. 

b) 250 J; 250 J; 

c) Zero; 250 J. 

d) 500 J; 500 J; 

e) Zero; zero. 
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4. A variação da energia interna de um gás perfeito em uma transformação isobárica foi igual a 1200 J. 

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

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

a) 10 m³ 

b) 12 m³ 

c) 14 m³ 

d) 16 m³ 

e) 20 m³ 

 

 

5. Um gás perfeito sofre uma expansão isobárica, sob pressão de 5,0 N/m2. Seu volume aumenta de 

0,20m3 para 0,60m3. Qual foi a variação de energia interna do gás se, durante a expansão, ele recebeu 

5,0J de calor do ambiente? 

a) 50 J 

b) 100 J 

c) 150 J 

d) 200 J 

e) 250 J 

 

 

6. Leia com atenção e identifique a alternativa correta. 

a) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema não troca calor com o meio externo. 

b) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema cede um valor de calor menor que o 

valor do trabalho que recebe. 

c) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, sempre ocorre variação da energia interna do 

gás. 

d) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema realiza trabalho; portanto, não recebe 

calor. 

e) Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema recebe trabalho, que é integralmente 

transformado em calor. 
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7. No processo isobárico indicado no gráfico, um gás perfeito recebeu 3000 J de energia do ambiente. 

 
Que variação ocorreu na energia interna desse gás? 

a) 1200 J 

b) 1600 J 

c) 1700 J 

d) 1800 J 

e) 2500 J 

 
 

8. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, 

diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente 

removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até -198 ºC Presente na proporção 

de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A 

energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada 

quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo 

girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. No processo descrito, o excedente 

de energia elétrica é armazenado pela  

a) expansão do nitrogênio durante a ebulição.  

b) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.  

c) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.  

d) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.  

e) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação. 
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9. Um gás ideal se transforma de acordo com o ciclo termodinâmico mostrado abaixo no diagrama 

pressão versus volume. Os processos AB e CD são isovolumétricos, e os processos BC e DA são 

isotérmicos. Qual a razão TC/TD entre as respectivas temperaturas absolutas do gás nos pontos C e 

D? 

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
 

 

10. A figura abaixo mostra o diagrama P×V para o ciclo de um sistema termodinâmico contendo um gás 

ideal monoatômico. 

 
 

Calcule o trabalho total, em Joules, realizado pelo gás no ciclo completo. 

a) 6000 J 

b) 9000 J 

c) 12000 J 

d) 18000 J 

e) 24000 J 
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Gabarito 

 

1. E 

 

 

2. A 

 

3. A 

 

 

4. D 
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5. C 

 

 

6. E 

 

 

7. D 

 

 

8. C 
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9. E 

 

 

10. A 
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Conceitos de urbanização 
 

Resumo 

 

É importante destacar que no processo de urbanização alguns conceitos são importantes para a 

compreensão dos desdobramentos que este fenômeno apresenta a partir do momento em que ele vai se 

ampliando. Dentre os conceitos podemos destacar os seguintes: 

 

Metrópoles 

São centros urbanos de grandes dimensões, cidades que dispõem dos melhores equipamentos urbanos do 

país (metrópole nacional) ou de uma região (metrópole regional). As metrópoles exercem grande influência 

das cidades menores que estão ao seu redor. Exemplos de metrópoles nacionais: Rio de Janeiro, São Paulo, 

Buenos Aires; exemplos de metrópoles regionais: Recife, Belém, Vancouver. 

 

A partir da década de 50, o crescimento e a multiplicação das metrópoles foi espetacular. Em 1950, por 

exemplo, só existiam sete cidades com mais de 5 milhões de habitantes, ao passo que em 1990 já existiam 

dezenas de cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Muitas delas se expandiram tanto seus limites que 

acabaram se encontrando com os limites de outros municípios vizinhos, formando enormes aglomerações 

chamadas regiões metropolitanas. 

 

Região metropolitana 

Conjunto de municípios limítrofes e integrados a uma metrópole, com serviços públicos de infraestrutura 

comuns. A constituição federal de 1988 permite aos governos estaduais o reconhecimento legal de regiões 

metropolitanas, com o intuito de atribuir planejamento, integração e execução de atividades públicas de 

interesse comum às cidades que integram essa região. Geralmente a área de influência de uma metrópole é 

medida também em função da migração pendular existente entre a metrópole e os municípios vizinhos. No 

entanto, a região metropolitana pode ou não contar com migração pendular para ser certificada enquanto tal, 

mas possui área de influência e rede de transportes integrados.   

 

Conurbação 

É a junção física de duas ou mais cidades próximas em razão de seu crescimento horizontal. Isso ocorre 

principalmente em regiões mais desenvolvidas, onde geralmente há uma grande rodovia que expande 

continuamente a área física das cidades. Exemplos: Juazeiro e Petrolina, no Rio São Francisco; região do 

ABC, em São Paulo. 

 

Megalópole 

É quando ocorre a conurbação de duas ou mais metrópoles. Exemplos de megalópole é a junção de Boston 

e Whashigton originando a megalópole Boswash, e a junção de San Francisco e San Diego, originando a 

megalópole San-San, ambas nos EUA. 

 

Megacidade 

É toda e qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. 

Rede Urbana 
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Conjunto de trocas que existem entre as cidades, podendo ser trocas materiais (mercadorias, fluxo de 

pessoas etc.) e imateriais (fluxo de informações) entre as cidades de tamanhos distintos, desde metrópoles 

até cidades de pequeno porte. 

 

Hierarquia urbana  

É a ordem de importância das cidades. A hierarquia urbana é estabelecida na capacidade de alguns centros 

urbanos de liderar e influenciar, outros por meio da oferta de bens e serviços à população. 

 

Cidade global 

O termo “cidade global” é recente no estudo das cidades. Ele é utilizado para fazer uma análise qualitativa 

das cidades, destacando a influência delas, em partes distintas do mundo, sobre os demais centros urbanos. 

Uma cidade global, portanto, caracteriza-se como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas 

uma região ou um país, mas parte considerável de nosso planeta. É por isso que as cidades globais também 

são denominadas “metrópoles mundiais”. 

 

As características utilizadas para considerar uma cidade como global são: 

• Sedes de grandes companhias, como conglomerados e multinacionais. 

• Bolsa de valores que possua influência na economia mundial. 

• Grau sofisticado de serviços urbanos. 

• Setor de telecomunicações amplo e tecnologicamente avançado. 

• Centros universitários e de pesquisa de alta tecnologia. 

• Diversidade e qualidade das redes internas de transporte (vias expressas, rodovias e transporte público). 

• Portos e aeroportos modernos que liguem a cidade a qualquer ponto do globo. 

A partir dessas referências, foi possível destacar três níveis de cidades com aspectos próximos a esses 

citados, os grupos Alfa, Beta e Gama, que têm a seguinte composição: 
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• Grupo Alfa (cidades do primeiro nível de importância): Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, 

Chicago, Frankfurt, Milão, Hong Kong e Cingapura 

• Grupo Beta (cidades de segundo nível de importância): São Francisco, Sidney, Toronto, Zurique, São 

Paulo, Cidade do México, Madri, Bruxelas, Moscou e Seul. 

• Grupo Gama (cidades de terceiro nível de importância): Osaka, Pequim, Boston, Washington, Amsterdã, 

Hamburgo, Dallas, Dusseldorf, Genebra, Xangai, Montreal, Roma, Estocolmo, Munique, Houston, 

Barcelona, Berlim, entre outros. 

 

Gentrificação 

É um processo que ocorre nas grandes cidades onde se expulsa as populações pobres para áreas cada vez 

mais periféricas. Isso traz consequências urbanas como congestionamentos, gastos com transportes e 

estradas, favelização e diminui ainda mais a qualidade de vida da população marginalizada. 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-conceitos-de-urbanizacao-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=urbanização
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Exercícios 

 

1. O enclave supõe a presença de “muros sociais” internos que separam e distanciam populações e 

grupos de um mesmo lugar. Tais muros revelam as grandes contradições e discrepâncias presentes 

nas cidades brasileiras. É aqui que o território merece ser considerado um novo elemento nas políticas 

públicas, enquanto um sujeito catalisador de potências no processo de refundação do social. 
KOGA, D. Medidas de cidades: entre territórios de vida e territórios vividos. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

No contexto atual das múltiplas territorializações, apontadas no fragmento, a formação de enclaves 

fortificados no espaço urbano é resultado da 

a) autossegregação elitista em prol de garantia de segurança. 

b) segmentação social das políticas públicas por níveis de carência. 

c) influência de grupos políticos globais em rede no cotidiano urbano. 

d) ampliação dos territórios móveis nas áreas residenciais tradicionais. 

e) necessidade da população em associar espacialmente trabalho e moradia. 

 

 

2.   
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O período no qual se identifica a formação de áreas conurbadas, que caracterizam a metropolização 

fluminense, foi:  

a) 1888 a 1930  

b) 1930 a 1972  

c) 1972 a 1994  

d) 1994 a 2007 

e) 1888 a 1972 

 

 

3. A globalização da produção transformou algumas metrópoles em centros da economia internacional. 

Esses centros urbanos formam uma rede urbana por onde transita a maior parte do capital que circula 

pelos mercados financeiros mundiais. São as empresas sediadas nestes centros que lançam inovações 

tecnológicas e comandam os serviços especializados para a indústria, como a publicidade e o 

marketing. 
GUIMARÃES et al., 2007. 

Como esses centros urbanos são denominados? 

a) Megacidades. 

b) Centros Regionais. 

c) Cidades Globais. 

d) Conurbação Urbana. 

e) Megalópoles. 

 

 

4. Esta é uma clássica definição sobre as chamadas cidades globais: “As cidades globais são os principais 

centros financeiros e bancários do planeta. Concentram o controle administrativo de grandes empresas 

ou de organizações internacionais, além de serviços modernos e especializados”. As mais importantes 

cidades globais são:  

a) Berlim, Nova York, Paris.  

b) Los Angeles, Paris, Londres.  

c) Washington, Moscou, Pequim.  

d) Nova York, Londres, Tóquio.  

e) Detroit, Estocolmo, Amsterdã. 
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5. A análise da tabela permite estabelecer uma associação entre demografia e hierarquia urbana que 

pode ser formulada corretamente como:  

 

 

a) o país desenvolvido com maior população urbana abriga a metrópole mais rica.  

b) a concentração de riqueza não apresenta relação direta com a população absoluta. 

c) as megacidades são encontradas sobretudo na rede urbana dos países centrais.  

d) os aglomerados urbanos mais ricos não se localizam nas grandes megalópoles do planeta. 

e) Nenhuma das cidades listadas é uma metrópole mundial. 

 
 

6. O processo de expansão da mancha urbana, cuja característica singular é a formação de subúrbios 

separados da mancha urbana contínua, denomina-se: 

a) aglomeração. 

b) conurbação. 

c) metrópole nacional. 

d) periurbanização. 

e) metropolização. 

 

 

7. A polarização que os centros urbanos exercem uns sobre os outros determina a hierarquia urbana, em 

escala nacional. Nessa perspectiva, a concepção de metrópole regional abrange: 

a) extensas regiões, com influências que ultrapassam o limite estadual. 

b) cidades menores e vilas dentro de um limite determinado pelo centro regional. 

c) distritos, povoados, comunidades rurais e áreas vizinhas, no limite municipal. 

d) todo o território nacional, direcionando a vida econômica e social. 

e) centros regionais menores, com raio de ação inferior à esfera estadual. 
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8. Segundo a Globalization and World Cities Study Group & Network, atualmente são reconhecidas mais 
de 50 cidades globais no planeta, divididas em três grupos, por grau de importância, Alfa, Beta e Gama. 
Sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. 

a) Aplica-se à junção de duas ou mais metrópoles nacionais, com elevado tráfego urbano e aéreo 

internacionais. 

b) Aplica-se às cidades em áreas de conurbação com os maiores Índices de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do planeta. 

c) Define-se por cidades que possuem elevados índices de emprego e renda e que atraem imigrantes 

de várias partes do mundo. 

d) Refere-se aos centros de decisão e locais geográficos estratégicos, nos quais a economia mundial 

é planejada e administrada. 

e) Refere-se a um conjunto de regiões metropolitanas, que formam áreas com maior número de 

população do planeta. 

 

 

9. A urbanização intensificou-se com o advento do capitalismo industrial, causando transformações no 

espaço geográfico. O incremento da tecnologia impactou o segmento econômico, levando à formação 

de significativos aglomerados urbanos com mais de dez milhões de habitantes, sobretudo em países 

subdesenvolvidos e emergentes.  

Nesse contexto, esse espaço refere-se às 

a) megalópoles. 

b) megacidades. 

c) cidades globais. 

d) áreas conurbadas. 

e) metrópole 

 

 

10. Megacidades são aglomerações urbanas que:  

a) alojam centros do poder mundial e sedes de empresas transnacionais.  

b) concentram mais de 50% da população total, em países pobres.  

c) têm mais de 10 milhões de habitantes, em países ricos ou pobres.  

d) pertencem a países de grande importância no comércio mundial.  

e) não têm infraestrutura de comunicação suficiente, apesar de serem grandes. 
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11.  

 
Disponível em: <http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=29078>. Acesso em: 15 ago. 2014. 

Da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe-se que a extensão da malha 

urbana dificulta a definição dos limites entre os municípios vizinhos ao de São Paulo. O conceito que 

melhor expressa a unificação da extensão territorial de vários municípios é 

a) conurbação. 

b) aglomeração. 

c) região metropolitana. 

d) regiões distritais. 

e) desmunicipalização. 
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Gabarito 

 

1. A 

No Brasil, a criação de muros, cancelas, grande de segurança, dentre outros mecanismos de separação 

na paisagem urbana são muito comuns. Eles são a materialização espacial da necessidade de segregar 

e defender a propriedade. 

 

2. B  

A conceito de região metropolitana vai além da própria metrópole, se estendendo para as conturbações 

e cidades médias e pequenas do entorno dessa metrópole que possuem sua economia ligada a dinâmica 

da cidade grande, possuindo também migração pendular. 

 

3. C 

O texto apresenta as características de uma cidade global, também chamada de metrópole mundial por 

exercer grande influência sobre diversos países e ser um centro polarizador de comandos e decisões. 

 

4. D 

As cidades apontadas integram o chamado grupo alfa das cidades globais por serem cidades 

consideradas do primeiro nível de importância. 

 

5. A 

Ao se observar a tabela identifica-se Tóquio como a cidade que possui a maior população e a que também 

possui o maior PIB, o que faz esta cidade se destacar no cenário internacional como uma cidade global. 

 

6. D 

Periurbanização refere-se ao processo de expansão urbana para além do subúrbio de uma cidade, 

caracterizando-se pelo desenvolvimento de atividades econômicas e estruturas urbanas misturadas às 

atividades rurais. 

 

7. A 

As metrópoles regionais são cidades de porte médio que exercem influência sobre cidades próximas 

devido o seu grau de destaque. 

 

8. D 

O conceito cidade global é utilizado para se referir qualitativamente à uma cidade. Para ser qualificada 

como tal, uma cidade deve exercer influência sobre os demais centros urbanos do mundo. 

 

9. B 

O termo megacidade refere-se à uma aglomeração urbana que conta com mais de 10.000.000 de 

habitantes. Muitas destas megacidades foram formadas a partir do incremento econômico e consequente 

oferta de empregos nas indústrias, em um primeiro momento, e atualmente muita dessa mão de obra foi 

absorvida pelo setor terciário por conta da modernização das indústrias e/ou migração destas para as 

cidades médias. 
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10. C 

O conceito megacidade refere-se à uma análise quantitativa da população de uma cidade. A maioria 

dessas cidades estão situadas em países emergentes, com altos índices de crescimento demográfico e 

problemas urbanos, mas também são encontradas nos países desenvolvidos. 

 

11. A 

O fenômeno da conurbação fala sobre o crescimento horizontal de duas cidades, a ponto de se perder 

de vista o limite claro entre as duas. 
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Urbanização e os tipos de crescimento urbano 

 

Resumo 

 

O que seria a urbanização? Muitos confundem a urbanização com o crescimento urbano, também chamado 

de crescimento das cidades, que consiste na implementação de infraestruturas urbanas como, por exemplo, 

asfaltamento, construções, saneamento básico e outros. Contudo, a urbanização é definida como o período 

em que a população urbana cresce mais do que a população do meio rural. 

A partir do advento da industrialização, cresceu a necessidade de mão de obra, que inicialmente estava no 

campo, mas esta se transferiu para os centros urbanos, locais onde se encontravam as indústrias e o maior 

número de empregos. Esse seria o chamado fator atrativo de transformação da sociedade. 

Além da oferta de trabalho ter aumentado consideravelmente nas cidades, a revolução industrial foi decisiva 

para o processo de urbanização, porque, a partir dela, a própria agricultura foi completamente modificada, 

com a utilização de novas tecnologias e maquinários produzidos por essa indústria, o que proporcionou a 

mecanização do campo e a diminuição da necessidade de mão de obra neste espaço. 

Com esse novo fator industrial, o êxodo rural, processo de migração do campo para a cidade, aumentou 

considerável e continuamente, chegando ao ponto de o planeta passar a se tornar um planeta urbano, com a 

maior parte da população mundial residindo nas cidades. Estes fatores são considerados fatores repulsivos, 

por se tratarem de situações que serviram para estimular a saída desses trabalhadores do campo. De forma 

mais precisa, podemos destacar os fatores repulsivos como: 

• A mecanização e utilização e tecnologias avançadas no campo, que demandou trabalhadores 

qualificados, mas diminuiu significativamente o quantitativo de empregos mais rudimentares, 

justamente o tipo de trabalho que mais empregava os trabalhadores rurais. 

• Aumento dos latifúndios, que exerceram pressão nos pequenos agricultores que não tinham como 

competir com os grandes proprietários rurais. 

• Os baixos salários pagos aos trabalhadores. 
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O crescimento urbano nos países centrais e nos países periféricos 

 

 
Favela do Santa Marta, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, exemplo do processo de urbanização brasileiro. 

 

Os países centrais e os países periféricos se diferenciam entre si quando o assunto é a disposição da 

população nas cidades. 

Nos países centrais o crescimento urbano foi lento e planejado, ou seja, a cidade cresceu ordenadamente 

levando em consideração as necessidades requeridas (transporte público, abertura de ruas e estradas, 

saneamento básico, escolas, hospitais…). Além disso esse grupo de países organizou seu território da 

seguinte forma, no centro das cidades reside a população pobre e nas periferias a população rica. Isso ocorre 

pois sabe-se que o número de pessoas ricas é menor do que a população pobre, por isso, concentra-se os 

últimos nos centros urbanos, pois assim evita-se grandes deslocamentos haja visto que esta população 

estará próxima aos postos de trabalho e terá menos gastos com transporte pois é a que recebe salários 

menores. 

Já nos países pobres o crescimento urbano se deu de forma rápida e desordenada, com a população rica se 

concentrando no centro das cidades, isso por status pois é a área mais valorizada, obrigando assim o 

deslocamento da população pobre em direção ao centro das cidades para trabalhar pois este grupo reside 

nas periferias das cidades. Isto desdobra em trânsito caótico e em impactos urbanos como a favelização. 
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O processo de urbanização do Brasil 

 

 
A partir da década de 1970 a população urbana se tornou majoritária no Brasil. 

 

No Brasil esse processo se iniciou nos séculos XVII e XVIII, com a descoberta de ouro em Minas Gerais e com 

o crescimento da pecuária. A descoberta do ouro proporcionou investimentos na cidade e no seu entorno e 

intenso fluxo de migração. No século XIX, a produção do café foi responsável por manter esse movimento de 

crescimento do interior, principalmente o interior de São Paulo, e permitiu que novos fatores, como a 

construção de linhas férreas, portos, entre outros, aumentassem o número de centros urbanos e ofertas de 

serviços nas cidades. 

Com o interesse de aumentar a urbanização por diversas partes do país, a capital que antes ficava no Rio de 

Janeiro foi transferida para Brasília, pois o deslocamento do poder político do país permitiria um aumento 

significativo do crescimento urbano nas regiões centrais, com a instalação de indústrias e serviços e um 

grande contingente de mão de obra para construir uma cidade praticamente do nada. Entre as décadas de 50 

e 70, se consolidou essa alteração de característica da sociedade brasileira, passando de uma sociedade 

majoritariamente rural para uma sociedade urbana. 

É preciso destacar que, apesar de ter se tornado uma sociedade urbana, o Brasil sofreu um crescimento 

desigual, com determinadas regiões se tornando urbanas mais rapidamente do que outras. Nesse processo, 

a Região Sudeste foi a que mais rapidamente se urbanizou, pelo fato de o Rio de Janeiro ter sido o centro 

político-administrativo do país, pelo desenvolvimento que Minas Gerais teve por causa do ciclo do ouro, e 

principalmente pelo dinheiro do café, motor da economia brasileira do século XIX até o início do século XX. 

As demais regiões tiveram sua urbanização de forma tardia, a Região sul por ser bastante ligada à agricultura 

familiar e policulturas, o Nordeste por causa do grande êxodo rural para as demais regiões, como Sudeste e 

Centro Oeste, no momento da construção de Brasília, e a região Norte, por se tratar de ser uma região 

dominada pelo Floresta Amazônica e muito distante dos polos econômicos do Sudeste, foi a última região a 

se tornar majoritariamente urbana. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-urbanizacao-e-os-tipos-de-crescimento-urbano/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=urbanização
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Exercícios 

 

1. A cidade dos sonhos do arquiteto Le Corbusier teve enorme impacto em nossas cidades. Ele procurou 

fazer do planejamento para automóveis um elemento essencial do seu projeto. Traçou grandes artérias 

de mão única para trânsito expresso. Reduziu o número de ruas porque “os cruzamentos são inimigos 

do tráfego”. Manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques. Essa visão deu enorme impulso 

aos defensores do zoneamento urbano e dos conceitos de superquadra. Não importava quão vulgar ou 

acanhado fosse o projeto, quão árido ou inútil o espaço, quão monótona fosse a vista, a imitação de Le 

Corbusier gritava: “Olhem o que eu fiz!”.  
Adaptado de JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000 

O texto expressa a crítica de Jane Jacobs a um modelo urbanístico importante ao longo do século XX. 

A escritora defendia a mistura de usos no espaço urbano de forma a valorizá-lo e a fortalecer o convívio. 

A cidade que apresenta o predomínio do padrão urbano criticado por Jane Jacobs é:  

a) Brasília  

b) Curitiba  

c) São Paulo  

d) Belo Horizonte 

e) Bauru  

 

 

2. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem 

definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias adjacentes “lentas”, 

com o ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como 

se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. 

Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. 
BRENNER, N. A globalização como reterritorialização. Cadernos Metrópole, n. 24, jul.-dez. 2010 (adaptado). 

A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto explica-se pela 

a) expansão de áreas metropolitanas. 

b) emancipação de novos municípios. 

c) consolidação de domínios jurídicos. 

d) articulação de redes multiescalares. 

e) redefinição de regiões administrativas. 
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3. A humanidade conhece, atualmente, um fenômeno espacial novo: pela primeira vez na história humana, 

a população urbana ultrapassa a rural no mundo. Todavia, a urbanização é diferenciada entre os 

continentes. 
DURAND, M. F. et al. Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
No texto, faz-se referência a um processo espacial de escala mundial. Um indicador das diferenças 

continentais desse processo espacial está presente em: 

a) Orientação política de governos locais. 

b) Composição religiosa de povos originais. 

c) Tamanho desigual dos espaços ocupados. 

d) Distribuição etária dos habitantes do território. 

e) Grau de modernização de atividades econômicas. 

 
 

4. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior 

intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento 

populacional nos grandes centros urbanos. 
BAENINGER, R. Cidades e metrópoles: a desaceleração no crescimento populacional e novos arranjos regionais. Disponível 

em: www.sbsociologia.com.br. Acesso em: 12 dez. 2012 (adaptado). 

 
Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é o(a) 

a) carência de matérias-primas. 

b) degradação da rede rodoviária. 

c) aumento do crescimento vegetativo. 

d) centralização do poder político. 

e) realocação da atividade industrial. 

 
 

5. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização 

dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas, que não têm meios de pagar os altos 

aluguéis dos bairros elegantes, são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e 

os bairros mais afastados. 
RÉMOND, R. O século XIX. São Paulo: Cultrix, 1989 (adaptado). 

 
Uma consequência geográfica do processo espacial descrito no texto é a: 

a) criação de condomínios fechados de moradia. 

b) decadência das áreas centrais de comércio popular. 

c) aceleração do processo conhecido como cercamento. 

d) ampliação do tempo de deslocamento diário da população. 

e) contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. 
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6. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento 

residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, 

transportes, saúde, energia, água etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha 

respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas 

as condições para viver nesse espaço.  
MARICATO. E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis Vozes. 2001. 

A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das 

áreas periféricas pelo(a) 

a) crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. 

b) direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de serviços. 

c) delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de 

vida. 

d) implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus 

moradores. 

e) reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, 

diminuindo os deslocamentos para a periferia. 

 

 

7. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na 

América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que 

as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. 
ELIAS, D. Fim do século e urbanização no Brasil. Revista Ciência Geográfica, ano IV, n. 11, set./dez. 1988. 

 

O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. 

Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é 

perceptível no aspecto 

a) espacial, em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais. 

b) cultural, em função da semelhança histórica e da condição de modernização econômica e política. 

c) demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do 

fluxo campo-cidade. 

d) territorial, em função da estrutura de organização e planejamento das cidades que atravessam as 

fronteiras nacionais. 

e) econômico, em função da revolução agrícola que transformou o campo e a cidade e contribuiu 

para fixação do homem ao lugar. 
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8. É comum encontrar, nas referências sobre a urbanização no século XX, menções ao fato de ela ter sido 

fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender 

a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que:  

a) não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países, porque elas são fragmentadas em 

vários municípios, como no caso de São Paulo.  

b) são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo 

municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais.  

c) elas são aglomerações modestas em razão da inviabilidade de se administrar em países pobres 

áreas urbanas de grande porte.  

d) apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole, logo, não se pode afirmar que no Brasil 

houve uma urbanização metropolitana.  

e) elas estão com o seu crescimento paralisado, sofrendo, em alguns casos, encolhimento, em 

função de novas políticas de planejamento. 

