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Revisão metabolismo energético 
 

 

Resumo 

 

O objetivo da respiração celular aeróbica é a obtenção de energia a partir da quebra de glicose, na presença 

do gás oxigênio (O2).  

Equação geral da respiração: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O 

 

A energia formada estará na forma de ATP, adenosina trifosfato, uma molécula fundamental para o 

metabolismo do corpo, já que o rompimento das ligações fosfato (formando ADP, adenosina difosfato) libera 

energia para a execução de funções vitais. A respiração celular pode ser dividida em três etapas: Glicólise, 

Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória. 

 

Glicólise 
A quebra da glicose (glicólise) consiste na quebra de uma molécula de glicose (C6H12O6) em duas moléculas 

de piruvato (C3H4O3), sendo quatro H captados por 2 NADs (moléculas carreadoras de hidrogênio). É um 

processo anaeróbico e ocorre no citosol. 

 

 

 

A glicólise produz saldo de 2 ATPs, pois produz 4, mas consome 2 para ser realizada. É uma etapa comum 

aos fermentadores e aos aeróbicos. Entre a Glicólise e o Ciclo de Krebs, há uma fase preparatória, na qual o 

piruvato perde um CO2, dois H que são captados pelo NAD e se torna um acetil, que se combina a Coenzima 

A (CoA) e entra, por fim, no  ciclo. 
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Ciclo de Krebs 

 

Uma série de reações que modificam o piruvato em diversas moléculas, liberando 2 GTP (uma molécula 

similar ao ATP), CO2, NAD2H e FAD2H (outros carreadores de Hidrogênio, como NAD, porém com menor 

rendimento energético). O CO2 é descartado, enquanto o NAD2H e o FAD2H são usados na Cadeia 

Respiratória. O Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. 

 

Cadeia Respiratória: 

Os NAD2H e FAD2H passam a transportadores encontrados nas cristas mitocondriais (citocromos) e são 

transportados um a um por eles, liberando elétrons, o que rende energia para o bombeamento de H+ para o 

espaço intermembrana. Ao chegar no último transportador, o elétron vai para o último aceptor de elétrons, o 

oxigênio. 

Os H+ são bombeados através de uma enzima que funciona como um canal de H+, conhecida como ATP-

sintase. Isso faz com que os H+ voltem ao espaço interno da mitocôndria, a matriz mitocondrial. A ATP-

sintase então produz ATP em massa conforme há passagem de H+ por ela, produzindo então uma alta 

quantidade de ATP. 

O papel do oxigênio é combinar-se com estes H+, impedindo a acidose da célula, formando então água. 
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A fermentação é um processo anaeróbico, que envolve a obtenção de energia a partir da glicólise, e 

subsequente formação de produtos secundários, que variam de acordo com o processo fermentativo. Há 

diversas formas de fermentação, mas as duas principais são: 

 

Fermentação lática: Devolução do H para o piruvato pelo NAD2H, formando lactato/ácido lático. É realizada 

por lactobacilos e pelas células musculares, principalmente. Gera apenas 2 ATP. Pode ser empregada para 

fabricação de iogurte. 
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Fermentação alcoólica: O piruvato sofre uma descarboxilação, liberando CO2. Isso origina uma molécula de 

acetaldeído, que receberá dois H oriundos do NAD2H, formando um etanol. É realizada apenas por fungos, 

em especial as leveduras. Pode ser utilizada para fabricação de combustíveis, pães, massas, bebidas 

alcoólicas, entre outros produtos. O CO2 liberado faz a massa do pão crescer e o etanol pode ser usado para 

consumo (cervejas, vinhos) ou para combustível. 

 

 

A fotossíntese é o processo de síntese de matéria orgânica através da luz. A principal estrutura responsável 

por este processo é o cloroplasto, uma estrutura que se assemelha as bactérias, com DNA circular, 

ribossomos 70s e membrana dupla. Além disso, o cloroplasto possui estruturas que são peculiares como: 

 

 
Disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php 

  
 
Lamelas - projeções da membrana interna onde ficam dispostos os tilacóides 
Tilacóides - onde ocorrerá a Fase Clara da fotossíntese 
Granum - conjunto de tilacóides 
Estroma - local onde ocorre a Fase Escura da fotossíntese 
  
  

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php
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A equação geral da fotossíntese é: 
 

 
  

Fase Clara ou Fotoquímica 

Fotofosforilação Cíclica 

Nesta fase a clorofila é excitada pela luz e os elétrons vão passando através de transportadores deixando a 

energia para a transformação de ADP em ATP 

 
Disponível em: http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html 

 
 
 

Fosforilação Acíclica e Fotólise da água 
Nesta fase o elétron excitado pela luz sai da clorofila A, passando por transportadores, porém, não voltam a 

clorofila A e param no NADP. Esta clorofila A que necessita dos elétrons é reabastecida pela clorofila B, que 

perde elétrons pela excitação da luz. A molécula de água sofre fotólise e é quebrada em H+ + OH-, onde os 

elétrons do OH- vão para a clorofila B, equilibrando-a. Os H+ se juntam ao NADP, formando NADP2H e o 

restante servirá para a formação do oxigênio. 

 
Disponível em: http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html 

http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html
http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html
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Fase escura ou enzimática 

Nesta fase é utilizado os ATPs e NADP2H da fase clara juntamente com o CO2. Este CO2 será fixado em 

ribulose bifosfato no ciclo de Calvin-Benson. Neste processo é liberado após duas voltas no ciclo 2 PGAL, que 

servirão para a formação da glicose. 

 

 
Disponível em:  http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html 

 

 
Alguns fatores podem interferir na taxa de fotossíntese. São eles: 

• Concentração de CO2 

 
Sem CO2, a taxa de fotossíntese é nula. Conforme aumenta sua concentração, a taxa fotossintética 
aumenta junto, até determinado ponto, considerado o ponto de saturação, em que a taxa de 
fotossíntese deixa de aumentar, não importa quanto CO2 seja fornecido. 

  

http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html
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• Intensidade luminosa 

 
A fotossíntese também exige intensidade luminosa. Sem luz, sem fotossíntese. A respiração, por 

outro lado, independe da intensidade luminosa, e muitas vezes esses dois pontos são cobrados 

juntos. Se a taxa de fotossíntese é abaixo da taxa de respiração, a planta está consumindo suas 

reservas, como em I. Em II, a planta faz fotossíntese e respira em igual proporção, não havendo nem 

consumo nem criação de reservas. A partir de III, a planta produz mais do que consome, logo, forma 

reservas energéticas. Há um ponto a partir do qual não importa quanta luz seja adicionada, a planta 

não irá fazer mais fotossíntese, esse ponto é chamado ponto de saturação luminosa.  

  
  

Quimiossíntese 
É o processo de geração de energia através da oxidação de substâncias inorgânicas para a produção de 

substâncias orgânicas como a glicose. Somente as bactérias são capazes de realizar esta atividade. Elas 

obedecem a esta equação geral. 

 
Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/biologia/resumo-fotossintese-e-quimiossintese/ 

 

Segue um exemplo com nitrobactérias: 

  

https://descomplica.com.br/blog/biologia/resumo-fotossintese-e-quimiossintese/
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Exercícios 

 

1. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da 

cevada. Sob temperatura de cerca de 65 °C, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo 

obtido (mosto) é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são 

adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 

dias, para ser engarrafada e pasteurizada. 

PANEK, A. D. Ciência Hoje, São Paulo, v. 47, n. 279, mar. 2011 (adaptado). 

Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante o(a) 

a) filtração do mosto. 

b) resfriamento do mosto. 

c) pasteurização da bebida. 

d) fermentação da maltose e da glicose. 

e) inativação enzimática no aquecimento. 

 

 

2. Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, 

cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de 

leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o 

crescimento da massa, deixando-a leve e macia. 

O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da 

a) liberação de gás carbônico. 

b) formação de ácido lático. 

c) formação de água. 

d) produção de ATP. 

e) liberação de calor. 

 

 

3. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofllados. Nos vegetais, é 

dividido em duas fases complementares: uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do 

NADP+ e a outra pela fixação de carbono. 

Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais 

a) água e oxigênio. 

b) glicose e oxigênio. 

c) radiação luminosa e água. 

d) glicose e radiação luminosa. 

e) oxigênio e dióxido de carbono. 
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4. No século XVII, um cientista alemão chamado Jan Baptista van Helmont fez a seguinte experiência  

para tentar entender como as plantas se nutriam: plantou uma muda de salgueiro, que pesava 2,5 kg, 

em um vaso contendo 100 kg de terra seca. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para 

deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente 

a terra seca e encontrou os mesmos 100 kg, enquanto que a planta de salgueiro pesava 80 kg. 

BACKER, J. J. W.; ALLEN, G. E. Estudo da biologia. São Paulo: Edgar Blucher, 1975 (adaptado). 

 

Os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum 

de que as plantas 

a) absorvem gás carbônico do ar. 

b) usam a luz como fonte de energia. 

c) absorvem matéria orgânica do solo. 

d) usam a água para construir seu corpo. 

e) produzem oxigênio na presença de luz. 

 

 

5. A célula fotovoltáica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas 

substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente 

elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de 

selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira 

elétrons, que são atraídos pelo outro, um átomo condutor de eletricidade. A película de ouro é 

conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e 

formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. 

DIAS, C. B. Célula fotovoltaica. Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 16 ago. 2012 (adaptado) 

 

O processo biológico que se assemelha ao descrito é a 

a) fotossíntese. 

b) fermentação. 

c) quimiossíntese. 

d) hidrólise do ATP. 

e) respiração celular. 
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6. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de 

nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono “se inseriram” no interior dos cloroplastos por 

uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem 

as radiações luminosas, os elétrons são “excitados” e se deslocam no interior de membranas dos 

cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os 

nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos 

cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como “antenas”, estimulando a conversão 

de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono 

incrementam a fotossíntese de plantas. 

Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 14 nov. 2014 (adaptado). 

 

O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem 

diretamente a 

a) utilização de água. 

b) absorção de fótons. 

c) formação de gás oxigênio. 

d) proliferação dos cloroplastos. 

e) captação de dióxido de carbono. 

 

 

7. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O 

escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série 

de problemas no ecossistema aquático. 

Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a) 

a) eutrofização. 

b) proliferação de algas. 

c) inibição da fotossíntese. 

d) fotodegradação da matéria orgânica. 

e) aumento da quantidade de gases dissolvidos. 

 

 

8. O crescente aumento da temperatura ambiental traz como uma de suas consequências a redução do 

O2 dissolvido na água. Em temperaturas mais altas os seres aquáticos, em sua maioria pecilotérmicos 

(ou de sangue frio), se aquecem e têm sua taxa metabólica aumentada. Esse conjunto de efeitos se 

torna um problema porque o aumento do metabolismo torna esses seres aquáticos: 

a) Menos ativos, exigindo menos energia e menor consumo de O2 na respiração. 

b) Mais ativos, exigindo mais energia e menor consumo de O2 na respiração. 

c) Mais ativos, exigindo mais energia e maior consumo de O2 na respiração. 

d) Menos ativos, exigindo menos energia e maior consumo de O2 na respiração. 

e) Mais ativos, exigindo menos energia e maior consumo de O2 na respiração. 
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9. Muitas contaminações do solo por combustíveis orgânicos chegam ao solo sub-superficial, onde a 

disponibilidade de oxigênio é mais baixa. Assim, uma das propostas existentes no Brasil é a de que a 

atividade de degradação por microrganismos anaeróbicos presentes nesses solos seja estimulada, já 

que são ricos em ferro oxidado. Nessa situação, o ferro exerceria função fisiológica equivalente à do 

oxigênio, que é a de: 

a) Reduzir os poluentes orgânicos. 

b) Catalizar as reações de hidrólise. 

c) Aceitar elétrons da cadeia respiratória. 

d) Doar elétrons para a respiração anaeróbia. 

e) Complexar-se com os poluentes orgânicos. 

 

 

10. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de 

uma molécula de glicose gera moléculas de ATP. Contudo em condições anaeróbicas, o consumo de 

uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. 

 

 

 

Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase de uma célula 

que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de 

concentração de oxigênio? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

 

 

 

 

https://blog.enem.com.br/wp-content/uploads/2016/07/imagem.png
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Gabarito 

 

1. D 

O processo utilizado para a fabricação de cerveja é a fermentação. Ocorre a conversão de maltose em 

glicose e, na respiração anaeróbia, a transformação da glicose em gás carbônico e álcool etílico. 

 

2. A 

No processo de fermentação alcoólica realizado pelas leveduras, há liberação de etanol e CO2, e é essa 

liberação de CO2 que faz com que a massa cresça. 

 

3. C 

A radiação luminosa é funamental para que ocorra as etapas da fase clara da fotossíntese, excitando a 

clorofila e gerando atp. A água também é importante para o processo de fotólise que permite a liberação 

de elétrons para a clorofila e de hidrogênios para o NADP. 

 

4. C 

Para o senso comum, o crescimento das plantas ocorre através da absorção de matéria orgânica do solo, 

o que não ocorre, pois a fotossíntese é a responsável pela produção de matéria orgânica nas plantas.  

 

5. A 

A fotossíntese é o processo bioquímico que utiliza a energia da luz solar para a produção de matéria 

orgânica – glicose. De modo similar, a célula fotovoltaica se utiliza dessa mesma forma de energia para 

gerar energia elétrica. (fotossíntese, fotólise da água, matéria orgânica) 

 

6. B 

Os cloroplastos necessitam da captação de fótons para excitar os elétrons da clorofila, durante a 

fotofosforilação. Os nanotubos aumentam a absorção luminosa (fótons) de comprimentos de onda 

normalmente não utilizados pelos cloroplastos, potencializando a fase fotoquímica da fotossíntese. 

 

7. C 

Águas mais escuras têm pouca penetração luminosa; consequentemente, possuem uma reduzida taxa 

de fotossíntese. 

 

8. C 

Em temperaturas elevadas, o metabolismo destes animais acelera, exigindo assim maior consumo de 

oxigênio para produção de ATP, oxigênio este que estará em falta devido a menor solubilidade do gás no 

líquido quente. 

 

9. C 

A função do Ferro, neste caso, é agir como um aceptor de elétrons, assim como o oxigênio o faz na 

respiração aeróbica. 

 

10. E 

O metabolismo anaeróbico gera menos ATP por glicose consumida, então o consumo de glicose em 

condições anaeróbicas é alto. Conforme a célula recebe oxigênio e passa ao metabolismo aeróbico, a 

taxa de consumo de glicose para a formação de ATP diminui. 
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Revisão: polialelia e genética do sexo 
 

Resumo 

 

Polialelia, ou alelos múltiplos, é o fenômeno em que uma mesma característica pode ser determinada por três 

ou mais alelos (formas alternativas de um gene). Um bom exemplo de polialelia é a formação dos grupos 

sanguíneos A, B, AB e O, os quais são determinados alelos Ia, Ib e i, respectivamente. Repare que, IA e IB exercem 

dominância sobre o alelo i e entre IA e IB existe uma codominância. 

 

Aglutinogênios: São glicoproteínas presentes nas membranas das hemácias, determinantes na formação do 

fenótipo sanguíneo, que exercem função de antígeno provocando uma resposta imunológica por uma 

aglutinina (anticorpo) de outro fenótipo sanguíneo. 

 

 

 

Transfusões: 

• Receptor universal: indivíduo de sangue AB não possui aglutininas. Assim, pode receber sangue de 

qualquer tipagem. 

• Pessoa de fenótipo A possui aglutinina anti-B e pode receber sangue dos tipos O e A; 

• Pessoa de fenótipo B possui aglutinina anti-A e pode receber sangue dos tipos O e B 

• Doador universal: a pessoa do tipo O não apresenta aglutinogênio nas membranas de suas hemácias. 

Por isso, pode doar para os demais fenótipos. Entretanto, pessoas do tipo O possuem aglutininas 

anti-A e anti-B podendo apenas receber sangue do tipo O.  
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Aglutinação  
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A aglutinação é um processo simples de identificação do fenótipo no grupo sanguíneo ABO. A aglutinação 

ocorre quando há o encontro do soro contendo anticorpos contra o antígeno de membrana e o sangue retirado 

do indivíduo. No caso da pessoa com sangue O, não haverá aglutinação, pois falta o aglutinogênio. O mesmo 

acontece com o Fenótipo Bombaim, que não pode ser identificado nesse simples teste. No indivíduo com 

sangue A, há aglutinação apenas na placa com o soro anti-A, enquanto que no sangue B, apenas na placa com 

soro anti-B. Por fim, ocorre a aglutinação nas duas placas quando o indivíduo possui sangue AB. 

 

Fator Rh 

Sua descoberta advém das pesquisas com o macaco Rhesus, que dá o nome desse fator. Aqueles que 

possuem o fator na superfície eritrocitária são classificados como Rh+, enquanto sua ausência identifica os 

indivíduos Rh-. Na transfusão sanguínea, deve-se analisar não só o sistema ABO, mas também o fator Rh, pois 

indivíduos Rh- não podem receber doação de indivíduos com Rh+, pois possuem anticorpos anti-fator Rh. No 

entanto, Rh+ não reage ao sangue Rh- e pode ser transfundido. 

 

Eritroblastose fetal ou Doença hemolítica do recém-nascido 

Ocorre quando há mulheres Rh- sensibilizadas para o Rh+, seja por transfusão ou por gravidez prévia de um 

feto Rh+, que estão gerando um indivíduo Rh+.  Anticorpos maternos anti-Rh conseguem atravessar a 

placenta e atingir as hemácias fetais, promovendo sua destruição. A prevenção para uma próxima gestação 

se dá pelo uso de soro contendo anticorpos contra o fator Rh logo após o nascimento do primeiro filho Rh+, 

fazendo com que esses anticorpos eliminem o fator Rh antes que a mãe possa deflagrar sua própria resposta 

imune contra o fator. 
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Sistema MN 

Existem outros sistemas que compõem a superfície da hemácia, mas que não são capazes de desencadear 

uma resposta tão intensa em uma transfusão como no caso do sistema ABO e Rh. Um exemplo é o sistema 

MN, com indivíduos de fenótipo M, N e MN. 

 

 

 

Coelhos 

Outro exemplo de polialelia, bastante comum, é expressão fenotípica da pelagem de coelhos.  

CC, Ccch, Cch, Cca – Aguti ou selvagem 

cchcch, cchch, cchca – Chinchila 

chch, chca – Himalaia 

caca – Albino 

 

 

Normalmente, uma célula somática humana contém 22 pares de cromossomos autossômicos e um par 

heterossômico. Isso totaliza 23 pares ou 46 cromossomos totais 2n=46.  Os cromossomos autossômicos 

(pareados) estão relacionados com as características estruturais e funcionais de forma geral, enquanto os 

sexuais (não–pareados) são responsáveis pelas características que irão definir os sexos, como a formação 

das genitálias e órgãos reprodutores e outras características gerais também. 
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De modo geral, foi estabelecido, por convenção, o cromossomo X para o sexo feminino e o Y para o sexo 

masculino. Entretanto, vale lembrar que o cariótipo sexual humano é definido por XX para o sexo feminino e 

XY para o sexo masculino.  

 

Os Cromossomos Sexuais 

 

 

 

Os cromossomos Y são mais curtos que o cromossomo X, e é nessa região mais curta onde se encontram 

os genes responsáveis pelas características masculinas dos indivíduos.  Existe também uma região em X que 

não tem correspondência em Y, ou seja, não existem alelos em Y correspondentes a  X nessa.  A isso se dá o 

nome de região não-homóloga. Veja na figura abaixo: 

 

 

É na meiose que esses cromossomos se separam, formando gametas contendo X ou Y. O homem produz 

gametas X ou Y e a mulher, apenas X. 
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Exemplos de heranças relacionadas ao sexo: Herança restrita e ligada ao sexo 

 

Restrita ao sexo: ocorre quando o gene está no cromossomo Y 

 

Hipertricose auricular 

Se manifesta em homenes pelo aumento do número e tamanho de pelos no pavilhão auditivo.  