 

 

9.  
 

 
Disponíevl em: http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf. Acesso em: 15/09/2012. 

 
No estudo das interações da sociedade com o meio físico devem-se considerar fatores sociais, 

econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Ao analisar a 

representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que 

a) as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural das áreas de várzeas e de 

terra firme. 

b) os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de responsabilidade 

da população do entorno. 

c) o modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da pressão da modernização urbana. 

d) a população urbana encontra diferentes formas de adaptação na adversidade do ambiente urbano. 

e) o contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-l1GZ7N4XY6A/VbXzf46clVI/AAAAAAAAQMs/BAPHPESgF1c/s1600/image022.gif
http://1.bp.blogspot.com/-l1GZ7N4XY6A/VbXzf46clVI/AAAAAAAAQMs/BAPHPESgF1c/s1600/image022.gif
http://1.bp.blogspot.com/-l1GZ7N4XY6A/VbXzf46clVI/AAAAAAAAQMs/BAPHPESgF1c/s1600/image022.gif
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10. Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista 

promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também 

na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens modernos, dos 

eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura 

e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a 

transformação foi profunda. 
MARICATO, E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. Disponível em: http://www.scielo.br. 

Acesso em: 12 ago. 2009 (adaptado). 

 
Uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas, que determinaram 

diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico, é a instituição das chamadas cidades 

globais, que se caracterizam por 

a) possuírem o mesmo nível de influência no cenário mundial. 

b) fortalecerem os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. 

c) constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela 

polarização social e pela segregação urbana. 

d) terem sido diretamente impactadas pelo processo de internacionalização da economia, 

desencadeado a partir do final dos anos 1970. 

e) terem sua origem diretamente relacionadas ao processo de colonização ocidental do século XIX. 
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Gabarito 

 

1. A 

A questão fala acerca dos tipos de urbanização e suas consequências espaciais, sendo Brasília a cidade 

mais planeada, e portanto a mais delimitada em termos de funções dos espaços urbanos. 

 

2. D 

A questão fala da inter-relação comercial dos processos urbanos contemporâneos. Com a crescente 

globalização e complexificação dos meios produtivos, existe também o aumento da dependência entre 

redes, sejam elas materiais, como os transportes ou imateriais, como comunicação. É característica da 

contemporaneidade a terceirização e a distribuição industrial de mesmo setor produtivo entre países, em 

diferentes cidades. 

 

3. E 

A urbanização, definida como o crescimento populacional das cidades maior do que do campo, relaciona-

se com o grau de modernização das atividades econômicas na medida em que essas atividades são o 

principal atrativo deste deslocamento. Se estas atividades se tornam altamente modernizadas passam a 

demandar cada vez menos mão de obra e assim as cidades deixam de ser tão atraentes para a população.  

 

4. E 

Tradicionalmente os grandes deslocamentos populacionais no Brasil se deram em direção aos grandes 

centros urbanos, contudo, nas últimas décadas, esses centros passaram por um processo de 

desconcentração industrial, com as indústrias se deslocando para as cidades do interior que ofertavam 

uma boa infraestrutura, menores pressões trabalhistas, entre outras vantagens. 

 

5. D 

O processo descrito no texto é também conhecido como segregação, em que uma cidade é dividida de 

acordo com as classes sociais e as condições econômicas destas. Neste sentido, os terrenos e imóveis 

mais distantes dos grandes centros são mais baratos e onde, portanto, se encontram localizadas as 

classes mais baixas que diariamente necessitam se deslocar para os grandes centros por conta de 

trabalho ou estudo, contribuindo assim para o problema da mobilidade urbana (trânsito). 

 

6. A 

As cidades brasileiras são constantemente transformadas a partir da ação de diversos atores, o que atrai 

grandes contingentes populacionais. Entre esses agentes identificam-se os agentes imobiliários, que 

interferem no espaço contribuindo para a valorização e especulação de certas áreas das cidades que por 

estarem associadas à um alto valor para serem ocupadas acabam gerando as áreas periféricas, 

caracterizadas por moradias mais simples, entre outras características. 

 

7. C 

Apesar de se tratar de cidades que apresentam características socioeconômicas e culturais distintas, 

pode-se observar que em comum elas possuem a questão demográfica, no qual algumas apresentam 

grandes aglomerações urbanas que são atraídas por uma melhor infraestrutura, deslocando assim das 

áreas rurais para as áreas urbanas. 
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8. B 

As metrópoles brasileiras não apresentam grandes diferenciações em relação às metrópoles de outros 

países, pois no geral, elas são caracterizadas por exercer um papel de centralidade e possuir uma 

dinâmica que extrapola os limites municipais, através do processo de conurbação e formação das regiões 

metropolitanas. 

 

9. E 

A imagem evidencia o processo de segregação espacial caracterizado pela periferização de uma parcela 

da sociedade pelo fator econômico, ou seja, é o reflexo espacial do processo de segregação social, com 

a população mais pobre residindo mais afastada dos grandes centros. 

 

10. D 

As cidades globais são metrópoles que se destacam por exercer influência em escala planetária. Essa 

influência se tornou cada vez mais possível e real com o avanço dos meios de comunicação após a 

década de 1970, a exemplo da possibilidade de internacionalização da economia. 
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Guia do Estudo Perfeito 
 

Como aumentar o rendimento nos estudos e maximizar sua 

concentração 

 

Resumo 

 

O seu rendimento nos estudos está diretamente relacionado ao seu fluxo de estudos. Adotar uma 

metodologia para estudar aumenta seu rendimento, além de que a concentração é um músculo que você 

pode treinar, melhorando ainda mais sua produtividade. Vamos recapitular algumas dessas técnicas que você 

pode utilizar para maximizar sua produtividade nos estudos. 

 

Técnica 

Pomodoro 

Consiste em organizar blocos de concentração. Vamos ao passo a passo: 

• Divida a tarefa que você quer realizar em partes menores. Por exemplo, 

estudar Matemática. A divisão será: assistir à aula e fazer o resumo (45 

minutos), resolver a lista de exercícios (45 minutos) e fazer o 

diagnóstico de exercícios (35 minutos). 

• Durante esses blocos de concentração, você irá desativar seu celular, 

fechar as abas do navegador, silenciar o quarto ou encerrar qualquer 

atividade que roube sua atenção. 

• A cada bloco de concentração que você completar, descanse por 7 

minutos. Vá ao banheiro ou beba água, entre no WhatsApp, Facebook. 

Faça algo que considere relaxante.  

• Ao final desse ciclo de estudos, ao finalizar o diagnóstico, você pode 

descansar por um intervalo de tempo maior (30 minutos). 

 

Para conhecer um pouco mais sobre essa técnica, assista ao vídeo abaixo do canal IlustradaMente, 

no YouTube. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfxfJ7Qa4sg
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Aumente a 

velocidade 

dos vídeos 

Você sabia que pode aumentar a velocidade de reprodução dos vídeos? 

• O Descomplica oferece esse recurso nativamente. No canto inferior 

direito, ao lado de uma engrenagem, existe a opção de selecionar 

velocidades de reprodução (1x, 1.2x, 1.5x, 2x). 

• Também existe a possibilidade de você instalar um plugin (Google 

Chrome) e fazer isso com qualquer vídeo, aumentando além da 

velocidade 2x. 

• Utilize fone de ouvido e aumente a velocidade gradualmente. Você irá 

se acostumar rapidinho. 

 

Quer mais dicas de como aumentar sua concentração? Confira este vídeo da Arata Academy, que 

explica como você pode treinar e desenvolver sua concentração. 

 

 

 

Use a respiração a seu favor 

 

Sabe quando você está agitado e não consegue manter o foco? Qualquer coisa rouba sua atenção e 

você não consegue parar sentado? Isso é bem comum, porém, você pode controlar através da respiração. 

Para isso, tire a respiração do piloto automático em prol de uma respiração mais atenta e controlada. 

 

• A respiração atua sobre o sistema nervoso autônomo, liberando substâncias que alteram o estado 

natural do corpo. 

• Os movimentos de inspiração e expiração corretos irão te acalmar em um momento de estresse. 

• A respiração correta aumenta a oxigenação das células e dos tecidos, ajudando a eliminar toxinas. 

 

Durma bem 

 

Diversos estudos já demonstraram a importância do sono. Alguns apontam que o sono permite criar 

espaço no seu cérebro para aprender mais, pois ajuda a limpar as toxinas acumuladas ao longo do dia. É o 

que Jeff Iliff explica neste TED. Por isso, dê importância a um sono de qualidade!! 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/video-speed-controller/nffaoalbilbmmfgbnbgppjihopabppdk
http://www.minhavida.com.br/bem-estar/galerias/16439-sete-tecnicas-de-respiracao-para-mandar-a-ansiedade-para-bem-longe
https://www.youtube.com/watch?v=xK2x7RTuzLo
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Dicas para 

dormir bem 

• Crie o hábito de dormir no mesmo horário. 

• Reduza o consumo de estimulantes (café) à noite. 

• Tenha uma cama confortável. 

• Evite ingerir muito líquido antes de dormir. 

• Faça exercícios durante o dia. 

• Evite dormir com o computador, celular ou TV ligados. 

• Um quarto escuro e calmo é muito mais confortável. 

• Não vá dormir depois de um rodízio nem de estômago vazio. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MJK-dMlATmM
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Exercício 

 

A sua metodologia de estudo é única. É resultado da combinação de técnicas, recursos, atividades e 

rotinas que você aprendeu com o GEP ou ao longo da sua vida. Da mesma forma, outro aluno também criou 

sua metodologia de estudo. O mais legal disso tudo é que vocês podem trocar figurinhas. As adaptações que 

você fez podem ser interessantes para seu colega, que não enxergava aquele recurso da mesma forma que 

você. Por isso, compartilhe o que está funcionando com você e descubra também o que funciona com os 

outros. 



 
 

 

 

1 

História 
 

A Segunda Revolução Industrial 

 

Resumo 

 

A Segunda Revolução Industrial ocorreu a partir do progresso científico e tecnológico ocorrido na 

Inglaterra, França, Estados Unidos e Alemanha por volta da segunda metade do século XIX. A Primeira 

Revolução Industrial, por sua vez, ocorreu no século XVIII e teve como país pioneira a Inglaterra. 

Para entender o que possibilitou a eclosão da Segunda Revolução Industrial, precisamos atentar para 

seus antecedentes, como as Revoluções Liberais do século XIX. Questionando as estruturas do Antigo 

Regime, essas revoluções fortaleceram a burguesia e a ideologia liberal possibilitando o desenvolvimento do 

modelo capitalista. Além disso, as unificações também foram essenciais para impulsionar esse processo de 

industrialização, como foi o caso alemão, italiano e estadunidense. 

O período foi marcado por inovações, como o surgimento do cinema, do telefone e do principal símbolo 

da Segunda Revolução Industrial, o automóvel. Tal fato só foi possível devido ao forte investimento em 

pesquisa e tecnologia. Surge, nesse contexto uma nova fase do modo de produção capitalista: o capitalismo 

financeiro, marcado pela fusão do capital bancário com o capital industrial. Os vultosos investimentos 

marcaram o surgimento de grandes conglomerados industriais e a ascensão do capitalismo monopolista. 

Nesse momento, começam a surgir alianças/acordos entre empresas visando monopolizar o mercado, como 

é o caso das holdings, cartéis e trustes. 

É importante lembrar, além disso, que nesse contexto, a busca por mercados e por investimento de 

capitais vai impulsionar a corrida Imperialista, da qual falaremos nas aulas seguintes.  

Entre as várias descobertas e invenções realizadas durante a Segunda Revolução Industrial estão: 

• Novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, 
máquinas, edifícios, trilhos, ferramentas etc; 

• Desenvolvimento técnico de produção da energia elétrica; 

• Invenção da lâmpada incandescente; 

• Avanço dos meios de transporte (ampliação das ferrovias seguida das invenções do automóvel e 
do avião; 

• Invenção de novos meios  meios de comunicação (telégrafo, telefone, televisão e cinema); 

• Avanço da química, com a descoberta de novas substâncias; a descoberta do múltiplo 
aproveitamento do petróleo e seus derivados como fonte de energia e lubrificantes; o surgimento 
dos plásticos; desenvolvimento de armamentos como o canhão e a metralhadora;  etc 

• Na medicina surgiram os antibióticos, as vacinas, novos conhecimentos sobre as doenças e novas 
técnicas de cirurgia. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-segunda-revolucao-industrial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=as-revolucoes-industriais-e-o-imperialismo
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Exercícios 

 

1. Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere a consequências da Revolução Industrial: 

a) redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo urbano. 

b) maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante. 

c) declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas. 

d) formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas "trade 

unions", que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. 

e) manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia plena 

dos direitos dos arrendatários agrícolas. 

 

 

2. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira 

lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, 

seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, 

mostrando mais a escravização do homem que seu poder. 
DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

 

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução 

Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? 

a) A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços 

privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. 

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho 

industrial. 

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento 

dos trabalhadores das periferias até as fábricas. 

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia 

e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e 

artística. 

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados 

urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 
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3. Podemos dizer que, na segunda metade do século XIX, iniciou-se a "era do petróleo e da eletricidade". 
A partir de 1870, principalmente, houve não só uma gigantesca expansão da economia mundial, 
firmemente sustentada na industrialização de numerosos países, como a aceleração da produção de 
mercadorias e grande concentração de capitais para investimento. 

A respeito dessas transformações, é correto afirmar que: 

a) marcaram a passagem do sistema de produção artesanal para o sistema de produção fabril, 

concentrando-se, principalmente, na produção têxtil destinada ao mercado interno. 

b) demonstraram o declínio do capitalismo monopolista, com a perda de poder das grandes 

corporações, e a sua substituição por um sistema de livre concorrência. 

c) estão relacionadas à chamada Segunda Revolução Industrial, marcada pela substituição das 

pequenas unidades fabris por complexos industriais com processos de produção mais 

sofisticados e pela concentração maciça de capital para os investimentos de base. 

d) ficaram restritas à Europa, não chegando a atingir os Estados Unidos, que só se industrializaram 

a partir do período pós-guerras. 

e) tornaram possível prescindir de mercados fornecedores de matérias-primas, em vista das 

transformações tecnológicas ocorridas, o que fortaleceu o isolamento da Europa. 

 

 

4. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se 
a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8,10,12,15 horas da sua vida, dia após dia, a quem 
melhor pagar, ao proprietário das matérias primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de 
subsistência, isto é, ao capitalista.  

MARX, K. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do 
sistema capitalista, devido às mudanças tecno sociais ligadas ao  

a) desenvolvimento agrário e ao regime de servidão.  

b) aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio.  

c) desenvolvimento das zonas urbanas e às novas relações de trabalho.  

d) aumento populacional das cidades associado ao regime de servidão.  

e) desenvolvimento da produção. 

 

 

5. Sobre a Segunda Revolução Industrial é INCORRETO afirmar que: 

a) implementou nas indústrias as linhas de montagens, esteiras rolantes e o método de 

racionalização da produção em massa, chamado de fordismo. 

b) possibilitou o desenvolvimento de grandes indústrias e concentrações econômicas, que 

culminaram nos “holdings”, trustes e cartéis. 

c) a utilização da energia elétrica e do petróleo possibilitaram a intensificação do desenvolvimento 

tecnológico, permitindo a sua produção em grande escala. 

d) estabeleceu uma nova e acirrada disputa entre as grandes potências industriais que buscavam o 

aumento de seus lucros e uma saída para seus excedentes de produção e capitais. 

e) caracterizou-se pelos avanços ultrarápidos, que resultaram na obsolescência também veloz 

especialmente na microeletrônica, na robótica industrial, na química fina e na biotecnologia. 
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6. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação: 

“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em 

quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para 

tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais 

drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, 

cerca de 10 mil anos antes.”  
ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 395. 

a) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

b) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este 

foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da 

produção. 

c) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial 

provocou no mundo contemporâneo. 

d) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 

e) O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. 

 

7. Leio o texto a seguir: 

“O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para 

atender às necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando 

exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são eles mesmos os maiores 

consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de 

massa. Em um livre mercado, não há uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. 

A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na 

qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, 

decide os rumos da atividade empresarial.”  

MISES, L. Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial. 

De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a importância das massas de trabalhadores 

assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 

a) no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de 

trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. 

b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta época. 

c) no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, na 

Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. 

d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos 

grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os produtos 

industrializados. 

e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter se tornado soberano e instituído um regime 

político anarquista após a Revolução Industrial. 
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8. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela: 

a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar 

a dominação capitalista, na medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas 

autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. 

b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que 

participaram da Revolução Industrial. 

c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 

d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas 

tecnologias. 

e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo 

sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por 

conseguinte, os lucros. 

 

 

9. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial pode-se mencionar: 

a) o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores, que destituídos dos meios de 

produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. 

b) a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo 

surto de desenvolvimento econômico. 

c) a ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou 

domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. 

d) a criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também, uma 

instituição geradora de empregos. 

e) o desenvolvimento de indústrias petroquímicas favorecendo a organização do mercado de 

trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. 
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10. "Na manufatura e nos ofícios, o trabalhador serve-se dos instrumentos; na fábrica, ele serve a máquina. 

No primeiro caso, ele é quem move o meio de trabalho; no segundo, ele só tem que acompanhar o 

movimento. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um mecanismo vivo; na fábrica são 

apenas os complementos vivos de um mecanismo morto que existe independente deles." 
            Karl Marx, "O Capital". 

 

Estas críticas de Marx ao sistema industrial nos revelam algumas das transformações por que passava 

a economia capitalista na metade do século XIX. Sobre estas transformações, é correto afirmar que: 

a) a manufatura e a fábrica permitiam um enorme aumento da produtividade industrial, o qual se 

beneficiaram os trabalhadores, pois passaram a trabalhar menos com maiores ganhos salariais. 

b) o desenvolvimento do sistema fabril, com a introdução de máquinas sofisticadas e o 

aprofundamento da divisão do trabalho, permitiu um incrível aumento de produtividade às custas 

da desqualificação dos ofícios manuais. 

c) o aumento da produtividade industrial só foi possível pelo aumento da carga de trabalho (mais 

quantidade e maior intensidade) imposta aos operários pelos sindicatos, na tentativa de obter 

salários maiores. 

d) a fábrica dispensa o trabalho manual, executando todas as tarefas através de máquinas e o 

trabalhador passa a ganhar seu salário sem trabalhar. 
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Gabarito 

 

1. B 

As Revoluções Industriais marcaram a ascensão do capitalismo enquanto modo de produção, assim 

como firmaram o processo de divisão social do trabalho. 

 

2. E 

Uma das principais consequências das Revoluções Industriais é o crescimento da exploração do 

trabalhor, de sua dependência frente aos patrões, bem como da precarização de suas condições sociais.  

 

3. C 

A Segunda Revolução Industrial inaugura, devido isso, a  fase do capitalismo monopolista financeiro. 

 

4. C 

As mudanças técnicas influenciaram não só as relações de trabalho, mas os espaços urbanos e as 

relações sociais. 

 

5. E 

As tecnologias citadas emergem com a terceira revolução industrial, já no século XX. 

 

6. B 

A máquina a vapor permitiu o aumento significativo da produção, tornando-a mais eficaz e capaz de 

confeccionar mais produtos em um tempo bem menor do que aquele que era gasto no trabalho 

manufaturado ou artesanal. 

 

7. D 

A letra D está correta porque assinala o fato de ser a própria massa de trabalhadores a mesma massa 

de consumidores que demandam os produtos industrializados. 

 

8. A 

A inovação tecnológica no ambiente fabril tem uma série de consequências ao trabalho como, por 

exemplo, o processo de alienação do mesmo. 

 

9. A 

A Revolução industrial marca a emergência de suas classes sociais antagônicas: a burguesia (dona dos 

meios de produção) e o proletariado (que vende sua força de trabalho, em troca de um salário, para 

sobreviver). 

 

10.   B  

Com o desenvolvimento de tal sistema, podemos dizer que o homem tornou-se “apêndice da máquina”, 

ou seja, não tem mais controle dos instrumentos de produção. 
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O Imperialismo 

 

Resumo 

 

Durante o século XIX desenvolveu-se um processo de conquistas sobre a África e Ásia, denominado 

Neocolonialismo ou Imperialismo. Outras formas de dominação foram praticadas na América também. No 

caso africano, praticamente todo o continente africano foi conquistado - com exceção à Etiópia e a Libéria. O 

termo “Imperialismo” faz referência a uma “Era de Impérios” e consistiu num tipo de política expansionista 

das principais nações europeias, que tinha por objetivo a busca de mercado consumidor, de mão de obra 

barata e de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias ou, pelo menos, hibridismos culturais. 

 O Neocolonialismo foi a principal expressão do imperialismo, forma assumida pelo capitalismo a partir 

da Segunda Revolução Industrial. O domínio das potências europeias e dos Estados Unidos não foi apenas 

econômico, mas também político, militar, e social, impondo à força um novo modelo de organização do 

trabalho, que pudesse garantir principalmente a extração de minérios para as indústrias da Europa. A violência 

militar e a exploração do trabalho, somam-se às imposições sociais, incluindo a disseminação do cristianismo 

entre os povos nativos, num processo de aculturação. 

 

 

Charge: “A Torta Chinesa”, de Henri Meyer, publicada em 16 de janeiro de 1898 no Le Petit Journal, na França. 

 

Na charge acima, por exemplo, estão representadas a Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão 

(da esq. para dir.) repartindo a China. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão (1861-1865), também 
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partiram para suas conquistas, por meio de intervenções militares na Ásia e na América Central. O 

neocolonialismo enriqueceu os cofres das potências econômicas e abriu novos mercados consumidores por 

todo o planeta. 

Um dos marcos sobre a nova forma de colonização ocorreu na recém unificada Alemanha, quando a 

Conferência de Berlim (1884-1885) redefiniu as novas regras de partilha do continente africano entre as 

potências europeias: a África teve seu território rasgado e repartido entre estas. Na Ásia, o território 

imperialista mais disputado era a China e sua grandeza lhe custou caro: os europeus controlavam a maior 

parte dos portos chineses, destacando-se os de Hong-Kong, Xangai e Porto Arthur.  

 Em um contexto de Segunda Revolução Industrial, o imperialismo foi motivado fundamentalmente 

pela busca por mercados consumidores para os produtos industrializados, pela busca por matéria-prima para 

as indústrias em acelerado crescimento. O domínio da África e da Ásia se deu de diversas formas: a 

dominação política e econômica direta (os próprios europeus governavam); e a dominação política e 

econômica indireta (as elites nativas governavam).  

Para legitimar o domínio imperialista europeu, utilizou-se uma série de teorias raciais em voga no 

século XIX. As que mais se destacaram foram o e o darwinismo social, onde aplicou-se conceitos da biologia 

para pensar as sociedades. O domínio colonial era legitimado por este tipo de teoria e pelo argumento de que 

cabia aos europeus o dever de fazer tais sociedades evoluírem. Era o chamado “fardo do homem branco”. 

Havia, além disso, a ideia de missão civilizatória. O argumento era de havia uma raça superior branca 

europeia que levaria a civilização para os povos ‘atrasados’. Segundo este discurso, o europeu era o modelo 

ideal/ padrão de sociedade, no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Hoje, evidentemente, 

sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social não possuem nenhum embasamento ou 

legitimidade científica, mas no contexto histórico do século XIX foram ativamente utilizados para legitimar o 

imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
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Exercícios 

1. A política imperialista consistia na busca, principalmente, de novos mercados consumidores para os 

países industrializados e foi assim que vários países da África e da Ásia sofreram com a prática da 

neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto, sobre a justificativa construída pelas potências 

europeias para invadir as nações do continente africano e asiático é correto dizer que: 

a) As potências europeias justificavam a invasão nos países periféricos afirmando que essa ação 

contribuiria para o desenvolvimento industrial e que incentivaria a adoção de um regime socialista 

nos países asiáticos. 

b) As principais alegações utilizadas na prática do Imperialismo foram as teorias darwinistas que 

defendiam a superioridade cultural dos países europeus, sendo eles os países que levariam o 

progresso e o desenvolvimento social para os países da África e da Ásia através da missão 

civilizadora. 

c) Uma das justificativas era que os europeus aprenderiam técnicas industriais com os africanos e 

asiáticos, o que acarretaria no desenvolvimento econômico e científico dos países desenvolvidos.  

d) O fardo do homem branco era uma das legitimações europeias durante a política imperialista. Esse 

fardo consistia numa missão que contribuiria para o desenvolvimento industrial dos países 

africanos e asiáticos, gerando assim o crescimento da burguesia local, fazendo com que os países 

não desenvolvidos tivessem suas próprias indústrias. 

e) O darwinismo social garantia uma justificativa ideológica para as motivações econômicas 

imperialistas, garantindo melhores condições de vida aos povos explorados  

 

  

2. Uma das alternativas a seguir NÃO corresponde às diferenças entre o colonialismo do século XVI e o 

Neocolonialismo do século XIX. 

a) A principal área de dominação do Colonialismo europeu foi a América e o Neocolonialismo voltava-

se para a África e a Ásia.  

b) O Colonialismo teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, enquanto que no 

Neocolonialismo, a missão civilizadora do homem branco foi espalhar o progresso.  

c) Os patrocinadores do Colonialismo foram a burguesia financeiro-industrial e os Estados da Europa, 

América e Ásia, enquanto que os do Neocolonialismo, o Estado metropolitano europeu e sua 

burguesia comercial.  

d) O Colonialismo buscava garantir o fornecimento de produtos tropicais e metais preciosos, 

enquanto que o Neocolonialismo, a reserva de mercados e o fornecimento de matérias-primas. 

e) A fase do capitalismo em que o Colonialismo se desenvolveu denominou-se Capitalismo 

Comercial e a do Neocolonialismo, Capitalismo Industrial e Financeiro.  
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3. “A África só começou a ser ocupada pelas potências europeias exatamente quando a América se 

tornou independente, quando o antigo sistema colonial ruiu, dando lugar a outras formas de 

enriquecimento e desenvolvimento das economias mais dinâmicas, que se industrializavam e 

ampliavam seus mercados consumidores. Nesse momento foi criado um novo tipo de colonialismo, 

implantado na África a partir do final do século XIX [...].”  
Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano, 2007. 

O “novo tipo de colonialismo”, mencionado no texto, tem, entre suas características,  

a) a busca de fontes de energia e de matérias-primas pelas potências europeias, associada à 

realização de expedições científicas de exploração do continente africano.  

b) a tentativa das potências europeias de reduzir a hegemonia norte-americana no comércio 

internacional e retomar posição de liderança na economia mundial.  

c) o esforço de criação de um mercado consumidor global, sem hierarquia política ou prevalecimento 

comercial de um país ou continente sobre os demais.  

d) a aquisição de escravos pelos mercadores africanos, para ampliar a mão de obra disponível nas 

colônias remanescentes na América e em ilhas do Oceano Pacífico.  

e) o estabelecimento de alianças políticas entre líderes europeus e africanos, que favorecessem o 

avanço militar dos países do Ocidente europeu na Primeira Guerra Mundial. 

 

 

4. "(...) quando a Inglaterra fez empréstimos à Argentina para a construção de ferrovias, a maioria dos 

trilhos, material rolante, etc. foi comprada à Inglaterra com lucros para os fabricantes ingleses. A 

exportação de capital excedente trouxe, nesse caso, também, lucro para os industriais ingleses." 
Leo Huberman, "A História da Riqueza do Homem", Rio de Janeiro: Zahar, 1974, p.263. 

A prática indicada pelo historiador americano é típica do processo de monopolização e expansão 

capitalistas (imperialismo) a partir da segunda metade do século XIX. Neste processo ocorre também 

a) o aumento pela disputa de áreas coloniais afro-asiáticas que levarão à guerra potências 

tradicionais, como a Inglaterra, e novas, como a Alemanha. 

b) a perda de poder de burguesias tradicionais europeias, como a italiana e a alemã, e a ascensão do 

moderno capitalismo inglês. 

c) a recolonização de vastas áreas da América Latina, já agora dividida por Inglaterra e Estados 

Unidos da América. 

d) a superação do capitalismo bancário, predominante na Europa desde a Era das Revoluções, pelo 

industrial, marcado pelo aparecimento de milhares de empresas. 

e) a descolonização de amplos territórios até então dominados pelas potências europeias na 

América Latina. 
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5. A expansão imperialista das potências europeias sobre o continente africano, entre a segunda metade 

do século XIX e o início do século XX, alterou as estruturas das várias nações e territórios nos quais se 

manifestou. Sobre o imperialismo europeu na África, nesse contexto, é correto afirmar que: 

a) justificou sua dominação na ideologia que defendia a ação europeia como uma missão civilizadora 

capaz de conduzir os povos do continente a melhores condições de vida sob a tutela europeia; 

b) buscou a integração econômica das áreas dominadas como produtoras de manufaturados e 

exportadoras de capitais excedentes que atendessem às demandas de consumo geradas pela 

expansão demográfica europeia; 

c) Instituiu a dominação política e territorial sobre as áreas litorâneas e as antigas feitorias coloniais, 

tendo em vista o desenvolvimento do rico comércio das rotas marítimas da África oriental; 

d) promoveu os conflitos culturais no continente, ao privilegiar as culturas tradicionais nas funções 

administrativas locais em detrimento das etnias europeizadas; 

e) fortaleceu as lideranças tribais e o provincianismo como forma de controle social dos 

contingentes demográficos nativos majoritários frente aos europeus. 

 

 

6. Não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta do Enem que não atribua a miséria e os 

conflitos internos da África a um fator principal: a partilha do continente africano pelos europeus. Essas 

fronteiras teriam acotovelado no mesmo território diversas nações e grupos étnicos, fazendo o caos 

imperar na África. Porém, guerras entre nações rivais e disputas pela sucessão de tronos existiam 

muito antes de os europeus atingirem o interior da África. Graves conflitos étnicos aconteceram 

também em países que tiveram suas fronteiras mantidas pelos governos europeus. É incrível que uma 

teoria tão frágil e generalista tenha durado tanto – provavelmente isso acontece porque ela serve para 

alimentar a condescendência de quem toma os africanos como “bons selvagens” e tenta isentá-los da 

responsabilidade por seus problemas.  
NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da história do mundo, 2013. Adaptado. 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que:  

a) as desigualdades sociais e econômicas no mundo atual originam-se exclusivamente das 

contradições materiais do capitalismo.  

b) o conhecimento histórico que privilegia a “óptica dos vencidos” apresenta um grau superior de 

objetividade científica.  

c) na relação entre diferentes etnias, o etnocentrismo é um fenômeno antropológico exclusivo dos 

países ocidentais modernos.  

d) para explicar a existência dos atuais conflitos étnicos na África, é necessário resgatar os 

pressupostos da ideologia colonialista.  

e) a tese filosófica sobre um “estado de natureza” livre e pacífico é insuficiente para explicar os 

conflitos étnicos atuais na África. 
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7. Em nome do direito de viver da humanidade, a colonização, agente da civilização, deverá tomar a seu 

encargo a valorização e a circulação das riquezas que possuidores fracos detenham sem benefício 

para eles próprios e para os demais. Age-se, assim, para o bem de todos. (...) [A Europa] está no 

comando e no comando deve permanecer.  
Albert Sarrault, Grandeza y servidumbres coloniales Apud Hector Bruit, O imperialismo, 1987, p. 11. 

A partir do fragmento, é correto afirmar que  

a) a partilha afro-asiática da segunda metade do século XIX, liderada pela Inglaterra e França, fruto 

da expansão das relações capitalistas de produção, garantiu o controle de matérias primas 

estratégicas para a indústria e a colonização como missão civilizatória da raça branca superior.  

b) o velho imperialismo do século XVI foi produto da revolução comercial pela procura de novos 

produtos e mercados para Portugal e Espanha que, por meio do exclusivo metropolitano e do 

direito de colonização sobre os povos inferiores, validando os super lucros da exploração colonial.  

c) o novo imperialismo da primeira metade do século XIX, na África e Oceania, consequência do 

capitalismo comercial, impôs o monopólio da produção colonial, em especial, para a Grã- Bretanha 

que, de forma pacífica, defendeu o direito de colonização sobre os povos inferiores.  

d) o colonialismo do século XVI, na África e Ásia, tornou essas regiões fontes de matérias primas e 

mercados para a Europa, em especial, Alemanha e França, que por meio da guerra, submeteram 

os povos inferiores e promoveram a industrialização africana.  

e) a exploração da África e da Ásia na segunda metade do século XVII, pelas grandes potências 

industriais, foi um instrumento eficaz para a missão colonizadora daquelas áreas atrasadas e 

ampliou o domínio europeu em nome do progresso na medida em que implantou o monopólio 

comercial. 

 

 

8. A partilha da África entre os países europeus, no final do século XIX,  

a) buscou conciliar os interesses de colonizadores e colonizados, valorizando o diálogo e a 

negociação política.  

b) respeitou as divisões políticas e as diferenças étnicas então existentes no continente africano.  

c) ignorou os laços comerciais, políticos e culturais até então existentes no continente africano.  

d) privilegiou, com a atribuição de maiores áreas coloniais, os países que haviam perdido colônias 

em outras partes do mundo.  

e) afetou apenas as áreas litorâneas, sem interferir no Centro e no Sul do continente africano. 
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9. Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a corrida dos países 

europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa – do 

século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude 

estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África.  
ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012. 

O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que  

a) difundiu as teorias socialistas.  

b) acirrou as disputas territoriais.  

c) superou as crises econômicas.  

d) multiplicou os conflitos religiosos.  

e) conteve os sentimentos xenófobos. 

 

 

10. A Conferência de Berlim (1884) e a subsequente “Partilha da África” pelas potências europeias tiveram 

um papel fundamental na transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante 

agressivo, o chamado “novo imperialismo”. 

Uma das principais características desse novo imperialismo foi: 

a) o convívio pacífico entre africanos e europeus, com ampla extensão de direitos políticos e sociais 

aos primeiros, nas regiões colonizadas. 

b) o fomento ao processo de descolonização da África, iniciado na década de 1830 e encerrado na 

década de 1890, com amplo apoio das principais potências europeias. 

c) a exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de 

administração excludentes e violentas. 

d) a dominação indireta, pelas potências europeias, das regiões colonizadas, restrita somente a 10% 

de todo o território africano. 

e) a limitação do imperialismo europeu somente à África e a exclusão da Ásia e da Oceania das 

pretensões imperiais das potências em disputa. 
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Gabarito 

 

1. B 

Se apropriando das teorias evolucionistas de Charles Darwin, as potências europeias vão utilizar o 

Darwinismo Social como justificativa para o processo de expansão Imperialista. A ideia de que levariam 

o “progresso” aos povos do continente e asiático funciona como um pretexto para as motivações 

econômicas do processo.  

 

2. C 

O corretor seria o contrário. Os patrocinadores do Colonialismo foi o Estado metropolitano europeu e sua 

burguesia comercial. Já no caso do Neocolonialismo foi a burguesia financeiro-industrial. 

 

3. A 

Em um período de ascensão do capitalismo monopolista financeiro, a busca por fontes de energia, 

matéria prima e mercado consumidor era essencial para manter a produção e a lucratividade em alta. 

 

4. A 

As disputas imperialistas são entendidas com um dos pontos de tensão que levaram a eclosão da 

Primeira Guerra Mundial. 

 

5. A 

A missão civilizatória, que defendia uma Europa superior aos demais povos, justificava as reais 

pretensões econômicas das potências europeias envolvidas na corrida imperialista. 

 

6. E 

É preciso compreender o cenário atual da África levando em consideração não as consequências do 

Imperialismo para o continente, mas também  as disputas ali existentes antes da chegada do Europeu. 

 

7. A 

A motivação econômica e a justificativa ideológica tornaram possíveis a consolidação do Imperialismo. 

 

8. C 

O completo desrespeito e opressão aos traços culturais africanos e asiáticos deixou consequências 

desastrosas ao continente. 

 

9. B 

Tais disputas das potências Europeias por territórios no continente africano e asiático contribuíram para 

o cenário de tensão que vai culminar na primeira guerra mundial. 

 

10.   C  

Tais mecanismos objetivavam manter o lucro da burguesia europeia e o controle das regiões 

neocoloniais. 
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Exercícios de revisão: literatura do século XIX 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

 

1. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais 

vivo depois da Independência. (…) O Romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à 

expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam 

afirmar o particularismo, e portanto a identidade, em oposição à Metrópole (…). 

(CANDIDO, Antonio. O Romantismo no Brasil. São Paulo: Humanitas, 2004, p. 19.) 

Tendo em vista o movimento literário mencionado no trecho acima, e seu alcance na história do período, 

é correto afirmar que 

a) o nacionalismo foi impulsionado na literatura com a vinda da família real, em 1808, quando houve 

a introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os primeiros livros circularam no país. 

b) o indianismo ocupou um lugar de destaque na afirmação das identidades locais, expressando um 

viés decadentista e cético quanto à civilização nos trópicos. 

c) os autores românticos foram importantes no período por produzirem uma literatura que 

expressava aspectos da natureza, da história e das sociedades locais. 

d) a população nativa foi considerada a mais original dentro do Romantismo e, graças à atuação dos 

literatos, os indígenas passaram a ter direitos políticos que eram vetados aos negros. 

  

2. Dos Gamelas(1) um chefe destemido, 

Cioso d’alcançar renome e glória, 
Vencendo a fama, que os sertões enchia, 
Saiu primeiro a campo, armado e forte 
Guedelha(2) e ronco dos sertões imensos, 
Guerreiros mil e mil vinham trás ele, 
Cobrindo os montes e juncando as matas, 
Com pejado carcaz(3) de ervadas setas 
Tingidas d’urucu, segundo a usança 
Bárbara e fera, desgarrados gritos 
Davam no meio das canções de guerra. 
Chegou, e fez saber que era chegado 
O rei das selvas a propor combate 
Dos Timbiras ao chefe. –– “A nós só caiba, 
(Disse ele) a honra e a glória; entre nós ambos 
Decida-se a questão do esforço e brios. 
Estes, que vês, impávidos guerreiros 
São meus, que me obedecem; se me vences, 
São teus; se és o vencido, os teus me sigam: 
Aceita ou foge, que a vitória é minha.” 
 
1 - tribo indígena;  

2 - chefe de tribo; 

3 - objeto para carregar as setas. 

DIAS, Gonçalves. Os Timbiras: poema americano. Salvador: Progresso, 1956. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-exercicios-de-revisao-literatura-do-seculo-xix/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=simbolismo
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A cena de luta entre dois guerreiros, narrada logo no início de Os Timbiras, também revela uma situação 

comunicativa. A conversa entre os dois guerreiros revela: 

a) A idealização de personagens frágeis e evasivas diante do tédio. 

b) O nacionalismo condoreiro que foi a grande marca do engajamento romântico.  

c) O nacionalismo a partir da retratação fiel do passado histórico brasileiro. 

d) A reprodução de temas e heróis inspirados no comportamento dos cavaleiros medievais.  

e) O sarcasmo autodestrutivo que caracterizou o gosto romântico pelo tema da morte. 

 

Texto para as questões (3) e (4): 

Oh! Que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida,  

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras 

Debaixo dos laranjais! 
(Casimiro de Abreu) 

3. Assinale o dado linguístico que liga o trecho ao estilo romântico. 

a) Pontuação expressiva. 

b) Predominância de adjetivos. 

c) Elementos sofisticados para cenário. 

d) Verbos para exaltação do tempo presente. 

e) Pronomes possessivos garantem o egocentrismo. 

 

4. O núcleo temático desenvolvido no poema aponta para: 

a) A fuga da realidade presente para um passado idealizado. 

b) A expressão do eu poético sobre sentimentos pela mulher. 

c) A elevação da natureza como símbolo da pátria. 

d) O desejo pela morte como forma de evasão. 

e) O desconsolo decorrente das lembranças da infância. 
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5. "O vestido de Aurélia encheu a carruagem e submergiu o marido; o que lhe aparecia do semblante e do 

busto ficava inteiramente ofuscado [...]. Ninguém o via..." 

ALENCAR, José de. "Senhora". São Paulo: DCL, 2005. p. 96. (Grandes Nomes da Literatura)  

Considerando-se o personagem referido - Fernando, o marido de Aurélia -, é CORRETO afirmar que a 

passagem transcrita contém a imagem 

a) da anulação de sua individualidade, transformado que fora, como marido, em objeto ou mercadoria. 

b) da sua tomada de consciência da futilidade da sociedade, que preza sobretudo a beleza física e a 

riqueza. 

c) do ciúme exacerbado, ainda que secreto, que sente da esposa, por duvidar de que ela realmente o 

ame. 

d) do orgulho que sente da beleza deslumbrante da esposa, ressaltada nessa ocasião por seus trajes 

luxuosos. 

 

6. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato, e trincava–

a com filosófica serenidade. Eu fiz–lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas, que ele não gastou 

muito tempo em destruí-las. 

— Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, 

repartido e resumido em cada homem. Olha: a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação 

conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de Humanitas; a fome (e ele chupava 

filosoficamente a asa do frango), a fome é uma prova a que Humanitas submete a própria víscera. Mas 

eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu–se 

de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, 

cresceu, foi vendido; um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por dez ou 

doze homens, levado por velas, que oito ou dez homens teceram, sem contar a cordoalha e outras 

partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma 

multidão de esforços e lutas, executadas com o único fim de dar mate ao meu apetite. 

ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Civilização Brasiliense, 1975. 

 

A filosofia de Quincas Borba – a Humanitas – contém princípios que, conforme a explanação do 

personagem, consideram a cooperação entre as pessoas uma forma de: 

a) Lutar pelo bem da coletividade. 

b) Atender a interesses pessoais. 

c) Erradicar a desigualdade social. 

d) Minimizar as diferenças individuais. 

e) Estabelecer vínculos sociais profundos. 
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7. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, 

se concentrando e caindo em tristeza; mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo 

violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros 

acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém 

lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes 

e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos 

em torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada; eram ais convulsos, 

chorados em frenesi de amor: música feita de beijos e soluços gostosos; carícia de fera, carícia de doer, 

fazendo estalar de gozo. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 28-29 

 

No romance O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, as personagens são observadas como elementos 

coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o 

confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois 

a) destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. 

b) exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. 

c) mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. 

d) destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. 

e) atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. 

  

8. I 

Talvez sonhasse, quando a vi. Mas via 
Que, aos raios do luar iluminada, E 
Entre as estrelas trêmulas subia 
Uma infinita e cintilante escada. 
 
E eu olhava-a de baixo, olhava-a... Em cada 
Degrau, que o ouro mais límpido vestia,  
Mudo e sereno, um anjo a harpa doirada 
Ressoante de súplicas, feria... 
 
Tu, mãe sagrada! Vós também, formosas 
Ilusões! Sonhos meus! Íeis por ela 
Como um bando de sombras vaporosas. 
 
E, ó meu amor! Eu te buscava, quando 
Vi que no alto surgias, calma e bela,  
O olhar celeste para o meu baixando... 

BILAC, Olavo. Via-Láctea 
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Embora seja identificado como o principal poeta parnasiano brasileiro, Olavo Bilac, nesse soneto, 
explora um aspecto do Romantismo, o qual está explicitado na seguinte alternativa: 

a) Objetividade e racionalismo do eu-lírico. 

b) Subjetividade numa atmosfera onírica. 

c) Forte presença de elementos descritivos. 

d) Liberdade de criação e de expressão. 

e) Valorização da simplicidade, bucolismo. 

 

9. Vaso grego 

Esta, de áureos relevos, trabalhada 

De divas mãos, brilhante copa, um dia, 

Já de aos deuses servir como cansada, 

Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. 

 

Era o poeta de Teos que a suspendia 

Então e, ora repleta ora esvazada, 

A taça amiga aos dedos seus tinia 

Toda de roxas pétalas colmada. 

 

Depois... Mas o lavor da taça admira, 

Toca-a, e, do ouvido aproximando-a, às bordas 

Finas hás de lhe ouvir, canora e doce, 

 

lgnota voz, quai se da antiga lira 

Fosse a encantada música das cordas, 

Qual se essa a voz de Anacreonte fosse. 
Alberto de Oliveira. Poesias completas. In: Crítica.  

Marco Aurélio de Mello Reis. Rio de Janeiro: EDUERJ, 197. p.144. 

A partir da leitura do soneto Vaso grego, assinale a opção correta a respeito do tratamento estético 

conferido aos mitos antigos pela poética parnasiana. 

a) recorrência a temas mitológicos atraía o leitor comum e amenizava os efeitos de distanciamento 

impostos a ele pelo rebuscamento da linguagem parnasiana. 

b) Os mitos antigos são atualizados na poesia parnasiana e recebem um significado poético novo, 

que promove a ruptura efetiva com o passado e a tradição mítica. 

c) O tratamento estético dos mitos gregos na poesia parnasiana aproxima o antigo mundo 

mitológico dos problemas imediatos e concretos da vida social brasileira. 

d) A presença de elementos da arte e da mitologia gregas no soneto apresentado está de acordo 

com uma máxima do Parnasianismo: a arte pela arte. 
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10.  Últimos versos 

      Na tristeza do céu, na tristeza do mar,  

      Eu vi a lua cintilar. 

      Como seguia tranquilamente 

      Por entre nuvens divinais! 

      Seguia tranquilamente 

      Como se fora a minh´Alma,  

      Silente, 

      Calma,  

      Cheia de ais. 

      A abóboda celeste,  

       Que se reveste 

       De astros tão belos, 

       Era um país repleto de castelos. 

       E a alva lua, formosa castelã,  

       Seguia 

       Envolta num sudário alvíssimo de lã, 

       Como se fosse  

       A mais que pura Virgem Maria... 

      Lua serena, tão suave e doce,  

      Do meu eterno cismar,  

      Anda dentro de ti a mágoa imensa 

      Do meu olhar! 
GUIMARAENS, Alphonsus de. 'Melhores poemas'.  

Seleção de Alphonsus de Guimaraens Filho. São Paulo: Global, 2001. p. 161. 

 

Entre as características poéticas de Alphonsus de Guimaraens, predomina no poema apresentado 

a) O diálogo com a amada. 

b) O poema-profanação. 

c) As imagens de morte. 

d) O poema-oração. 

e) O otimismo. 
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Gabarito 

 

 

1. C  

A questão aborda uma interdisciplinaridade com a história, fazendo referência à aproximação entre o 

romantismo e a necessidade de uma ideia de identidade nacional. Dessa forma, podemos ressaltar como 

características a valorização da natureza típica brasileira e do índio, por exemplo. 

 

2. D 

A primeira geração romântica é caracterizada pela necessidade de afirmação de uma identidade nacional. 

Dessa forma, a figura do índio é reconhecida como heroica, porém, de uma maneira idealizada e inspirada 

nos cavaleiros medievais. 

 

3. A 

A subjetividade centrada no eu poético é uma das características da 2ª geração romântica, e essa 

característica é acentuada pela presença da pontuação expressiva (uso de exclamações), que revelam 

os sentimentos do eu lírico. 

 

4. A 

Uma das características da 2ª geração romântica é a fuga da realidade, assim como a idealização do 

passado/infância. Esses dois aspectos estão evidenciados no texto. Além disso, o desconsolo não se da 

por causa das lembranças da infância, na verdade, elas funcionam como consolo para ele.  

 

5. A 

Aurélia é uma personagem rica e independente. A anulação da imagem de Fernando, o marido, fica clara 

no fragmento: “ninguém o via...”. 

 

6. B 

A filosofia humanitista de Quincas Borba pode ser entendida como uma sátira ao pensamento 

positivista/determinista e à teoria de seleção natural de Darwin. Dessa forma, ironicamente, Quincas 

defende que o mais forte, esperto e rico é aquele que domina. Essa ironia fica evidente ao fim do 

fragmento e mostra que todo o esforço dos demais serviu para colocar o frango na mesa dele. 

 

7. C 

No trecho “Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela 

gente despertasse logo” há uma elevação da música brasileira sobre a portuguesa, também corroborada 

pela visão determinista da época, pois o texto descreve que as canções incitavam nas personagens os 

ardor, a transformação a partir das músicas e da dança.  

 

8. B 

Ao contrário da poesia parnasiana, em que a objetividade e a descrição são predominantes e a forma é a 

principal preocupação do poeta, nesse soneto é possível perceber aspectos romanticos ligados, 

principalemente, à subjetividade do eu lírico e ao ambiente onírico (relacionado ao sonho), bastante 

comum nos poemas românticos. 
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9. D 

A presenta de elementos artísticos e da mitologia grega corresponde à principal característica da poesia 

parnasiana: “arte pela arte”, além de o próprio Parnasianismo retomar características formais da 

Antiguidade Clássica. 

 

10. C 

O culto à morte é uma das características marcantes do Simbolismo e é a que se encontra em maior 

evidência, simbolicamente, no soneto apresentado na questão.  
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Simbolismo de Portugal: Camilo Pessanha e exercícios de 

aprofundamento 

 

Resumo 

 

Intimamente ligado ao estado de depressão generalizada que tomou conta do povo lusitano durante 

a crise da monarquia, o Simbolismo levanta na literatura portuguesa um contraponto a outras tendências 

literárias crescentes do período, notadamente o realismo e o parnasianismo, e incorpora temáticas 

específica em sua poesia. Com a publicação da revista Oaristos, em 1890, tem início oficialmente o 

simbolismo português. No entanto, em revistas acadêmicas como Os Insubimissose Boêmia nova, o 

movimento vinha ganhando forças há algum tempo e levando a Portugal as tendências simbolistas da 

França. 

 As características do simbolismo português não diferem muito daquelas dos simbolismos francês 

e brasileiro. Há uma rejeição ao racionalismo, ao materialismo e ao cientificismo em voga na época e uma 

busca por respostas mais místicas para as manifestações da realidade, envolvendo até mesmo temáticas 

religiosas e um desejo de sublimação. Por tudo isso, o eu acaba se sobressaindo e a subjetividade ganha 

espaço nos poemas. 

Quanto aos aspectos formais, vemos na poesia simbolista uma tendência ao uso de assonância e 

aliteração como forma de valorizar a musicalidade dos versos. A linguagem fluida acaba valorizada pelo 

mesmo motivo. 

O simbolismo em Portugal começa a perder forças com a proclamação da república e tem seu fim 

oficial em meio à Primeira Guerra Mundial, quando o modernismo teve início. 

 

Principais nomes do simbolismo português: 
Camilo Pessanha 

Considerado o melhor poeta do simbolismo português, é autor de Clepsidra, livro em que expressa seu 

pessimismo característico do movimento simbolista. 