 

Ligada ao Sexo: é provocada por genes nos cromossomos X. 

 

Hemofilia  

É decorrente de mutações no gene que codifica o fator de  VIII da cascata de coagulação sanguínea.  Sendo 

uma doença hemorrágica, resultante da deficiência desse fator da coagulação, acomete aproximadamente 

um a cada dez mil nascimentos masculinos. Por ser uma doença genética recessiva ligada ao cromosomo X, 

a hemofilia afeta quase exclusivamente homens. Homens possuem um único alelo de fator VIII (XY) enquanto 

as mulheres possuem dois alelos (XX).  
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Homens com um alelo com mutação (XhY, hemizigose) terão a doença, enquanto mulheres com um único 

alelo com mutação (XHXh, heterozigose) serão portadoras e, portanto, com 50% de probabilidade de transmitir 

o alelo anormal à sua prole, em cada gestação. Já as mulheres com mutações em ambos os alelos (XhXh, 

homozigose) manifestarão a doença, embora esta seja uma situação muito rara. 

 

Daltonismo  

O daltonismo é um transtorno hereditário (herança recessiva ligada ao sexo). Cerca de 5% a 8% dos homens 

e 0,4% das mulheres apresentam um tipo de cegueira para cores conhecida como daltonismo, ou cegueira 

parcial essas pessoas são incapazes de distinguir entre as cores vermelho e verde. A grande diferença entre 

o número de homens afetados comparando com o de mulheres se explica pelo fato de o daltonismo ser 

provocado por gene recessivo ligado ao cromossomo X. 9 O termo daltonismo originou-se do nome do físico 

e químico inglês John Dalton (1766 – 1844), que em 1794 publicou um estudo revelando que tinha dificuldade 

para distinguir certas cores. O daltonismo é um defeito que faz com que pelo menos um dos três tipos de 

cones, que são os receptores das cores existentes na retina, não funcione corretamente. Muitos referem-se 

ao daltônico como aquela pessoa que confunde o verde com o vermelho, e vice-versa, porém esse é um 

conceito errôneo. 

 

 

Herança influenciada pelo sexo 

São características promovidas por genes autossômicos influenciados pelo sexo do indivíduo.  

 

Calvície 

É uma herança autossômica dominante. Acreditava-se que um único gene transmitia total predisposição 

genética, autossômica dominante em homens e autossômica recessiva em mulheres. Reavaliando 

criteriosamente, este padrão hereditário parece ser poligênico, especialmente quando se observam os 

diversos fenótipos da AAG, desde um couro cabeludo normal até a calvície completa.  
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Acredita-se que indivíduos com essa predisposição genética tenham aumento expressivo dos receptores de 

hormônios sexuais, que alteram a forma e número dos folículos capilares.  
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Exercícios 

 

1. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de 

determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. 

Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere 

que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou 

que ela era tipo sanguíneo AB e o filho, tipo sanguíneo B. 

O genótipo do homem, pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é 

a) IAIA. 

b) IAi. 

c) IBIB. 

d) IBi. 

e) ii. 

 

 

2. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança 

para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O+. Imediatamente, a 

equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-Rh, uma vez que ela tinha o tipo 

sanguíneo O-. Qual é a função dessa solução de anticorpos? 

a) Modificar o fator Rh do próximo filho. 

b) Destruir as células sanguíneas do bebê. 

c) Formar uma memória imunológica na mãe. 

d) Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. 

e) Promover a alteração do tipo sanguíneo materno. 

 

 

3. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é O 

Rh negativo, o de sua mãe é B Rh positivo e de seu pai é A Rh positivo. 

A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que 

a) o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator Rh. 

b) pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e homozigotos para o fator Rh. 

c) o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para as duas 

características. 

d) o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para o sistema ABO e 

homozigota para o fator Rh. 

e) o pai seja homozigoto para o sistema ABO e hetero - zigoto para o fator Rh e a mãe homozigota 

para as duas características. 
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4. Em um hospital havia cinco lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos I, II, III, IV e V. Cada 

lote continha apenas o tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer uma 

identificação utilizando dois tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no 

quadro. 

 

 

Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? 

a) 15 

b) 25 

c) 30 

d) 33 

e) 55 

 

 

5. Os indivíduos de uma população de uma pequena cidade, fundada por uma família de europeus, são, 

frequentemente, frutos de casamentos consanguíneos. Grande parte dos grupos familiares dessa 

localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada porfraqueza muscular 

progressiva, com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais 

são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é 

acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência, independentemente do 

sexo, é afetada. 

Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o 

tipo de herança da doença descrita no texto? 

a) Recessiva, ligada ao cromossomo X. 

b) Dominante, ligada ao cromossomo X. 

c) Recessiva, ligada ao cromossomo Y. 

d) Recessiva autossômica. 

e) Dominante autossômica. 
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6. A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado 

no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram 

portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene (heterozigóticas). O interessante é que uma 

das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã 

apresentava fenótipo normal. 

RICHARDS, C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado). 

A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela 

a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. 

b) falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. 

c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois 

embriões. 

d) inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois 

embriões. 

e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna 

na outra. 

 

 

7. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença 

genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos. 

Qual é o padrão de herança observado para essa doença? 

 

 

a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. 

b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. 

c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. 

d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. 

e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai 

quanto da mãe. 
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8. Os grupos sanguíneos são definidos em função da presença de aglutinogênios na superfície das 

hemácias. Indivíduos portadores de sangue do grupo A apresentam o aglutinogênio A, indivíduos 

portadores de sangue do grupo B apresentam o aglutinogênio B, indivíduos portadores de sangue do 

grupo AB apresentam ambos os aglutinogênios e indivíduos do grupo O não apresentam nenhum 

desses dois aglutinogênios. O pai de Fernanda pertence ao grupo B, enquanto sua mãe pertence ao 

grupo sanguíneo A. Sua avó materna e seu avô paterno possuíam sangue do grupo O. Assim, a 

probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB é de: 

a) 100%. 

b) 75%. 

c) 50%. 

d) 25%. 

e) 10% 

 

 

9. Em um acidente de carro, três jovens sofreram graves ferimentos e foram levados a um hospital, onde 

foi constatada a necessidade de transfusão de sangue devido a forte hemorragia nos três acidentados. 

O hospital possuía em seu estoque 1 litro de sangue do tipo AB, 4 litros do tipo B, 6 litros do tipo A e 10 

litros do tipo O. Ao se fazer a tipagem sanguínea dos jovens, verificou-se que o sangue de Carlos era 

do tipo O, o de Roberto do tipo AB e o de Marcos do tipo A. Considerando apenas o sistema ABO, os 

jovens para os quais havia maior e menor disponibilidade de sangue em estoque eram, 

respectivamente: 

a) Carlos e Marcos. 

b) Marcos e Roberto. 

c) Marcos e Carlos. 

d) Roberto e Carlos. 

e) Roberto e Marcos 

 

 

10. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando 

genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô 

materno, não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica 

influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homo e heterozigose e nas mulheres, 

somente em homozigose. Assim concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Essa 

conclusão baseia-se no fato de  

a) sua mãe ser heterozigota.  

b) seu avô paterno ser calvo.  

c) sua avó paterna ser heterozigota.  

d) seu pai ser heterozigoto.  

e) sua avó materna ser heterozigota. 
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Gabarito 

 

1. A 

Se o pai fosse IAIA, ele apenas poderia enviar IA. Na presença do alelo IA, é impossível o fenótipo Tipo B, 
tendo em vista que há codominância entre os alelos IA e IB. 
 

2. B 
A função dos anticorpos presentes no soro administrado é atacar as células do bebê que possam ter 
caído na circulação materna durante o trabalho de parto. Com a destruição precoce dessas células, o 
organismo da mãe não tem tempo de gerar uma resposta imune contra o fator Rh, que poderia ser 
prejudicial numa gestação posterior de filho também Rh+. 
 

3. A 
O filho com tipo O e rH negativo tem o genótipo ii rr. O jovem pode realmente ser filho deste casal caso 
os pais tenham os genótipos heterozigotos, ou seja, a mãe seria IBi Rr e o pai seria IAi Rr. 
 

4. B 
O sangue do tipo A possui na membrana das suas hemácias aglutinogênios A e em seu plasma 
aglutininas anti-B. O sangue do lote II, com 25 litros, reagiu aos anticorpos anti-A, ou seja, as aglutininas 
anti-A do soro atacaram os aglutinogênios A, fazendo com que ocorresse a aglutinação. Quando foi 
colocado o soro anti-B, não houve aglutinação, pois no sangue do tipo A não possui aglutinogênios B. 
 

5. A 
Quando pais não afetados geram filhos do sexo masculino afetados, este está ligado ao cromossomo X. 
Como os pais são normais, a doença é recessiva. 
 

6. D 
Cada mulher apresenta dois cromossomos X, um deles se inativando formando o corpúsculo de Barr (ou 
cromatina sexual). Heterozigotas para DMD (XAXa) podem ter o XA inativado e manifestar a doença, ou 
sofrer inativação do Xa e apresentar fenótipo normal. A expressão de fenótipos distintos em mulheres 
heterozigotas para gene ligado ao sexo (cromossomo X) e gêmeas monozigóticas deve ser explicada 
pela inativação ao acaso de um de seus cromossomos X. 
 

7. D 
Uma doença relacionada ao sexo é uma doença ligada ao cromossomo X. Como ela é dominante, apenas 
um X dominante já faz a doença se manifestar. Se um homem XY possui a doença, o único X dele é 
afetado e todas suas filhas possuirão este cromossomo. 
 

8. D 
O pai de Fernanda é Ib i,e a mãe é Ia i. Do cruzamento destes, há ¼ de chance de nascer uma criança IaIb. 
 

9. D 
Tipo AB é receptor universal, enquanto tipo O apenas recebe de O. 
 

10. A 
Como a avó materna de Leandro era calva, sua mãe é heterozigota, logo, há 50% de chance de Leandro 
ter herdado o alelo para calvicie, que se manifesta em homens em heterozigose.   
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Órgãos dos sentidos – aprofundamento 
 

Resumo 

 

Os órgãos dos sentidos são grandes responsáveis pelas diferentes sensações que experimentamos.  

 

Visão 

A energia luminosa (luz) chega aos nossos olhos trazendo informações do que existe ao nosso redor. Os 

olhos conseguem transformar o estímulo luminoso em uma outra forma de energia (potencial de ação) capaz 

de ser transmitida até o nosso cérebro, que é responsável pela criação de uma imagem a partir das 

informações retiradas do meio. 

• Esclera: camada mais externa (“branco do olho”). A parte anterior da esclera é constituída pela córnea, 

que é uma membrana curva e transparente por onde passa a luz. 

• Coroide: membrana intermediária que apresenta muitos vasos sanguíneos que nutrem as células 

oculares. 

• Retina: transforma o estímulo luminoso em um estímulo nervoso para enviá-lo ao cérebro, para que 

as imagens sejam lidas. 

• Íris: encontrada na parte anterior da coroide, sob a córnea. 

• Pupila: abertura no centro da íris, por onde a luz entra no olho. Dependendo da quantidade de luz que 

recebe, a pupila pode se dilatar ou encolher. 

*a cor da íris depende de melanina e sua quantidade é determinada pelos genes. 

• Cristalino: lente biconvexa coberta por uma membrana transparente. Situa-se atrás da pupila e orienta 

a passagem da luz até a retina. Pode ficar mais delgado ou mais espesso, porque é preso ao músculo 

ciliar, que pode torná-lo mais delgado ou mais curvo.  

*Com o envelhecimento, o cristalino pode perder a transparência normal, tornando-se opaco, ao que 

chamamos catarata.   

• Córnea: porção transparente da túnica externa (esclerótica); é circular no seu contorno e de espessura 

uniforme. 

*Sua superfície é lubrificada pela lágrima, secretada pelas glândulas lacrimais e drenada para a 

cavidade nasal através de um orifício existente no canto interno do olho. 

• Humor aquoso: fluido aquoso que se situa entre a córnea e o cristalino, preenchendo a câmara 

anterior do olho.  

• Humor vítreo: fluido mais viscoso e gelatinoso que se situa entre o cristalino e a retina, preenchendo 

a câmara posterior do olho. Sua pressão mantém o globo ocular esférico. 
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Problemas na visão: 

Miopia - Dificuldade de enxergar de longe 

Hipermetropia - Dificuldade de enxergar de perto 

Astigmatismo - A imagem fica desfocada, meio embaçada devido a uma alteração na Córnea (camada 

transparente sobre a parte colorida). 

 

Audição 

A audição, além de perceber os sons, é parcialmente responsável pelo equilíbrio do corpo. 

 

Orelha externa: também chamada de pavilhão auditivo, concentra, capta e diferencia o som   

Orelha interna: partem os impulsos nervosos, a partir do nervo acústico, que leva a informação ao cérebro 

 

As vibrações que fazem o tímpano vibrar são transmitidas para três ossículos: martelo, estribo e bigorna. 

Através desses ossos, o som se propaga em um meio sólido, sendo transmitido mais rapidamente. 

Quando movemos a cabeça, movimentamos também os líquidos existentes nos canais semicirculares e no 

vestíbulo da orelha interna. É esse movimento que gera os estímulos que dão informações sobre os 

movimentos que nosso corpo está efetuando no espaço e sobre a posição da cabeça, transmitindo-nos com 

isso a noção de equilíbrio. 
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Paladar 

Os seres humanos distinguem as sensações de doce, salgado, azedo e amargo através das papilas 

gustativas, situadas nas diferentes regiões da língua. 

Para sentirmos os diferentes sabores, os grupamentos atômicos dos alimentos são dissolvidos pela água 

existente em nossa boca e estimulam nossos receptores gustativos existentes nas papilas. 

 

 

 

O alfato atua em conjunto com o paladar: É pelo olfato que é possível identificar os sabores específicos, por 

exemplo, da pêra e da goiaba, mesmo ambas sendo doces. 
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Olfato 

Partículas saídas dos alimentos, de líquidos, de flores, entre outros, chegam ao nariz e se dissolvem no tecido 

que reveste a região interna do teto da cavidade nasal, a mucosa olfatória. Ali a informação é transformada, 

para ser conduzida, através do nervo olfatório, até o cérebro, onde será decodificada. Desse modo, é possível 

identificar os cheiros sentidos. 

 

 

Tato 

A pele possibilita perceber a textura, temperatura dos objetos, pelas diferenças de pressão, captando as 

variações da energia térmica e ainda as sensações de dor.  

Os receptores do tato percebem as diferenças de pressão (receptores de pressão), traduzem informações 

recebidas pelo contato com diferentes substâncias químicas, percebem também a transferência de energia 

térmica que ocorre de um corpo para outro (receptores de calor). 

 

Braile 

Os deficientes visuais podem ler textos, algarismos, notas musicais e também redigir os seus próprios textos 

pelo sistema braile. O alfabeto desse sistema é constituído de pequenos pontos salientes em uma folha de 

papel. A leitura é feita por leve pressão da ponta dos dedos sobre os pontos para a percepção de sua posição 

e número. A escrita é realizada por perfuração do papel por um instrumento apropriado. Isso é possível à 

grande concentração de receptores sensíveis às pressões na ponta dos dedos. 
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Exercícios 

 

1. O homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe informações do meio 

ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como cóclea e células 

ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indique a opção que, respectivamente, relaciona as 

estruturas aos sentidos. 

a) Audição e olfação; 

b) Visão e audição; 

c) Olfação e audição; 

d) Gustação e visão; 

e) Visão e gustação. 

 

 

2. A cóclea é um órgão sensitivo responsável por:  

a) Audição;  

b) Visão;  

c) Tato;  

d) Gustação;  

e) Olfato. 

 

 

3. As estruturas anatômicas, canais semicirculares e utrículo, estão relacionadas com a função de 

equilíbrio nos seres humanos. Tais estruturas localizam-se: 

a) na coluna vertebral. 

b) no ouvido interno. 

c) no hipotálamo. 

d) no cerebelo. 

 

 

4. Quando se menciona a “cor dos olhos” de uma pessoa, está-se fazendo referência à coloração da 

estrutura do globo ocular denominada: 

a) pupila. 

b) cristalino. 

c) córnea. 

d) íris. 

e) globo ciliar. 
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5. O tato, diferentemente dos outros sentidos, não é sentido em apenas uma única parte do corpo. 

Praticamente em toda a extensão da nossa pele somos capazes de sentir o toque, graças à presença 

de 

a) Mecanorreceptores. 

b) Fotorreceptores. 

c) Termorreceptores. 

d) Quimiorreceptores. 

e) Fonorreceptores. 

 

 

6. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais 

culturais transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus 

foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda 

mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. 

Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é 

I. captada na língua e direcionada ao cérebro. 

II. transmitida ao cérebro através dos neurônios. 

III. reconhecida na região do sistema nervoso periférico. 

IV. uma mistura de sensações do olfato e do paladar. 

Estão corretas 

a) apenas II e III. 

b) apenas I e IV. 

c) c)apenas I e II. 

d) apenas III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

 

 

7. Durante a alimentação, sempre nos preocupamos com o sabor de determinado alimento. Se não 

gostamos do gosto, provavelmente não o ingerimos. Para sentir o gosto dos alimentos, contamos com 

células sensoriais localizadas na boca que estão agrupadas em pequenas elevações chamadas de: 

a) botões receptores. 

b) corpúsculos do sabor. 

c) botões gustativos. 

d) quimiorreceptores epiteliais. 

e) corpúsculos linguais. 
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8. O esquema mostra algumas estruturas presentes na cabeça humana. 

 

 

O nervo cócleo-vestibular compõe-se de dois conjuntos de fibras nervosas: o nervo coclear, que conecta 

a cóclea ao encéfalo, e o nervo vestibular, que conecta o sáculo e o utrículo ao encéfalo. A lesão do 

nervo vestibular deverá causar perda de  

a) audição.  

b) equilíbrio.  

c) olfato.  

d) paladar.  

e) visão. 

 

 

9. Os animais possuem órgãos dos sentidos que lhes permitem relacionarem-se com o meio ambiente. 

Esses órgãos podem ser classificados de várias maneiras. Um dos sistemas de classificação os situa 

em categorias de acordo com o tipo de estímulo a que são sensíveis. RELACIONE cada órgão dos 

sentidos de acordo com o estímulo a que é sensível.  

I. quimiorreceptor 

II. mecanorreceptor 

III. fotorreceptor 

IV. termorreceptor 

1. tato 

2. calor 

3. odor 

4. luz 

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4 

b) I - 4; II - 1; III - 3; IV - 2 

c) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2 

d) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2 

e) I - 4; II - 2; III - 4; IV – 1 
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10. Um cientista, procurando identificar que sentidos são usados por piranhas para reconhecer e atacar 

presas, montou um experimento em que preparou três aquários com esses peixes nas seguintes 

condições: 

- o aquário I foi mantido iluminado e nele se introduziram presas vivas;  

- o aquário II ficou em total escuridão e também recebeu presas vivas;  

- o aquário III, iluminado, recebeu presas vivas envoltas por um recipiente impermeável, transparente e 

incolor;  

a) Se a visão for o único sentido que faz a piranha reconhecer a presa, o que será observado nos três 

aquários?  

b) O que será observado caso a piranha utilize apenas o olfato para reconhecer a presa?  

c) Se as piranhas não predarem no aquário III, o que você pode concluir? 
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Gabarito 

 

1. B 

Os cones e bastonetes são estruturas da visão. A cóclea é a parte auditiva do ouvido interno e as células 

ciliadas são receptores sensoriais do sistema auditivo. 

 

2. A 

A cóclea é a porção do ouvido interno dos mamíferos onde se encontra o órgão de Corti, que contém os 

terminais nervosos responsáveis pela audição. 