Veja abaixo poemas do autor: 
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MADALENA 
Ó Madalena, ó cabelos de rastos,  
Lírio poluído, branca flor inútil...  
Meu coração, velha moeda fútil,  
E sem relevo, os caracteres gastos, 
 
De resignar-se torpemente dúctil...  
Desespero, nudez de seios castos,  
Quem também fosse, ó cabelos de rastos,  
Ensangüentado, enxovalhado, inútil, 
 
Dentro do peito, abominável cômico!  
Morrer tranqüilo, o fastio da cama...  
Ó redenção do mármore anatômico, 
 
Amargura, nudez de seios castos!...  
Sangrar, poluir-se, ir de rastos na lama,  
Ó Madalena, ó cabelos de rastos!  
 

 
POEMA FINAL 
 

Ó cores virtuais que jazeis subterrâneas, 
_ Fulgurações azuis, vermelhos de hemoptise, 
Represados clarões, cromáticas vesânias, 
No limbo onde esperais a luz que vos batize, 
As pálpebras cerrai, ansiosas não veleis. 
 

Abortos que pendeis as frontes cor de cidra, 
Tão graves de cismar, nos bocais dos museus, 
E escutando o correr da água na clepsidra, 
Vagamente sorris, resignados e ateus, 
 

Cessai de cogitar, o abismo não sondeis. 
 

Gemebundo arrulhar dos sonhos não sonhados, 
Que toda a noite errais, doces almas penando, 
E as asas lacerais na aresta dos telhados, 
E no vento expirais em um queixume brando, 
 

Adormecei. Não suspireis. Não respireis.  
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CAMINHO 
 
Tenho sonhos cruéis; n'alma doente 
Sinto um vago receio prematuro. 
Vou a medo na aresta do futuro, 
Embebido em saudades do presente... 
 
Saudades desta dor que em vão procuro 
Do peito afugentar bem rudemente, 
Devendo, ao desmaiar sobre o poente, 
Cobrir-me o coração dum véu escuro!... 
 
Porque a dor, esta falta d´harmonia, 
Toda a luz desgrenhada que alumia 
As almas doidamente, o céu d'agora, 
 
Sem ela o coração é quase nada: 
Um sol onde expirasse a madrugada, 
Porque é só madrugada quando chora.  
 
Temos, nesses poemas publicados em Clepsidra, algumas características clássicas do simbolismo: a 
religiosidade/misticismo, imagens sombrias e pessimismo.  
  

 
 
Antônio Nobre 
É extremamente pessimista e egocêntrico em sua poesia. Sua principal obra é Torres, em que apresenta um 
culto sebastianista (de crença no retorno do desaparecido D. Sebastião, rei de Portugal) e uma visão 
saudosista do passado português. 
 

POVEIRO 

Poveirinhos! meus velhos pescadores!  
Na Agoa quizera com vocês morar:  
Trazer o lindo gorro de trez cores,  
Mestre da lancha Deixem-nos passar!  
 

Far-me-ia outro, que os vossos interiores  
De ha tantos tempos, devem já estar  
Calafetados pelo breu das dores,  
Como esses pongos em que andaes no mar!  
 

Ó meu Pae, não ser eu dos poveirinhos!  
Não seres tu, para eu o ser, poveiro,  
Mail-Irmão do «Senhor de Mattozinhos»!  
 

No alto mar, ás trovoadas, entre gritos,  
Promettermos, si o barco fôriintieiro,  
Nossa bela á Sinhora dos Afflictos!  
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Eugênio de Castro 
Autor de Oaristos, obra com inovações rítmicas e temáticas. Seus poemas são pessimistas, tematizando 
notadamente paixões fatais/necrofilia. 

 
 

AMOR VERDADEIRO 
 

Tua frieza aumenta o meu desejo:  
fecho os meus olhos para te esquecer,  
mas quanto mais procuro não te ver,  
quanto mais fecho os olhos mais te vejo.  
 

Humildemente atrás de ti rastejo,  
humildemente, sem te convencer,  
enquanto sinto para mim crescer  
dos teus desdéns o frígido cortejo.  
 

Sei que jamais hei de possuir-te, sei  
que outro feliz, ditoso como um rei  
enlaçará teu virgem corpo em flor.  
 

Meu coração no entanto não se cansa:  
amam metade os que amam com espr'ança,  
amar sem espr'ança é o verdadeiro amor.  
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Exercícios 

 

1. Considere os versos que seguem.  
 

Chorai, arcadas  
Do violoncelo!  
Convulsionadas  
Pontes aladas  
De pesadelo …  
Trêmulos astros… 
 Solidões lacustres…  
— Lemes e mastros…  
E os alabastros  
Dos balaústres!  

Camilo Pessanha 

 
Indique a alternativa correta.  

a) Valoriza recursos estilísticos como o ritmo e a sonoridade, características da poesia simbolista.  

b) Retoma da poesia palaciana a redondilha maior, os versos brancos e a estrutura paralelística.  

c) Apresenta nítida influência da poesia Modernista, por causa da presença de versos curtos e da 

temática onírica.  

d) Reforça a ideia do sofrimento amoroso, de nítida influência romântica.  

e) Verificam-se características típicas do estilo neoclássico com a presença de linguagem 

rebuscada.  

 
 

O texto seguinte é referente às questões 2 e 3 
 
Ó Virgens que passais, ao Sol-poente,                                                                                               
Pelas estradas ermas, a cantar!                                                                                                                
Eu quero ouvir uma canção ardente,                                                                                                   
Que me transporte ao meu perdido  Lar.                                                                                                        
Cantai-me, nessa voz onipotente,                                                                                                            
O Sol que tomba, aureolando o Mar,                                                                                                         
A fartura da seara reluzente,                                                                                                                     
O vinho, a Graça, a formosura, o luar!                                                                                                     
Cantai! cantai as límpidas cantigas!                                                                                                       
Das ruínas do meu Lar desterrai                                                                                                              
Todas aquelas ilusões antigas                                                                                                                         
Que eu vi morrer num sonho, como um ai…                                                                                                
Ó suaves e frescas raparigas,                                                                                                                      
Adormecei-me nessa voz… Cantai! 

NOBRE, Antônio. In: MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através dos textos. 29 ed. São Paulo: Cultrix,1997. 

 
 

2.  
a) Qual é o efeito que a canção produz no eu lírico? 

b) Uma das características do simbolismo é um gosto pelo abstrato, pelo impalpável. Que recurso 

gráfico empregado no poema contribui para a produção desse efeito? 
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3.  
a) O que o eu lírico pede para as Virgens cantarem em sua canção? 

b) Além de expressar o desejo por uma canção, o poema em si também apresenta certa 
musicalidade. Transcreva um verso em que essa musicalidade seja evidente e nomeie o recurso 
sonoro empregado. 

 
 

4. "Só, incessante, um som de flauta chora, 

Viúva, grácil, na escuridão tranqüila, 

– Perdida voz que de entre as mais se exila, 

– Festões de som dissimulando a hora." 

 
Os versos acima são marcados pela presença _____________ e pela predominância de imagens 

auditivas, o que nos sugere a sua inclusão na estética _____________ . 

Assinale a alternativa que completa os espaços. 

a) da comparação/romântica. 

b) da aliteração/simbolista 

c) do paralelismo/trovadoresca 

d) de antítese/barroca 

e) do polissíndeto/modernista 

 
 

5. Assinale a alternativa que não se refere ao Simbolismo. 

a) Na busca de uma linguagem exótica, colorida, musical, os autores não resistem, muitas vezes, à 

ideia de criar novos termos. 

b) Ocorre grande interesse pelo individual e pelo metafísico. 

c) Há assuntos relacionados ao espiritual, místico, religioso. 

d) Nota-se o emprego constante de aliterações e assonâncias. 

e) Busca-se uma poesia formalmente perfeita, impassível e universalizante. 

 
 

6. Só, incessante, um som de flauta chora,  
Viúva, grácil, na escuridão tranqüila, —  

Perdida voz que de entre as mais se exila.  

— Festões de som dissimulando a hora. 

 

Trata-se de um texto em que a musicalidade se revela antes que seu significado. A que se deve essa 

evidência musical e essa dificuldade semântica? 
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Texto para as questões 7, 8 e 9: 

 

Arte poética 
 
A Música antes de 

tudo,                                                                                                                                                                   

E para isso prefere o 

Ímpar                                                                                                                                                     

 Mais vago e mais solúvel no 

ar,                                                                                                                                                  

Sem nada nele que pese ou que 

pouse                                                                                                                                           

Ê preciso também que não 

vás                                                                                                                                                 

Escolher tuas palavras sem alguma 

ambiguidade:                                                                                                                  

Não há nada mais caro do que a canção 

cinzenta                                                                                                               

Onde o Indeciso ao Preciso se 

une.                                                                                                                                         

Toma a eloquência e torce-lhe o 

pescoço!                                                                                                                             

Farás muito bem, com um pouco de 

energia,                                                                                                                            

Em tornar a Rima mais 

sensata.                                                                                                                                                  

Se não a vigiarmos, até onde ela 

irá?                                                                                                                                           

Oh, o que dizer dos danos da 

Rima?                                                                                                                                         

Que criança surda ou que negro 

louco                                                                                                                                

Forjou-nos essa joia de um 

vintém                                                                                                                                               

Que soa oca e falsa sob a lima? 

VERLAINE, Paul. In: GOMES, Álvaro Cardoso. A estética simbolista: textos doutrinários comentados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. (Fragmento). 

 

7. Na primeira estrofe, há referência a duas das principais características do simbolismo. Quais são elas?  
                                 
                                                                                                                   

8. Explique o sentido da expressão “canção cinzenta” (segunda estrofe), tendo em vista o contexto do 
simbolismo.     
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9. O poema afirma, na segunda estrofe, que a poesia deve ser o lugar em que o indeciso se une ao 
Preciso. Em que espaço pode se situar a precisão da poesia simbolista? 
 
 

10. "Ah! plangentes violões dormentes, mornos, 
Soluços ao luar, choros ao vento... 

Tristes perfis, os mais vagos contornos, 

Bocas murmurejantes de lamento. 

 

Sutis palpitações à luz da lua. 

Anseio dos momentos mais saudosos, 

Quando lá choram na deserta rua 

As cordas vivas dos violões chorosos. 

 

Quando os sons dos violões vão soluçando, 

Quando os sons dos violões nas cordas gemem, 

E vão dilacerando e deliciando, 

Rasgando as almas que nas sombras tremem. 

 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas." 

 

As estrofes anteriores, claramente representativas do_________ , não apresentam _______. 

Assinale a alternativa que completa corretamente AS DUAS lacunas anteriores. 

a) Romantismo - sinestesia 

b) Simbolismo - aliterações e assonâncias 

c) Romantismo - musicalidade 

d) Parnasianismo - metáforas e metonímias 

e) Simbolismo - versos brancos e livres 
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Gabarito 

 

1. A 
O esquema de rimas e a prevalência de aliterações (repetição do sem do “r”, por exemplo) revelam uma 
preocupação especial com a musicalidade do verso. Tal preocupação é marca do simbolismo. 

 
2.  

a) Ele pode ser transportado a seu “perdido lar”, pela imaginação. 

b) O uso das maiúsculas alegorizantes (Virgens, sol, lar, mar…), que mostram que a referência não é à 

coisa em si, mas ao seu conceito genérico. 

 
3.  

a) O sol, o campo, o vinho, a Graça, a formosura e o luar. 
b) “Das ruínas do meu lar desterrai”. Nota-se a aliteração (r) e a assonância (a). 

 

 
4. B 

A aliteração aparece nas repetições de sons consonantais ao longo do poema (principalmente os sons 

de “s”) e se mostra como um dos principais recursos para o alcance de uma musicalidade grande em 

um poema – busca esta típica dos poetas simbolistas.   
 

5. E 

A poesia simbolista tende a ser o oposto de racional e universalizante: ela busca privilegiar o sentido à 

reflexão e o particular ao universal.  

 

6. Sendo tipicamente simbolista, o poema insinua sem muita clareza uma espécie de harmonia imitativa, 

procurando instaurar, pelos vocábulos, o som de uma flauta, que soa solitariamente na escuridão da 

noite. O poeta sugere um cenário escuro e impreciso, no qual se destaca o som (= voz) do instrumento, 

tratado metaforicamente como “viúva” (solitária), “perdida voz” (isolada), “festões de som” (guirlanda 

ou ramalhete de som = sinestesia). 

 

7. A apreciação do poder sugestivo da música e o gosto pelas coisas vagas.                                                      

 

8. O termo “canção cinzenta” sugere uma poesia mais vaga e imprecisa, porque o cinza é um tom entre o 

branco e o preto. Assim como a cor, a poesia não deve nomear nada com clareza ou objetividade: deve 

situar-se entre “o indeciso e o Preciso”.                                                                                      

 

9. A poesia simbolista caracteriza-se por tratar de temas subjetivos em uma linguagem rebuscada, ou 

seja, o rigor formal não é abandonado, e essa precisão é trabalhada no poema. 

 

10. B 

A repetição dos sons de “V” no poema denota a assonância, figura que privilegia a musicalidade, típica 

da poética simbolista. 
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Esfera 

 

Resumo 

 

Esfera 

Esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica fechada e que tem todos os seus pontos à 

mesma distância de um ponto em seu interior. 

 

 

 

Área da superfície esférica: 

Seja uma esfera de centro O e raio R. A área da superfície esférica é dada pela fórmula: 

4 ²esfS R=
  

 

Volume de uma esfera: 

Como Arquimedes deduziu a fórmula da esfera? 

Arquimedes pegou um cilindro de raio r e encheu-o de líquido. Colocou um recipiente por baixo do cilindro 

e, em seguida colocou dentro do cilindro uma esfera de raio r. Ao fazê-lo o líquido que estava dentro do cilindro 

transbordou para o recipiente. Deitou fora o líquido que sobrou (dentro do cilindro) e colocou o líquido do 

recipiente novamente dentro do cilindro verificou assim que o líquido da esfera ocupava 2/3 do cilindro: 

 

22 2 2 4 ³
2

3 3 3 3
esfera cilindro b

r
V V A h r r


= =   =   =
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Logo: 

4 ³

3
esf

R
V


=

 

 

 

Secção em uma esfera: 

Toda seção plana de uma esfera é um círculo. Sendo R o raio da esfera, d a distância do plano secante 

ao centro e r o raio da seção, observe: 

                  

Assim, pelo triângulo pitagórico, temos que: 

² ² ²R d r= +  

 

Calota esférica 

Se cortarmos a esfera por um plano que não contém seu centro, as superfícies formadas se 

chamarão de calotas esféricas. 

 

A área da calota esférica é dada pela fórmula S 2calota r h=   

O volume da calota esférica é dado pela fórmula ( ) ( )
2

2 2V 3 3
6 3

calota

h h
r h R h

 
= + = −  
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Fuso e cunha esférica 

O fuso esférico é uma parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de 

um ângulo   em torno de seu eixo: 

 

Já a cunha esférica é a parte da esfera que se obtém ao girar um semicírculo em torno de seu eixo de um 

ângulo  . A área e o volume do fuso esférico e da cunha esférica, respectivamente, podem ser obtidos por 

uma regra de três simples: 

2360   4

  S fuso

r



 − − − −

− − − − − −
     e     

34
360   

3

  Vcunha

r



 −−−−

−−−−−−

 

Assim, chegamos nas fórmulas: 

3

V
270

cunha

r 
=      e     

2

S
90

fuso

r 
=  

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-esfera/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-espacial
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Exercícios 

 

1. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro 

medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica 

do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o 

melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte seja de 

pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão 

afixados os doces. 

 
 
Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura h, em 

centímetro, igual a 

a) 5 - √91/2 

b) 10 - √91 

c) 1 

d) 4 

e) 5 
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2. Oscar Niemayer é um arquiteto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura 

moderna internacional. Ele contribuiu, através de uma doação de um croqui, para a construção do 

planetário da UFSM, um marco arquitetônico importante da cidade de Santa Maria. 

 

Suponha que a cobertura da construção seja uma semiesfera de 28 m de diâmetro, vazada por 12 

partes iguais, as quais são aproximadas por semicírculos de raio 3 m. Sabendo que uma lata de tinta é 

suficiente para pintar 39 m2 de área, qual a quantidade mínima de latas de tinta necessária para pintar 

toda a cobertura do planetário? (Use π = 3)  

a) 20.  

b) 26.  

c) 40.  

d) 52.  

e) 60. 

 

 

3. A tira seguinte mostra o Cebolinha tentando levantar um haltere, que é um aparelho feito de ferro, 

composto de duas esferas acopladas a um bastão cilíndrico. 

 

Suponha que cada esfera tenha 10,5cm de diâmetro e que o bastão tenha 50cm de comprimento e 

diâmetro da base medindo 1,4cm. Se a densidade do ferro é 7,8g/cm³, quantos quilogramas, 

aproximadamente, o Cebolinha tentava levantar? (Use: π = 22/7) 

a) 8 

b) 16 

c) 15 

d) 12 

e) 10 



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

4. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato 

de um hemisfério (Figura 1), porém um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses 

recipientes. 

Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone (Figura 2). No 

entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. 

 

Sabendo que a taça com o formato de hemisfério e servida completamente cheia, a altura do volume 

de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de 

a) 1,33.     

b) 6,00.     

c) 12,00.    

d) 56,52.     

e) 113,04.    
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5. Na fotografia abaixo, observam-se duas bolhas de sabão unidas. 

 

Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, 

conforme ilustra o esquema: 

 

Considere duas bolhas de sabão esféricas, de mesmo raio R, unidas de tal modo que a distância entre 

seus centros A e B é igual ao raio R. 

A parede de contato dessas bolhas é um círculo cuja área tem a seguinte medida: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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6. Um fabricante de brinquedos recebeu o projeto de uma caixa que deverá conter cinco pequenos sólidos, 

colocados na caixa por uma abertura em sua tampa. A figura representa a planificação da caixa, com 

as medidas dadas em centímetros. 

 

Os sólidos são fabricados nas formas de  

I. um cone reto de altura 1cm e raio da base 1,5cm.  

II. um cubo de aresta 2cm.  

III. uma esfera de raio 1,5cm.  

IV. um paralelepípedo retangular reto, de dimensões 2cm, 3cm e 4cm.  

V. um cilindro reto de altura 3cm e raio da base 1cm. 
 
O fabricante não aceitou o projeto, pois percebeu que, pela abertura dessa caixa, só poderia colocar os 

sólidos dos tipos  

a) I, II e III.  

b) I, II e V.  

c) I, II, IV e V.  

d) II, III, IV e V. 

e) III, IV e V. 

 
 

7. Derretendo uma peça maciça de ouro de forma esférica, quantas peças da mesma forma se pode 

confeccionar com este ouro, se o raio das novas peças é um terço do raio da anterior? Admita que não 

houve perda de ouro durante o derretimento.  

a) 3  

b) 9  

c) 18  

d) 21  

e) 27  
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8. Um frasco de perfume de forma esférica, com raio de 4 cm, contém perfume em 1/4 de seu volume 

total. Se uma pessoa utilizar, todos os dias, 2 mL, do perfume, das alternativas abaixo, a que indicará o 

maior período de tempo de duração do perfume será: (considere π = 3) 

a) 16 dias           

b) 32 dias              

c) 26 dias          

d) 54 dias            

e) 43 dias 

 

 

9. Tem-se um recipiente cilíndrico, de 3 cm de raio, com água. Se mergulharmos inteiramente uma bolinha 

nesse recipiente, o nível da água sobe cerca de 1,2 cm. Sabe-se então, que o raio da bolinha, 

desprezando-se as casas decimais, vale: 

a) 1 cm 

b) 1,5 cm 

c) 2 cm 

d) 2,5 cm 

e) 3cm 

 

 

10. Na figura estão representados três sólidos de mesma altura h - um cilindro, uma semi-esfera e um 
prisma - cujos volumes são V1, V2‚ e V3, respectivamente.  

 

A relação entre V1, V2‚ e V3 é:  

a) V3 < V2 < V1  

b) V2 < V3 < V1  

c) V1 < V2 < V3  

d) V3 < V1 < V2  

e) V2 < V1 < V3 
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Gabarito 

 

1. C 

Observando o triângulo pitagórico OAB, temos 4OA = . 

Logo, h + 4 = 5.      
h = 1. 

 

2. B 

Observe: 

 

 

 
 

3. E 

O volume de cada esfera é 

2
4 10,5

606,37 cm³
3 2

 

 
 

 e o volume do bastão é 

2
1,4

. .50 77,00 cm³
2


 

 
 

. Assim o haltere tem volume igual a 606,37 ⋅ 2 + 77,00 = 1 289,74 cm³ e que 

corresponde a 1 289,74 ⋅ 7,8 ≅ 10 kg . 

 

4. B 

Sendo o volume E de uma semiesfera igual a e o volume C de um cone igual a, e tendo os noivos solicitado 

que ambos os formatos de taça tenham o mesmo volume, tem-se: 
4 ³ ²

6 3

R R 
=   

Substituindo na equação os dados fornecidos pela questão, obtém-se h = 6 cm. 

 

5. C 

Considerando um ponto C pertencente à circunferência de contato das duas bolhas, têm-se 

AB AC BC R= = =  e o triângulo equilátero ABC. 

 

2 
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Prolongando-se a altura relativa ao vértice C até o ponto D da mesma circunferência, tem-se o diâmetro 

CD do círculo de contato. O raio X desse círculo corresponde à altura do triângulo equilátero ABC. 

 

 

Assim, 
3

2

R
x =  . 

Portanto, a área do círculo é 

2

3 3 ²
. ²

2 4

R R
S x


 

 
= = =  

 
 

 

6. C 

A caixa tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões: 15cm x 10cm x 5cm. A abertura 

em sua tampa é um retângulo de dimensões 3cm x 2cm. 

 

Assim, dos sólidos que são fabricados, só não passa por essa abertura a esfera de raio 1,5cm (sólido III).  

 

7. E 

Primeiro, calculamos o volume da esfera maior e depois calculamos o volume da esfera menor: 

3

4
³

3

4 4 ³

3 3 3 27

Por fim, dividimos uma pela outra:

4
³

3 27
4 ³

3 27

maior

menor maior

maior

menor

V R

R R
V V

R
V

RV



 





=

 
= = = 

 

= =
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8. B 

Volume da esfera total = 
4

³
3

R   

Volume da esfera total = 
4.3.4³

3
  = 4 x 64 = 256 ml 

 

64 mL
4

totalV
=   

 

Por fim, fazemos regra de 3: 

1 dia --- 2 ml 

  x    --- 64 ml 

 x = 32 dias 

 

9. C 

Temos que o o volume da esfera é justamente o desnível da água, ou seja: 

4 ³
3²(1, 2)

3
esfera

R
V


= =

  

Resolvendo a equação, temos que R ≈ 2. 

 

10. E 

Observe: 

² ³

4 ³

6

(2 )(2 )( ) 4 ² 4 ³

Assim, V3 > V1 > V2, ou V2 < V1 < V3

cilindro

semiesfera

paralelepípedo

V r h r

r
V

V r r h r h r

 



= =

=

= = =
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Planificação de sólidos 

 

Resumo 

 

Planificação de Sólidos 

A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície 

em um plano, ou seja, em duas dimensões. Existem diversos usos para essas planificações, como, por 

exemplo, auxílio no cálculo da área do sólido. 

Veremos as planificações mais comuns! 

 

Prismas 

A figura abaixo representa um prisma triangular. 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/os-solidos-platao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/dimensoes-espaco.htm
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Cilindros 
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Pirâmides 

Planificação de uma pirâmide de base triangular: 
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Cones 
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Planificação dos sólidos de Platão 

 

 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-planificacao-de-solidos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=geometria-espacial
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Exercícios 

 

1. Se dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas das figuras a seguir, obteremos três modelos de 

figuras espaciais cujos nomes são:  

 

a) tetraedro, octaedro e hexaedro. 

b) paralelepípedo, tetraedro e octaedro.  

c) octaedro, prisma e hexaedro.  

d) pirâmide, tetraedro e hexaedro.  

e) pirâmide pentagonal, prisma pentagonal e hexaedro. 

 

 

2. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As 

embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. 

 

Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas?  

a) 10  

b) 12  

c) 14  

d) 15  

e) 16 
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3. Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro que embarcar em 

voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a soma das dimensões da bagagem 

(altura + comprimento + largura) não pode ser superior a 115 cm.   

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. 

 

O maior valor possível para x em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos padrões 

permitidos pela Anac é  

a) 25    

b) 33    

c) 42    

d) 45    

e) 49 

 
 

4. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido 

externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, 

para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de 

maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. 

Qual deverá ser a forma do adesivo?  

a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 
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5. Ronaldo brincava distraído com dois dados distintos que planificados ficavam da seguinte forma: 

 

Marcelo, seu primo, observava e imaginava quais seriam as possíveis somas dos resultados dos dois 

dados, se esses, quando lançados sobre a mesa, ficassem apoiados sobre as suas faces sem 

numeração. 

O resultado da observação de Marcelo corresponde a 

a) 3, 4, 6 e 8. 

b) 3, 4, 8 e 10. 

c) 4, 5 e 10. 

d) 4, 6 e 8. 

e) 3, 6, 7 e 9. 
 
 

6. Uma empresa necessita colorir parte de suas embalagens, com formato de caixas cúbicas, para que 

possa colocar produtos diferentes em caixas distintas pela cor, utilizando para isso um recipiente com 

tinta, conforme Figura 1. Nesse recipiente, mergulhou-se um cubo branco, tal como se ilustra na Figura 

2. Desta forma, a parte do cubo que ficou submersa adquiriu a cor da tinta. 

 

Qual é a planificação desse cubo após submerso? 

a)  
c)  

e)  

b)  d)  
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7. Corta-se um cubo ABCDEFGH por um plano ortogonal às faces ABCD e EFGH que contém os pontos 

médios I e J das arestas CD e BC e elimina-se, em seguida, o prisma IJCLKG, obtendo-se o 

prisma ABJIDEFKLH. 