 

3. B 

É no ouvido interno ou orelha interna que está localizado o aparelho vestibular. Esse aparelho é formado 

pela cóclea, sáculo, utrículo e canais semicirculares. 

 

4. D 

A íris é o disco colorido do olho e atua regulando a quantidade de luz que entra nessa estrutura. 

 

5. A 

Os mecanorreceptores estão relacionados com a percepção de toques e outros estímulos mecânicos. 

 

6. E 

Todas as afirmações estão corretas. 

 

7. C 

Os botões gustativos, também chamados de papilas gustatórias, são estruturas formadas por células 

sensoriais em associação com células epiteliais. Existem quatro tipos diferentes de papilas distribuídas 

em nossa boca e palato: circunvaladas, fungiformes, foliáceas e filiformes. 

 

8. B  

A audição ajuda no equilíbrio do corpo. A lesão do nervo citado implica na perda do equilíbrio. 

 

9. C 

A alternativa ‘c’ é a única em que os órgãos estão relacionados corretamente com os sentidos de acordo 

com o estímulo sensível. 

 

10.  

a) Nos aquários I e III as piranhas devoram as presas. No aquário II as presas não serão devoradas.  

b) Nos aquários I e II as piranhas devoram as presas. No aquário III as presas não serão devoradas.  

c) Conclui-se que o olfato é o principal sentido da piranha. 
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Lógica 

 

Resumo 

 

O que é lógica? 

É claro que reconhecemos a importância de raciocinar e argumentar logicamente. Sem isso não 

chegaríamos a conclusões válidas e justificadas e não haveria filosofia. Mas naturalizamos tanto esse 

“raciocinar” que dificilmente nos perguntamos: Como se faz isso? 

Se prestarmos atenção observaremos que, de maneira geral, produzimos um caminho, um 

direcionamento para as ideias e informações para algum sentido, uma conclusão. É esse processo que 

chamamos de raciocínio, que, tecnicamente é chamado de inferência. Inferir quer dizer “chegar a algum juízo 

ou ideia a partir de outros juízos ou ideias”. 

Assim, no estudo da lógica, nos interessa saber se a conclusão de um raciocínio constitui realmente 

uma consequência dos dados conhecidos e utilizados ou das hipóteses levantadas. Ou, como dizemos 

contidamente, se o que pensamos e dizemos “ faz sentido”, se “tem razão”. Por isso, a lógica – ao mesmo 

tempo que compõe uma grande área da Filosofia – é um instrumento importante no seu estudo e prática. É 

impossível filosofar sem justificar uma ideia. 

Em outras esferas da vida a lógica também é fundamental. Não há ciência sem demonstrações 

rigorosas. Também é necessário lógica quando se trata de justiça, seja na hora de buscar responsabilidades, 

no momento de defender a inocência ou a culpa do réu, seja quando o jurado tem de tomar sua decisão. 

 

Raciocínio e argumento 

O Raciocínio é um processo que se desencadeia na mente. É uma experiência individual e privada 

onde ideias e informações formam uma cadeia para gerar um entendimento, solução ou decisão sobre 

determinado assunto. Às vezes raciocinamos sem perceber. Em outras o realizamos com esforço, atenção e 

intenção. Já o argumento é o conjunto de sentenças estruturado exposto normalmente por meio e palavras 

que expõe um determinado raciocínio na busca de justificar, apoiar ou provar a verdade de uma outra 

sentença. As sentenças articuladas pelo argumento como ponto de partidas chamamos premissas. Já a 

sentença final que deriva dessa articulação inicial chamamos conclusão. 

 

Princípios lógicos fundamentais 

Identidade 

 Identificado inicialmente nas formulações de Parmênides, esse princípio “óbvio” traz a noção de que 

o ser é, ou seja, todo objeto é igual a ele mesmo. Esse princípio afirma podemos afirmar que algo é algo a 

partir do conjunto de características próprio e exclusivo desse algo. Assim podemos diferenciar pessoas, 

animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros pelas semelhanças e diferenças que apresentam. 
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Não contradição 

Estabelece que duas proposições (sentenças) não podem ser ambas verdadeiras ou falsas ao mesmo 

tempo se são contraditórias. Ex.: 

Proposição 1 (P1) – Estamos no período diurno. 

Proposição 2 (P2) – Estamos no período noturno. 

Perceba que as palavras diurno e noturno carregam sentidos opostos (não importa se usamos a contagem 

temporal ou a posição da Terra em relação ao Sol). Sendo assim, é impossível que, no mesmo momento, 

seja dia e noite. 

 

Terceiro excluído 

 Para qualquer proposição, esta é verdadeira ou sua negação é verdadeira. Observando o exemplo 

acima percebemos que não há um meio termo entre o que definimos como dia e noite. Ou iluminados pelo 

Sol (mesmo que parcialmente) ou não somos. Dessa forma, para qualquer proposição P, é verdade que P ou 

não P. 

 

Métodos de raciocínio 

Dedução 

 Método pelo qual se determina uma conclusão partindo da regra geral para casos singulares. 

Dizemos então que a dedução parte do maior para o menor ou do geral para o particular. Dessa forma, sua 

conclusão constitui algo que já estava contido na premissa, mesmo que implicitamente, o que significa dizer 

que, mesmo que produzam provas conclusivas, os argumentos dedutivos não são ampliativos, ou seja, não 

acrescentam informações ou conhecimentos novos. 

 

Indução 

 Por esse método percorremos o caminho inverso do anterior. Determina-se a regra geral a partir de 

casos particulares. Sendo assim, o particular ou menor produzirá o geral ou maior. É um método pelo qual 

um juízo sobre uma experiência gera uma generalização. É um método no qual a conclusão extrapola as 

consequências lógicas das premissas, ultrapassando as informações disponíveis. Por isso, afirmamos que o 

método indutivo é ampliativo, pois produz uma conclusão nova. Como podemos perceber, esse método é 

amplamente utilizado na ciência, com o devido rigor, critério e controle. 
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Exercícios 

 

1. O termo “lógica” vem de uma palavra grega, que significa razão. A lógica é, de fato, a ciência das leis 

ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente à procura e à demonstração da verdade. 

(JOLIVET, R. Curso de Filosofia, Rio de Janeiro, 1990, p. 27) 

 

Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que 

 

a) a lógica formal ou menor visa às operações intelectuais do ponto de vista de sua natureza. 

b) a lógica formal é a parte da lógica que determina as leis particulares, procurando definir os métodos 

da matemática, da física e de outras formas lógicas. 

c) a lógica é um sistema de conhecimentos certos, fundados em princípios particulares. Nessa linha 

de pensamento, a Lógica filosófica não difere da Lógica espontânea. 

d) apreensão, juízo e raciocínio são as três partes, que compõem a lógica formal ou menor. 

e) a lógica material ou maior é a parte da lógica que estabelece a forma correta das operações 

intelectuais, assegurando o acordo do pensamento consigo mesmo. 

 

 

2. Um raciocínio dedutivo é válido quando suas premissas, se verdadeiras, fornecem provas convincentes 

para sua conclusão, isto é, quando as premissas e a conclusão estão de tal modo relacionadas que é 

absolutamente impossível as premissas serem verdadeiras se a conclusão tampouco for verdadeira. 

 (COPI, Irving. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1978, p. 35) 

 

Diante da definição de argumento dedutivo, encontrada no texto acima, e dos seus conhecimentos de 

lógica, é possível afirmar acerca da relação entre as noções de verdade e validade: 

I. Um argumento dedutivo válido é um argumento em que necessariamente tanto as premissas 

quanto a conclusão são verdadeiras. 

II. É possível termos um argumento preservador da verdade (isto é, um argumento em que seja 

impossível passar de premissas verdadeiras para conclusão falsa) mesmo que, de fato, tenhamos 

premissas falsas. 

III. Em um argumento válido, se a conclusão é falsa, pelo menos uma das premissas deve ser falsa. 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) apenas I e III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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3. “O nosso background geral do conhecimento científico e empírico inclui a informação sobre um grande 

número de relações causais. Tais conhecimentos servem como base para inferências em que, a partir 

do que observamos diretamente, chegamos a conclusões sobre eventos e objetos que não são 

acessíveis à observação imediata; eles participam das explicações causais e constituem um 

complemento necessário da ação racional. Por exemplo: um cadáver é retirado de um rio e o médico-

legista realiza uma autópsia a fim de determinar a causa da morte. Examinando o conteúdo dos 

pulmões e do estômago, analisando o sangue e inspecionando outros órgãos, o médico conclui que a 

morte não foi causada por afogamento, mas por veneno. A conclusão baseou-se em vastos 

conhecimentos dos efeitos físicos de várias substâncias, como arsênico e água”. 

Wesley Salmon 

 

Com base no texto e em seus conhecimentos de lógica, assinale a alternativa correta. 

a) Com a ação teórica causal o médico-legista observou diretamente as causas e pode inferir seu 

diagnóstico. 

b) Esse é um caso de impossibilidade de inferência das causas porque os efeitos são inobserváveis. 

c) Esse é um caso de inferência das causas uma vez que os efeitos foram observados. 

d) Logicamente, em um caso como o acima, o médico-legista deve sempre conhecer antes as causas 

para poder determinar os efeitos. 

e) Logicamente, o procedimento do médico-legista foi adequado, pois, conhecendo os efeitos, sempre 

se conhecem as causas. 

 

 

4. O povo que edifica a cidade de Tróia por volta de 1900 a.C., cidade principesca extremamente rica e 

poderosa, é parente próximo dos gregos. Ele fabrica a mesma cerâmica cinza, trabalhada no torno e 

queimada em fornos fechados, que se espalha pela Grécia continental e insular. 

(Jean-Pierre Vernant. As origens do pensamento grego, 1995. Adaptado.) 

 

O autor chega à conclusão expressa pelo excerto, baseada 

a) em narrativas escritas gravadas sobre monumentos em pedra encontrados pela pesquisa 

arqueológica.  

b) em relatos orais que atravessaram os séculos e permaneceram vivos nas regiões do mar 

Mediterrâneo.  

c) no raciocínio filosófico, independentemente de qualquer comprovação material ou pesquisa 

histórica.  

d) na permanência de descendentes diretos dos povos grego e troiano, até os dias de hoje, na Ásia 

Menor.  

e) em uma comparação de vestígios materiais deixados por dois povos geograficamente distantes. 
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5. O enunciado “Todos os cisnes são brancos, logo se esta ave for um cisne, ela será branca” é um 

exemplo de raciocínio 

a) indutivo. 

b) apriorístico. 

c) dedutivo. 

d) probabilístico. 

e) intuitivo. 

 

 

6. A partir dos conhecimentos sobre lógica, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as 

afirmativas que indicam falácias. 

I. O fogo é quente e sei disso porque ele é vermelho. 

II. Se eu atingir nota acima da média mínima exigida, então serei aprovado na disciplina. 

III. Sócrates era um homem coerente com o seu pensamento, consequentemente preferiu morrer a 

renunciar a suas ideias. 

IV. A temperatura global aumentou por causa da mortalidade dos pinguins no Polo Norte e dos ursos 

no Polo Sul. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

 

7. A confusão era grande e ficou ainda maior depois do discurso do presidente norte-americano Barack 

Obama em defesa da guerra, ao receber o Prêmio Nobel da Paz de 2009. Como liberal, Obama poderia 

ter utilizado os argumentos do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804), que também defendeu, na 

sua época, a legitimidade das guerras como meio de difusão da civilização européia. 

FIORI, J. L. A moral internacional e o poder. Revista CULT. Nº 145. São Paulo: Bregantini, abr. 2010. 

 

O argumento utilizado por Barack Obama ao defender a guerra em nome da paz constitui um tipo de 

raciocínio 

a) indutivo. 

b) dedutivo. 

c) paradoxal. 

d) metafórico. 

e) analógico. 
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8. Sobre a Lógica, observe o texto a seguir: 

Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência teorética nem prática ou produtiva, mas um instrumento 

para as ciências. Eis por que o conjunto das obras lógicas aristotélicas recebeu o nome de Organon, 

palavra grega que significa instrumento. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 1996, p. 183. 

 

A autora retrata a dimensão que tem a lógica como instrumento do pensamento no plano das obras da 

filosofia de Aristóteles. Com relação a esse assunto, é CORRETO afirmar que 

a) a lógica na concepção de Aristóteles é um instrumento que não pode ser utilizado pelas ciências. 

b) a lógica para Aristóteles possui um caráter instrumental e preocupa-se primordialmente com o 

aspecto informal de um argumento. 

c) Aristóteles, na sua lógica clássica, concebe como instrumento do pensamento três funções 

básicas: conceber, julgar e raciocinar. 

d) a dimensão lógica para Aristóteles não é um estágio preparatório que antecede ao conhecimento 

propriamente dito. 

e)  na lógica clássica de Aristóteles, a ciência prática ou produtiva se sobrepõe ao caráter instrumental 

do pensamento. 

 

 

9. Leia o texto a seguir sobre a ciência da lógica: 

A lógica é uma das partes da Filosofia: ciência que tem por objeto determinar, por entre todas as 

operações intelectuais que tendem para o conhecimento do verdadeiro, as que são válidas e as que 

não o são. 

LALANDE, André. Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, 1993, p. 630. Adaptado. 

 

 Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir: 

I. Pode‐se dividir a ciência da lógica de duas formas: a lógica tradicional e a lógica moderna 

(simbólica ou matemática). 

II. Na lógica formal, o princípio da identidade tem a seguinte forma enunciativa: A é idêntico à A. 

III. O princípio da não contradição postula que dois conceitos são contraditórios quando não podem 

ser e não são ao mesmo tempo, quando analisados de um mesmo ponto de referência. 

IV. Raciocinar é, por exemplo, pensar: João é maior que José. Logo, José é menor que João. 

V. Quando pensamos, por exemplo: “O animal é mortal”, estamos efetuando um ato de julgar. 

Estão CORRETOS 

a) apenas I, II, III e V. 

b) I, II, III, IV e V. 

c) apenas I, III, IV e V. 

d) apenas I, II, III e IV. 

e) apenas II, III e IV. 
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10. A lógica propõe-se a responder algumas questões: O que é que eu expresso quando falo? Quais são as 

suas estruturas? Qual a sua organização interna? Foram dadas muitas definições sobre a lógica. Uma, 

com a qual a maioria dos autores concordam, é a seguinte: “É a ciência que estuda o pensamento 

enquanto pensado”. 

MONDIN, B. Introdução à Filosofia, 1980, p. 12. (Adaptado) 

 

Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir: 

I. A falácia é um tipo de raciocínio incorreto, embora tenha a aparência de correção. É conhecida 

também como sofisma ou paralogismo. 

II. Uma proposição é constituída por elementos que são os seus termos. 

III. A lei de identidade foi denominada tradicionalmente princípio de identidade, o qual se expressa de 

vários modos, tais como: Toda coisa é igual a si mesma A=A ou É impossível pensar ao mesmo 

tempo A e não A. 

IV. O princípio do terceiro excluído sustenta que, dada uma proposição, é preciso afirmá-la ou negá-la, 

não havendo, portanto, nenhuma terceira proposição válida entre a afirmada e a negada. 

V. O chamado princípio da não contradição enuncia que é inadmissível assentar uma proposição e, 

ao mesmo tempo, a negação dela. 

Estão CORRETOS 

a) apenas I, II, IV e V. 

b) apenas II, III, IV e V. 

c) apenas I, II, III e IV. 

d) apenas III, IV e V. 

e) I, II, III, IV e V. 
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Gabarito 

 

1. D 

A Lógica Formal, preocupa-se, basicamente, com a estrutura do raciocínio. A Lógica Formal lida com a 

relação entre conceitos e fornece um meio de compor provas de declarações. Na Lógica Formal os 

conceitos são rigorosamente definidos, e as orações podem ser transformadas em notações precisas, 

compactas e não ambíguas. As letras minúsculas p, q e r, em fonte itálica, são convencionalmente usadas 

para denotar proposições: 

Distinguem-se três operações do espírito: a simples apreensão (formação do conceito); o juízo 

(composição e divisão) e o raciocínio. No raciocínio, é necessário distinguir a matéria, ou, dito de outra 

forma, os materiais inteligíveis propriamente ditos com os quais o raciocínio é construído, e a forma, quer 

dizer, a disposição segundo a qual esses materiais são reunidos. 

 

2. D 

Dentro da análise lógica dedutiva há a diferenciação entre validade e verdade. A validade dá conta da 

estrutura do argumento. Ou seja, se a conclusão é coerente com a as premissas então o argumento é 

válido. Já a verdade dá conta do conteúdo das proposições. Se afirmo que “todo humano e mortal” temos 

uma proposição verdadeira. Já a afirmação de que “meu cão é um ser humano” não é compatível com a 

verdade. Por isso, na afirmativa I a premissa e as conclusões não precisam ser verdadeiras para serem 

válidas, apenas coerentes entre si. 

 

3. C 

Inferir é chegar a algum juízo ou ideia a partir de outros juízos ou ideias. Observando a realidade e 

articulando com suas ideias anteriores sobre o que pode levar alguém a óbito, o médico produziu uma 

ideia nova, concluiu a causa mortis. 

 

4. E 

Mesmo caso de inferência do exercício 3. Observando e comparando, o autor concluiu a proximidade 

cultural dos dois povos citados podendo correlaciona-los.  

 

5. C 

Método dedutivo é aquele que parte do geral ou do maior para o particular ou menor. É o que observamos 

na construção do enunciado onde se apresente primeiro “todos os cisnes” e depois se refere à uma ave 

em particular. 

 

6. B 

Falácias não são apenas erros, mas o que podemos chamar mais precisamente de pensamento 

enganosos. Elas compõem um tipo específico de erro onde somos conduzidos a acreditar que estamos 

corretos por algum fator que corrobore com essa falsa correção. A afirmativa I é uma falácia que 

correlaciona uma característica do fogo com outra (cor e temperatura) que não são obrigatórias e 

interdependentes. Já a IV inverte a consequência e a causa. 
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7. C 

Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou a uma 

situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é "o oposto do que alguém 

pensa ser a verdade". O paradoxo do caso se apresenta na contradição de defender a guerra ao receber 

o Nobel da Paz. 

 

8. C 

Aristóteles acreditava que a lógica era um instrumento da ciência. E ela se dava em três etapas, a primeira 

é o reconhecimento, ou como a questão diz: o conceber. Exemplo: A=A. O segundo é o da comparação, 

do julgamento. Exemplo: A=A diferente de B. E a terceira raciocinar que é chegar a uma conclusão sobre. 

Outro exemplo 1-O homem é mortal (reconhecimento). 2- João é um homem (comparação/julgamento) 

3- logo, João é mortal (raciocínio). 

 

9. B 

Todas as afirmativas estão corretas 

A lógica é basicamente dividida em dois momentos históricos, o tradicional inspirado em Aristóteles e o 

moderno que expôs as limitações do momento anterior 

O princípio da identidade é aquele que define que algo é esse algo e nada além dele. A é idêntico a A. 

O princípio da não contradição afirma que conceitos são contraditórios se negarem entre si e estes não 

podem acontecer ambos ao mesmo tempo 

Raciocinar é inferir. Com a informação de que A é maior que B, logo concluímos que B é menor que A. 

O juízo é uma operação mental em que se articulam conceitos, ou seja, algo mais psicológico. Articulamos 

o que é mortalidade e o que é ser um animal para construir esse juízo. 

 

10. E 

Todas as afirmativas estão corretas 

A falácia é um tipo específico de erro, onde pensamos estar corretos e com aparência de correção e não 

apenas um erro provocado por não saber 

Chamamos de termos os conceitos articulados nas sentenças. Ex: em “todo animal é mortal” temos o 

conceito animal (termo A) e o conceito mortal (termo B) formando a proposição. 

O princípio da identidade é aquele que define que algo é esse algo e nada além dele. A é idêntico a A. Ou 

seja, A não pode ser não A, apenas A. 

O terceiro excluído afirma que não há um meio termo numa dada proposição. Ou há a negação ou a 

afirmação na articulação dos conceitos. 