 
 
A planificação da superfície do prisma resultante ABJIDEFKLH corresponde à figura 

a)  

c)  e)  

b)  

d)  
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8. Em uma aula de matemática, a professora propôs que os alunos construíssem um cubo a partir da 

planificação em uma folha de papel, representada na figura a seguir 

 

Após a construção do cubo, apoiou-se sobre a mesa a face com a letra M. 
As faces paralelas deste cubo são representadas pelos pares de letras 

a) E-N, E-M e B-R. 

b) B-N, E-E e M-R. 

c) E-M, B-N e E-R. 

d) B-E, E-R e M-N. 

e) E-N, B-M e E-R. 

 

 

9. As figuras abaixo representam um octaedro regular e uma de suas planificações.  

 

Aos vértices A, B, E, F do octaedro correspondem, respectivamente, os pontos a, b, e, f da planificação. 

Ao vértice D do octaedro correspondem, na planificação, os pontos:  

a) m, n, p  

b) n, p, q  

c) p, q, r  

d) q, r, s  

e) r, s, m 
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10. A figura abaixo representa a planificação de um poliedro P:  

 

Avalie as afirmações I, II e III sobre o poliedro representado pela planificação:  

I. O número de arestas do poliedro P corresponde a uma vez e meia o número de vértices.  

II. O poliedro P tem, pelo menos, duas faces paralelas.  

III. O poliedro P pode ser classificado como pentágono.  

Contém uma afirmação verdadeira:  

a) apenas II.  

b) apenas I e II.  

c) apenas I e III.  

d) apenas II e III.  

e) I, II e III. 
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Gabarito 

 

1. E 

A primeira figura é uma pirâmide, pois todas as faces laterais apresentam um vértice em comum. 
A segunda figura é um prisma, pois apresenta duas faces iguais e paralelas, pentágonos. 
A terceira figura é um hexaedro, também chamado de cubo. 
 

2. D 

 

 

3. E 

Analisando a planificação da figura, temos que o contorno não pode ser maior do que 115, assim: 
x + 42 + 24 ≤ 115 
x ≤ 49 
Dessa maneira, o valor máximo de x é 49 cm. 

 

4. E 
Temos um cone formado com as informações dadas no enunciado onde temos um tronco de um cone 
formado. Quando planificamos esse tronco de cone, a área dessa superfície lateral forma a figura da 
alternativa da letra E. 

 

5. D 

Observando a planificação dos dados, percebemos que no dado mais a esquerda, as faces opostas aos 
lado sem numeração são as faces 1 e 3. Já no dado mais a direita, as faces opostas aos lado sem 
numeração são as faces 5 e 3. Assim, fazendo a soma dos resultados possíveis, encontramos 4, 6 ou 8. 

 

6. C 

 

 

7. E 

 

 

8. C 
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9. D 

 

 

10. B 
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Crase: casos particulares 

 

Resumo 

 

Existem casos que merecem bastante atenção em relação ao uso da crase. Vamos conferi-los?  

 

Locuções adverbiais femininas 

Ex.: Às vezes, ela me liga. 

Ex.: À noite, ele vem me visitar. 

 

Casos em que o uso da crase é facultativo 

a) Diante de nomes próprios femininos 

Ex.: Dei o presente a Gabriela. (“a” = preposição) ou Dei o presente à Gabriela. 

 

b) Depois da preposição “até” 

Ex.: Vou até a praia. (“a” = preposição) ou Vou até à praia.  

 

c) Diante de pronome possessivo 

Ex.: Cedi a vez a minha amiga. (“a” = preposição) ou Cedi a vez à minha amiga. 

 

Antes de pronomes demonstrativos – Não há crase antes dos pronomes demonstrativos, exceto diante de 

“aquela”, “aquele” e “aquilo”. 

Ex.: Dei o lugar àquele menino.  

Ex.: Dei o lugar a essa menina. 

 

IV. Casos em que há omissão (elipse) de um termo feminino 

Ex.: As jogadas de Adriano Imperador eram iguais às de Pelé. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-crase-casos-particulares/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=crase
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Exercícios 

 

1.  

 

O uso da crase está condicionado a diversas regras. Aprendê-las é muito importante para o emprego 

correto do acento grave (`).  

Quais palavras preenchem adequadamente as lacunas indicadas na tirinha? 

a) há – às – há 

b) à – às – a 

c) a – as – à 

d) a – as – a 

 
 

2. Leia a tirinha.  
 

 
 

A interpretação do humor da tirinha se dá, em partes, pelo entendimento do funcionamento da crase 

utilizada no segundo quadrinho.  

Assinale a alternativa em que há a explicação correta para esse caso específico do uso da crase.  

a) O verbo “chegar” estabelece, no segundo quadrinho, regência com a preposição “a”, a qual se 

aglutina com o artigo que sucede o verbo.  

b) O uso da crase é opcional, pois a regência nominal do substantivo “primavera” determina o uso do 

artigo “a”.  

c) Sempre que o verbo “chegar” estiver conjugado na primeira pessoa do singular haverá a crase.  
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d) O uso da crase é facultativo, uma vez que sucede uma locução prepositiva.  

e) Antes de pronomes possessivos femininos o uso da crase é obrigatório. 

 
 

3.  

 

Em “eu também não obedecia à minha mãe”, analise a questão que melhor justifique o emprego da 

crase: 

a) Antes de pronomes possessivos masculinos há o uso obrigatório da crase. 

b) O uso é opcional, pois geralmente o acento indicador da existência de crase é facultativo antes de 

pronomes possessivos femininos. 

c) Para saber se há crase antes do pronome possessivo feminino, basta substituí-lo por um pronome 

possessivo masculino: se no masculino aparecer ao ou aos, então não haverá no feminino. 

d) A crase nunca deverá ser empregada antes de pronomes possessivos femininos. 

 

 

4. Indique a forma que não será utilizada para completar a frase seguinte: 

“Maria pediu ____ psicóloga que ____ ajudasse ____ resolver o problema que ____ muito ____ afligia.”. 

a) Pronome pessoal feminino (a). 

b) Contração da preposição “a” e do artigo feminino “a”. 

c) Artigo feminino “a”. 

d) Preposição “a”. 

e) Verbo “haver” indicando tempo “há”. 
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5. Menino de 7 anos escreve livro para ajudar amigo doente 

Um menino norte-americano, de 7 anos, escreveu um livro para arrecadar fundos e ajudar o melhor 

amigo, que sofre de uma doença rara. Dylan Siegel aceitou o desafio de se tornar um autor após 

descobrir que a família de Jonah Pournazarian, de 8 anos, não teria condições financeiras de bancar o 

tratamento do jovem. Com auxílio de familiares e amigos, eles começaram uma campanha na internet 

para vender a primeira publicação de Dylan e já arrecadaram pouco mais de R$88 mil.  

Jonah é portador de glicogenose, uma doença rara e incurável, que reduz o armazenamento do 

glicogênio no organismo. Assim, o jovem sofre com constantes quedas no nível de açúcar no sangue. 

O tratamento da doença custa caro e, por isso, Dylan decidiu escrever “Chocolate Bar” (Barra de 

Chocolate) e colocá-lo à venda para juntar dinheiro e dá-lo a fundações de pesquisa sobre a doença. 

Sua esperança é que uma cura seja encontrada para o problema do companheiro. (...) 

Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/mundo/menino-de-7-anos-escreve-livro-paraajudar-amigo-doente-junta-

quase-90-mil-10139440.html#ixzz4dhkqpl6p. 25/09/2013. 

Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para o uso do acento indicativo da crase no 

fragmento em negrito no texto: 

a) Locução adverbial feminina. 

b) Locução prepositiva. 

c) Locução conjuntiva. 

d) Emprego do pronome pessoa. 

e) Emprego de verbo. 

 

 

6. Considerando o emprego do acento grave indicativo da crase, assinale (V) para as frases que estão de 

acordo com a norma-padrão da língua e (F) para aquelas que não estão.  

(   ) Mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir à pé. 

(   ) Às vezes, Ana recorria às recomendações da mãe.  

(   ) Sempre sai para o trabalho às sete horas.  

(   ) Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. 

(   ) Raquel foi à cidade enquanto o marido foi à praia. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA das respostas, de cima para baixo. 

a) F – V – V – V – V.  

b) V – V – F – V – F. 

c) F – V – F – V – V. 

d) V – F – F – F – F. 

e) F – F – V – V – V. 
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7. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave, indicador de crase, está correto.  

a) Peça desculpas à seu mestre.  

b) Atribuiu o insucesso à má sorte.  

c) Quando a festa acabou, voltamos à casa felizes.  

d) Daqui à quatro meses muita coisa terá mudado.  

 

 

8. Na frase “tende a satisfazer as exigências do mercado”, substituindo-se “satisfazer” por “satisfação”, 

tem-se a forma correta: 

a) tende à satisfação as exigências do mercado. 

b) tende a satisfação das exigências do mercado. 

c) tende a satisfação das exigências ao mercado. 

d) tende a satisfação às exigências do mercado. 

e) tende à satisfação das exigências do mercado. 

 

 

9. Há crase: 

a) Responda a todas as perguntas. 

b) Avise a moça que chegou a encomenda. 

c) Volte sempre a esta casa. 

d) Dirija-se a qualquer caixa. 

e) Entregue o pedido a alguém na portaria. 

 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego da crase.  

a) Alguns atletas olímpicos irão à São Paulo fazer exames médicos periódicos. 

b) À um ano dos Jogos Olímpicos do Rio, é possível adquirir alguns ingressos. 

c) Nossos atletas, à partir dessa semana, serão submetidos a novos treinamentos. 

d) Nenhum atleta dessa delegação pode comer o que deseja o tempo todo, à vontade. 

e) A homenagem à João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, resgata a nossa história olímpica.  
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Gabarito 

 

1. C 

Não devemos usar crase diante de verbos; o verbo “esquecer” não pede preposição “a”; “à medida que” 

é uma locução. 

 

2. A 

O verbo “chegar” é regido pela preposição “a” (quem chega, chega a algum lugar). Como “primavera” é 

feminino e antecedido pelo artigo feminino “a”, ocorre crase, já que a preposição “a” se junto com o artigo 

“a”.  

 

3. B 

O uso da crase é facultativo diante de pronomes possessivos femininos. 

 

4. C 

A única forma que não vai ser utilizada é o artigo definido feminino. 1º - contração do artigo com a 

preposição (à); 2º - Pronome pessoal “a”; 3º - preposição “a”; 4º - verbo haver “há”; 5º - pronome pessoal 

“a”. Apenas não foi utilizado o artigo “a”.   

 

5. A 

A locução adverbial “à venda” indica uma circunstância na qual o livro foi colocado (à venda). Temos a 

preposição “a” ligando o termo “venda” ao verbo e, como a palavra “venda” é feminina, temos também o 

artigo feminino “a” antecedendo-a e, assim, ocorre a crase.  

 

6. A 

A primeira alternativa é falsa porque a expressão “à pé” não tem crase, pois “pé” é uma palavra masculina, 

que não é antecedida de artigo feminino “a”.  

 

7. B  

O sinal de crase é indicador da contração entre a preposição “a’’ e o artigo definido “a”. Na alternativa (A), 

o uso da crase é equivocado, já que ela não pode ocorrer diante de palavra masculina (“seu”). Em (C), 

quando a palavra “casa” refere-se ao lar do enunciador, não admite crase, uma vez que não é 

acompanhada de artigo definido. Na alternativa (D), não há artigo feminino antes de numeral cardinal, 

portanto não pode haver a contração formadora de crase.  

 

8. E  

A palavra “satisfação” aceita artigo “a” e o verbo “tender” é transitivo indireto, portanto, pede a preposição 

“a”, fazendo com que ocorra a crase. 

 

9. B 

A expressão “a moça” é objeto indireto, portanto, deve vir preposicionado, formando a crase.  

 

10. D 

“À vontade” é uma locução adverbial de modo. Neste caso, a preposição “a” virá craseada, por anteceder 

a palavra feminina “vontade”. 
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Crase: regras básicas 

 

Resumo 

 

A crase é a contração de duas vogais “a”: “a” (preposição) + “a” (artigo). Esse fenômeno é sinalizado 

por meio do acento grave (`). 

 

Regra Geral:  

Haverá crase quando for possível cumprir os três critérios a seguir: 

1. O termo antecedente exija preposição “a”. 

2. O termo posterior pertence ao gênero feminino. 

3. Termo posterior pode ser definido. 

 

ATENÇÃO! Se qualquer uma dessas condições não for satisfeita, não ocorrerá crase. 

 

Casos em que a crase não ocorre: 

a) Diante de palavras no gênero masculino. 

Ex.: O menino foi a pé. Dei um presente a Pedro. 

 

b) Diante de verbos no infinitivo. 

Ex.: O deputado começou a falar. 

 

c) Diante da maioria dos pronomes e de expressões de tratamento (exceto “senhora”, “senhorita” e “dona”). 

Ex.: Entregou os presentes a todas. / Disse a ela que não viria hoje. 

 

d) Diante de numerais cardinais. 

Ex.: Daqui a uma semana começará a aula. 

 

e) Em expressões de palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. 

Ex.: O liquido caiu gota a gota.  

 

Casos em que sempre ocorrerá crase: 

a) Diante de palavras femininas. 

Ex.: Fui à praia.  

Obs.: Para ter certeza de que ocorrerá crase, troque a palavra por uma do gênero masculino. Se for possível 

colocar “ao”, é porque ocorrerá a crase. Ex.: Em vez de “praia”, coloque “cinema”: vou ao cinema.  

 

b) Depois de verbos que indicam movimento. Só ocorrerá crase, se o nome do lugar admitir a preposição “a” 

e o artigo “a”. Para facilitar, podemos usar o seguinte raciocínio: Quando venho “da”, quando vou, crase no 

“a”.  Se venho “de”, não há crase. 

Ex.: Vou à Inglaterra. (Venho da Inglaterra). 

        Vou a Brasília. (Venho de Brasília). 

Obs.: Quando o nome do lugar estiver especificado, haverá crase. 
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Ex.: Irei à Salvador de Jorge Amado. 

 

c) Na indicação de horas. 

Ex.: A festa começa às 22h. 

 

d) Diante da palavra "moda", com o sentido de "à moda de" (ainda que a expressão “moda de” fique 

subentendida). 

Ex.: Pedi um bife à Oswaldo Aranha e arroz à grega.  

 

e) Em locuções (adverbiais, conjuntivas e prepositivas) femininas. 

Ex.: à noite; à direita; às pressas; à medida que, etc. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/-extensivo-enem-crase-regras-basicas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=crase
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Exercícios 

 

1. Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir.  

Salve, lindo pendão da esperança,  

Salve, símbolo augusto da paz!  

Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da pátria nos traz.  

trecho do Hino à Bandeira – letra de Olavo Bilac, música de Francisco Braga 

Glossário: 

Pendão – bandeira, flâmula 

Augusto – nobre  

 

No fragmento do texto “Tua nobre presença à lembrança; A grandeza da pátria nos traz”, ocorre 

crase: 

a) por haver um verbo, embora posposto, que reclama a preposição “a”.  

b) por conta da presença da preposição “traz” que reclama a ocorrência de crase. 

c) para evitar a ambiguidade gerada pela inversão dos versos, tratando-se de uso de acento 

diferencial.  

d) para que o leitor reconheça o sujeito “à lembrança”, por meio do acento grave em seu adjunto 

adnominal “a”.  

 

 

2. Avalie as duas frases que seguem: 

I. Ela cheirava à flor de romã. 

II. Ela cheirava a flor de romã. 

 

Considerando o uso da crase, é correto afirmar: 

a) As duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. 

b) As duas frases são ambíguas em qualquer contexto. 

c) A segunda frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. 

d) A primeira frase significa que alguém tem o perfume da flor de romã. 

e) O “a” da segunda frase deveria conter o acento indicativo da crase. 
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3. Leia as frases a seguir. 

I. A conclusão do inquérito foi prejudicial ____ toda categoria. 

II. Mostrou-se insensível ____ qualquer argumentação. 

III. Este prêmio foi atribuído ____ melhor aluna do curso. 

IV. Faço restrições ____ ter mais elementos no grupo. 

 

Indique a alternativa que, na sequência, preenche as lacunas acima corretamente: 

a) a - a - à - a 

b) à - à - à - à 

c) à - à - a - a 

d) à - à - a - à 

e) a - a - à - à 

 

 

4. Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente as lacunas. 

"____ seis da manhã, já estávamos ____ esperar o trem que nos levaria ____ cidadezinha, onde 

iríamos ____ cavalo, ____ fazenda do Sr. Juca. 

 

a) às - à - a - à - à 

b) às - a - à - à - a 

c) as - a - à - a - à 

d) às - a - à - a - à 

e) as - à - à - a - a 

 

 

5. Leia a frase a seguir: 

O progresso chegou inesperadamente ____ subúrbio. Daqui ____ poucos anos, nenhum dos seus 

moradores se lembrará mais das casinhas que, ____ tão pouco tempo, marcavam a paisagem familiar. 

 

Indique a alternativa que preenche as lacunas acima corretamente:  

a) aquela - a - a 

b) àquele - à - há 

c) àquele - à - à 

d) àquele - a - há 

e) aquele - à - há 
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6. Assinale a alternativa em que haveria acento grave, indicativo de crase. 

a) Simão Bacamarte preferiu a ciência ao conforto dos amigos. 

b) Os amigos pediram a ele que reconsiderasse. 

c) Simão Bacamarte obedeceu a voz da razão. 

d) Ele respondeu a tudo com muita convicção. 

e) Dirigiu-se logo para a Casa Verde. 

 

 

7. Marque o período em que o uso da crase é permitido: 

a) Enviei à Roma suas fotografias. 

b) Foi à Lapa para inaugurar a gráfica. 

c) Alô, franceses, chegamos à Paris. 

d) Viajou à Londres, a fim de rever antigo amor. 

e) Referimo-nos à Niterói, em nossa excursão pelo interior. 

 

 

8. Assinale a opção em que há erro no emprego do acento grave, indicativo da crase: 

a) Quando iremos à Portugal? 

b) Terminei o trabalho às 11 horas da noite. 

c) Hoje distribuíram balas às crianças do bairro. 

d) Emprestei vários livros à secretaria. 

e) Ele não compareceu à reunião de sexta-feira. 
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9.  

 

A prática da gramática não deve estar desvinculada da percepção das diferenças na produção de 

sentido, encaminhadas pela língua no processo de comunicação.  

 

Assinale a alternativa correta em relaçao às diferentes regências do verbo “combater” e as decorrentes 

produções de sentido no contexto em que se inserem: “Combateremos a sombra. Com crase e sem 

crase”.  

a) A “sombra” pode representar o termo passivo (objeto direto), ou seja, aquilo que será combatido 

e, portanto, não haverá crase. O termo pode representar, também, o modo como será combatido, 

portanto tem função de adjunto adverbial de modo, nesse caso, haverá crase.  

b) A “sombra” pode representar o termo passivo (objeto indireto), ou seja, aquilo que será combatido 

e, portanto, não haverá crase. O termo pode representar, também, o modo como será combatido, 

portanto tem função de adjunto adverbial de modo, nesse caso, não haverá crase. 

c) A “sombra” pode representar o termo passivo (objeto indireto), ou seja, aquilo que será combatido 

e, portanto, não haverá crase. O termo pode representar, também, o modo como será combatido, 

portanto tem função de adjunto adverbial de modo, nesse caso, haverá crase. 

d) A “sombra” pode representar o termo passivo (objeto direto), ou seja, aquilo que será combatido 

e, portanto, haverá crase. O termo pode representar, também, o modo como será combatido, 

portanto tem função de adjunto adverbial de modo, nesse caso, não haverá crase. 

 

 

10. Daqui ____ vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo ____ entrada do grande bosque, uma estátua 

que ____ séculos foi erguida em homenagem ____ deusa da floresta. 

a) a - à - há - à 

b) há - a - à - a 

c) à - há - à - à 

d) a - à - à - à 

e) há - a - há - a 

 



 
 

 

 

7 

Português 
 

Gabarito 

 

1. A 

O verbo “trazer”, posposto, exige a preposição “a”; logo, seu complemento apresenta acento indicativo 

de crase por fundir preposição e artigo feminino. As demais alternativas são incorretas, pois: “traz” é a 

forma conjugada do verbo “trazer”; o acento indicativo de crase tem emprego obrigatório no contexto; 

segundo a norma padrão, sujeito não pode ser acompanhado de acento indicativo de crase, uma vez 

que não apresenta preposição.  

 

2. A 

De acordo com as frases apresentadas, a presença do acento grave indica uma mudança no sentido 

dela. A primeira indica que alguém do sexo feminino tinha o cheiro de flor de romã, enquanto no segundo 

caso, uma mulher sentia o cheiro da flor de romã.  

 

3. A 

Todas as formas apresentadas necessitam da preposição “a” obrigatória, são elas: “prejudicial”, 

“insensível”, “atribuído” e “restrições”. Entretanto, a única palavra que possui o termo posterior do gênero 

feminino é a alternativa c.  

 

4. D 

Sempre deve-se utilizar o acento grave antes de hora e quando a regência do verbo exigir a preposição 

obrigatória, como no caso dos verbos “levar” e “ir”. Por outro lado, não se deve utilizar crase antes de 

verbos no infinitivo e em palavras masculinas.  

 

5. D 

O verbo “chegar” exige a preposição obrigatória “a”. Além disso, a preposição “a” é utilizada para fazer 

referência a um tempo futuro e a forma verbal “há” para designar um tempo passado.  

 

6. C 

A única alternativa que pode ser acentuada é a que contém o verbo “obedecer” por causa da exigência 

da preposição obrigatória “a” e pelo termo posterior ser feminino (voz).  

 

7. B 

A única alternativa que contempla a regra do “vou a...; volto da...” é “Lapa”. Todas as outras alternativas 

estão incorretas porque “Roma”, “Paris”, “Londres” e “Niterói” são nomes masculinos.  

 

8. A 

Não pode ocorrer a presença do acento grave indicativo da crase na primeira alternativa porque Portugal 

é uma palavra de gênero masculino.  

 

9. A 

O verbo “combater” pode admitir duas regências, como transitivo direto e intransitivo. Assim, na primeira 

ocorrência não haverá utilização do acento grave porque “sombra” é um objeto direto, portanto, 

complemento verbal que não necessita de preposição para ligar-se ao verbo. No segundo caso, admite 

crase porque a palavra “sombra” é um adjunto adverbial de modo.  
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10. A 

Deve-se utilizar a preposição “a” para indicar tempo futuro, o acento grave em locuções adverbiais, o 

verbo haver para tempo passado e quando houver a necessidade de uma preposição “a” obrigatória para 

contemplar a regência de um nome.  
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Termoquímica: equações, gráficos e entalpia de formação 

 

Resumo 

 

Conceitos gerais 

A maior parte das transformações físicas e químicas envolvem perda ou ganho de calor, e ele é sem dúvida  

a forma mais comum de energia que acompanha as reações químicas. E isso acaba resultando a importância 

do estudo do calor das reações na físico-química, denominamos termoquímica. 

 

Termoquímica é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações 

químicas. 

 

Para a Termoquímica, as reações químicas se classificam em:  

1) Reações exotérmicas (∆H < 0): São as que produzem ou liberam calor, como por exemplo: 

 

A queima do carvão: C + O2 → CO2 + Calor  

A combustão da gasolina: C8H18 +  
25

2
 O2 → 8 CO2 + 9 H2O + Calor  

 

Observe que, nesses exemplos, estamos considerando o calor como se fosse um dos “produtos” da reação 

 

2) Reações endotérmicas (∆H > 0): São as que absorvem calor, como por exemplo: 

 

A decomposição do carbonato de cálcio: CaCO3 + Calor → CaO + CO2  

A síntese do óxido nítrico: N2 + O2 +Calor → 2 NO 

 

Já nesses caso, veja que estamos considerando o calor como um “reagente” necessário ao andamento da 

reação. 

 

Existem alguns conceitos básicos, porém importantes, da termoquímica e da calorimetria, como por 

exemplo: 

a) 1 caloria é quantidade de energia necessária pra aquecer 1,0 grama de água pura em 1ºC (1 cal = 4,8 

kJ) 

b) Entalpia (H) é uma grandeza física que mede a energia térmica de um sistema e sua unidade pelo 

sistema internacional é dado em Joule (J). O rompimento e reagrupamento das ligações nas moléculas 

que geram esse calor, não há forma de se determinar a entalpia, porém conseguimos determinar com 

precisão a variação de entalpia (H) que é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela 

reação, a pressão constante. 
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Gráficos termoquímicos 

 

Vemos que o gráfico 1 representa uma reação exotérmica, ou seja, identificamos que a energia dos produtos 

é menor que a energia dos reagentes, logo houve uma liberação de calor. Em contrapartida, no gráfico 2 

percebemos que a energia do produtos é maior do que a energia dos reagentes, logo, houve uma absorção 

de calor por parte dos reagentes. 

 

Cálculo da variação de entalpia 

Na termoquímica, como havíamos dito, não é possível medir a entalpia das substâncias. O que se pode medir 

e calcular com precisão é a variação de entalpia ao longo das transformações químicas destas substâncias. 

Definimos então a variação de entalpia(∆H) algebricamente como: 

 

∆H = Hprodutos - Hreagentes 

 

Considere o seguinte exemplo, com todas as substâncias no estado padrão: 

 

H2(g) + 
1

2 
 O2(g) → H2O(l)      ∆H = - 286,6 kJ/mol 

 

 

Podemos interpretar o gráfico da seguinte maneira: o H2(g)  e o 
1

2 
 O2(g) estão no nível zero, logo tem valor de 

entalpia igual a zero, pois são substâncias simples e estão no estado padrão.  

Analisando o ∆H < 0 , concluímos que a reação é exotérmica e que o sistema em reação perde energia (calor) 

para o meio ambiente. Consequentemente, o produto final (H2O(l) ) ficará em um nível de energia mais baixo 

(- 286,6 kJ). 
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Podemos então provar o ∆H dado como: 

 

∆H = Hprodutos - Hreagentes 

∆H = HH2O - (HH2 + HO2) → ∆H = -286,6 - (zero + zero) → ∆H = - 286,6 Kj 

 

Esse valor é chamado de entalpia (ou calor) padrão de formação do H2O(l) e é designado por ∆ H0
f , em que 

o expoente zero indica o estado padrão, e o índice f indica que se trata da entalpia de formação.  

Definimos então: 

 

Entalpia (ou calor) padrão de formação de uma substância é a variação de entalpia verificada na 

formação de 1 mol da substância, a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas 

no estado padrão. 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-termoquimica-equacoes-graficos-e-entalpia-de-formacao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=fisica&utm_term=termoquimica
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Exercícios 

 

1. Durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia. A quantidade de energia 

envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que 

serão formados.  

O gráfico abaixo representa um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética em 

que a mistura dos reagentes A e B levam à formação dos produtos C e D. 

 

Com base no diagrama, no sentido direto da reação, conclui-se que a  

a) energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 15 kJ.    

b) energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 40 kJ.    

c) reação é endotérmica.    

d) variação de entalpia da reação é igual a -30 kJ.    

e) variação de entalpia da reação é igual a -70 kJ. 
   

 

2. Normalmente uma reação química libera ou absorve calor. Esse processo é representado no seguinte 
diagrama, considerando uma reação específica.  

 

Com relação a esse processo, assinale a equação química correta.  

a) 
2(g) 2(g) 2 ( )

1H O H O 68,3 kcal
2

+ → −
    

b) 
2 ( ) 2(g) 2(g)

1H O 68,3 kcal H O
2

− → +
    

c) 
2 ( ) 2(g) 2(g)

1H O H O 68,3 kcal
2

→ + +
    

d) 
2(g) 2(g) 2 ( )

1H O H O 68,3 kcal
2

+ → +
   

e) 
2 ( ) 2(g) 2(g)

1H O H O 68,3 kcal
2

→ + +
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3. A areia comum tem como constituinte principal o mineral quartzo (SiO2), a partir do qual pode ser obtido 

o silício, que é utilizado na fabricação de microchips. 

A obtenção do silício para uso na fabricação de processadores envolve uma série de etapas. Na 

primeira, obtém-se o silício metalúrgico, por reação do óxido com coque, em forno de arco elétrico, à 

temperatura superior a 1 900 °C. Uma das equações que descreve o processo de obtenção do silício 

é apresentada a seguir: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2SiO s   2C s   Si   2CO g+ → +  

Dados: 

0 -1
f 2

0 -1
f

H  SiO 910,9 kJ · mol  

H  CO 110,5 kJ · mol

 = −

 = −
 

 

De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o processo descrito para a obtenção do 

silício metalúrgico corresponde a uma reação  

a) endotérmica e de oxirredução, na qual o Si4+ é reduzido a Si.    

b) espontânea, na qual ocorre a combustão do carbono.    

c) exotérmica, na qual ocorre a substituição do Si por C.    

d) exotérmica, na qual ocorre a redução do óxido de silício.    

e) endotérmica e de dupla troca.    

   

 

4. O metanol é um álcool utilizado como combustível em alguns tipos de competição automotiva, por 

exemplo, na Fórmula Indy. A queima completa (ver reação termoquímica abaixo) de 1L  de metanol 

(densidade 10,80 g mL )−  produz energia na forma de calor (em kJ) e 2CO  (em gramas) nas seguintes 

quantidades respectivamente: 

 

3 ( ) 2(g) 2 ( ) 2(g)2 CH OH 3 O 4 H O 2 CO ; H 1453 kJΔ+ → + = −  

 

Considere: 1
3M(CH OH) 32 g mol−=  

1
2M(CO ) 44 g mol−=   

a) 
318,2 10  e 

31,1 10     

b) 
321,3 10  e 

30,8 10     

c) 
321,3 10  e 

31,1 10     

d) 
318,2 10  e 

30,8 10     

e) 
336,4 10  e 

31,8 10     
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5. Em uma seleção realizada por uma indústria, para chegarem à etapa final, os candidatos deveriam 

elaborar quatro afirmativas sobre o gráfico apresentado a seguir e acertar, pelo menos, três delas. 

 

 

 

Um dos candidatos construiu as seguintes afirmações: 

I. A reação pode ser catalisada, com formação do complexo ativado, quando se atinge a energia de 

320 kJ.  

II. O valor da quantidade de energia 3E  determina a variação de entalpia ( H)  da reação, que é de 

52 kJ.−  

III. A reação é endotérmica, pois ocorre mediante aumento de energia no sistema. 

IV. A energia denominada no gráfico de 2E  é chamada de energia de ativação que, para essa reação, 

é de 182 kJ.  

Quanto à passagem para a etapa final da seleção, esse candidato foi  

a) aprovado, pois acertou as afirmações I, II e IV.    

b) aprovado, pois acertou as afirmações II, III e IV.    

c) reprovado, pois acertou, apenas, a afirmação II.    

d) reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações I e III.    

e) reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações II e IV.    
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6. Os alimentos ao serem consumidos são digeridos e metabolizados liberando energia química. Uma 

barra de cereal light de avelã com chocolate, que contém 77%  de carboidratos, 4%  de proteínas e 

7%  de lipídios, é um dos alimentos utilizados para adquirir energia, uma vez que a energia de 

combustão das proteínas e dos carboidratos é de 14 kcal g−  e, dos lipídios é de 19 kcal g .−  

Com base nisso, calcule a quantidade de energia fornecida a um indivíduo que consome uma unidade 

de 22  gramas dessa barra de cereal.  

a) 
3,87 kcal.

    

b) 
7,37 kcal.

    

c) 
162,1kcal.

    

d) 
85,1kcal.

    

e) 
387,0 kcal.

    

   

   

7. Substâncias com calor de dissolução endotérmico são empregadas na fabricação de balas e chicletes, 

por causarem sensação de frescor. Um exemplo é o xilitol, que possui as seguintes propriedades: 

 

Propriedade Valor 

massa molar 152g mol  

entalpia de dissolução 5,5kcal mol+  

solubilidade 60,8g 100g  de água a 25 C  

 

Considere M a massa de xilitol necessária para a formação de 8,04g  de solução aquosa saturada de 

xilitol, a 25 C.  A energia, em quilocalorias, absorvida na dissolução de M  corresponde a:  

a) 0,02     

b) 0,11    

c) 0,27     

d) 0,48     

e) 0,24 
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8. A partir de considerações teóricas, foi feita uma estimativa do poder calorífico (isto é, da quantidade de 

calor liberada na combustão completa de 1 kg de combustível) de grande número de hidrocarbonetos. 

Dessa maneira, foi obtido o seguinte gráfico de valores teóricos: 

 

 

Com base no gráfico, um hidrocarboneto que libera 10.700 kcal/kg em sua combustão completa pode 

ser representado pela fórmula 

Dados: Massas molares (g/mol), C=12,0; H=1,00.  

a) CH4    

b) C2H4    

c) C4H10    

d) C5H8    

e) C6H6    
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9. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido, que é 

empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada pela reação: 

 

2 3 2Fe O 3 CO 2 Fe 3 CO+ → +  

 

A entalpia de reação r( H )Δ   a 25°C é: 

 

Dados: Entalpia de formação f( H )Δ   a 25°C, kJ/mol. 

 

fH , kJ / mol.Δ   2 3Fe O
 Fe  CO  2CO

 
– 824,2 0 – 110,5 – 393,5 

  

a) 
24,8 kJ / mol

    

b) 
24,8 kJ / mol−

    

c) 
541,2 kJ / mol

    

d) 
541,2 kJ / mol−

    

e) 
1328,2 kJ / mol

    

   

 

10. A equação a seguir apresenta a reação de decomposição da água oxigenada, também denominada 
peróxido de hidrogênio. 

KI
2 2(aq) 2 ( ) 2(g)2 H O 2 H O O 196 kJ mol⎯⎯→ + +  

 

Em relação a esta reação pode-se afirmar que  

a) é uma reação endotérmica.    

b) ocorre mais rapidamente em concentrações mais baixas.    

c) o iodeto de potássio atua como um inibidor da reação.    

d) ocorre a redução do oxigênio na formação do 2O .     

e) é uma reação exotérmica.    
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Gabarito 

 

1. D 

Alternativa [A]: Falsa. A energia de ativação sem catalisador vale 40 kJ. 

Alternativa [B]: Falsa. A energia de ativação com catalisador vale 25 kJ. 

Alternativa [C]: Falsa. A reação é exotérmica, pois a energia dos produtos é menor em relação à energia 

dos reagentes, indicando que a reação liberou calor. 

Alternativa [D]: Verdadeira. PRODUTOS REAGENTESH  H –  H  10 –  20  30kJ.Δ = = − = −    

Alternativa [E]: Falsa. PRODUTOS REAGENTESH  H –  H  10 –  20  30kJ.Δ = = − = −    

 

2. D 

Ocorre liberação de energia, logo a quantidade de calor deve aparecer do lado direito da equação 

química: 2 ( ) 2(g) 2(g)

Energia
liberada

1H O H O 68,3 kcal.
2

→ + +    

3. A 

Teremos: 

( ) ( ) ( ) ( )+ → +

+

Oxidante Redutor

2SiO s   2C s   Si   2CO g

4 0 (redução)

0 + 2 (oxidação)

 

 

( ) ( ) ( ) ( )

Δ

Δ

Δ

+ → +

− −

= −

= − − − = +



2

Pr odutos Reagentes

SiO s   2C s   Si   2CO g

910,9 kJ 0 0 2( 110,5 kJ)

H H H

H 2( 110,5 kJ) ( 910,9 kJ ) 689,9 kJ

H 0; a reação é endotérmica.

   

 

4. A 

m m
d 0,8 m 800g de metanol

V 1000

64g

=  =  =

1453kJ

800g

3

x

x 18,2 10 kJ

64g

= 

288g de CO

800g

3

x

x 1,1 10 g= 
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5. C 

   

 

6. D 

77% de carboidratos

1 barra 4% de proteínas

7% de lipídeos







 

 

Quantidade energética: 

carboidrato: 4 kcal g  

proteínas: 4 kcal g  

lipídeos: 9 kcal g  

 

77% 16,94 g de carboidratos ( 4) 67,76 kcal

22 g 4% 0,88 g de proteínas ( 4) 3,52 kcal

7% 1,54 g de lipídeos ( 9) 13,86 kcal

67,76 3,52 13,86 85,14 kcal

=  =


=  =
 =  =

+ + =

   

 

7. B 

Teremos em 100 g de água: 

 

xilitol

solução

m 60,8 g

m 100,0 g 60,8 g 160,8 g

=

= + =
 

 

160,8 g (solução) 60,8 g (xilitol)

8,04 g (solução) xilitol

xilitol

m

m 3,04 g=

 

 

xilitol
xilitol xilitol

xilitol

m 3,04
n n 0,02 mol

M 152
=  = =  
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A entalpia de dissolução do xilitol é de 5,5kcal mol,  então: 

1 mol 5,5 kcal

0,02 mol E

E 0,11 kcal=

   

 

8. B 

Com base no gráfico, para um hidrocarboneto que libera 10.700 kcal/kg, teremos: 

 

 

massa de carbono
6

massa de hidrogênio

m
n m n M, então :

M

=

=  = 

 

 

carbono carbono

hidrogênio hidrogênio

carbono carbono hidrogênio

hidrogênio hidrogênio carbono

hidrogênio carbono 2 4

n M
6

n M

n 12 g / mol n n6 12
6 2

n 1 g / mol n 12 n 6

n 2 n C H .


=




=  =  = =



=  

 

 

9. B 

Teremos: 

2 3 2

3 ( 110,5 kJ) 0 3 ( 393,5 kJ)824,2 kJ

Fe O 3 CO 2 Fe 3 CO

H [3 ( 393,5 kJ) 0] [ 824,2 kJ 3( 110,5 kJ)]

H 24,8 kJ / mol

Δ

Δ

 −  −−

+ → +

=  − + − − + −

= −

   

 

10. E 

Trata-se de uma reação que libera calor para o meio, portanto, exotérmica.   
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Soluções: operações e propriedades coligativas 

 

Resumo 

 

Operações com soluções  

Diluição 

Uma solução pode ser preparada adicionando-se solvente a uma primeira solução mais concentrada. 

Esse processo é denominado diluição. 

A adição de mais solvente provoca o aumento do volume da solução, porém, a quantidade de soluto não se 

altera. A partir disso tem que: 

 

Quantidade inicial de soluto = Quantidade final de soluto 

 

Logo: 

C 1 V 1 = C 2 V 2 

ϻ 1 V 1 = ϻ 2 V 2 

T 1 V 1 = T 2 V 2 

 

Onde: 

1= inicial 

2= final 

C= Concentração comum 

ϻ= Molaridade 

T= Título 

 

Misturas de soluções de um mesmo soluto 

Vamos imaginar duas soluções (A e B) de cloreto de sódio (NaCl), como ilustrado abaixo. Na solução final (A 

+ B), a massa do soluto é igual à soma das massas dos solutos em A e B.  

 

 

 

Portanto: m = 7 + 8 ⇒ m = 15 g de NaCl  

O volume da solução também é igual à soma dos volumes das soluções A e B. Portanto:  

V = 100 + 200 ⇒ V = 300 mL de solução  
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Com esses valores e lembrando a definição de concentração, obtemos, para a solução final (A + B): 

 

300 mL de solução ---------- 15 g de NaCl                                                C = m  = 15  g  =  50 g/L 

1.000 mL de solução -------- C                                               OU                             V     0,3 L 

                                 Cfinal = 50 g/L  

 

Obs: É interessante notar que a concentração final (50 g/L) terá sempre um valor compreendido entre as 

concentrações iniciais (70 g/L > 50 g/L > 40 g/L). 

 

podemos generalizar esse tipo de problema, da seguinte maneira:  

• massa do soluto na solução A: ma = Ca.Va  

• massa do soluto na solução B: mb = Cb.Vb  

• massa do soluto na solução final: mf = Cf.Vf 

Como as massas dos solutos se somam (m = ma + mb ), temos:  

 

 

 

Mistura de duas soluções de solutos diferentes que não reagem entre si 

Supondo que tenhamos soluções A e B, a primeira, uma solução de NaCl, e a segunda, de KCl.  

 

 

 

O volume da solução final (A + B) será: V = VA + VB. Nela reaparecerão inalterados os solutos NaCl e KCl, 

pois eles não reagem entre si e como os solutos não reagem, cada soluto vai ser tratado de forma 

independente, logo, podemos aplicar as fórmulas da diluição nesse tipo de mistura. 

 

para o NaCl: VA . CA = V.C’A ⇒ 100 . 70 = 300 . C’A ⇒ C’A ≈ 23,3 g/L  

para o KCl: VB . CB = V.C’B ⇒ 200 . 40 = 300 . C’B ⇒ C’B ≈ 26,6 g/L 
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Mistura de soluções com reação química 

Os casos mais comuns ocorrem quando juntamos um ácido e uma base, ou um oxidante e um redutor; ou 

soluções de dois sais que reagem entre si. Quando há reação química, podem ocorrer duas situações: 

 

1ª) Os dois solutos estão em quantidades exatas para reagir (proporção estequiométrica); 

2ª) caso contrário, sobrará um excesso do primeiro ou do segundo soluto. 

 

A seguir exemplificamos esses dois casos. 

 

1º exemplo) Quando os solutos estão em proporção estequiométrica: 

Juntando-se 300mL de HCl 0,4 molar com 200mL de NaOH 0,6 molar, pergunta-se quais serão as 

molaridades da solução FINAL com respeito: 

a) ao ácido; 

b) à base; 

c) ao sal formado. 

 

Resolução: Neste exemplo, fala-se de uma mistura de uma solução de HCl com outra, de NaOH. 

Esses dois solutos reagem de acordo com a equação: 

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

 

Pode haver excesso de HCl ou de NaOH, o que somente poderemos determinar por meio do cálculo 

estequiométrico. O cálculo estequiométrico fica mais fácil se for efetuado com o auxílio das quantidades de 

mols dos reagentes e dos produtos da reação. Ora, a quantidade de mols (n) de cada soluto pode ser 

calculada de duas maneiras: 

 

1ª) n =  m , em que: m é a massa (gramas), e M.M, a massa molar (g/mol) 

           M.M 

 

2ª) n = M.V, em que :M é a molaridade da solução(mol/L), e V, o seu volume (L). 

 

Como na questão foi dada a molaridade das soluções, calculamos da seguinte forma: 

Para o ácido: n = M.V -> n = 0,4 mol/L * 0,3 L  n = 0,12 mol de HCl 

Para a base: n = M.V -> n = 0,6 mol/L * 0,2 L  n = 0,12 mol de NaOH 

 

Como podemos observar as proporções ácido-base da reação (1:1) tendo 0,12 mol de cada chegamos à 

conclusão que todo o ácido e toda a base reagiram por completo sem excessos. E se a base e o ácido 

reagiram por completo, eles se transforam todo no sal (NaCl) suas concentrações finais são iguais a zero. 

Quanto ao sal, podemos dizer que: 

 

Já que a proporção da reação é de 1:1:1, formam-se 0,12mol desse sal, dissolvido em água, na solução final, 

cujo volume é: 300 mL + 200 mL = 500 mL. Portanto, a molaridade do NaCl será: 

M = n = 0,12 = 0,24 mol/L 

         V      0,5 
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2º exemplo) quando os solutos não estão em proporção estequiométrica: 

Juntando-se 300mL de HCl 0,4 molar com 200mL de NaOH 0,8 molar, pergunta-se quais serão as 

molaridades da solução FINAL com respeito: 

a) ao ácido; 

b) à base; 

c) ao sal formado. 

 

Resolução: Seguindo o mesmo raciocínio que fizemos para resolver o exemplo anterior, calculamos as 

quantidades, em mols, dos solutos iniciais: 

Para o ácido: n = M.V  -> n = 0,4 mol/L * 0,3 L -> n = 0,12 mol de HCl 

Para a base: n = M.V -> n = 0,8 mol/L * 0,2 L -> n = 0,16 mol de NaOH 

Perceba que a proporção de número de mol dessa vez não está de 1:1, temos um excesso de base. Todo o 

ácido irá ser consumido, porém 0,4 mol da base irá sobrar no fim da reação (0,16 NaOH - 0,12 HCl = 0,4 

NaOH). 

 

Molaridade(base): 

M = n -> M = 0,4 = 0,08 mol/L de NaOH 

          V               0,5 

Molaridade(sal): 

M = n -> M = 0,12 = 0,24 mol/L de NaCl 

         V                 0,5 

 

 

Titulação 

Quando se precisa saber a concentração em mol/L de alguma solução, costuma-se usar uma técnica 

de análise volumétrica chamada titulação, ou, titulação ácido-base. 

Esse método é feito colocando-se para reagir uma solução a qual se sabe a concentração, que é denominada 

de titulante, com a solução a qual não se sabe a concentração, que é denominada de titulado. Uma dessas 

soluções é uma base, enquanto a outra é um ácido, logo elas reagem formando sal e água. O pH costuma 

ficar neutro ou próximo disso, o que equivale a um pH igual a 7. É preciso saber equacionar esse tipo de 

reação para os cálculos usados na titulação, conforme será mostrado mais adiante. 

 

Com a adição de um indicador ácido-base (fenoftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila...), observa-

se quando a reação se completa, atingindo o ponto de viragem. É possível saber quando isso ocorre e parar 

a reação, porque a cor da solução sofre uma mudança brusca na presença de um indicador ácido-base, em 

virtude da variada do pH. 

 

No entanto, embora o ponto de equivalência indique o término da titulação, nem sempre os volumes das 

soluções que são utilizadas resultam em uma solução final neutra, com pH igual a 7. 

  

Veja o passo a passo de como costuma ser feita uma titulação ácido-base em laboratório: 

 

1.Com o auxílio de uma pipeta, transfere-se um volume conhecido do titulado para um erlenmeyer. 
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2. Adicionam-se poucas gotas de algum indicador ácido-base, como a fenolftaleína, ao titulado; 

 

3. Completa-se o volume de uma bureta com a solução titulante. 

 

4. Inicia-se a reação abrindo vagarosamente a torneira da bureta para que, gota a gota, o titulante caia sobre 

o titulado. Enquanto uma das mãos permanece sobre a torneira (para que, se for preciso, ela seja fechada 

imediatamente), a outra mão fica agitando o erlenmeyer para que a reação ocorra em toda a extensão da 

solução que está sendo titulada. 

 

5. Quando a cor do titulado muda bruscamente, fecha-se a torneira da bureta, pois a reação se completou. 

 

Por exemplo, se o indicador usado foi a fenolftaleína e o titulado era inicialmente uma solução de ácido 

clorídrico (HCl), a solução com o indicador estava incolor. Mas, no ponto de viragem, a solução passa para a 

cor rosa. 

 

6. Agora, basta ler o volume de titulante que foi necessário para neutralizar o titulado, equacionar a reação 

que ocorreu e, com os outros dados em mãos, fazer as contas para descobrir a concentração do titulado. 

 

 

Propriedades coligativas 

Quando adicionamos soluto não volátil a um solvente, o sistema resultante passa a ter um conjunto específico 

de propriedades diferentes das do composto puro inicial, as quais chamamos de propriedades coligativas. 

 

 Mas o que são solutos não voláteis (SNV)?  

Volatilidade é uma propriedade física de líquidos que pode ser definida como a capacidade de ele virar vapor. 

É perceptível para nós que a acetona e o álcool etílico viram vapor com facilidade muito maior que a da água, 

por isso dizemos que são mais voláteis. 

Sendo assim, SNVs são aqueles que não viram vapor ou gás com facilidade, à temperatura ambiente. Os 

sais e as bases cujos cátions são metais (hidróxidos metálicos), por exemplo, são solutos não voláteis.  

É muito importante saber que, quanto maior for o número de espécies dissolvidas no sistema, mais intensa 

será a forma como essas propriedades irão ocorrer. 

 

Obs: espécie é um termo genérico para designar todo e qualquer tipo de substância ou partícula presente 

na natureza, bem como nas diversas reações que nela ocorrem. Por exemplo, um recipiente com NaCl 

dissolvido em água não possui uma só espécie dissolvida, embora possua apenas um composto químico 

dissolvido. Na verdade, este sistema possui duas espécies dissolvidas: um Na+ e um Cl-. Veja: 

 

NaCl(aq) ⟶Na(aq)
+ + Cl(aq)

−  

1 composto         1 espécie      1 espécie 

 

Antes de estudarmos cada propriedade coligativa, é importante sabermos distinguir dois tipos de solução: 

a) Solução iônica: obtemos ao dissolvermos um composto iônico no solvente. Assim, as partículas 

presentes serão íons. Exemplos: NaCl, Ca(OH)2, NH4Cl, etc. 
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b) Solução molecular: obtemos ao dissolvermos um composto molecular/covalente no solvente. Assim, 

as partículas presentes serão moléculas. Exemplos: C6H12O6, C2H22O11, etc. 

 

A diferença de comportamento de cada um desses tipos de soluto influi nos efeitos coligativos, uma vez que 

compostos iônicos se dissociam no solvente, gerando mais espécies dissolvidas do que os compostos 

moleculares, que não se dissociam. 

Tomemos como exemplos o NaCl e a C12H22O11: 

 

NaCl(s)⟶Na(aq)
+ + Cl(aq)

−                     C12H22O11(s) ⟶ C12H22O11(aq) 

 

 

 

  

Dessa forma, no caso ilustrado, as propriedades coligativas na solução de cloreto de sódio serão mais 

intensas do que na solução de sacarose. 

 

Obs: Os ácidos, embora sejam compostos moleculares e não sofram dissociação iônica, eles sofrem 

ionização em meio aquoso. Ou seja, o composto não é iônico, mas em água ele gera íons.  

 

H2SO4(aq) ⇌ 2 H(aq)
+ + SO4(aq)

2−  

 

 

Tonoscopia (Pv) 

É a propriedade coligativa que estuda a DIMINUIÇÃO da pressão máxima de vapor de um solvente, quando 

se adiciona soluto não volátil (SNV). 

A pressão de vapor é aquela que o vapor de um solvente exerce sobre o meio onde está inserido. Se 

temos uma panela tampada com água, mesmo à temperatura ambiente (digamos 30°C), parte da água líquida 

vaporiza, por ser volátil. Esse vapor d’água, ao atingir um nível de saturação para aquele meio, condensa-se, 

formando água líquida novamente, que vaporiza, e depois condensa, sucessivamente, gerando um sistema 

em equilíbrio. Dessa forma, chega-se a um ponto em que a quantidade de água condensada e vaporizada 

permanecem constantes. Nesse ponto, a agitação das moléculas de água vaporizadas no recipiente exerce 

a chamada pressão máxima de vapor ali dentro (pelo número de moléculas em forma de vapor ser o maior 

possível, já que o sistema já se encontra equilibrado).  

Quando adicionamos SNV a esse sistema, no entanto, as partículas do tal soluto, dissolvidas, interagem 

entre si e com as moléculas do solvente (água) com uma força de atração (explicada pela polaridade das 

substâncias) que dificulta o desprendimento de moléculas deste último da fase líquida para a fase de vapor. 

Com isso, o número de moléculas de água vaporizadas no recipiente é menor, e, portanto, exerce menor 

pressão naquele meio, mesmo quando alcança uma situação de equilíbrio entre as fases.  

Neste caso, então, dizemos que a pressão máxima de vapor (Pv) da água pura é maior que a de uma solução 

de NaCl. Mas e uma solução de sacarose (C12H22O11) em relação à de NaCl (quantidades iguais dos solutos)? 

Bem, neste caso, como a solução de NaCl possui maior número de espécies dissolvidas, a Pv será menor 

que a da solução de C12H22O11.  