A contradição afirma que, numa dada proposição, não podemos a afirmar e a negar ao mesmo tempo. 

Sua negação, para existir, exige que a própria afirmação da proposição não seja feita. 
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Exercícios 

 

1. (Mackenzie 2019) Em um circuito elétrico simples há duas bateriais ε1 e ε2, acopladas em série e um 

resistor de resistência R e a um amperímetro ideal, que acusa 6,0 A quando as baterias funcionam como 

geradores em série. Ao se inverter a polaridade da bateria ε1, o amperímetro passa a indicar a corrente 

elétrica de intensidade 2,0 A, com o mesmo sentido de antes da inversão. Conhecendo-se ε2 = 24 V, no 

cálculo de ε1, em volt, encontra-se: 

a) 12 

b) 14 

c) 16 

d) 18 

e) 24 

 

 

2. (Udesc 2018) O circuito, apresentado na figura abaixo, mostra uma pequena lâmpada (L) que deve 

operar sob a tensão de 3,0 V e com uma corrente elétrica de 0,50 A. Para isto, devem-se ligar dois 

resistores, R1 e R2, com o mesmo valor de resistência, conforme a figura. 

 

 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao valor desta resistência. 

a) 4,0 Ω 

b) 6,0 Ω 

c) 12 Ω 

d) 10 Ω 

e) 8,0 Ω 
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3. (Uern 2015) A resistência R na associação de resistores a seguir é igual a: 

 

 

 

a) 10 Ω 

b) 20 Ω 

c) 30 Ω 

d) 40Ω 

 

 

4. (Famema 2019) Um estudante de eletrônica, desejando medir valores de resistências elétricas, montou 

uma associação de resistores sem realizar soldagens. Para tanto, prendeu cinco resistores de 1,000 Ω 

com fita adesiva e isolante, conectando as extremidades desses resistores a dois clipes de papel, 

idênticos e resistências elétricas desprezíveis. Para finalizar, conectou um resistor de 200 Ω a cada 

clipe, obtendo o arranjo ilustrado. 

 

 

 

O valor da resistência equivalente, medido entre os pontos A e B, será 

a) 200 Ω 

b) 600 Ω 

c) 400 Ω 

d) 100 Ω 

e) 500 Ω 
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5. (Uel 2018) Em 1947, foi criado o primeiro transistor pelos cientistas John Bardeen e Walter H. Brattain, 

nos laboratórios da Bell Telephone, nos Estados Unidos. Hoje, estes dispositivos são a base dos 

componentes que executam as funções lógicas nos mais diversos equipamentos eletrônicos, como o 

caixa eletrônico de bancos, o sistema de injeção eletrônica de automóveis, os computadores e os 

smartphones. Um transistor do tipo bipolar de junção é representado pelo símbolo da Figura 1, onde 

são indicados os três terminais do dispositivo, a Base, o Emissor e o Coletor. 

 

No gráfico da Figura 2, são dadas as curvas características desse transistor (na configuração de 

emissor comum). Nesse gráfico, a corrente elétrica IC no coletor, estabelecida pela ddp VCE aplicada 

entre os terminais do coletor e do emissor, é controlada pelo valor da corrente elétrica IB aplicada ao 

terminal da base.  Considerando que a corrente na base é de IB = 200 µA, obtenha a resistência elétrica 

entre o coletor e o emissor do transistor quando a ddp VCE = 0,5 V.  

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução desta questão. 

 

 

6. (Udesc 2018) Um recipiente com paredes adiabáticas contém 100 g de água a 20 ℃. Um resistor com 

resistência elétrica de 2,0 Ω é ligado a uma fonte de tensão de 12 V e é imerso na água. Desconsidere 

a capacidade térmica do recipiente, e assinale a alternativa que corresponde, aproximadamente, ao 

tempo necessário para a água atingir 30 ℃. 

a) 58 s 

b) 14 s 

c) 44 s 

d) 29 s 

e) 87 s 
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7. (Ufpr 2019) Um dado gerador elétrico real fornece uma tensão V entre seus terminais quando percorrido 

por uma corrente i. O gráfico apresenta a curva V x i para esse gerador. 

 

 

 

a) Determine a resistência interna desse gerador. 

b) Um resistore de resistência R0 = 6 Ω é ligado aos terminais desse gerador, formando um circuito 

fechado em que gerador e resistor estão ligados em série. Determine o rendimento do gerador 

quando funcionando nessa configuração. 

 

 

8. (Udesc 2015) De acordo com a figura, os valores das correntes elétricas i1, i2 e i3, são, respectivamente, 

iguais a: 

 

 

 

a) 2,0 A, 3,0 A e 5,0 A. 

b) - 2,0 A, 3,0 A e 5,0 A. 

c) 3,0 A, 2,0 A e 5,0 A. 

d) 5,0 A, 3,0 A e 8,0 A. 

e) 2,0 A, - 3,0 A e - 5,0 A. 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Física 
 

9. (Uel 2011) Um circuito de malha dupla é apresentado na figura a seguir. 

 

Sabendo-se que R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, ε1 = 12 V e ε2 = 10 V, o valor de corrente i é: 

a) 10 A. 

b) 10 mA. 

c) 1 A. 

d) 0,7 A. 

e) 0,4 A. 

 

 

10. (Pucsp 2017) 

 

Determine o volume de água, em litros, que deve ser colocado em um recipiente de paredes adiabáticas, 

onde está instalado um fio condutor de cobre, com área de secção reta de 0,138 mm² e comprimento 

de 32,1 m, enrolado em forma de bobina, ao qual será ligada em uma fonte de tensão igual a 40 V, para 

que uma variação de temperatura da água de 20 K seja obtida em apenas 5 minutos. Considere que 

toda energia térmica dissipada pelo fio, após sua ligação ocm a fonte, será integralmente absorvida 

pela água. Desconsidere qualquer tipo de perda.  

Dado: resistividade elétrica do cobre = 1,72.10-8 Ω.m 

a) 0,50 

b) 1,00 

c) 1,25 

d) 1,50 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. C 
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3. C 

 

 

4. B 
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6. A 
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8. A 
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9. E 

 

 

10. D 
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Revisão FUVEST (1° fase) 

 

Exercícios 

 

1. (Fuvest 2019)  Em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Ele 

apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com a luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja 

frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. A polia tem uma mancha branca 

na lateral. Ele observa que, quando a frequência de flashes é 9 Hz,  a mancha na polia parece estar 

parada. Então aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada e só quando esta atinge 

12 Hz  é que, novamente, a mancha na polia parece estar parada. Com base nessas observações, ele 

determina que a velocidade angular da polia, em rpm,  é  

a) 2.160     

b) 1.260     

c) 309     

d) 180     

e) 36     
  
 

2. (Fuvest 2019)  Dois corpos de massas iguais são soltos, ao mesmo tempo, a partir do repouso, da altura 

1h  e percorrem os diferentes trajetos (A)  e (B), mostrados na figura, onde 1 2x x  e 1 2h h .  

 

 
 

Considere as seguintes afirmações: 

I. As energias cinéticas finais dos corpos em (A)  e em (B)  são diferentes. 

II. As energias mecânicas dos corpos, logo antes de começarem a subir a rampa, são iguais. 

III. O tempo para completar o percurso independe da trajetória. 

IV. O corpo em (B)  chega primeiro ao final da trajetória. 

V. O trabalho realizado pela força peso é o mesmo nos dois casos. 

É correto somente o que se afirma em 
Note e adote: 
Desconsidere forças dissipativas.   

a) I e III.     

b) II e V.     

c) IV e V.     

d) II e III.     
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e) I e V.     

3. (Fuvest 2019)  Um rapaz de massa 1m  corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa 

2m ,  que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto 

rapaz skate+  segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h.  A velocidade do rapaz, 

imediatamente antes de tocar no skate, é dada por 

Note e adote: 

Considere que o sistema rapaz skate+  não perde energia devido a forças dissipativas, após a colisão.  

 

a) 

1 2

2

(m m )
gh

m

+

    

b) 

1 2

1

(m m )
gh

2m

+

    

c) 

1

2

m
2gh

m
    

d) 

1 2

1

(m m )
2gh

m

+

    

e) 

1 2

1

(2m m )
gh

m

+

    
  
 
 

4. (Fuvest 2019)  No diagrama P V  da figura, A, B  e C  representam transformações possíveis de um 

gás entre os estados I  e II.  

 

 
 

Com relação à variação U  da energia interna do gás e ao trabalho W  por ele realizado, entre esses 

estados, é correto afirmar que  

a) A B CU U U =  = 
 e C B AW W W . 

    

b) A C BU U U    
 e C A BW W W .= 

    

c) A B CU U U   
 e C B AW W W . 

    

d) A B CU U U =  = 
 e C A BW W W .= 

    

e) A B CU U U    
 e C B AW W W .= =
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5. (Fuvest 2019)  Em uma garrafa térmica, são colocados 200 g  de água à temperatura de 30 C  e uma 

pedra de gelo de 50 g,  à temperatura de 10 C.−   Após o equilíbrio térmico, 

Note e adote: 

- calor latente de fusão do gelo 80 cal g;=  

- calor específico do gelo 0,5 cal g C;=   

- calor específico da água 1,0 cal g C.=    

 

a) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 C.     

b) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4 C.     

c) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20 C.     

d) nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0 C.     

e) o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é 2 C.−      

  
 

6. (Fuvest 2019) Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como 

representado na figura. 

 

 
 

Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu ponto focal F.  Nesta condição, a imagem 
observada pela pessoa é  

a) virtual, invertida e maior.     

b) virtual, invertida e menor.     

c) real, direita e menor.     

d) real, invertida e maior.     

e) virtual, direita e maior.     
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7. (Fuvest 2019)  Uma bateria de tensão V  e resistência interna iR  é ligada em série com um resistor de 

resistência R.  O esquema do circuito está apresentado na figura. 

 

 
 

A potência dissipada pelo resistor R  é dada por  

a) 

2V

R     

b) 

2

i

V

(R R )+
    

c) 

2

2
i

V R

(R R )+
    

d) 

2

i

V R

(R R )+
    

e) 

2

i

V

(R R )−
    

  
 

8. (Fuvest 2018) Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem 
é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir 

do repouso, de uma altura de 45 m  em relação à superfície da água. O tempo decorrido, em segundos, 

entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do 
penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é, aproximadamente, 

 
Note e adote: 
- Considere o ar em repouso e ignore sua resistência. 
- Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. 

- Velocidade do som no ar: 360 m s.  

- Aceleração da gravidade: 210 m s .   

 

a) 3,1.     

b) 4,3.     

c) 5,2.     

d) 6,2.     

e) 7,0.     
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9. (Fuvest 2018)  Uma caminhonete, de massa 2.000 kg,  bateu na traseira de um sedã, de massa 

1.000 kg,  que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos 

deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a 

menos de 20 km h  quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de 

frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã, em linha reta, por uma distância de 10 m.  Com este 

dado e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto, no local 

do acidente, era 0,5,  a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete, em km h,  no momento 

da colisão era, aproximadamente, 
 

Note e adote: 

Aceleração da gravidade: 210 m s .  

Desconsidere a massa dos motoristas e a resistência do ar.  
 

a) 10.     

b) 15.     

c) 36.     

d) 48.     

e) 54.     
  
 

10. (Fuvest 2018) Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na iluminação doméstica. LEDs são 
dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há 

um circuito de alimentação de um LED (L)  de 8 W,  que opera com 4 V,  sendo alimentado por uma 

fonte (F)  de 6 V.  

 
 

O valor da resistência do resistor (R),  em ,  necessário para que o LED opere com seus valores 

nominais é, aproximadamente,  

a) 1,0.     

b) 2,0.     

c) 3,0.     

d) 4,0.     

e) 5,0.     
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Gabarito 

 

1. A 
Como a mancha branca parece estar parada, a frequência de rotação da polia deve ser um número 

múltiplo das frequências de 9 Hz  e 12 Hz.  E o menor valor para o qual isto é possível deve ser o mínimo 

múltiplo comum entre eles: 

( ) ( )2 2 2 2mmc 9,12 mmc 3 ,3 2 3 2 36=  =  =
 

 
Sendo assim, a sua frequência é de: 
f 36 Hz 36 60 rpm

f 2160 rpm

= = 

 =  
Obs: rpm  é unidade de frequência e não de velocidade angular.   

 
2. B 

I. Falsa. Para ambos os trajetos, temos que: 

( )

pi ci pf cf

1 2 cf

cf 1 2

E E E E

mgh 0 mgh E

E mg h h

+ = +

+ = +

= −
 

 
II. Verdadeira. Como o sistema é conservativo e ambos os trajetos possuem energias mecânicas iguais 

( )m 1E mgh ,=  essa igualdade se manterá para todo instante. 

 

III. Falsa. Os corpos possuem velocidade máxima para h 0=  e velocidade menor para 2h h .=  Como 

1 2x x ,  o corpo do trajeto A percorre maior distância com velocidade máxima do que o corpo do 

trajeto B, fazendo com que seu tempo total de percurso seja menor. 
 
IV. Falsa. Como discutido na resposta do item anterior. 
 
V. Verdadeira. Para ambos os casos, o trabalho da força peso é dado por: 

( )1 2mg h hτ = −
   

 
3. D 

Sendo v  a velocidade do rapaz imediatamente antes de tocar no skate e v '  a velocidade do sistema 
rapaz + skate após o impacto, por conservação da quantidade de movimento, temos que: 

( )1 1 2

1

1 2

m v m m v '

m v
v '

m m

= +

=
+  

Por conservação da energia mecânica do conjunto ao subir a rampa, obtemos: 

( )
( )

( )

( )

( )

2
1 2

1 2

2 2
1

2
1 2

2
1 22

2
1

1 2

1

m m v '
m m gh

2

m v
gh

2 m m

m m
v 2gh

m

m m
v 2gh

m

+
= +

=
+

+
= 

+
 =
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4. A 

Como II IT T TΔ = −  é o mesmo para as três transformações, devemos ter que: 

A B CU U UΔ Δ Δ= =  
 
E como os trabalhos são dados pelas áreas sob as curvas das transformações, de acordo com a figura 
abaixo, podemos concluir que: 
 

 
 

C B AW W W     
 

5. A 

Calor necessário para que todo o gelo atinja 0 C  e derreta: 

( )( )
1 g g g g

1

1

Q m c m L

Q 50 0,5 0 10 50 80

Q 4250 cal

Δθ= +

=   − − + 

=
 

 

Calor necessário para que a água atinja 0 C :  

( )
2 a a a

2

2

Q m c

Q 200 1 0 30

Q 6000 cal

Δθ=

=   −

= −
 

 

Portanto, não é possível que a água esfrie até 0 C.  Sendo eθ  a temperatura de equilíbrio, temos que: 

Calor necessário para que o gelo derretido (agora água) atinja o equilíbrio: 

( )3 e

3 e

Q 50 1 0

Q 50

θ

θ

=   −

=
 

 

Calor necessário para que a água a 30 C  atinja o equilíbrio: 

( )4 e

4 e

Q 200 1 30

Q 200 6000

θ

θ

=   −

= −
 

 
Portanto, é necessário que: 

1 3 4

e e

e

e

Q Q Q 0

4250 50 200 6000 0

250 1750

7 C

θ θ

θ

θ

+ + =

+ + − =

=

 = 
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6. E 

 
Para o objeto localizado entre o foco e o vértice de uma lente convergente, a sua imagem será virtual, 
direita e maior.   
 

7. C 
Resistência equivalente do circuito (resistores em série): 

eq iR R R= +
 

 
Corrente elétrica total do circuito: 

eq i

V V
i

R R R
= =

+
 

 

Logo, a potência dissipada no resistor R  será dada por: 

( )

2
2

i

2

2
i

V
P Ri R

R R

V R
P

R R

 
= =  

+ 

 =
+

   
 

8. A 

Dados: 
2H 45 m; g 10 m s ; v 360 m s.= = =

 
 

Cálculo do tempo de queda livre do jovem ( )1t :  

2
1 1 1

1 2 H 2 45
H g t t t 3 s.

2 g 10


=  = =  =

 
 

Cálculo do tempo de subida do som ( )2t :  

2 2 2
v 45 1

H v t t s t 0,125 s.  
H 360 8

=  = = =  =
 

 
O tempo total é: 

1 2t t t 3 0,125 t 3,1s.Δ Δ= + = +  
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9. E 

Dados: 
2

C Sm 2.000 kg; m 1.000 kg; g 10 m s ; 0,5; d 10 m.μ= = = = =
 

 
Após a colisão, a força de atrito é a resultante das forças agindo sobre o conjunto (camionete + sedã) e 
a energia cinética final desse conjunto é nula.  
Pelo teorema da energia cinética (TEC) calcula-se a velocidade inicial do conjunto imediatamente após a 
colisão. 

Assim, sendo C SM m m ,= +  a massa do conjunto, tem-se: 

at at

final inicial inicial
cin cin cin cinR F F

2 2
0 0

at

0 0

TEC: W E W E E W 0 E  

Mv M v
F d M gd

2 2

v 2 gd 2 0,5 10 10 v 10 m s.

Δ

μ

μ

=  = −  = − 

−
− = −  − = 

= =     =
 

 
Considerando o sistema mecanicamente isolado na colisão, pelo teorema da conservação da quantidade 
de movimento, vem: 

( ) ( )depoisantes
sist C C C S 0 C Csist

C

Q Q m v m m v 2.000v 3.000 10 v 15 m s

v 54 km h.

=  = +  =  = 

=
   

 
10. A 

Dados: L LP 8 W; U 4 V; E 6V.= = =  
 
Calculando a corrente de operação do LED: 

L LP U i 8 4 i i 2A.=  =  =
 

 
A tensão elétrica no resistor é: 

R L RU E U 6 4 U 2 V.= − = −  =
 

 
Aplicando a 1ª Lei de Ohm: 

R
R

U 2
U R i R R 1 .

i 2
Ω=  = =  =
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Estratégias empresariais 

 

Resumo 

 

Uma das características mais importantes do Capitalismo Financeiro foi a formação de grandes 

empresas industriais e comerciais, além da proliferação de instituições financeiras. Assim, para as empresas 

garantirem o lucro e o retorno dos investimentos, começaram a se organizar de forma a obter cada vez mais 

um pedaço do mercado. Diversos mecanismos foram criados para facilitar e instituir esses grandes blocos 

empresariais, garantindo a lucratividade e impedindo a livre concorrência. Embora as atividades monopolistas 

sejam combatidas por meio de leis em diversos países, é muito comum observá-las na economia, através de 

práticas como o truste, o cartel e a holding. 

 

Truste 

Quando um conjunto de empresas se une ou se funde controlando o capital de forma conjunta e 

centralizando as decisões, formando uma organização mais ampla e lucrativa. A prática mais comum é o 

estabelecimento de uma política de preços elevados. 

 

 

Cartel 
Não muito diferente do truste, o cartel é uma prática financeira em que as empresas também fazem 

acordos estabelecendo um preço comum e mais elevado, dividindo o mercado e a produção, evitando a 

concorrência e garantindo a lucratividade. A grande diferença é que não há fusão legal dessas empresas e, 

portanto, elas não perdem independência financeira. 
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Holding 

Pode se entender a holding como uma empresa administrativa. Geralmente, não possui nenhuma 

atividade produtiva, mas é responsável por centralizar e administrar a política do grupo que controla, grupo 

esse denominado conglomerado. Na prática, a holding detém um controle acionário de outras empresas 

(subsidiárias) e é o estágio mais avançado de concentração do capital. 

 

 

O dumping é uma prática comercial em que uma ou mais empresas vendem seus produtos e serviços 

abaixo do preço do mercado, inviabilizando o modelo de negócios de uma outra empresa. O objetivo é eliminar 

a concorrência e conquistar uma fatia maior de mercado. Geralmente, é associado a vendas no exterior, por 

exemplo, quando agricultores da Europa e dos Estados Unidos recebem subsídios governamentais, 

conseguindo produzir e exportar abaixo do custo de produção, o que prejudica as vendas brasileiras no 

exterior. 
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Exercícios 

 

1. As provas oferecidas pela Siemens e por seus executivos ao Cade são contundentes. Entre elas, consta 

um depoimento bombástico prestado no Brasil em junho de 2008 por um funcionário da Siemens da 

Alemanha. ISTOÉ teve acesso às sete páginas da denúncia. Nelas, o ex-funcionário, que prestou 

depoimento voluntário ao Ministério Público, revela como funciona o esquema de desvio de dinheiro 

dos cofres públicos e fornece os nomes de autoridades e empresários que participavam da tramoia. 

Fonte: Istoé, 19/07/2013. 

 

A matéria retrata: 

a) um esquema de corrupção existente na prefeitura municipal de São Paulo em relação ao monopólio 

que algumas empresas de transportes detêm e que motivou a revolta comandada pelo Movimento 

Passe Livre. 

b) um milionário propinoduto mantido há quase 20 anos por sucessivos governos do Estado em São 

Paulo para desviar dinheiro das obras do Metrô e dos trens metropolitanos. 

c) um novo capítulo do caso “Mensalão” cuja verba desviada das obras do Metrô eram utilizadas para 

comprar votos de parlamentares para que aprovassem projetos do governo federal. 

d) um milionário caso de corrupção na prefeitura municipal de São Paulo relacionado a desvios de 

recursos para obras do Metrô e trens metropolitanos da CPTM. 

e) a descoberta de um Cartel composto por multinacionais europeias que estavam envolvidas com 

desvios de recursos que custearam o “mensalão” mineiro. 
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2.  

 
Disponível em: http://gestaoboechat.blogspot.com 

A fusão da Sadia com a Perdigão, em maio de 2009, resultou na criação da Brazil Foods, décima maior 

empresa alimentícia do continente americano e segunda do país. 

Esse evento é decorrente de uma estratégia das grandes corporações e representa uma tendência 

mundial da atual fase do capitalismo. 

A denominação da atual fase do capitalismo e uma justificativa para a adoção dessa estratégia estão 

indicadas em: 

a) liberal – redução dos preços das mercadorias 

b) monopolista – ampliação da participação no mercado 

c) monetarista – diminuição dos custos de comercialização 

d) concorrencial – aumento da escala de compras da companhia 

 

 

3. A presença de empresas globais que dominam o mercado de tecnologia no mundo costuma gerar 

atritos com os governos nacionais e impactos de diferentes dimensões em sua indústria cultural e na 

privacidade dos indivíduos. Diante do poder dessas grandes empresas, os Estados nacionais buscam 

estabelecer regras antitrustes para o setor. 

Adaptado de Farhad Manjoo, The New York Times/Folha de São Paulo, 11/06/2016, p. 1 e 2. 

 

Com relação ao poder econômico e político das empresas globais de tecnologia digital e as ações dos 

governos nacionais, é correto afirmar que: 

a) A tecnologia digital representou uma expressiva reestruturação da ordem global. Houve maior 

democratização da circulação de informações pela internet e os Estados nacionais perderam 

totalmente o controle do conteúdo transmitido pelas redes digitais. 

b) O poder das grandes empresas de tecnologia predomina apenas nos países pobres, cujos Estados 

dispõem de limitadas legislações para o controle desses grupos econômicos em seus territórios, 

sobretudo no que diz respeito às mídias globais. 

c) As leis antitrustes surgiram no final do século XX e foram criadas pelos Estados nacionais para o 

controle do poder econômico das empresas globais do mercado de tecnologia digital, setor que 

costuma desenvolver práticas de mercado anticompetitivas. 

d) As empresas de tecnologia digital formam verdadeiros oligopólios e controlam diversas redes 

informacionais; apesar disso, elas ainda dependem das legislações dos Estados nacionais para a 

atuação nos territórios e comercialização dos seus produtos. 
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4. Associação chinesa pede boicote a mineradoras 

O presidente da Associação de Ferro e Aço da China pediu ontem que os importadores licenciados do 

país boicotem as três grandes empresas de minério de ferro nos próximos dois meses. O pedido é uma 

clara referência à brasileira Vale e às anglo-australianas BHP Billiton e Rio Tinto, que vêm impondo 

mudanças nos acordos de compra e venda do minério, determinando preços mais elevados. 

Adaptado de O Globo, 03/04/2010 

 

O comportamento adotado pelas três empresas mineradoras, caso seja comprovado, configuraria a 

seguinte prática econômica: 

a) cartel 

b) holding 

c) dumping 

d) incorporação 

 

 

5. O fenômeno pelo qual o país exporta para outro produtos abaixo do custo, para instituir uma desleal 

concorrência, é denominado de: 

a) protecionismo. 

b) “holding”. 

c) “dumping”. 

d) cooperativismo. 

e) antiprotecionismo. 

 

 

6. Cade abre processo contra 21 empresas e 59 executivos 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão do Ministério da Justiça, instaurou 

processo administrativo para investigar 21 empresas e 59 pessoas físicas em licitações públicas para 

contratação de serviços de engenharia, construção e montagem industrial. Para o Cade, há evidências 

de que os investigados teriam celebrado acordos para fixar preços, dividir mercado e ajustar condições, 

vantagens ou abstenção em licitações. 

Adaptado de O Globo, 23/12/2015 

 

A prática empresarial investigada pelo Cade, ilegal no Brasil, é denominada: 

a) cartel 

b) holding 

c) dumping 

d) monopólio 
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7. BRASÍLIA - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Ministério da Justiça condenou, 

ontem, as empresas Roche, Basf e Aventis. Segundo o Cade, essas empresas teriam restringido a oferta 

e elevado os preços no Brasil das vitaminas A, B2, B5, C e E, na segunda metade dos anos 90. Elas 

também teriam impedido a entrada de vitaminas chinesas, a preços mais baratos, no Brasil.  As 

empresas já haviam sido condenadas por práticas semelhantes na Europa e EUA. 

JULIANO BASILE. Adaptado de Valor Econômico, 12/04/2007 

 

Desde o final do século XIX, tornou-se um aspecto marcante do modo de produção capitalista a 

formação de grandes empresas capazes de controlar a maior parte ou mesmo todo o mercado de um 

ou mais produtos. 

A notícia acima expressa a seguinte prática presente nessa realidade centenária, associada à seguinte 

característica do atual momento econômico: 

a) holding – fusão de companhias do mesmo setor 

b) cartel – controle do mercado em escala planetária 

c) oligopólio – padronização mundial das leis de concorrência 

d) dumping – p protecionismo para produtos de países emergentes 

 

 

8. O Estado do Rio de Janeiro passa atualmente por um processo de interiorização de seu parque 

industrial, antes concentrado na capital, que começa a se especializar em outras atividades. 

Explique por que está ocorrendo a desconcentração industrial da cidade do Rio de Janeiro e indique 

uma região do Estado que esteja sendo beneficiada por esse processo e seu correspondente setor 

industrial em expansão. 

 

 

9. Informações da Pesquisa Industrial Anual Empresa 2002, do IBGE, mostram que houve um processo 

bastante amplo de desconcentração da indústria brasileira no período de 1996-2000. Enquanto o 

conjunto das microrregiões geográficas onde se localizam as capitais dos estados perdeu participação 

relativa na produção industrial do país, houve um aumento da participação percentual das cidades 

médias do "interior" na produção industrial. 

Aponte alguns fatores que influenciam a localização das atividades industriais e cite ao menos três 

exemplos para ilustrar a ação desses fatores. 
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10. O Brasil comumente é “vendido” como um país com múltiplas regiões e com diversidade na produção 

de alimentos. Para alimentar a população com sabor, saúde e abundância, os meios de comunicação 

repetem por meio de imagens coloridas o sucesso do agronegócio brasileiro: “Agro é Tec", "Agro é Pop", 

"Agro é Tudo". 

 
Fonte: SANTOS, Marueem, GLASS, Verena (orgs.). Altas do agronegócio: fatos e números sobre as corporações que 

controlam o que comemos. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2018, p. 28. (Adaptado) 

 

A partir do texto e da figura acima, responda. 

a) Conforme apresentado na figura, quais são os impactos do monopólio das empresas-rede para a 

segurança alimentar da população mundial? 

b) Discorra sobre duas consequências econômicas dos processos apresentados no texto e na figura. 
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Gabarito 

 

1. B 

A matéria trata de um escândalo de corrupção divulgado em 2013 sobre a formação de cartel em serviços 

e equipamentos para o metrô e CPTM, em São Paulo. O destaque é que empresas transnacionais, como 

Siemens (alemã) e Alstom (francesa), estão envolvidas com propinas a funcionários e políticos do 

governo de São Paulo, configurando o chamado propinoduto. 

 

2. B 

Muitos argumentam que a quarta fase do capitalismo (Informacional) é apenas uma prolongação da fase 

Financeira ou Monopolista. Hoje, observa-se uma concentração de capital em patamares inéditos, 

possível graças às fusões e aquisições históricas de empresas multinacionais. Nesse sentido, a atual 

fase ainda se caracteriza por Monopolista e tal prática possui como objetivo ampliar e dominar o 

segmento do mercado em que elas atuam. 

 

3. D 

No mundo da tecnologia,  poucas e grandes empresas controlam esse setor. Alphabet (holding que possui 

o Google), Microsoft, Apple, Facebook, Intel e Nvidia são alguns exemplos desse domínio global. Muitas 

dessas empresas são originárias dos Estados Unidos, mais precisamente do Vale do Silício. Mesmo com 

seu gigantesco tamanho, em determinadas situações, essas empresas ainda dependem da legislação 

dos Estados, como no caso da China, onde o controle estatal da informação exige diversas adaptações 

por parte dessas empresas, para atuarem nesse gigantesco mercado. 

 

4. A 

Não é difícil observar, na atual fase do capitalismo, vários setores da economia que são controlados por 

um pequeno número de empresas. A notícia informa que três empresas distintas vêm impondo mudanças 

nos acordos de compra e venda do minério, determinando preços mais elevados, o que se configura como 

uma formação de cartel. 

 

5. C 

O dumping é uma prática comercial em que um país ou empresa exporta seus produtos abaixo do custo, 

inviabilizando o modelo de negócios de uma outra empresa. O objetivo é eliminar a concorrência e 

conquistar uma fatia maior de mercado. 

 

6. A 

Cartel é um acordo entre empresas, com o objetivo de dividir o mercado e fixar preços, obtendo condições 

e vantagens específicas. 

 

7. B 

Tal como a reportagem esclarece, empresas do ramo farmacêutico realizaram acordos para fixar a oferta 

e elevar o preço de produtos vitamínicos, o que se configura como a prática de cartel e possui como 

objetivo o domínio do mercado. 
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8. Os custos de produção ficaram muito elevados na metrópole fluminense, o que vem estimulando as 

empresas e indústrias a buscarem custos mais baixos no interior do Estado, incentivadas por políticas 

públicas estaduais e municipais. Entre as regiões beneficiadas: Médio Vale do Paraíba - metal-

mecânico/automobilístico/siderúrgico; Serrana - têxtil/indústria alimentícia/software; Costa Verde - 

siderurgia /indústria naval; Periferia da Região Metropolitana - polo gás-químico de Caxias / indústria de 

transformação 

 

9. São cidades com custos mais baixos e infraestrutura ainda pouco saturada. Exemplos: Sumaré e 

Americana em SP, Volta Redonda no RJ, Feira de Santana na BA. 

 

10.  

a) Apesar de muitos países subdesenvolvidos emergentes como Brasil e Argentina serem grandes 

exportadores de commodities agrícolas poucas empresas transnacionais, cujas matrizes estão em 

países desenvolvidos, são responsáveis por parte significativa da intermediação e comercialização 

em escala global. Portanto, este oligopólio pode ser prejudicial para a segurança alimentar mundial 

devido a influência sobre os preços e controle de parte da logística de distribuição. 

b) Entre as consequências econômicas, a dependência em relação às empresas transnacionais e a 

concentração de riqueza (poucos e grandes proprietários e empresas rurais). 
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Modelos produtivos 

 

Resumo 

 

Fordismo 

O engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor, visando a aumentar a eficiência produtiva, 

estudou tempos e movimentos de operários e máquinas na linha de produção. Seus estudos ficaram 

conhecidos como Taylorismo. Enquanto isso, Henry Ford desenvolvia sua linha de montagem, quando ouviu 

falar das ideias de Taylor. Impressionado, Ford contratou o engenheiro para trabalhar na sua fábrica. O 

Fordismo nasce dessa associação entre as ideias de Taylor e a prática de Ford. 

São características do Fordismo: 

• Linha de montagem: É a famosa esteira de produção retratada no filme Tempos Modernos. 

• Trabalho especializado (repetitivo): É a pura aplicação das ideias de Taylor. Quanto menor fosse a 

tarefa executada pelo trabalhador, mais eficiente ele poderia ser. Com o tempo, a tendência era se 

tornar um especialista naquela tarefa. 

• Padronização: A repetição das tarefas exigia uma padronização da produção. 

• Mão de obra alienada: O trabalhador executava apenas uma tarefa e não conhecia todo o método de 

produção, apenas a sua função. 

• Produção concentrada: Espacialmente, a fábrica fordista era concentrada em um local, produzindo e 

armazenando (estoques lotados) tudo no mesmo espaço. 

 

Toyotismo 

Modelo produtivo conhecido como sistema flexível ou pós-fordista, foi desenvolvido em uma fábrica 

de automóveis da Toyota, no Japão. Surgiu como alternativa para o Fordismo, que enfrentava sua crise na 

década de 1970. 

São características do Toyotismo: 

• Produtos pouco duráveis: A durabilidade foi um problema para o Fordismo. Nesse sentido, a lógica 

do Ciclo de Obsolescência Programada, em que os produtos possuem uma data de “validade”, foi 

fundamental para superar as limitações do consumo fordista. 

• Diversificação: A produção diversificada, com muitas opções, buscando atender às características 

de cada mercado, foi importantíssima para oferecer uma maior variedade de produtos.  

• Just in time: Seguindo a lógica acima, produzir de acordo com a demanda e gosto do mercado 

permitiu reduzir os estoques e a possibilidade de perdas produtivas.  

• Mão de obra qualificada: Outra característica que possibilitava o amplo desenvolvimento desse 

modelo. Com uma mão de obra altamente educada e qualificada, toda melhoria no processo 

produtivo poderia ser mais rapidamente incorporada, ao mesmo tempo que esses trabalhadores 

contribuíam para esse progresso. 
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A imagem abaixo nos permite observar o fluxo de produção nos modelos fordista e toyotista. 

 

 
       Diferença do fluxo de produção industrial fordista-taylorista e toyotista. 
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Exercícios 

 

1.  

 
THAVES. Jornal do Brasil, 19 fev. 1997 (adaptado). 

 

A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra 

nela inserida:  

a) Ampliação da jornada diária. 

b) Melhoria da qualidade do trabalho. 

c) Instabilidade nos cargos ocupados. 

d) Eficiência na prevenção de acidentes. 

e) Desconhecimento das etapas produtivas. 

 

 

2.  

  
Disponível em: http://ensino.univates.br. Acesso em: 11 maio 2013 (adaptado). 

 

Na imagem, estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de 

superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator: 

a) Origem da matéria-prima. 

b) Qualificação da mão de obra. 

c) Velocidade de processamento. 

d) Necessidade de armazenamento. 

e) Amplitude do mercado consumidor. 
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3. O capitalismo já conta com mais de dois séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-

se hoje um modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Observe o anúncio publicitário: 

 

  
Adaptado de Casa Cláudia, dezembro/2008 

 

Uma estratégia própria do capitalismo pós-fordista presente neste anúncio é: 

a) concentração de capital, viabilizando a automação fabril 

b) terceirização da produção, massificando o consumo de bens 

c) flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda 

d) formação de estoque, aumentando a lucratividade das empresas 

e) terciarização do trabalho, com a ampliação do setor de comércio 

 

 

4. Nas primeiras décadas do século XX, o engenheiro Frederick Taylor desenvolveu os princípios de 

administração científica, que consistiam, basicamente, no controle dos tempos e dos movimentos dos 

trabalhadores para aumentar a eficiência do processo produtivo. Ao adotar estes princípios em sua 

fábrica, Henry Ford criava um novo método de produção. A inovação mais importante do modelo 

fordista de produção foi: 

a) a fragmentação da produção.  

b) o trabalho qualificado.  

c) a linha de montagem.  

d) a produção diferenciada.  

e) a redução dos estoques. 
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5. Base da formação, há 35 anos, do Polo Industrial de Camaçari, considerado o maior do gênero no 

Hemisfério Sul, na região metropolitana de Salvador (BA), a indústria química e petroquímica pode estar 

em via de extinção no local, onde seguidos fechamentos de fábricas do setor no polo ilustram a 

situação. Apenas na última década, a Braskem – maior indústria do setor no local – fechou três de suas 

oito unidades. Além dela, deixaram o polo ou reduziram bastante a atividade, nos últimos cinco anos, 

grandes empresas internacionais, como Dow, DuPont, Air Products e Taminco, entre outras. 

(Disponível em:www.estadao.com.br. Adaptado.) 

 

Constituem motivos para a saída das indústrias do ramo químico e petroquímico do Polo Industrial de 

Camaçari:  

a) o fim dos incentivos fiscais, os elevados gastos com segurança e o aumento dos impostos.  

b) as frágeis redes de transporte, a dificuldade de comunicação e a falta de matérias-primas.  

c) a queda na demanda do consumo local, a baixa qualificação da mão de obra e o sucateamento dos 

maquinários.  

d) o término das concessões, a falta de manutenção das infraestruturas e o desmembramento dos 

terrenos.  

e) as plantas industriais rígidas, a logística precária e os elevados custos de produção. 
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6. Utilize as informações abaixo para responder a questão. 

 Taylorismo 

- separação do trabalho por tarefas e níveis hierárquicos 

- racionalização da produção 

- controle do tempo 

- estabelecimento de níveis mínimos de produtividade 

 

Fordismo 

- produção e consumo em massa 

- extrema especialização do trabalho 

- rígida padronização da produção 

- linha de montagem 

 

Pós-fordismo 

- estratégia de produção e consumo em escala planetária 

- valorização da pesquisa científica 

- desenvolvimento de novas tecnologias 

- flexibilização dos contratos de trabalho 

 

Pelas características dos modelos produtivos do momento da Segunda Revolução Industrial, é possível 

afirmar que o fordismo absorveu certos aspectos do taylorismo, incorporando novas características. 

Essa afirmação se justifica, dentre outras razões, porque os objetivos do fordismo, principalmente, 

pressupunham: 

a) elevada qualificação intelectual do trabalhador ligada ao controle de tarefas sofisticadas. 

b) altos ganhos de produtividade vinculada a estratégias flexíveis de divisão do trabalho na linha de 
montagem. 

c) redução do custo de produção associada às potencialidades de consumo dos próprios operários 
das fábricas. 

d) máxima utilização do tempo de trabalho do operário relacionada à despreocupação com os 
contratos de trabalhos. 

e) racionalização dos estoques, diminuindo a disponibilidade dos produtos e a possibilidade de 
crises econômicas. 
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7. Quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas num bairro 

residencial da capital paulista, parecia improvável que dali sairiam peças costuradas para uma das 

maiores redes de varejo do país. Não fossem as etiquetas da loja coladas aos casacos, seria difícil 

acreditar que, através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por peça a imigrantes 

bolivianos que costuravam das 8 da manhã às 10 da noite. 

Os 16 trabalhadores suavam em dois cômodos sem janelas de 6 metros quadrados cada um. 

Costurando casacos da marca da rede, havia dois menores de idade e dois jovens que completaram 18 

anos na oficina. 

Adaptado de Época, 04/04/2011. 