IMPORTANTE À BEÇA:  

 

Total de 2 mol 

1 mol 1 mol 1 mol 
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a) Cada líquido possui um valor próprio de pressão de vapor, que pode variar somente com a alteração da 

temperatura.  

b) Quanto mais volátil for um líquido, maior será sua pressão máxima de vapor. Se os líquidos A e B estão 

dentro de recipientes separados sob a mesma temperatura, e o B é mais volátil que o A, então ele libera 

mais moléculas de vapor para o recipiente do que o A. Sendo assim, a pressão exercida por suas 

moléculas vaporizadas será maior que a exercida pelas moléculas vaporizadas do A.  

 

Osmometria (Po) 
Estuda o AUMENTO da pressão osmótica das soluções, ao adicionarmos SNV. 

 

➢ Tipos de solução quanto à concentração de soluto: 

Quanto mais soluto há em uma solução, mais concentrada ela é. Quanto menos soluto, mais diluída é a 

solução. Ao compararmos duas soluções, surgem algumas classificações importantes para entendermos a 

osmometria. São elas: 

 

• Solução hipotônica: É a solução menos concentrada, ou seja, a que tem menos soluto por quantidade 

de solvente, como sugere o prefixo “hipo”. 

• Solução hipertônica: É a solução mais concentrada, ou seja, a que tem mais soluto por quantidade de 

solvente, como sugere o prefixo “hiper”. 

• Soluções isotônicas: São soluções que possuem concentrações iguais, ou seja, tem a mesma 

quantidade de soluto pela mesma quantidade de solvente. 
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Se temos um recipiente dividido por uma membrana semipermeável (através da qual o solvente pode 

atravessar, mas o soluto não), e os dois lados da solução possuem concentrações diferentes, o solvente 

tende a se difundir para o lado HIPERTÔNICO, a fim de igualar as concentrações dos dois lados. A esse 

processo damos o nome de osmose.  

 

 

 

 

A pressão osmótica é aquela que exercemos artificialmente para impedir a passagem natural de solvente 

do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se o acréscimo de soluto a um dos lados da membrana 

semipermeável aumenta a tendência de o solvente se difundir para o meio hipotônico, então a pressão 

osmótica que precisamos aplicar para impedir essa passagem também aumenta. Ou seja, quanto mais SNV, 

maior é a Po da solução. 

 

 É bom saber: 

A osmose reversa é um método usado para transformar água salobra em água potável; para dessalinizar 

água de mar. Consiste na aplicação de pressão superior à pressão osmótica da água do mar, para 

impulsionar o solvente (água pura) a passar para a solução mais diluída, sem levar junto os sais que havia 

no conteúdo. Por ser contra o caminho natural da osmose, esse processo é caro e, portanto, difícil de ser 

utilizado por países mais pobres, que geralmente são os que mais sofrem com a falta de água potável. 

 

Ebulioscopia (Pe) 
Estuda o AUMENTO do ponto de ebulição de um sistema aquoso ao acrescentarmos SNV. 

O ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão do 

ambiente em que está, fazendo com que a vaporização do mesmo ocorra de forma mais rápida e turbulenta. 

Sendo assim, a temperatura de ebulição de uma substância varia sob diferentes valores de pressão 

atmosférica: quanto menor for a pressão externa ao líquido, menor será sua temperatura de ebulição. A 

água, por exemplo, ferve a menos de 100°C em altitudes mais elevadas. 

Como vimos na tonoscopia, ao adicionarmos SNV a certa quantidade de água, suas partículas dissolvidas 

interagem quimicamente com as moléculas de água, atrapalhando a vaporização dela. Com isso, além de a 

Pv diminuir, o ponto de ebulição desse solvente aumenta. E quanto maior for a quantidade de soluto 

adicionado e dissolvido, maior ficará o ponto de ebulição da solução. 
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Exemplo: Quando adicionamos 1 mol de NaCl em 1L de água, a solução final contém 2 mol de espécies 

dissolvidas, segundo a proporção analisada na reação de dissolução acima. Mas se acrescentarmos a 

mesma quantidade (1 mol) de MgCl2 a 1L de água, a solução final conterá 3 mol de espécies dissolvidas.  

 

NaCl(s)⟶Na(aq)
+ + Cl(aq)

−                       MgCl2 (s)⟶Mg       (aq)
2+ + 2 Cl    (aq)

−
 

 

 

 

IMPORTANTE À BEÇA: Cada composto químico possui seu próprio valor de temperatura de ebulição. 

 

 É bom saber: 

Quando cozinhamos algo na panela de pressão, o tempo de cozimento é menor do que quando usamos a 

panela normal, e quem explica isso é a ebulioscopia. Como a pressão dentro da panela é superior à pressão 

atmosférica normal, o ponto de ebulição da água aumenta e, assim, a água líquida que está em contato com 

o alimento alcança temperaturas mais elevadas, acelerando a velocidade de cozimento (OBS: como 

aprendemos em cinética química, a temperatura é um dos fatores que intervêm na velocidade das reações).  

 

Crioscopia (Pc) 
Estuda a DIMINUIÇÃO do ponto de congelamento das soluções, ao adicionarmos SNV. 

O ponto de congelamento é a temperatura em que um líquido passa para a fase sólida, ou seja, o ponto 

em que as moléculas do líquido interagem entre si de maneira mais intensa, aproximando-se e assumindo 

uma forma menos “espalhada” que a líquida, uma forma cristalizada.  

Quando adicionamos SNV à água, por exemplo, seu ponto de congelamento se torna inferior a 0°C (o normal 

à pressão de 1 atm). Isso ocorre porque as partículas dissolvidas de soluto se interpõem entre as moléculas 

do solvente, dificultando a interação – aproximação – entre elas. Assim, faz-se necessária uma temperatura 

mais baixa para que a água se cristalize. 

 

 É bom saber: 

Algumas pessoas, para resfriarem mais rapidamente garrafas de bebida mantidas em recipientes com gelo, 

jogam sal de cozinha no recipiente. Dessa forma, a temperatura de congelamento daquele gelo abaixa, 

levando ao seu derretimento. Com isso, expõem as áreas mais internas (mais frias) do gelo ao contato com 

as garrafas, resfriando-as. 

 

➢ RESUMINDO 

Ao adicionarmos solutos não voláteis a um solvente, 

• Sua pressão de vapor diminui; 

• Sua pressão osmótica aumenta; 

• Seu ponto de ebulição aumenta; 

• Seu ponto de congelamento diminui. 

 

 

 

 

1 mol 1 mol    +    1 mol = 2 mol 1 mol        +        2 mol = 3 mol 1 mol 
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MACETE 

P/     V  O  C  Ê 

 

V → pressão de vapor 

O → pressão osmótica 

C → ponto de congelamento 

E → ponto de ebulição 
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Exercícios 

 

1. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 mL  de uma solução 

aquosa de hidróxido de sódio de concentração 11,25 mol L .−  Em seguida solicitou que os alunos 

realizassem um procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final 

de concentração 10,05 mol L .−  Para obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água 

destilada que deve ser adicionado é de  

a) 
2.400 mL

    

b) 
2.000 mL

    

c) 
1.200 mL

    

d) 
700 mL

    

e) 
200 mL

    

   

 

2. O estudo da concentração de soluções aquosas faz-se necessário em muitos ramos da indústria 

química onde há necessidade de quantidades exatas de componentes químicos reacionais. Entre os 

ramos da indústria química que utilizam conhecimentos de concentrações podem ser citados o de 

tratamento de água e efluentes e a indústria cosmética. Um volume de 50,00 mL  de uma solução de 

2MgC  a 2,0 mol L  é diluído até 1 litro de volume final. Sabendo que soluções diluídas de 2MgC  são 

totalmente solúveis e dissociáveis ( 1),α =  podemos afirmar que a concentração, em mol L,  de íons 

cloreto na nova solução após a diluição será de:  

a) 0,1    

b) 0,2     

c) 1,0     

d) 2,0     

e) 4,0     
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3. Um estudante realizou uma diluição, conforme mostrado na figura abaixo. 

 

Supondo-se que a densidade da água, bem como da solução inicial, seja de 1,0 g mL-1, qual será o 

volume de água a ser adicionado para que a solução passe a ter concentração de 0,2 mol L-1?  

a) 25 mL.    

b) 50 mL.    

c) 100 mL.    

d) 200 mL.    

e) 250 mL.    

   

 

4. Em um laboratório de Química, existem 4 frascos A, B, C e D contendo soluções de um mesmo soluto, 

conforme mostrado na tabela. 

Frasco Volume 
Concentração 

(mol.L-1) 

A 100 0,5 

B 400 1,0 

C 500 0,5 

D 1000 2,0 

 

Utilizando as soluções contidas em cada frasco, foram preparadas as seguintes misturas, exatamente 

na ordem apresentada abaixo. 

I. Conteúdo total do frasco A com metade do conteúdo do frasco B e mais 200 mL do conteúdo do 

frasco C. 

II. Conteúdo restante do frasco B com 200 mL do conteúdo do frasco C e mais 100 mL do conteúdo 

do frasco D. 

III. Conteúdo restante do frasco C com 400 mL do frasco D. 

 

Em relação às misturas I, II e III, é correto afirmar que a concentração molar  

a) da mistura I é maior do que as concentrações molares das misturas II e III.    

b) da mistura II é maior do que as concentrações molares das misturas I e III.    

c) da mistura III é maior do que as concentrações molares das misturas I e II.    

d) da mistura II é menor do que a concentração molar da mistura I.    

e) da mistura II é maior do que a concentração molar da mistura III.    
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5. Para limpeza de superfícies como concreto, tijolo, dentre outras, geralmente é utilizado um produto com 

nome comercial de “ácido muriático”. A substância ativa desse produto é o ácido clorídrico (HC ),  um 

ácido inorgânico forte, corrosivo e tóxico. O volume de HC  em mililitros, que deve ser utilizado para 

preparar 50,0 mL  de HC  3 mol L,  a partir da solução concentrada com densidade de 31,18 g cm  e 

37% (m m)  é, aproximadamente:  

a) 
150 mL

    

b) 
12,5 mL

    

c) 
125 mL

    

d) 
8,7 mL

    

e) 
87 mL

    

   

 

6. Uma solução aquosa de nitrato de prata 10,050 mol L )( −  é usada para se determinar, por titulação, a 

concentração de cloreto em uma amostra aquosa. Exatos 10,00 mL  da solução titulante foram 

requeridos para reagir com os íons C −  presentes em 50,00 mL  de amostra. Assinale a concentração, 

em 1mol L ,−  de cloreto, considerando que nenhum outro íon na solução da amostra reagiria com o 

titulante. 

Dado: (aq) (aq) (s)Ag C AgC+ −+ →   

a) 0,005     

b) 0,010     

c) 0,025     

d) 0,050     

e) 0,100     

 

 

7. Considere um frasco de 1.000 mL,  completamente cheio, contendo uma solução aquosa 0,5 M  de 

4CuSO .  A respeito dessa solução, assinale a alternativa correta.  

a) O frasco contém 0,5 mols  de 4CuSO  por litro de solução.    

b) A cada 
1.000 mL

 de solução, encontramos 
0,5 g

 de 4CuSO .
    

c) O sulfato de cobre é um ácido de Arrhenius.    

d) Para obtermos uma solução 1M  de 4CuSO ,  a partir da solução 0,5 M,  basta diluir a solução 

estoque duas vezes.    

e) Uma vez que a concentração molar, molaridade, dessa solução de 4CuSO  é 0,5 M,  sua 

concentração comum, C,  é 0,5 M.     
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8. Considere a curva de titulação mostrada na figura abaixo. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
Trata-se de uma curva de titulação de __________ com __________.  

a) ácido forte – base forte    

b) ácido forte – base fraca    

c) ácido fraco – base forte    

d) ácido fraco – base fraca    

e) base fraca – ácido forte    

   

 

9. Em um laboratório, são preparadas três soluções A, B e C, contendo todas elas a mesma quantidade 

de um único solvente e cada uma delas, diferentes quantidades de um único soluto não volátil. 

Considerando que as quantidades de soluto, totalmente dissolvidas no solvente, em A, B e C, sejam 
crescentes, a partir do gráfico abaixo, que mostra a variação da pressão de vapor para cada uma das 
soluções em função da temperatura, é correto afirmar que, a uma dada temperatura “T”, 

 

a) a solução C corresponde à curva I, pois quanto maior a quantidade de soluto não volátil dissolvido 
em um solvente, menor é a pressão de vapor dessa solução.    

b) solução A corresponde à curva III, pois quanto menor a quantidade de soluto não volátil dissolvido 
em um solvente, maior é a pressão de vapor dessa solução.    

c) as soluções A, B e C correspondem respectivamente às curvas III, II e I, pois quanto maior a 
quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior a pressão de vapor da 
solução.    

d) as soluções A, B e C correspondem respectivamente às curvas I, II e III, pois quanto menor a 
quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior a pressão de vapor da 
solução.    

e) a solução B é a mais volátil, que é representada pela curva II.    
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10. A adição de um soluto à água altera a temperatura de ebulição desse solvente. Para quantificar essa 

variação em função da concentração e da natureza do soluto, foram feitos experimentos, cujos 

resultados são apresentados abaixo. Analisando a tabela, observa-se que a variação de temperatura 

de ebulição é função da concentração de moléculas ou íons de soluto dispersos na solução. 

 

Volume 

de 

água 

(L) 

Soluto 

Quantidade de 

matéria de 

soluto 

(mol) 

Temperatura 

de 

ebulição 

(°C) 

1 - - 100,00 

1 𝑁𝑎𝐶ℓ 0,5 100,50 

1 𝑁𝑎𝐶ℓ 1,0 101,00 

1 sacarose 0,5 100,25 

1 𝐶𝑎𝐶ℓ2 0,5 100,75 

  

 

Dois novos experimentos foram realizados, adicionando-se 1,0 mol de Na2SO4 a 1 L de água 

(experimento A) e 1,0 mol de glicose a 0,5 L de água (experimento B). Considere que os resultados 

desses novos experimentos tenham sido consistentes com os experimentos descritos na tabela. Assim 

sendo, as temperaturas de ebulição da água, em °C, nas soluções dos experimentos A e B, foram, 

respectivamente, de   

a) 100,25 e 100,25.     

b) 100,75 e 100,25.     

c) 100,75 e 100,50.     

d) 101,50 e 101,00.     

e) 101,50 e 100,50.      
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Gabarito 

 

1. A 

inicial inicial final final

inicial inicial final água inicial

1 1
água

1

água 1

água

Diluição :

[NaOH] V [NaOH] V

[NaOH] V [NaOH] (V V )

1,25 mol L 100 mL 0,05 mol L (V 100 mL)

1,25 mol L 100 mL
(V 100 mL)

0,05 mol L

V 2.500 mL

− −

−

−

 = 

 =  +

  =   +

 
+ =



= −

água

100 mL

V 2.400 mL=

   

 

2. B 

2

2

incial (solução de MgC )

final

2 inicial inicial 2 final final

2 final

2 final

2 final

2

[MgC ] 2,0 mol L

V 50,00 mL

V 1L 1000 mL

[MgC ] V [MgC ] V

2,0 mol / L 50,00 mL [MgC ] 1000 mL

2,0 mol L 50,00 mL
[MgC ]

1000 mL

[MgC ] 0,1mol L

MgC

=

=

= =

 = 

 = 


=

=

100% 2Mg 2C

0,1mol L 0,1mol L 2 0,1mol L

[C ] 2 0,1mol L

[C ] 0,2 mol L

α= + −

−

−

⎯⎯⎯⎯⎯→ +



= 

=

   

 

3. B 

Calculo da concentração inicial da solução: 

2 4

2 4

1 mol de Na SO —— 142 g

n —— 7,1g

n 0,05 mol de Na SO=

 

2 4

2 4

0,05 mol de Na SO —— 200 mL

n —— 1000 mL

n 0,25 mol de Na SO em 1 litro de solução 0,25 mol L= =

 

 

Ao adicionar mais água à solução, ocorrerá uma diluição, ou seja, a concentração final diminuirá de forma 

inversamente proporcional ao volume final da solução. Aplica-se a expressão matemática abaixo, 

considerando que a concentração final é 0,2 mol/L. 

INICIAL ~INICIAL FINAL FINALC V C V 0,25 0,2 0,2 (V 0,2)

0,01
0,05 0,2 V 0,04 0,01 0,2V V 0,05L 50mL

0,2

 =    =  +

 =  +  =  = = =
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4. C 

Teremos: 

I. Conteúdo total do frasco A com metade do conteúdo do frasco B e mais 200 mL do conteúdo do frasco 

C: 

 =  +  + 

 =  +  + 

=

A B C[Mistura I] V [Frasco A] V [FrascoB] V [FrascoC] V

[Mistura I] 500 0,5 100 1,0 200 0,5 200

[Mistura I] 0,7 mol /L

 

II. Conteúdo restante do frasco B com 200 mL do conteúdo do frasco C e mais 100 mL do conteúdo do 

frasco D. 

 =  +  + 

 =  +  + 

=

B C D[Mistura II] V [FrascoB] V [FrascoC] V [FrascoD] V

[Mistura II] 500 1,0 200 0,5 200 2,0 100

[Mistura II] 1,0 mol /L

 

III. Conteúdo restante do frasco C com 400 mL do frasco D. 

 =  + 

 =  + 

=

C D[Mistura III] V [FrascoC] V [FrascoD] V

[Mistura III] 500 0,5 100 2,0 400

[Mistura III] 1,7 mol /L

 

 

Conclusão: [Mistura III] > [Mistura I] > [Mistura II].   

 

5. B 

1

1 1 2 2

1

1

MM d 1000

36,5 0,37 1,18 1000

11,96 mol L

V V

11,96 V 3 50

V 12,54 mL

Μ τ

Μ

Μ

Μ Μ

−

 =  

 =  

= 

 = 

 = 

=

   

 

6. B 



(aq) (aq) (s)

3 4

Ag     C AgC

0,050M      50mL

10mL

n 0,050 10 10 5 10 mol

+ −

− −

+ →






=   = 

 

 

Proporção estequiométrica: 1:1  

4

C
n 5 10 mol−

−=   

 

Assim, teremos: 

4

3

5 10
Conc. molar C 0,01 M

50 10

−
−

−


= =
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7. A 

a) Correta.  

0,5M  0,5 mol /L,=  assim haverá 0,5 mol  de 4CuSO  por litro de solução. 

 

b) Incorreta. A cada 1.000 mL,  ou seja, 1L  teremos 0,5 mol  de CuS.  

0,5M  0,5 mol /L,=  assim haverá 0,5 mol  de 4CuSO  por litro de solução. 

41 mol de CuSO 159,5g

              0,5 mol x

x 79,75g=

 

 

c) Incorreta. Para ser um ácido de Arrhenius, o composto deverá liberar, em solução aquosa o cátion 

H ,+  que no caso do sulfato de cobre, não temos esse elemento em sua composição. 

 

d) Incorreta. Se diluirmos a solução de 0,5M  sua concentração irá diminuir ainda mais. 

 

e) Incorreta.  

Conc. comum
Conc. Molar = 

MM

Conc. comum = 0,5 159,5 79,75g / L 

    

 

8. B 

Trata-se de uma curva de titulação de ácido forte com base fraca, pois no ponto final da reação (ponto de 

equivalência) o pH é menor do que 7. 
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9. D 

Teremos: 

   

 

10. D 

Adição de 1,0 mol de Na2SO4 a 1 L de água (experimento A): 

1𝑁𝑎2𝑆𝑂4 → 2𝑁𝑎+ + 1𝑆𝑂4
2−

⏟          
3𝑚𝑜𝑙𝑠𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

A partir da tabela percebe-se que: 

Volume 

de 

água 

(L) 

Soluto 

Quantidade de 

matéria de 

soluto 

(mol) 

Temperatura 

de 

ebulição 

(°C) 

1 𝐶𝑎𝐶ℓ2 0,5 100,75 

 

0,5𝐶𝑎𝐶ℓ2 → 0,5𝐶𝑎2+ + 1𝐶ℓ−⏟          
1,5𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

 

1,5𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 − 0,75°𝐶 

3𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 − 𝛥𝑇 

 𝛥𝑇 = 1,50°𝐶 

 

Conclusão: no experimento A ocorre uma elevação de 1,50°𝐶 na temperatura de ebulição. 

Temperatura de ebulição da solução = 101,50°𝐶(100°𝐶 + 1,50°𝐶). 

Adição de 1,0 mol de glicose a 0,5 L de água (experimento B). 

1𝑚𝑜𝑙𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 (𝐶6𝐻12𝑂6) − 0,5𝐿𝑑𝑒á𝑔𝑢𝑎 

𝑛𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 − 1𝐿𝑑𝑒á𝑔𝑢𝑎 

𝑛𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 = 2𝑚𝑜𝑙𝑠𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑒 

 

A partir da tabela percebe-se que: 

Volume 

de 

água 

(L) 

Soluto 

Quantidade de 

matéria de 

soluto 

(mol) 

Temperatura 

de 

ebulição 

(°C) 

1 𝑁𝑎𝐶ℓ 1,0 101,00 
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1𝑁𝑎𝐶ℓ → 1𝑁𝑎+ + 1𝐶ℓ−⏟        
2𝑚𝑜𝑙𝑠𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

 

 

Conclusão: no experimento B ocorre uma elevação de 1,00°𝐶 na temperatura de ebulição. 

Temperatura de ebulição da solução = 101,00°𝐶(100°𝐶 + 1,00°𝐶).   
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Comportamento contemporâneo  

Resumo 

 

Vamos, antes de tudo, dar uma olhada nos temas de redação do ENEM que já foram cobrados até agora e 

guardam relação com este eixo? De certa forma, é muito fácil encontrar um pouco de cultura e 

comportamento humano em todas as temáticas da prova. Porém, destacaremos, aqui, as propostas que mais 

se aproximaram do assunto. 

 

● ENEM 1998: Viver e aprender 

● ENEM 1999: Cidadania e participação social 

● ENEM 2006: O poder de transformação da leitura 

● ENEM 2007: O desafio de se conviver com as diferenças 

● ENEM 2009: O indivíduo frente à ética nacional 

● ENEM 2010: O trabalho na construção da dignidade humana 

● ENEM 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado 

● ENEM 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI 

● ENEM 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 

● ENEM 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil 

● ENEM 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.  

 

Quais foram as mudanças? 
De 1998 até 2011, como demonstrado acima, os temas não se direcionavam ao comportamento 

contemporâneo brasileiro, mas, sobretudo, partia de uma ideia comportamental mais ampla. Entretanto, é 

possível perceber que a relação entre cultura e sociedade não se distanciam a partir de 2012 com os temas 

ligados ao cenário brasileiro e sua sociedade. 

 

Assim, é necessário entender que, desde 2012, o ENEM exige uma visão crítica do comportamento atual da 

sociedade brasileira e os motivos para esta questão. Assim, entende-se que, muitas vezes, fatores como 

cultura e passado são legados de atitudes que necessitam ser argumentadas na hora da redação. 

 

Dessa forma, conseguimos compreender que a ideia de comportamento contemporâneo é construída a partir 

dos fatores históricos e culturais de uma sociedade. De fato, o tempo e os diferentes contextos são essenciais 

na formação de determinados hábitos, costumes, modos de agir. Por isso, é interessante discutir alguns 

conceitos e, principalmente, fazer uma análise de como chegamos até aqui, criando repertório para diversas 

temáticas de redação.  
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Exercícios 

 

1. “Penso, logo existo” é uma conclusão que o filósofo e matemático francês René Descartes alcança 
após duvidar de sua própria existência, mas a comprova ao ver que pode pensar e se está sujeito a tal 
condição, deve de alguma forma existir.  

 
No âmbito filosófico, diversos estudiosos apontam como um dos grandes males que assolam o 
homem contemporâneo a perda da capacidade de reflexão. 
a) Pensar e refletir não são sinônimos. Diferencie as duas ações. 
b) Explique as possíveis causas da desvalorização do ato de refletir.  
c) Que efeitos poderão ser sentidos a partir dessa desvalorização? 
 

2.  

 
 

Em muitas pessoas já é um descaramento dizerem "Eu".  

T.W. Adorno 

 

Não há sempre sujeito, ou sujeitos. (...) 

Digamos que o sujeito é raro, tão raro quanto as verdades. 

A. Badiou 

 

Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica 

da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da 

ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de 

escolher o que é sempre a mesma coisa. 

T.W. Adorno 
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A partir da tela e dos fragmentos acima reproduzidos, explique por que se pode afirmar que "a 1ª pessoa 

é uma ilusão". Associe essa ideia ao livre-arbítrio e explore exemplos que permitam corroborar a 

afirmativa. 

 

3. Após assinalar a alternativa, proponha uma reflexão sobre a imagem. 
 

 
CAULOS. Disponível em: www.caulos.com. Acesso em 24 set. 2011. 

 

O cartum faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a 

a) a opressão das minorias sociais. 

b) carência de recursos tecnológicos. 

c) falta de liberdade de expressão. 

d) defesa da qualificação profissional. 

e) reação ao controle do pensamento coletivo. 

 

4. Após assinar a alternativa, comente sobre o assunto tratado pela questão.  
 

 

 

A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento 

fundamental para a instalação de um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa 

fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet: 

a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 

b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 

c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 

d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
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5.  

 

 

A catarse caracteriza a relação de identificação subjetiva ocorrida entre o público e a obra de arte. 

Comente quais são os estímulos contemporâneos que provocam o reconhecimento catártico. 

 

6. Inventar fábulas sobre um ‘outro’ mundo diferente deste não tem sentido a não ser que domine em nós 
um instinto de calúnia, de depreciação, de receio: neste caso nos vingamos da vida com a 
fantasmagoria de ‘outra’ vida distinta desta e melhor do que esta”  

(Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos). 