 

A comparação entre modelos produtivos permite compreender a organização do modo de produção 

capitalista a cada momento de sua história. Contudo, é comum verificar a coexistência de 

características de modelos produtivos de épocas diferentes. 

Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos distintos 

do capitalismo: 

a) organização fabril do taylorismo - legislação social fordista 

b) nível de tecnologia do neofordismo - perfil artesanal manchesteriano 

c) estratégia empresarial do toyotismo - relação de trabalho pré-fordista 

d) regulação estatal do pós-fordismo - padrão técnico sistêmico-flexível 

 

 

8. As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial no estado de São Paulo, 

principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da formação 

do capitalismo nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas economias de escala e na 

concentração espacial das atividades e de seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as economias 

de aglomeração que, posteriormente, transformaram-se em “deseconomias de aglomeração”, por 

fatores provocados pelas forças contraditórias entre os benefícios econômicos da aglomeração e as 

desvantagens da concentração, levando à desconcentração industrial. 

Eliane C. Santos. “A reestruturação produtiva - do fordismo à produção flexível no estado de São Paulo”. In: Eliseu S. Sposito 

(org). O novo mapa da indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado. 

 

Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a concentração 

das indústrias na região metropolitana de São Paulo e duas condições que promoveram a posterior 

desconcentração industrial. 
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9. O patrono 

Um estudo recente encomendado pelo banco BNP Paribas, francês e insuspeito, mostrou que nos 

últimos cinco anos a classe C brasileira cresceu e aumentou sua renda mais do que as classes A/B, 

enquanto as classes D/E diminuíram de tamanho. O que deve interessar a todo o mundo é que está se 

criando uma coisa que até agora não existia no Brasil. E o patrono desta transformação não é Karl Marx, 

é Henry Ford. 

Henry Ford ficou na história porque criou o fordismo, um método revolucionário de produção de carros 

em série que mudou para sempre os costumes e a paisagem da América. 

Luís Fernando Veríssimo. Adaptado de O Globo, 15/04/2010 

 

De acordo com o texto, há um elemento do fordismo verificado no Brasil apenas recentemente. 

Aponte esse elemento. Nomeie ainda o atual modelo produtivo capitalista, sucessor do fordismo, e 

apresente duas de suas características. 

 

 

10. As novas formas de organização da produção industrial foram chamadas por alguns autores de pós-

fordismo, para diferenciá-las da produção fordista. 

a) Apresente dois aspectos do processo industrial fordista e dois do pós-fordista. 

b) Caracterize o espaço industrial no fordismo e no pós-fordismo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

9 

Geografia 
 

Gabarito 

 

1. E 

A organização interna da indústria e do trabalho fordista/taylorista é caracterizada pela adoção da linha 

de montagem, produção em massa, grandes estoques e especialização do trabalho. Um dos impactos da 

divisão e especialização do trabalho é que o operário não conhece a totalidade ou o conjunto das etapas 

produtivas. 

 

2. D 

Observando-se as duas imagens, é possível identificar que a diferença entre elas é a necessidade ou não 

de estoque. No modelo 1, o armazenamento é originado pela produção em massa, característica do 

modelo fordista-taylorista de produção, enquanto no modelo 2, a produção ocorre quando é requerida, 

eliminando, assim, os estoques, característica essa que corresponde ao modelo toyotista de produção 

(just in time). 

 

3. C 

A imagem evidencia uma das características do modelo produtivo toyotista, a produção sob demanda, 

isto é, a produção de bens de acordo com a procura e os desejos dos consumidores, evitando, assim, o 

estoque lotado e a padronização, características do Fordismo. 

 

4. C 

A linha de montagem foi a concretização material das ideias de Taylor, que buscavam uma maior 

produtividade sobre o trabalho e, consequentemente, lucratividade. Foi a partir da linha de montagem que 

se definiu o recorte temporal do Fordismo, sendo um componente fundamental desse modelo. 

 

5. E 

A existência de plantas industriais antigas e obsoletas, bem como a falta de competitividade das 

indústrias do Polo de Camaçari são os principais motivos para o fechamento ou saída dessas unidades. 

Tal situação tem levado as empresas a transferirem suas unidades fabris para outros países que 

ofereçam maiores vantagens. 

 

6. C 

A exploração do trabalhador assalariado presume aumentar a lucratividade, a mais-valia que o patrão 

lucra. Ao mesmo tempo, em um sistema que busca a máxima produção, é preciso que os trabalhadores 

tenham dinheiro para consumir seu produto final a fim de movimentar os estoques. 

 

7. C 

Ao citar a produção das peças para uma das maiores redes de varejo do país, o texto faz referência à 

terceirização, característica da Terceira Revolução Industrial, cujo sistema produtivo é o Toyotismo. Ao 

mencionar as condições insalubres e informais de trabalho, o texto indica características da produção 

pré-fordista, ou seja, as relações trabalhistas da Primeira Revolução Industrial. 
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8.  

Na Região Metropolitana de São Paulo, duas características de “economias de aglomeração” que 

estimularam a concentração industrial foram o grande mercado consumidor e a disponibilidade de capital 

para investimentos. Entre os fatores de “deseconomia de aglomeração” nas últimas décadas, podem-se 

citar: congestionamentos de trânsito, alto valor dos terrenos, maior carga tributária para as empresas e 

salários mais elevados com sindicatos combativos. Esses fatores estimularam a desconcentração 

industrial, com empresas instalando-se no interior paulista e em outros estados. 

 

9.  

O Fordismo como sistema de produção propiciou a expansão do consumo de massa, pelo grande 

aumento da oferta de produtos. O Fordismo deu lugar ao Toyotismo (Pós-Fordismo), com base na 

acumulação flexível, cujas características principais, entre outras, são: fragmentação da produção, 

engajamento ambiental, terceirização de boa parte da produção, robotização/automação, flexibilização e 

diversificação de produtos com ciclos curtos da sua produção, e mão de obra cada vez mais qualificada 

e em menor número. 

 

10.  

a) Fordista: produção em linha de montagem, em série, tarefas repetitivas, produção em massa. 

Pós-fordista: produção regulada a partir de tarefas diárias, baixo estoque, diversificação, terceirização em 

altos níveis. 

b) Fordismo: grandes fábricas, almoxarifados gigantescos exigindo processos de controle complexos. 

Pós-Fordismo: desconcentração espacial, entregas diárias de peças, controle simplificado, maior 

dinamismo. 
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Como lidar com essa época de ansiedade e angústia? 

 

Resumo 

 

Finalmente o Enem passou. Para muitos, o cansaço da preparação para a prova acaba por aqui. Para 

outros, esse esforço ainda continua, pois temos outros vestibulares e provas específicas. De qualquer 

maneira, muitos começam a pensar um pouco mais nas suas opções de curso e isso começa a gerar uma 

preocupação. A ansiedade e a angústia são deslocadas da prova para a nota e para a opção de curso. Na aula 

passada, discutimos sobre propósito, carreira, emprego. Essas emoções estão diretamente relacionadas a 

isso. Para resolvermos esse problema, a primeira opção é o autoconhecimento. 

 

Autoconhecimento 

É importante que você tenha seus objetivos alinhados às suas expectativas. Por isso, pense nos 

seguintes aspectos: 

• O que você gosta de fazer? 

• Seu gosto é compatível com a rotina da sua profissão? 

 

Essa segunda pergunta é naturalmente um pouco mais difícil, pois exige investigação. Então, busque 

perguntar para profissionais e estudantes da área como são suas rotinas. 

• Como são as matérias do curso? 

• Com é a rotina desse profissional? 

• Como é o mercado de trabalho ao final do curso? 

 

O objetivo dessas perguntas é conhecer o seu curso a partir da ótica de um estudante e de um 

profissional. A partir disso, você poderá avaliar a compatibilidade da sua personalidade com o seu curso. Isso 

ajuda a desviar a ansiedade e a angústia, uma vez que essa pesquisa lhe propiciará algo tangível para pensar. 

Quer saber um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento? Confira a apresentação abaixo, 

do historiador brasileiro Leandro Karnal, sobre autoconhecimento. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRBYmsuyFYI
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Leituras para as “férias” 

 

Garra. O Poder da Paixão e da Perseverança 

Nesse livro, obrigatório para todos que desejam alcançar o sucesso, 

a psicóloga Angela Duckworth demonstra para pais, estudantes, educadores, 

atletas e empreendedores que o segredo para realizações incríveis não é o 

talento, mas uma mistura de paixão e perseverança, que ela chama de “garra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se 

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. 

Chega de se torturar para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. 

Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de estar no fundo do poço. 

Mark Manson usa toda a sua sagacidade de escritor e seu olhar crítico para 

propor um novo caminho rumo a uma vida melhor, mais coerente com a 

realidade e consciente dos nossos limites. E ele faz isso da melhor maneira. 

Como um verdadeiro amigo, Mark senta-se ao seu lado e diz, olhando nos seus 

olhos: você não é tão especial. Ele conta umas piadas aqui, dá uns exemplos 

inusitados ali, joga umas verdades na sua cara e pronto, você já se sente muito 

mais alerta e capaz de enfrentar o mundo. 

 

 

 

O Jeito Harvard de Ser Feliz 

Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para 

ter sucesso. A sabedoria popular diz que, se nos empenharmos, teremos 

sucesso, e se tivermos sucesso, então, poderemos ser felizes. Se pudéssemos 

encontrar aquele emprego dos sonhos, ter mais uma promoção, perder aqueles 

três quilos, a felicidade viria. Mas descobertas recentes no campo da psicologia 

positiva têm demonstrado que essa fórmula funciona, na verdade, de maneira 

inversa: é a felicidade que impulsiona o sucesso, e não o contrário. Quando 

somos positivos, o nosso cérebro se envolve mais, se torna mais criativo, 

motivado, energizado e produtivo no trabalho. 
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Descanso e lazer 

Ninguém é uma máquina de estudar, nem é para ser. Se você já não tem mais provas, vá descansar!! 

Procure fazer programas ao ar livre, visitar um museu, ir à praia, conhecer um novo lugar. Acumule 

experiências!! Aproveite também esse momento para aprender algo novo, não com o intuito de obrigação, 

mas sobre o que você gosta. Seguindo a lógica de recomendações de livro, que tal aprender sobre dinheiro? 

Certamente, isso será importante no seu futuro. Então, já é bom começar a aprender sobre isso a partir de 

agora!! 

 

Me Poupe!: 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso 

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando 

pouco? Quais são os melhores (e os piores) investimentos? Como 

poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e necessidades do 

presente? 

Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu 

dinheiro. Sei também que muita gente simplesmente não faz nada com 

ele – a não ser pagar contas e juntar moedinhas para chegar até o fim 

do mês. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

 

História 

 

Revisão: O Iluminismo e a Independência dos EUA 

 

Resumo 

 

O Iluminismo foi um movimento filosófico iniciado no século XVIII, na França, que promoveu uma série de 

rupturas com o Antigo Regime, ou seja, com o poder absoluto dos reis, a sociedade estamental, o 

mercantilismo e o monopólio da Igreja Católica no campo da cultura. Ele vai influenciar movimentos de 

contestação ao Antigo Regime, como a Revolução Francesa, além da Independência das 13 colônias, a 

Conjuração Mineira, entre outros.  

 

Político  

Do ponto de vista político questionava-se sobretudo o poder absoluto dos reis, modelo adotado desde a 

formação das monarquias nacionais, na passagem da Idade Média para a Moderna. Ao invés do absolutismo, 

muitos filósofos defendiam modelos políticos que limitassem a autoridade do monarca, como as monarquias 

constitucionais, ou até mesmo o regime republicano. É importante lembrar que o sistema absolutista se 

pautava em teorias como a do direito divino dos reis, que não eram consideradas racionais pelos iluministas.  

 

Social  

Essas mudanças foram lideradas pela crescente burguesia europeia, cujo protagonismo é evidente, seja em 

movimentos como a Revolução Francesa, ou a Inconfidência Mineira e a Independência dos Estados Unidos. 

Essas ideologias, junto com as Guerras Napoleônicas que estariam por vir influenciariam na crise dos 

sistemas coloniais no século XIX. O movimento Iluminista criticava a sociedade estamental, em que as 

desigualdades eram determinadas pelo nascimento. Deste modo, não aceitava-se a ideia de que o primeiro e 

o segundo estado (clero e nobreza) detinham privilégios, enquanto o terceiro estado (burguesia, camponeses, 

trabalhadores urbanos) era visto como inferior. Na sociedade estamental, havia pouquíssima mobilidade a 

social e a desigualdades eram naturalmente aceitas. Os Iluministas buscam, através da razão, questionar este 

modelo de sociedade, que garante privilégios oriundos do nascimento, e, ao contrário disso, defendem a 

igualdade jurídica em os indivíduos. Podemos dizer que, do ponto de vista social, defendiam que todos os 

homens nasciam iguais, questionando a sociedade do Antigo Regime, ainda fundamentada em privilégios 

feudais.  
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Econômico  

As ideias como a liberdade de mercado e o fim dos monopólios da nobreza e do rei surgiram nessa época. 

Há, assim, uma crítica as práticas mercantilistas e a defesa do liberalismo econômico. Considerado o pai do 

liberalismo e um dos grandes nomes da Escola Liberal Clássica, Adam Smith, em seu livro “A Riqueza das 

Nações”, defendia que o governo não deveria intervir em assuntos econômicos. Para ele, os preços e tarifas 

seriam regulados pela mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura.  

Havia ainda uma corrente ideológica que dava destaque as atividades agrícolas. A Fisiocracia defendia, assim 

como o liberalismo econômico de Adam Smith, a não interferência do estado nos assuntos econômicos, com 

a diferença de colocar na atividade agrícola todo o fruto das riquezas. Obviamente que em um mundo de 

desenvolvimento capitalista e industrial, essa ideologia não ganharia a mesma força que as ideias de Adam 

Smith, assim essa ideologia foi sendo considerada obsoleta com o passar dos anos.  

 

Principais Filósofos Iluministas  

Montesquieu: Crítico do poder absoluto dos reis, defendia a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, a divisão 

do Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário.  

Voltaire: Fez críticas aos privilégios da nobreza e da Igreja, defendendo as liberdades individuais. Rousseau: 

Considerado o mais radical entre os Iluministas, criticava a sociedade burguesa, a propriedade privada e a 

soberania popular.  

Além destes, Diderot e d’Alambert ficaram conhecidos por compilarem as teorias iluministas na Enciclopédia. 

Esta foi fundamental para que as ideias do século das luzes alcançassem várias partes do mundo. 

 

Independência das Treze Colônias 

As ideias de questionamento ao absolutismo – especialmente as de John Locke - ganharam forma 

primeiramente na América, mais especificamente na costa leste estadunidense, nas treze primeiras colônias 

inglesas que mais tarde viriam a formar os Estados Unidos. A colonização inglesa na América tinha suas 

peculiaridades, pois não havia uma forma de homogênea de exploração do território. Enquanto o sul das treze 

colônias era agroexportador com latifúndios, monocultura e mão de obra escrava, ou seja, viviam no sistema 

de plantation, e seguiam o exclusivo metropolitano; o Norte, por outro lado, era povoado principalmente por 

protestantes fugidos da Inglaterra, era mais manufatureiro e industrial, com um comércio (inclusive 

escravista) muito proeminente e com a agricultura baseada em pequenas propriedades, além de ter maior 

liberdade comercial devido à negligência salutar. Essas diferenças podem ser atribuídas principalmente ao 

clima já que – ao norte – as baixas temperaturas não tornavam a agricultura em larga escala algo 

economicamente próspero. 
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É importante lembrar, além disso, o contexto vivido na Inglaterra, que também contribuiu para esta postura 

negligente. As Revoluções Inglesas – Puritana e Gloriosa – um contexto de instabilidade e transformações 

políticas também explicam a pouca atenção dada às colonias. 

 

A negligência salutar foi um ponto de enorme importância no processo de independência dos EUA. 

Tradicionalmente, as colônias mais ao norte tinham grande autonomia e essa vai ser modificada após a 

Guerra dos 7 anos. Iniciada em 1756, o conflito envolvia a Inglaterra e os franceses. No entanto, o governo 

inglês praticamente delegou aos colonos a defesa de suas possessões na América.  

 

A luta contra os franceses despertou nos colonos um forte sentimento de autoconfiança, bem como a 

consciência de sua força militar. Pela primeira vez, as Treze Colônias uniram-se em torno de um ideal comum 

que mais tarde culminaria na Independência dos Estados Unidos. Vários líderes militares surgiram neste 

conflito, destacando-se a figura de George Washington. A Inglaterra saiu vitoriosa do conflito contra a França, 

surgindo, porém, uma forte crise econômica devido aos gastos militares no conflito. Para se recuperar 

economicamente, os ingleses adotaram uma nova política administrativa sobre suas colônias.  

 

No lugar da liberdade comercial que os colonos possuíam até então, criou-se rígidas práticas de controle. 

Deste modo, com o término da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra proibiu a apropriação de terras situadas a 

oeste, e criou novos impostos para a região. A Lei do Açúcar foi criada em 1764 (instituía-se uma taxa 

adicional para o açúcar de origem de fora das colônias britânicas), a Lei do Selo em 1765 (que obrigava a 

compra de um selo para todos os documentos que circulassem dentro da colônia) e a Lei do Chá em 1773 

(que obrigava os colonos a somente consumirem chá de companhias britânicas). Estas leis também foram 

criadas para suprir uma necessidade financeira provocada pela guerra dos sete anos, já que ampliariam a 

arrecadação metropolitana nas colônias.  

 

Contra a Lei do Chá, que concedia a exclusividade de comércio deste produto à Companhia das índias 

Orientais (inglesa), os colonos protestaram através do Boston Tea Party. A Inglaterra reagiu com a 

promulgação das “Leis Intoleráveis “. Esse conjunto de regulações também foi uma resposta ao Primeiro 

Congresso da Filadélfia que ainda não tinha pretensões emancipatórias e queria somente a revogação do 

endurecimento do pacto e a representação das colônias no Parlamento Inglês. A coroa não aceitou as 

reivindicações dos colonos e aumentou ainda mais o controle sobre a colônia. Foi durante o Segundo 

Congresso da Filadélfia, em quatro de Julho de 1776, os revoltosos decidiram romper politicamente com a 

Inglaterra e fundar uma nação independente. 

  



 

 

 

 

4 

 

História 

 

A Constituição  

Após a Declaração de Independência, o debate esteve centrado na elaboração de uma constituição. Após 

redigida, seu preâmbulo dizia: “Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, 

estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e 

assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e 

estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América.”  

 

Dentre as suas principais características, podemos citar: república presidencialista federativa; poder dividido 

em Executivo, Legislativo e Judiciário; unificação do sistema monetário e de medidas que seria utilizado; os 

estados deveriam respeitar os direitos individuais dos cidadãos. Havia, além disso, a garantia de direitos 

como: a liberdade de expressão: todo o cidadão tem o direito de expor livremente suas ideias, praticar sua 

religião livremente. Esses aspectos nos fazem notar a influências dos ideais Iluminismo. No entanto, apesar 

de muitos delegados estaduais reconhecerem que a escravidão era imoral, as discussões sobre a abolição 

não prosperaram, para não contrariar os representantes dos estados do sul. Isso aprofundaria cada vez mais 

as diferenças entre o norte e o sul que culminaria na Guerra de Secessão. 
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Exercícios 

 

1. O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela algumas características de uma determinada 

corrente de pensamento. “Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é 

senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele 

mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de 

qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a 

utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, 

sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores 

da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito 

arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de 

temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade 

com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade 

e dos bens a que chamo de propriedade.”  
(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991)  

Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar: 

a) a existência do governo como um poder oriundo da natureza.  

b) a origem do governo como uma propriedade do rei.  

c) o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana.  

d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos.  

e) o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da propriedade.  

 

2. Leia o texto a seguir referente ao historiador liberal inglês Lord Acton (1834-1902):  

“Embora [Lord] Acton nunca tenha publicado um livro, ele escreveu vários artigos que refletiram seu 

apaixonado interesse sobre a história da liberdade, tolerância religiosa e governo constitucional. De 

acordo com Acton, não podemos entender a história da civilização ocidental se não conseguirmos 

avaliar o conflito eterno entre a liberdade e o poder. A ideia de liberdade, ele disse, 'é a unidade, a única 

unidade da história do  mundo, e o princípio único de uma filosofia da história'.”  

(Smith, George H. Lord Acton e a História da Liberdade. Portal do Libertarianismo.)  

O texto sugere que Lord Acton:  

a) defendia que o liberalismo precisava tomar o poder para tornar os homens livres.  

b) defendia a ideia de liberdade como sendo aquilo que dá unidade e sentido para a história humana.  

c) acentuava o combate entre poder e liberdade, defendendo que a tomada do poder era o principal 

objetivo da “história da Liberdade”.  

d) defendia que o poder não poderia corromper o homem, já que suas características virtuosas eram 

inabaláveis.  

e) defendia a liberdade apenas do nível político e, no nível econômico, a intervenção maciça do Estado. 
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3. Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de ação do Estado. Em geral, 

apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do próprio Estado". Entre as manifestações do 

despotismo esclarecido, pode-se incluir:  

a) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos 
Estados;  

b) seu sucesso em países onde a burguesia era muito forte e atuante;  

c) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos países da Europa Ocidental;  

d) a adaptação de princípios novos a Estados com condições socioeconômicos e políticas bastante 
avançadas;  

e) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces ideias de 
materialismo histórico. 

 

4. “Consideramos evidente as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais; que 

receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis; que entre eles estão os direitos à vida, à liberdade 

e à busca da felicidade.”  

(Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 2 de julho de 1776). 

Essa passagem denota: 

a) o desejo do Congresso Continental de delegados das Treze Colônias no sentido de empreender 
reformas profundas na sociedade do novo país. 

b) a valorização de direitos naturais aos homens, no contexto das ideias do Iluminismo. 

c) que o Congresso Continental, apesar de rebelde à Inglaterra, permanecia fiel ao ideário do 
absolutismo, pois deste emanavam os ideais que defendia. 

d) influência das reformas empreendidas no século XVIII pelos chamados "déspotas esclarecidos" da 
Europa. 

e) O avanço das ideais do socialismo científico, sobretudo no contexto imediatamente após a 
Revolução Francesa.  

 

5. Baseados no Iluminismo, particularmente no pensamento de Voltaire, os soberanos da Prússia, Rússia, 

Áustria, Espanha e Portugal procuraram adequar as estruturas econômicas de seus países:  

a) A uma política autoritária, com medidas de caráter liberal com grande participação popular.  

b) Ao capitalismo que começava a se impor com nitidez.  

c) Às ideias da Ilustração, oriundas da burguesia, concretizando-as com sua efetiva participação.  

d) À modernização mediante grande desenvolvimento comercial e alto índice de urbanização.  

e) A uma política modernizadora, de caráter liberal e participativo. 
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6. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta 

foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia 

dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores 

como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um 

mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e 

culturalmente.  
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2 n. 4, 2004 (adaptado). 

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a 

ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse 

contexto, a investigação científica consiste em 

a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. 

b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da 
filosofia. 

c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. 

d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e 
religiosos. 

e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. 

 

7. Observe as duas afirmações de Montesquieu (1689-1755), a respeito da escravidão: 

 A escravidão não é boa por natureza; não é útil nem ao senhor, nem ao escravo: a este porque nada 

pode fazer por virtude; àquele, porque contrai com seus escravos toda sorte de maus hábitos e se 

acostuma insensivelmente a faltar contra todas as virtudes morais: torna-se orgulhoso, brusco, duro, 

colérico, voluptuoso, cruel. 

 Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria: tendo 

os povos da Europa exterminado os da América, tiveram que escravizar os da África para utilizá-los 

para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta 

que o produz. 

(Montesquieu. O espírito das leis.) 

Com base nos textos, podemos afirmar que, para Montesquieu, 

a) o preconceito racial foi contido pela moral religiosa.  

b) a política econômica e a moral justificaram a escravidão.  

c) a escravidão era indefensável de um ponto de vista econômico.  

d) o convívio com os europeus foi benéfico para os escravos africanos.  

e) o fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. 
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8. “Consideramos (...) que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos 

direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que para garantir 

esses direitos são instituídos entre os homens governos que derivam os seus justos poderes do 

consentimento dos governados; que toda vez que uma forma qualquer de governo ameace destruir 

esses fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, assentando a sua 

fundação sobre tais princípios e organizando-lhe os poderes da forma que pareça mais provável de 

proporcionar segurança e felicidade.”  

A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 53. 

Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que: 

a) Defendia o princípio da igualdade de direitos dos seres humanos, mas condenava o direito à 
rebelião como uma afronta à ordem social. 

b) O radicalismo da sua formulação, com respeito ao direito de rebelião dos escravos, provocou forte 
reação dos proprietários de escravos em toda a América. 

c) Sua formulação foi baseada no ideário liberal-iluminista e acabou influenciando outros movimentos 
políticos na América e na Europa. 

d) Influenciada pelos tratadistas espanhóis, a declaração defendia a origem do poder divino e 
condenava a desobediência dos subordinados. 

e) A declaração sustentava que os governos poderiam cercear a liberdade dos indivíduos em nome 
da segurança e da felicidade coletivas. 

  

9. Em 1773, procurando aliviar as dificuldades financeiras da Companhia das Índias Orientais, o governo 

britânico concedeu-lhe o monopólio do chá nas colônias. Os colonos reagiram e disfarçados de índios, 

patriotas de Boston, abordaram navios que transportavam chá, lançando a mercadoria nas águas do 

porto. 

(H. C. Allen. História dos Estados Unidos da América) 

A ação descrita pelo texto levou o parlamento britânico a promulgar, em 1774, as Leis Coercitivas ou, 

como foram chamadas pelos colonos, Intoleráveis. Tais leis: 

a) lançavam impostos sobre vidro e corantes; 

b) interditavam o porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pelos colonos; 

c) proibiam a emissão de papéis de crédito na colônia que, até então, eram usados como moeda; 

d) impunham aos colonos os custos do alojamento e fornecimento de víveres para as tropas 

britânicas enviadas para a colônia; 

e) enfraqueceram a autoridade do governador de Massachusetts. 
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10. "A Guerra Civil Norte-americana (1861-65) representou uma confissão de que o sistema político falhou, 

esgotou os seus recursos sem encontrar uma solução (para os conflitos políticos mais importantes 

entre as grandes regiões norte-americanas, a Norte e a Sul). Foi uma prova de que mesmo numa das 

democracias mais antigas, houve uma época em que somente a guerra podia superar os antagonismos 

políticos."  
(Eisenberg, Peter Louis. GUERRA CIVIL AMERICANA. S. Paulo, Brasiliense, 1982.)  

 Dentre os conflitos geradores dos antagonismos políticos referidos no texto está a  

a) manutenção, pela sociedade sulista, do regime de escravidão, o que impediria a ampliação do 
mercado interno para o escoamento da produção industrial nortista.  

b) opção do Norte pela produção agrícola em larga escala voltada para o mercado externo, o que 
chocava com a concorrência dos sulistas que tentavam a mesma estratégia.  

c) necessidade do Sul de conter a onda de imigração da população nortista para seus territórios, o 
que ocorria em função da maior oferta de trabalho e da possibilidade do exercício da livre-iniciativa.  

d) ameaça exercida pelos sulistas aos grandes latifundiários nortistas, o que se devia aos constantes 
movimentos em defesa da reforma agrária naquela região em que havia concentração da 
propriedade da terra.  

e) adesão dos trabalhadores sulistas ao movimento trabalhista internacional, o que ameaçava a 
estabilidade das relações trabalhistas praticadas na região norte.  
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Gabarito 

 

1. D 

Locke justifica a existência do governo para a proteção dos direitos e bens dos seres humanos. 

 

2. B 

Os iluministas almejavam a liberdade dos seres humanos, e consideravam a busca pela liberdade um 

dos motores da história humana. 

 

3. A 

Os déspotas esclarecidos tomaram medidas reivindicadas pelos iluministas a fim de manter o poder 

com os líderes do Antigo Regime. 

 

4. B 

Os iluministas consideravam o direito à vida, à liberdade e igualdade jurídica como direitos naturais ao 

homem; 

 

5. B 

As medidas atendiam anseios de burguesia em crescente fortalecimento. 

  

6. C 

O Iluminismo ampliou a racionalização da realidade pelo homem. 

  

7. E 

Na primeira afirmação, o autor condena a escravidão de um ponto de vista moral, mas, no entanto, na 

segunda, ele a justifica pelos seus motivos econômicos. 

 

8. C 

A Independência dos EUA ocorre antes mesmo da Revolução Francesa e torna-se até o momento a maior 

representatividade que o movimento iluminista já havia conquistado. 

 

9. B 

Esta tensão entre os colonos e a Inglaterra levaria, por fim, a guerra de Independência dos EUA em 1776. 

 

10. A 

Mesmo após a independência, os EUA continuavam dividido internamente entre dois sistemas 

completamente diferentes. A postura do Sul atrapalhava o mercado industrial do Norte, pois, diminuía a 

possibilidade de consumo. 
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Revisão: Revolução Francesa 

 

Resumo 

 

Período Pré-Revolucionário  

Iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, a Revolução Francesa repercutiu imediatamente em todo o 

Ocidente, acelerando o processo de transição do feudalismo para o capitalismo e do absolutismo para as 

formas mais democráticas de governo. A Revolução Francesa estimulada pelas ideias iluministas, colocou 

fim ao Antigo Regime francês. Devido às dimensões que esse processo revolucionário tomou, a maioria dos 

historiadores considera que ele marcou o fim da Idade Moderna e o início a Idade Contemporânea.  

Dentre os fatores que resultaram na Revolução Francesa, podemos incluir a grave crise econômica pela qual 

o país passava. A década de 1780 foi muito ruim para a agricultura francesa, com escassas colheitas devido 

a problemas climáticos. A fome era presente tanto no campo como nas cidades. Os problemas com as 

colheitas refletiam também na economia, já que a agricultura era um setor importante, a falta de alimentos 

causou inflação generalizada. Os gastos da França em guerras, como a derrota na Guerra dos Sete Anos e o 

apoio aos Estados Unidos nas guerras de Independência também ampliaram a crise econômica. Além disso, 

os altos gastos da aristocracia – que nãp pagava impostos – também fizeram com que o país entrasse em 

uma grave crise econômica. Somando os fatores econômicos com a política fiscal que privilegiava os ricos e 

religiosos com isenção de impostos fizeram com que o povo francês se rebelasse.  

Outro importante fator é que a França era organizada socialmente com uma estrutura fortemente 

hierarquizada, dividida entre Primeiro Estado (clero), Segundo Estado (nobreza) e Terceiro Estado (alta e baixa 

burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos). Além da isenção fiscal o primeiro e segundo estado, 

detinham outros inúmeros privilégios e ainda não havia uma legislação que contemplasse de forma igualitária 

os membros da sociedade. Para remediar essa situação, o rei convocou primeiro a Assembleia dos Notáveis 

em 1787, a reunião contava somente com os nobres e religiosos apontados pelo rei e tinha o caráter 

consultivo, essa era a primeira tentativa para fazer o primeiro e segundo estado pagarem impostos, mas não 

teve sucesso. A segunda tentativa foi em 1789 com a convocação dos Estados Gerais, com membros 

escolhidos pelos súditos. Nos Estados Gerais, a votação era por estamento, o que fazia o primeiro e segundo 

estado uniremse para votar, derrotando o terceiro estado. O impasse era tão grande que o terceiro estado 

abandonou a assembleia e formou seu próprio parlamento, a Assembleia Nacional Constituinte. Algum 

tempo depois da formação da Assembleia Nacional, começam as revoltas populares em Paris, que se 

espalham pela França e levaram Tomada da Bastilha (14/06/1789), início oficial da revolução francesa.  
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Primeira fase da Revolução: Assembleia nacional constituinte 

A Assembleia destituiu todos os privilégios dos nobres, investigou possíveis complôs dentro da mesma (as 

desconfianças de traições à revolução continuarão por toda a revolução), elaborou a Declaração dos direitos 

do Homem e do Cidadão, dando liberdade e igualdade ao povo francês. A esta altura os motins populares 

haviam chegado a Versalhes e a família real foi capturada e escoltada até o palácio das Tulherias em Paris 

onde ficariam mais perto da pressão das massas. Este período ficou conhecido como “o Grande Medo”.  

Durante toda a revolução os burgueses participantes dos parlamentos se dividiram em dois grupos, os 

jacobinos e os girondinos, o primeiro grupo se sentava a esquerda do plenário o outro à direita. Os Jacobinos 

tinham suas ideias aliadas com as alas democráticas radicais, defendiam o fim da escravidão nas colônias, 

fim da monarquia, educação laica e universal além de outras medidas que beneficiassem as classes mais 

baixas, eram representados pela pequena burguesia como profissionais liberais e comerciantes eram 

liderados por Robespierre e Antoine Barnave. Já os Girondinos identificavam suas correntes com o ideal 

burguês, já que a maioria de seus integrantes eram a alta burguesia como banqueiros e grandes comerciantes 

além de aristocratas “esclarecidos”, defendiam uma monarquia constitucional na França, com grande 

liberdade de mercado e voto censitário (por renda) para barrar a participação popular eram também 

antiabolicionistas. No ano seguinte em 1790, a Assembleia instituiu a Constituição Civil do Clero que acabou 

com os privilégios da Igreja e instituiu a separação entre Igreja e Estado. Ocorreram muitas imigrações de 

nobres e clérigos, pincipalmente para Áustria e a Prússia os chamados émigres. O caminho para república 

estava pautado, porém a monarquia ainda não havia caído.  

 

Segunda fase da Revolução: monarquia constitucional 

Em 1791 a Assembleia concluiu a constituição, que basicamente incorporou a Declaração no seu texto, como 

a igualdade jurídica dos cidadãos, e a tripartição dos poderes. Foi instituído, no entanto, o voto censitário, o 

que evidencia que a Constituição atendia aos interesses girondidos.  Nesse mesmo ano, ocorreu o massacre 

da Champs de Mars onde a Guarda Nacional comandada pelo Marques de Lafaiete disparou contra 

manifestantes que esperavam para ver a assinatura da declaração que exigia a república por parte dos 

populares. Essa declaração foi feita pelo clube Les Cordeliers um clube formado principalmente por 

trabalhadores rurais, urbanos e pequenos comerciantes que tinham como seus líderes os jacobinos 

Robespierre, Marat e Danton. Nesse contexto iniciou-se uma conspiração do rei, com a nobreza e os 

governantes austríacos, prussianos e franceses para a fuga da família real. O episódio da Tentativa de Fuga 

de Varennes em junho de 1791 põe fima confiança do povo do rei. Depois da prisão da família real, a Prússia 

e a Áustria invadiram a França em 1792, mas foram expulsos pelo exército revolucionário na Batalha de Valmy.  
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Terceira fase da Revolução:  Convenção Nacional e República 

A coroa não se sustentava mais, e em 22 de setembro de 1792, ocorreu a Proclamação da República. 

Enquanto o rei e sua família esperam sua sentença, a Convenção Nacional assumia o comando do país, 

cabendo à ela julgar o destino de Luís XVI e sua família. Os parlamentares condenaram o rei e sua família a 

execução na guilhotina, que foi cumprida em 21 de janeiro de 1793 terminando de fato com a monarquia 

francesa Foram criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário (responsável pelo 

julgamento de possíveis traidores). Inicialmente a convenção tinham maioria Girondida, mas – com as 

constantes ameaças externas - os jacobinos assumiram o poder, em associação aos Sans-Cullotes 

(trabalhadores urbanos), e passaram a perseguir os opositores que na visão deles eram 

contrarrevolucionários, iniciandose o Período do Terror na França. 

O governo Jacobino estava sendo comandado por Robespierre, que apesar de promover o terror, conseguiu 

mudanças efetivas como o direito a rebelião contra a opressão, direito ao trabalho e sustento, o tabelamento 

do preço dos alimentos (Lei do Máxmo), o voto universal e a abolição da escravidão, todos previstos na 

constituição. O exército repelia as invasões estrangeiras diminuindo o perigo, porém, com essa diminuição 

do perigo: o grupo da planície e os girondinos derrubam Robespierre e o guilhotinam. Após sua morte, os 

girondinos sobiram novamente ao poder com a maioria na convenção e elaboraram uma nova constituição 

inaugurando a fase do Diretório.  

 

Quarta fase da Revolução: Diretório 

Nesse período o poder foi reorganizado, o Diretório composto por cinco membros era uma espécie de poder 

executivo, o legislativo ficava a cargo de duas câmaras a Assembleia dos Anciões e a Assembleia dos 

Quinhentos. O voto voltou a ser censitário, a distribuição de terras da nobreza e igreja foi suspensa, o controle 

de preços sofreu o mesmo destino voltando com a inflação e os sindicatos e organização operárias foram 

proibidas. Com o avanço dos ideais burgueses, o contraponto surgia das ruas, a Conspiração dos Iguais 

emergia em 1796 com o apoio popular e diversos membros Jacobinos.  

A insurreição foi esmagada em Paris pelas tropas do governo. Suas demandas eram basicamente o fim das 

propriedades privadas, igualdade absoluta aos homens e a instalação de um governo popular e democrático 

formando “uma comunidade de bens e de trabalho”.Graco Babeuf era o principal líder. A situação na França 

era dramática, a fome, miséria e revolta imperavam na vida dos camponeses e dos operários e trabalhadores 

urbanos. Com a instabilidade do poder e as intensas guerras, a alta burguesia em conjunto com o comando 

do exército planejaram um golpe para conter os ímpetos da população, o jovem general Napoleão Bonaparte 

derrubou o poder no golpe do 18 Brumário em 1799 pondo fim a revolução na França. 
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Exercícios 

 

 

1. Leia os dois artigos seguintes, extraídos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de 

agosto de 1789.   

Artigo 1º: Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não 

podem ser fundamentadas senão sobre a utilidade comum.  Artigo 6º: A lei é a expressão da vontade 

geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou pelos seus representantes, na 

sua formação. Ela tem de ser a mesma para todos, quer seja protegendo, quer seja punindo. Todos os 

cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 

empregos públicos, segundo a capacidade deles, e sem outra distinção que a de suas virtudes e 

talentos.   

a) Em qual contexto histórico foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão?   

b) Cite duas ideias expressas na Declaração que representaram uma ruptura da prática política até 

então vigente.  

 

 

2. Compare os dois textos seguintes e responda: 

Em todos os lugares havia calma. Nenhum movimento, nem temor ou aparência de movimento no Reino 

havia que pudessem interromper ou se opor aos meus projetos.   
(Memórias de Luís XIV para o ano de 1661.) 

 

Para nos mantermos livres, cumpre-nos ficar incessantemente em guarda contra os que governam: a 

excessiva tranqüilidade dos povos é sempre o pregoeiro de sua servidão.  
 (J. P. Marat. As cadeias da escravidão, 1774.)   

 

a) A que regime político predominante na Idade Moderna européia os dois textos, de formas 

diferentes, se referem?   

b) O texto de Marat apresenta uma noção de cidadania elaborada pela reflexão política do Século das 

Luzes. De que forma a Revolução Francesa do século XVIII foi a expressão desta nova concepção 

política?  
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3.  

 

 
HISTOIRE: une terre, des hommes. França: Magnard.   