 

Para a psicanálise, pode-se dizer que há sempre desejos demais. “Para nós, ao contrário, nunca há 

desejos o bastante.”  

(Deleuze, Cinco proposições sobre a psicanálise) 

 

Sobre a ambição, Friedrich Nietzsche, filósofo prussiano do século XIX, ao desenvolver sua teoria da 

"vontade", do desejo, afirmava que, para o homem, tal sentimento era predominantemente negativo. 

Por outro lado, Gilles Deleuze, filósofo francês do século XX, dizia que desejar algo, no mundo de hoje, 

é necessariamente produção de uma realidade diferente. Desenvolva melhor a diferença básica entre 

os dois pensamentos e mostre como isso se aplica à sociedade de ontem e de hoje. 

 

7. O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em 
torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais (entendidos como movimentos que têm 
como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de 
sistemas de comunicação – essencialmente a internet e os meios de comunicação – porque esta é a 
principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem 
eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência da sociedade no seu 
conjunto”. 

Disponível em: www.compolitica.org. Acesso em: 2 mar. 2012 (adaptado). 

 
Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de Hosni 
Mubarak no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que 
a) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários. 
b) a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet. 
c) a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes antidemocráticos. 
d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de suas práticas 

políticas. 
e) os sistemas de comunicação são mecanismos importantes, de adesão e compartilhamento de 

valores sociais. 
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8. Com base na questão anterior e nas teorias e Manuel Castells, explique como a internet pode ser um 
mecanismo de difusão de ideias, nos dias de hoje.  

 

9.  

 

 

A foto apresentada faz referência a um dos episódios dos naufrágios Sírios em imigrações para a 

Europa. Com base nisso, comente a questão da banalização de imagens trágicas no que diz respeito 

à desumanização do indivíduo. 

10.  

 
 

A tirinha do grupo Quadrinhos Ácidos reflete o nosso comportamento na sociedade atual. Um dos agentes 

para tal conduta pode ser, como vimos nos exercícios, os veículos de comunicação e as propagandas. Analise 

a imagem e faça uma reflexão da influência atual das propagandas em relação ao estilo de vida social. 



 
 

 

 

6 

Redação 
 

Gabarito 

 

1. a) Assim como demonstrado por Descartes, há uma grande diferença entre o ato de pensar e o ato de 

refletir, em que o primeiro é um processo natural, inconsciente como um pensamento do dia a dia. Já o 

segundo é um ato condicionado, que depende de um preparo e é feito em um longo prazo. 

b) A velocidade das informações, a dinamicidade cotidiana, a quantidade de dados disponíveis, as 

inúmeras opções de distração – como o fácil acesso ao entretenimento. 

c) O efeito de uma sociedade que não reflete é a alienação que faz com que a sociedade seja facilmente 

manipulada pelo excesso de informações rasas, prontas e mastigadas.  

 

2. Livre arbítrio: autonomia e independência perante a sociedade. Entretanto, na sociedade atual, esta teoria 

é vista como utópica por não haver escolha desprovida de uma concepção influenciada pela sociedade.  

 

3. E 

No cartum apresentado, todos os homens estão representados por bonecos de corda que andam para a 

mesma direção (como se estivessem sem escolha), exceto um. Este único diferente, além de apresentar 

uma cor distinta, não tem corda nas costas para controlá-lo e segue em outra direção (o que nos induz a 

pensar que foi responsável pela escolha de seu próprio caminho). Além disso, podemos pensar também 

sobre os diversos tipos de preconceitos existentes na nossa sociedade.  

 

4. C 

Se a internet é um tribunal no qual todos julgam todos, mas ninguém que esteja sendo acusado, então 

não há réus; isto é, ninguém que julga admite a si mesmo na posição de acusado. 

 

5. A catarse, na filosofia, tem como definição a liberação de algo reprimido, dessa forma, os processos de 

massificação de estímulos e de padronização comportamental podem gerar algumas ações catárticas 

que abrangem um senso crítico social, ou seja, uma visão mais ampla do que se tem como cultura e 

sociedade. Os momentos catárticos são importantes nas nossas vidas, pois são com eles que um ser 

consegue se conhecer melhor, através de contatos com estímulos. Isso quer dizer que o ser humano deve 

ser estimulado por elementos externos para conseguir fazer esses reconhecimentos. Na atualidade, os 

estímulos que provocam esse reconhecimento são: novelas (fazem parte da identidade cultural brasileira), 

leituras (a literatura, por exemplo, era o retrato dos comportamentos sociais de uma época), esportes 

(motivação de torcida, grau de identificação de um time), religião (as pessoas se distanciam de sua 

realidade em busca de esperança). 

 

6. Com o avanço das grandes indústrias e da abrangência das grandes formas de comunicação e 

propaganda no mundo, o desejo, ou seja, o “pensar em outra realidade” se tornou praticamente obrigatório 

para conquistar os meios de consumo. Em detrimento ao primeiro filósofo do século XIX, onde estava se 

iniciando o desejo exacerbado em “ter”, a felicidade constante e uma linearidade no ambiente familiar era 

o necessário para o homem, hoje, em decorrência aos fatos apresentados, entende-se que viver sem ter 

ambições não é o suficiente para a contemporaneidade.  
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7. E 

O fato de uma mobilização popular, por meio das redes sociais, ter derrubado um governo no Egito, unido 

à ideia defendida pelo sociólogo no texto comprovam que os sistemas de comunicação são 

extremamente importantes d adesão e compartilhamento de valores sociais. 

 

8. Como na Primavera Árabe, é difícil não enxergar as redes sociais, principalmente, como meio de 

propagação de informações, de notícias, de ideologias. O filme “Ele está de volta”, da Netflix, por exemplo, 

reflete isso, ao mostrar as ideias de Adolf Hitler se espalhando, de forma viral, como piada, pelo mundo, 

sem qualquer filtro e com um crescimento cada vez mais rápido. Nesta questão, o aluno precisa refletir 

sobre o quanto características como o anonimato e a rapidez da difusão de informações podem ser 

perigosas, nos dias de hoje e, ao mesmo tempo, revolucionárias. Nos debates políticos atuais, por 

exemplo, e nas próprias fake news, é possível visualizar essa problemática.  

 

9. O compartilhamento de imagens trágicas é algo extremamente comum, atualmente. Esse 

comportamento reflete o quanto o ser humano está perdendo a capacidade de sentir empatia pelo outro, 

assim como mostra, também, que estamos anestesiados diante de tanta tragédia que assola o mundo, a 

ponto de acharmos situações – como a da questão – comuns. Além disso, é interessante analisar que a 

mídia exerce importante papel, nesse sentido, já que é muito comum vermos filmes com cenas 

extremamente violentas, por exemplo.  

 

10. As propagandas, nos dias hodiernos, garantem um grande papel influenciador na sociedade por impor 

moldes de conduta para uma sociedade como um todo. Vendo o primeiro exemplo, é possível acreditar 

que o padrão é ser magro e “bonito”, estar sempre de bom-humor e não garantir falhas. Assim, a 

frustração social se inicia por um viés utópico de que todas as pessoas devem se encaixar em um padrão 

imposto pelas grandes indústrias de consumo, sendo garantido, ainda mais, vendas em produtos que 

garantirão esse possível alcance.  
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Repertório: cidadania e direitos humanos 

Resumo 

 

Cidadania 

 O conceito de cidadania vem da Grécia Antiga e significava o conjunto de direitos dos cidadãos. Vale 

notar que, na democracia grega, apenas um grupo restrito de pessoas podiam ser consideradas cidadãs: 

apenas homens livres não-estrangeiros. A palavra que hoje temos como cidadania vem do latim, civitas, que 

significa civilização ou cidadão. A cidadania hoje tem significado semelhante: é o conjunto de direitos e 

deveres de um cidadão.  Segundo o jurista brasileiro Dalmo Dallari, “A cidadania expressa um conjunto de 

direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo” 

 A cidadania pressupõe uma nacionalidade – afinal, para ser cidadão, é preciso pertencer a algum país. 

Isso é assegurado no Artigo XV da Declaração Universal dos Direitos do Humanos, que assegura “Toda 

pessoa tem direito a uma nacionalidade”.  

 

Os Direitos Humanos 

 Com o término da Segunda Guerra Mundial as Nações Unidas se reuniram e lançaram, a 10 de 

dezembro de 1948, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo era garantir direitos e deveres 

básicos a qualquer pessoas e evitar as barbáries cometidas na Guerra se repetissem e lançar as bases para 

uma futura paz mundial. A discussão a respeiro dos Direitos Humanos é muito frequente nos dias atuais e 

dialoga com alguns temas pedidos nas redações dos vestibulares. 

 É importante ressaltar que os Direitos Humanos não são reservados a apenas um grupo de pessoas, 

mas garantias que devem ser dadas a todo o ser humano. Além disso, a garantia desses direitos não significa 

a ausência de deveres nem a impunibilidade em casos extremos, mas apenas diretrizes para que as condições 

básicas de humanidade sejam devidamente respeitadas. 

 O conhecimento de alguns pontos da Declaração é fundamental para uma melhor convivência em 

sociedade. Além disso, o desrespeito a qualquer uma dessas diretrizes em redações do vestibular podem 

levar à anulação da redação. Veja a seguir alguns dos artigos mais conhecidos: 

Artigo I – Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

Artigo II – Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 

ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

Artigo III – Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo VII – Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da 

lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração 

e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Artigo XII – Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na 

sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da 

lei contra tais interferências ou ataques. 

Artigo XV  

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.  
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2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 

nacionalidade. 

Artigo XVI  

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retrição de raça, nacionalidade ou religião, 

têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao 

casamento, sua duração e sua dissolução. 

2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

Artigo XVIII – Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, 

pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em 

particular. 

Artigo XIX – Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

Artigo XXIV  

1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 

personalidade é possível.  

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações 

determinadas pela lei, exclusi vamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito 

dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e 

do bem-estar de uma sociedade democrática. 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese 

alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

 

 Como se pode ver, os conceitos de cidadania e de direitos humanos estão intimamente ligados: é 

garantido pela Declaração dos Direitos Humanos o direito à nacionalidade e, portanto, à cidadania. Já a 

cidadania garante os direitos básicos do cidadão ao mesmo tempo em que assegura seus deveres.  
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Benjamin e a reprodutibilidade 

 

Resumo 

 

O filósofo e sociólogo judeu alemão Walter Benjamin (1892 – 1940) foi um pensador que esteve 

fortemente associado à famosa Escola de Frankfurt e, portanto, à tradição marxista de pensamento, tendo 

também traduzido para a língua alemã grandes obras literárias da cultura francesa, como Quadros parisienses 

de Charles Baudelaire e Em busca do tempo perdido de Marcel Proust.  A obra mais conhecida e comentada 

de Benjamin chama-se A obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, tendo sido publicada 

primeiramente em 1936 e, posteriormente, em 1955.  Esse ensaio de Benjamin tem sido muito relevante na 

área dos Estudos Culturais e na história da arte e consiste na apresentação de uma teoria materialista da 

arte.  Na sequência faremos um resumo das principais ideias contidas nesse grande trabalho de Benjamin. 

Trata-se de compreender as mudanças que ocorreram na produção artística, que deixou de se 

realizar enquanto um ritual para ser apropriada pela indústria da arte, que a reproduz no sentido de que possa 

ser experimentada pelas grandes massas.  O aqui e agora da obra de arte é deixado de lado em prol da 

reprodução em escala industrial, o que faz com que ela perca a sua “aura”.  Nesse sentido, o surgimento da 

reprodutibilidade técnica faz com que a obra de arte perca a sua singularidade, sua unicidade e sua 

autenticidade próprias, dando lugar a produtos culturais de massa como o cinema.  

Assim, a qualidade da arte de ser um objeto único se perde em meio a sua reprodutibilidade técnica, 

na mesma medida em que também deixa de ser voltada para um público restrito no sentido de atingir cada 

vez mais pessoas, repercutindo na sociedade como um todo.  Uma comparação interessante feita por 

Benjamin é entre o teatro e o cinema.  Enquanto o primeiro mantém a sua “aura”, a sua singularidade, ou 

seja, o aqui e agora da obra de arte – que é captado pela plateia presente no espetáculo -, já o segundo perde 

sua “aura” na medida em que o expectador não está presente e a câmera (um equipamento técnico) é quem 

reproduz a imagem dos atores.  

Por fim, é preciso ressaltar a importância do cinema segundo Benjamin, o que ocorre, sobretudo, do 

ponto de vista político.  A partir do cinema seria possível, então, a construção de uma nova sociedade na qual 

a classe proletária alcançaria a liderança política desejada.  Dessa maneira, há dois aspectos a serem levados 

em consideração: De um lado, a reprodutibilidade das obras artísticas traz consigo a perda de sua 

singularidade própria.  De outro, pode ser entendida como uma ferramenta muito importante para a construção 

de uma sociedade mais justa do ponto de vista social. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-benjamin-e-a-reprodutibilidade/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=industria-cultural
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Exercícios 

 

1. Para alguns sociólogos e filósofos, a cultura possuiria um valor intrínseco e poderia nos ajudar não 

apenas na fruição de nossa sensibilidade, mas nos levar a uma nova compreensão da realidade e de 

nosso ser e estar no mundo. Com a indústria cultural verifica-se que a cultura 

a) recupera seu valor simbólico, contribuindo para uma nova compreensão da realidade e para a 

emancipação humana.    

b) perde sua força simbólica e crítica, transformando-se em mero entretenimento que elimina a 

reflexão crítica.    

c) perde seu valor de mercado para tornar-se, graças à tecnologia, um entretenimento acessível a 

toda a população.    

d) deixa de ser um produto de elite e passa a ser acessível a todos os cidadãos, contribuindo com 

sua autonomia.    

e) torna-se mais sofisticada, na medida em que os meios de criação cultural passam a ser submetidos 

ao desenvolvimento tecnológico.    

   

 

2. Historicamente, pode-se dizer que toda sociedade elabora sua própria cultura, mas as culturas estão 

interligadas, a não ser que o grupo social esteja em condições de isolamento e não sofra influência de 

outras culturas. Ressalta-se que o conceito de cultura é recente e plástico. Geertz (1978) afirma que 

“[...] a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos 

sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual 

eles (os símbolos) podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade.” 
 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

Essa flexibilidade no sistema capitalista manifestada na indústria cultural apresenta as seguintes 

características:  

a) Marketing, comercialização de bens culturais, cidade-mercadoria, publicidade.     

b) Tradição, genocídio cultural, nacionalismos, grandes narrativas.     

c) Homogeneização cultural, erudição, urbanização, subcultura.     

d) Memória, identidade cultural, fetiche, etnocentrismo.     

e) Folk, aculturação, xenofobia, tribalismo.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como 

invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso 
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temporário do herói, que ele sabe suportar como bom esportista que é; a boa palmada que a namorada 

recebe da mão forte do astro, são, como todos os detalhes, clichês prontos para serem empregados 

arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. Desde 

o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, 

o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o 

desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. O número médio de 

palavras é algo em que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas, e sua 

pequena diversidade permite reparti-las facilmente no escritório. 
 Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. “A indústria cultural como mistificação das massas”. In: Dialética do 

esclarecimento, 1947. Adaptado. 

 O tema abordado pelo texto refere-se 

a) ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa.    

b) à hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa.    

c) ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais.    

d) ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo.    

e) aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leia: 

Quinze minutos de fama 

Mais um pros comerciais 

Quinze minutos de fama 
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Depois descanse em paz 

  

O gênio da última hora 

É o idiota do ano seguinte 

O último novo-rico 

É o mais novo pedinte 

  

Não importa contradição 

O que importa é televisão 

Dizem que não há nada que você não se acostume 

Cala a boca e aumenta o volume então 

 A melhor banda de todos os tempos da última semana – Sérgio Britto/Branco Mello (Titãs) (adaptado) 

A música acima, interpretada pela banda Titãs, faz uma crítica a qual característica da televisão 
contemporânea? 

a) Ao caráter elitista das transmissões televisivas.    

b) À sua inserção comprometida com a transformação social e com as mudanças de paradigmas 

culturais.    

c) À grande quantidade de comerciais existentes nos programas televisivos, que prejudicam a 

qualidade dos programas de domingo.    

d) Às contradições próprias de qualquer tipo de instrumento cultural urbano.    

e) À forma como ela se apresenta como um produto da indústria cultural, servindo de instrumento de 

alienação.    

   

 

5. Há, na tirinha acima, uma crítica à forma de cultura veiculada pela televisão. Tendo em vista a 

abordagem sociológica, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cultura que está sendo 

criticada. 

a) Cultura no seu sentido antropológico, relacionada à diversidade das práticas, dos símbolos e das 

formas de pensar, agir e sentir.    

b) Cultura política, relacionada às formas de estabelecimento de relações de poder.    

c) Cultura erudita, relacionada às formas de produção estética da elite.    

d) Cultura popular, própria das classes econômicas mais baixas.    

e) Cultura de massa, produzida pela indústria cultural.     

   

 

 

6. No dia 12/07/2012, no Programa “Na Moral”, de Pedro Bial, o ator Pedro Cardoso comentou sobre o 

trabalho dos paparazzi. Leia abaixo um trecho de seu comentário: 

  

Pedro Cardoso – Todo mundo tem curiosidade de saber quem eu sou. [...] E através dessa falsa e 

ridícula mídia que vende a vida particular das pessoas, ninguém está sabendo verdadeiramente quem 

eu sou. São falsas notícias. Artistas que programam com seus paparazzi particulares falsos encontros... 

Tudo isso é mentira. A verdade é aqui, eu aqui e ela ali, você aqui, isso é uma coisa verdadeira. Essa 
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indústria que vende a nossa vida, ela vende a mentira. [...] Há uma demanda, mas a verdadeira 

demanda é pela verdade, não é pela mentira. 
 Programa Na Moral apresentado em 12/07/2012 [transcrição]. Disponível em: <http://tvg.globo.com/programas/na-

moral...i/2038750/>. Acesso em 15/07/2012. 

A fala de Pedro Cardoso aproxima-se à abordagem sociológica a respeito da transmissão de cultura 

em um contexto capitalista. Qual dos conceitos sociológicos abaixo é aquele que serve melhor para a 

compreensão da crítica de Pedro Cardoso à mídia? 

a) Fetichismo da mercadoria.    

b) Indústria Cultural.    

c) Classe social.    

d) Cultura erudita.    

e) Cultura burguesa.    

   

 

7. “Com o desenvolvimento do capitalismo, também a arte passa a ser cada vez mais regida por princípios 

de mercado. Em um sentido bem preciso: o formato mercadoria passa a determinar a própria forma de 

produção da arte. A ideia fundamental é a de que há padrões, "standards" de produção da arte que têm 

de ser respeitados se quem produz arte quiser ter sucesso” 
Marcos Nobre, Folha de São Paulo, coluna opinião. 16/12/2008. 

Nos anos quarenta do século passado, dois filósofos e sociólogos alemães, da chamada Escola de 

Frankfurt, Max Horkheimer e Theodor Adorno, pensando a questão da arte e da cultura no mundo 

capitalista cunharam uma expressão que, desde então, passou a ser sistematicamente utilizada para 

designar a forma de produzir e consumir cultura nas sociedades industrializadas. Que expressão é 

essa? 

a) Cultura industrial.    

b) Cultura mercantilizada.    

c) Indústria cultural.    

d) Mercantilização cultural.    

e) Fabricação cultural.    

   

 

 

 

 

8. “Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos 

espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro 

da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim 

precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a 

realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa 

ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos [...] paralisam essas capacidade em 

virtude de sua própria constituição objetiva.” 
 HORKHEIMER, M., e ADORNO, T. W. Dialética do Esclarecimento: Fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de 

Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p.119. 

 Assinale a alternativa incorreta: 
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a) A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar 

e de decidir conscientemente.    

b) A indústria cultural, enquanto negócio, tem que seus fins comerciais são realizados por meio de 

sistemática e programada exploração de bens considerados culturais.    

c) A indústria cultural não tem o condão de produzir necessidades no homem.    

d) A indústria cultural degenera a arte que a antítese da sociedade selvagem produzida pelo 

desenvolvimento do capitalismo.    

e) A indústria cultural tem como guia a racionalidade técnica esclarecida, o consumidor de cultura 

não precisa se dar ao trabalho de pensar, é só escolher.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Leia atentamente o poema, intitulado Eu, etiqueta, de autoria de Carlos Drummond de Andrade: 

Meu blusão traz lembrete de bebida 

que jamais pus na boca, nesta vida. 

........................................ 

Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 

minha gravata e cinto e escova e pente, 

meu copo, minha xícara, 

minha toalha de banho e sabonete, 

meu isso, meu aquilo, 

desde a cabeça ao bico dos sapatos, 

são mensagens, 

letras falantes, 

gritos visuais, 

ordens de uso, abuso, reincidência, 

costume, hábito, premência, 

indispensabilidade, 

e fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

escravo da matéria anunciada. 

........................................ 

Não sou – vê lá – anúncio contratado. 

Eu é que mimosamente pago 

para anunciar, para vender 

em bares festas praias pérgulas piscinas, 

e bem à vista exibo esta etiqueta 

global no corpo que desiste 
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de ser veste e sandália de uma essência 

tão viva independente, 

que moda ou suborno algum a compromete. 

........................................ 

Hoje sou costurado, sou tecido, 

sou gravado de forma universal, 

saio da estamparia, não de casa, 

da vitrina me tiram, recolocam, 

objeto pulsante mas objeto 

que se oferece como signo de outros 

objetos estáticos, tarifados. 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso 

de ser não eu, mas artigo industrial. 

   

Assinale a alternativa incorreta: 

a) O poema faz referência direta ao conceito de cultura de massa, que segundo Adorno é uma forma 

de controle da consciência pelo emprego de meios como o cinema, o rádio ou a imprensa.    

b) De acordo com a Escola de Frankfurt o surgimento da cultura de massa, em meados do século 

passado, deveu-se em grande parte ao desenvolvimento do projeto iluminista que desencadeou 

uma crise ética e epistemológica dando origem por fim a já referida cultura de massa.    

c) A Revolução Industrial não foi apenas um conjunto de inovações técnicas, mas uma forma de 

dominação e controle do tempo do trabalhador, essa dominação se dá por meio da disciplina e da 

indústria cultural.    

d) O produto da indústria cultura não pode ser considerado arte em sentido estrito, já que ela tende 

a padronização, a ausência de conteúdo, e o apelo ao mercado.    

e) A cultura de massa tem o papel de difundir por meio do mercado as culturas regionais, contribuindo 

para a emancipação do homem.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

10. O ensaio “Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, de Theodor W. Adorno 

e Max Horkheimer, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século 

XX que explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. É uma das várias 

contribuições para o pensamento contemporâneo do Instituto de Pesquisa Social fundado na década 

de 1920, em Frankfurt, na Alemanha. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de “Indústria 

Cultural” é a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. 

  

Assim, sobre o conceito de “Indústria Cultural” é CORRETO afirmar. 

a) A arte não se confunde com mercadoria, e não necessita da mídia e nem de campanhas 

publicitárias para ser divulgada para o público.    

b) Não há uniformização artística, pois, toda cultura de massa se caracteriza por criações complexas 

e diversidade cultural.    

c) A cultura é independente em relação aos mecanismos de reprodução material da sociedade.    

d) A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade.    

e) Um pressuposto básico é que a arte nunca se transforma em artigo de consumo.    
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Gabarito 

  
1. B 

Segundo os pensadores da Teoria Crítica, a indústria cultural massifica os produtos da cultura e os torna 

mera mercadoria, sem qualquer função crítica ou transformadora da sociedade.   

  
2. A 

A indústria cultural pode ser caracterizada por homogeneizar os gostos através da massificação e 

comercialização dos produtos culturais, contribuindo para que tudo se torne mercadoria. Isso acontece 

com a colaboração de certos setores do capitalismo, como a publicidade e o Marketing, exatamente 

como sugere a alternativa [A].   

  
3. E 

Somente a alternativa [E] está correta. Padronizar as produções culturais no sentido de torná-las 

aprazíveis e massificadas é transformar a cultura em mero entretenimento. Adorno e Horkheimer 

desenvolvem o termo indústria cultural para mostrar como esse processo ocorre.   

  
4. E 

Somente a alternativa [E] está correta. A televisão acaba por massificar e banalizar as produções 

artísticas, fazendo-as perder a sua aura e contribuindo para a alienação e acomodação das pessoas.   

  
5. E 

Há, na tirinha, uma crítica à cultura veiculada na televisão. Essa cultura é a cultura de massa que, 

destituída da sua aura, tem a função de entreter e de alienar a massa da população. Esse tipo de cultura 

é produzido pela indústria cultural.   

  
6. B 

Pedro Cardoso afirma que a mídia em questão vende falsas notícias sobre a sua vida particular. Esse é 

justamente um dos atributos da indústria cultural, que corresponde ao setor capitalista interessado em 

tornar a cultura uma mercadoria massificada, pouco crítica e descomprometida com a realidade.   

  
7. C 

O texto se refere à noção de “indústria cultural”. Esta está relacionada com a forma de se produzir e 

consumir os produtos culturais de forma massificada e acrítica, seguindo a lógica fetichizada do mercado.   

  
8. C 

A indústria cultural age produzindo necessidades nos homens, construindo, segundo a lógica de 

mercado, a percepção artística das pessoas, massificando a cultura e reproduzindo a lógica de 

dominação capitalista. Todas as alternativas estão de acordo com essa definição, com exceção da [C], 

a única incorreta.   

  

 

 

 
9. E 
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A alternativa [E] não somente é incorreta, como também contraria todas as outras. A cultura de massa é 

um produto do modo de produção capitalista e contribui para a mercantilização da cultura e para a 

coisificação do homem.   

  
10. D 

A alternativa [D] é a única correta. No sistema capitalista, inclusive a arte está submetida à lógica de 

mercado, servindo como uma mercadoria que deve gerar lucro.   
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