 

A caricatura acima mostra a situação das camadas sociais na sociedade francesa de antes da 

Revolução de 1789.   

a) Que grupos e que relações sociais estão representados na caricatura?   

b) Antes do movimento revolucionário, quais eram as principais críticas do povo em relação às 

camadas dominantes?  

c) Que classe social liderou a Revolução e que transformações ocorreram no período mais radical do 

processo revolucionário? 
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4. O Grande Medo nasceu do medo do bandido, que por sua vez é explicado pelas circunstâncias 

econômicas, sociais e políticas da França em 1789. No antigo regime, a mendicância era uma das 

chagas dos campos; a partir de 1788, o desemprego e a carestia dos víveres a agravaram. As 

inumeráveis agitações provocadas pela penúria aumentaram a desordem. A crise política também 

ajudava com sua presença, porque superexcitando os ânimos ela fez o povo francês tornar-se 

turbulento. (…) Quando a colheita começou, o conflito entre o Terceiro Estado e a aristocracia, 

sustentada pelo poder real, e que em diversas províncias já tinha dado às revoltas da fome um caráter 

social, transformou-se de repente em guerra civil.   

(George Lefebvre, O grande medo de 1789.)   

a) Identifique o contexto em que o evento conhecido como Grande Medo ocorreu.   

b) Em agosto de 1789, foram abolidos os direitos feudais da nobreza e aprovada a declaração de 

direitos dos homens e cidadãos. Relacione essas medidas ao Grande Medo.  

 

 

5. No preâmbulo da Constituição francesa de 1791 lê-se: Não há mais nobreza, nem distinções 

hereditárias, nem distinções de Ordens, nem regime feudal... Não há mais nem venalidade, nem 

hereditariedade de qualquer ofício público; não há mais para qualquer porção da Nação, nem para 

qualquer indivíduo qualquer privilégio nem exceção... Do texto depreende-se que, na França do Antigo 

Regime, as pessoas careciam de   

a) igualdade jurídica.   

b) direitos de herança.   

c) liberdade de movimento.   

d) privilégios coletivos.   

e) garantias de propriedade.  

 

 

6. “A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da ‘indústria’ como tal, mas da indústria capitalista; 

não da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe média ou da sociedade ‘burguesa’ liberal; não 

da ‘economia moderna’ ou do ‘Estado moderno’, mas das economias e Estados em uma determinada 

região geográfica do mundo (parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram 

os Estados rivais e vizinhos da Grã-Bretanha e França.”   
(HOBSBAWM, Eric. A Era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 17.)   

Assinale a alternativa que identifica corretamente dois episódios que podem ser caracterizados a partir 

da leitura desse texto escrito pelo historiador Eric Hobsbawm.   

a) Renascimento e Reforma Protestante.   

b) Revolução de Avis e Revolução Inglesa.   

c) Expansão Marítima e Despotismo Esclarecido.   

d) Revolução Industrial e Revolução Francesa.   

e) Independência dos Estados Unidos e Unificação Alemã 



 

 

 

 

7 

 

História 

 

7. A Revolução Francesa de 1789 foi diretamente influenciada pela Independência dos Estados Unidos da 

América e pelo Iluminismo no combate ao Antigo Regime e à autoridade do clero e da nobreza na 

França. Além do mais, a França passava por um período de crise econômica após a participação 

francesa na guerra da independência norte-americana e os elevados custos da Corte de Luís XVI, que 

tinham deixado as finanças do país em mau estado. Em 1791, os revolucionários promulgaram uma 

nova Constituição, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, que consagrou, como 

fundamento do novo regime:  

a) a subordinação do Judiciário ao Legislativo.  

b) a divisão do poder em três poderes.  

c) a supremacia do Judiciário sobre os outros poderes.  

d) o estabelecimento da soberania popular.  

e) o fortalecimento da monarquia absolutista.  

 

 

8. “Os habitantes da paróquia de Chateaubourg, na Bretanha, consideram que o regime priva o proprietário 

do direito da propriedade, o mais sagrado, pois todo ano ele é obrigado a pagar a seu senhor uma renda 

em dinheiro ou em espécie. A dependência em relação aos moinhos também deve ser levada em 

consideração: ela sujeita [camponês] a utilizar os moinhos do senhor; dessa forma, ele é forçado a levar 

suas sementes a moleiros de honestidade nem sempre reconhecida, embora pudesse moer mais perto 

e escolher um moleiro de sua confiança.”  

Caderno de queixas de Rennes para os Estados Gerais de 1789. Coletânea de Documentos Históricos para o 1º Grau. São 

Paulo: SE/CENP, 1980, p. 87  

 

O trecho do documento acima aponta para uma realidade da sociedade francesa do final do século 

XVIII, que pode ser relacionada à:  

a) submissão do campesinato francês a um regime de servidão, característico do feudalismo 

medieval europeu.  

b) decadência da atividade agrária, consequência do forte processo de industrialização vivido pela 

França. c) manutenção de regras e normas típicas do colonato, herdado das relações camponesas 

do Império Carolíngio.  

c) continuidade do regime de cercamentos de terras, empreendidos pela aristocracia com apoio da 

monarquia francesa.  

d) exploração dos camponeses, obrigados, pela política fiscal do governo, a sustentar o Estado, a 

nobreza e a burguesia francesa. 
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9. “O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado para reprimir a 

contrarrevolução(...). É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução [Francesa], mas 

é preciso levar em conta o outro lado dessa política.”  

Michel Vovelle. A revolução francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007, p. 74-75.  

 

São exemplos dos “dois lados” da política revolucionária desenvolvida na França, durante o período do 

Terror,  

a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço do pão.  

b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no Norte da África.  

c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos operários.  

d) a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia 

constitucional.  

e) o início da perseguição e da repressão contra religiosos e a convocação dos Estados Gerais.  

 

 

10. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. 

O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa 

que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais:  

a) uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três estados 

(classes) para debater soluções.  

b) era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes 

durante uma semana para escolher novos burocratas para o país.  

c) era a destituição imediata de todos os ministros da nação.  

d) a convocação dos grandes representantes da Igreja na França para que aconselhassem o rei a 

tomar decisões.  

e) um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise. A 

população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais. 
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História 

 

Gabarito 

 

1. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi escrita por influência das idéias iluministas em 

agosto de 1789, logo após a queda da Bastilha, no contexto da Revolução Francesa. Dentre as ideias 

podemos destacar a defesa da ideia de que todos os homens são iguais porque têm direitos iguais e a 

ideia de que a lei deve representar a vontade geral, já que a sociedade civil existe antes do Estado, onde 

o rei era o Estado e as leis representavam a vontade do monarca 

 

2.  

a) Refere-se ao regime absolutista monárquico.   

b) A Revolução Francesa destruiu o Antigo Regime absolutista e instituiu o liberalismo político. Fundada 

no Iluminismo, propunha um governo estruturado no consentimento e na preservação dos direitos 

naturais dos governados: a vida, a liberdade e a propriedade 

 

3.   

a) A caricatura mostra as três ordens da sociedade estamental francesa pré-revolucionária: Clero, 

Nobreza e Terceiro-Estado (figurativizado por um camponês). São representadas relações sociais 

fortemente hierarquizadas, em que está pressuposto um regime de exploração (no caso dos 

camponeses, de caráter servil), privilegiando as duas primeiras ordens (Clero e Nobreza).   

b) Tais críticas voltavam-se contra: os privilégios fiscais e judiciais do Clero e da Nobreza, fundados no 

direito de nascença; a sociedade de ordens e a permanência da servidão; as restrições econômicas 

(sob a forma de monopólios e intervencionismo) e políticas (nos quadros do absolutismo que 

assegurava poder ilimitado ao monarca).   

c) A Revolução foi conduzida pela burguesia, embora as transformações mais radicais tenham ocorrido 

no período da Convenção Jacobina ou Montanhesa (1793-1794), como, entre outras: a 

democratização, a abolição da escravatura nas colônias, a distribuição de terras, o intervencionismo 

econômico (por exemplo, através da Lei do Máximo, controlando os preços), a implantação dos 

Tribunais Revolucionários e a prática do Terror. Comentário: Nos três itens da pergunta, foi abordado 

um tema significativo (Revolução Francesa), questionado de maneira adequada. Note-se a 

imprecisão da palavra “povo”, no item 2, que costuma significar toda a população, e não a Terceira 

Ordem Social, liderado pela burguesia.  
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História 

 

4.  

a) O Grande Medo ocorreu em 1789, no início da Revolução Francesa, em decorrência das graves crises 

que assolavam o campo e empobreciam ainda mais a população camponesa.   

b) A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, além de abolir a servidão, eliminou a sociedade 

estamental, estruturada sobre os privilégios do clero e da nobreza. Tais medidas colaboraram para 

amenizar as tensões sociais no campo, que, todavia, só arrefeceram de fato no período jacobino 

(1793), na Convenção da Montanha, quando foram distribuídas terras para os camponeses.  

 

5. A  

Com isso, os privilégios por nascimento, típicos do Antigo Regime, chegavam ao fim. 

 

6. D 

O autor se refere ao processo de transformação política e econômico vivenciado na Europa em finais do 

século XVIII e início do século XIX. 

 

7. B  

Essa divisão do poder é uma marca do pensamento iluminista, presente nos revolucionários franceses, 

principalmente nos setores burgueses.  

 

8. A  

Resquícios da ordem feudal presente no Antigo regime francês e a miséria enfrentada pelos camponeses 

foi um fator de adesão do campo para os revolucionários.  

 

9. A  

Apesar da repressão, o governo realizou medidas populares.  

 

10. A  

Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia emergencial convocada pelos monarcas franceses 

somente em momentos de intensa crise. A última vez que tinha sido convocada na França foi no século 

XVI. Quando Luís XVI convocou a essa assembleia em 1789, esperava-se que uma solução para a crise 

fosse alcançada, mas não foi o que se viu, uma vez que o Terceiro Estado rompeu com os Estados Gerais 

e criou a Assembleia Nacional Constituinte 
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FUVEST – 1ª fase  

 

Resumo  

 

Livros de leitura obrigatória para o vestibular:  

 

FUVEST 

• Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos 

• Quincas Borba, de Machado de Assis 

• Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade 

• Angústia, de Graciliano Ramos 

• A Relíquia, de Eça de Queirós 

• Mayombe, de Pepetela 

• Sagarana, de Guimarães Rosa 

• O Cortiço, de Aluísio Azevedo 

• Minha Vida de Menina. de Helena Morley 
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Exercícios 

 

1. E grita a piranha cor de palha, irritadíssima:  

– Tenho dentes de navalha, e com um pulo de ida‐e‐volta resolvo a questão!...  

– Exagero... – diz a arraia – eu durmo na areia, de ferrão a prumo, e sempre há um descuidoso que vem 

se espetar.  

– Pois, amigas, – murmura o gimnoto*, mole, carregando a bateria – nem quero pensar no assunto: se 

eu soltar três pensamentos elétricos, bate‐poço, poço em volta, até vocês duas boiarão mortas...  

*peixe elétrico.  

Esse texto, extraído de Sagarana, de Guimarães Rosa. 

a) antecipa o destino funesto do ex‐militar Cassiano Gomes e do marido traído Turíbio Todo, em 

“Duelo”, ao qual serve como epígrafe. 

b) assemelha‐se ao caráter existencial da disputa entre Brilhante, Dansador e Rodapião na novela 

“Conversa de Bois”. 

c) reúne as três figurações do protagonista da novela “A hora e vez de Augusto Matraga”, assim 

denominados: Augusto Estêves, Nhô Augusto e Augusto Matraga. 

d) representa o misticismo e a atmosfera de feitiçaria que envolve o preto velho João Mangalô e sua 

desavença com o narrador‐personagem José, em “São Marcos”. 

e) constitui uma das cantigas de “O burrinho Pedrês”, em que a sagacidade da boiada se sobressai à 

ignorância do burrinho. 

 

 

2. Atente para as seguintes afirmações relativas ao desfecho do romance A Relíquia, de Eça de Queirós:  

I. O autor revela, por meio de Teodorico, sua descrença num Jesus divinizado, imagem que é 

substituída pela ideia de Consciência.  

II. Ao ser sincero com Crispim, Teodorico conquista a vida de burguês que sempre almejou.  

III. Teodorico dá ouvidos à mensagem de Cristo, arrepende‐se de sua hipocrisia beata e abraça a fé 

católica.   

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I. 

b) II. 

c) I e II.  

d) II e III. 

e) I e III. 
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3. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados.  

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela 

era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos 

trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se 

não torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o 

mel e era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, 

a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, 

assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe 

as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela 

música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da 

Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca.  
Aluísio Azevedo, O cortiço. 

 

Entre as características atribuídas, no texto, à natureza brasileira, sintetizada em Rita Baiana, aquela 

que corresponde, de modo mais completo, ao teor das transformações que o contato com essa mesma 

natureza provocará em Jerônimo é a que se expressa em: 

a) “era o calor vermelho das sestas da fazenda”. 

b) “era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta”.  

c) “era o veneno e era o açúcar gostoso”.  

d) “era a cobra verde e traiçoeira”.  

e) “[era] a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele”. 
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4.  

 

 

Considerando os poemas, assinale a alternativa correta. 

a) As noções de que a identidade do poeta independe de sua existência biográfica, no “Sonetilho”, e 

de que o mito se perpetua para além da vida, em “Ulisses”, produzem uma analogia entre os poemas.  

b) As referências a Mefisto (“diabo”, na lenda alemã de Fausto) e a Deus no “Sonetilho” e em “Ulisses”, 

respectivamente, associadas ao polo de opostos “morte” e “vida”, revelam uma perspectiva cristã 

comum aos poemas.  

c) O resgate da forma clássica, no “Sonetilho”, e a referência à primeira pessoa do plural, em “Ulisses”, 

denotam um mesmo espírito agregador e comunitário.  

d) O eu lírico de cada poema se identifica, respectivamente, com seus títulos. No poema de 

Drummond, trata‐se de alguém referido como “falso Fernando Pessoa”, já no poema de Pessoa, o 

eu lírico é “Ulisses”.  

e) Os versos “As coisas tangíveis / tornam‐se insensíveis / à palma da mão. // Mas as coisas findas, 

/ muito mais que lindas, / essas ficarão”, de outro poema de Claro Enigma, sugerem uma relação 

de contraste com os poemas citados.   
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Texto para as questões a seguir: 

Voltada para o encanto da vida livre do pequeno núcleo aberto para o campo, a jovem Helena, familiar 

a todas as classes sociais daquele âmbito, estava colocada num invejável ponto de observação. (...) 

Sem querer forçar um conflito que, a bem dizer, apenas se esboça, podemos atribuir parte desta grande 

versatilidade psicológica da protagonista aos ecos de uma formação britânica, protestante, liberal, 

ressoando num ambiente de corte ibérico e católico, mal saído do regime de trabalho escravo. 

Colorindo a apaixonada esfera de independência da juventude, reveste-se de acentuado sabor 

sociológico este caso da menina ruiva que, embora inteiramente identificada com o meio de gente 

morena que é o seu, o único que conhece e ama, não vacila em o criticar com precisão e finura notáveis, 

se essa lucidez não traduzisse a coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes, que se 

contemplam e se julgam no interior de um eu tornado harmonioso pelo equilíbrio mesmo de suas 

contradições 
 Alexandre Eulálio, “Livro que nasceu clássico”. In: Helena Morley, Minha vida de menina. 

 

5. O trecho do romance Minha vida de menina que ilustra de modo mais preciso o que, para o crítico 

Alexandre Eulálio, representa “a coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes” é: 

a) “Se há uma coisa que me faz muita tristeza é gostar muito de uma pessoa, pensando que ela é boa 

e depois ver que é ruim”. 

b) “Eu tinha muita inveja de ver meus irmãos montarem no cavalo em pelo, mas agora estou curada e 

não montarei nunca mais na minha vida”. 

c) “Já refleti muito desde ontem e vi que o único meio de ter vestido é vendendo o broche. Vou dormir 

ainda esta noite com isto na cabeça e vou conversar com Nossa Senhora tudo direitinho”. 

d) “Se eu não ouvir missa no domingo, como quando estou na Boa Vista onde não há igreja e não 

posso ouvir no Bom Sucesso, fico o dia todo com um prego na consciência me aferroando”. 

e) “Este ano saiu à rua a procissão de Cinzas que há muitos anos não havia. Dizem que não saía há 

muito tempo por falta de santos, porque muitos já estavam quebrados”. 

 

 

6. De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance Minha vida de menina: 

a) vivencia um conflito – uma ideia fortalecida por “a bem dizer” (L. 3). 

b) apresenta certo vínculo com o protestantismo – uma ideia sintetizada por “ecos de uma formação 

britânica” (L. 4).  

c) formou-se num meio alheio ao trabalho escravo – um fato referido por “num ambiente de corte 

ibérico e católico” (L. 5).  

d) rejeita as influências do meio em que vive – uma característica revelada por “precisão e finura 

notáveis” (L. 8-9).  

e) tem a sua lucidez psicológica abalada pelas ambivalências de sua educação – um traço reiterado 

por “equilíbrio mesmo de suas contradições” (L. 10-11) 
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7. O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam 

vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras 

na venda; ensarilhavam-se* discussões e rezingas**; ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, 

gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que 

mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante 

satisfação de respirar sobre a terra.  

Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como formigas; fazendo compras.  

Duas janelas do Miranda abriram-se. Apareceu numa a Isaura, que se dispunha a começar a limpeza 

da casa. 

– Nhá Dunga! gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa; se você tem cuscuz de milho hoje, bata 

na porta, ouviu?  

 

 Aluísio Azevedo, O cortiço.  

* ensarilhar-se: emaranhar-se.  

** rezinga: resmungo 

 

Uma característica do Naturalismo presente no texto: 

a) forte apelo aos sentidos.  

b) idealização do espaço.  

c) exaltação da natureza.  

d) realce de aspectos raciais.  

e) ênfase nas individualidade.  
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8. Os bens e o sangue 

VIII 

(...) 

Ó filho pobre, e descorçoado*, e finito 

ó inapto para as cavalhadas e os trabalhos brutais 

com a faca, o formão, o couro... Ó tal como quiséramos 

para tristeza nossa e consumação das eras, 

para o fim de tudo que foi grande! 

Ó desejado, 

ó poeta de uma poesia que se furta e se expande 

à maneira de um lago de pez** e resíduos letais... 

És nosso fim natural e somos teu adubo, 

tua explicação e tua mais singela virtude... 

Pois carecia que um de nós nos recusasse 

para melhor servir-nos. Face a face 

te contemplamos, e é teu esse primeiro 

e úmido beijo em nossa boca de barro e de sarro. 

 

Carlos Drummond de Andrade, Claro enigma.  

*“descorçoado”: assim como “desacorçoado”, é uma variante de uso popular da palavra 

“desacoroçoado”, que significa “desanimado”.  

** “pez”: piche. 

Considere as seguintes afirmações:  

I. Os familiares, que falam no poema, ironizam a condição frágil do poeta.  

II. O passado é uma maldição da qual o poeta, como revela o título do poema, não consegue se 

desvencilhar.  

III. O trecho “o fim de tudo que foi grande” remete à ruína das oligarquias, das quais Drummond é 

tributário.  

IV. A imagem de uma “poesia que se furta e se expande/à maneira de um lago de pez e resíduos 

letais...” sintetiza o pessimismo dos poemas de Claro enigma.  

Estão corretas: 

a) I e II, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV.  
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9.  

 

O Comissário apertoulhe mais a mão, querendo transmitirlhe o sopro de vida. Mas a vida de Sem Medo 

esvaíase para o solo do Mayombe, misturandose às folhas em decomposição.  

[...]  

Mas o Comissário não ouviu o que o Comandante disse. Os lábios já mal se moviam. 

A amoreira gigante à sua frente. O tronco destacase do sincretismo da mata, mas se eu percorrer com 

os olhos o tronco para cima, a folhagem dele misturase à folhagem geral e é de novo o sincretismo. Só 

o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe, os gigantes só o são em parte, ao nível do tronco, 

o resto confundese na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos nítidas e a mancha 

verde predominante faz esbater progressivamente a claridade do tronco da amoreira gigante. As 

manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas, num sobressalto, o tronco da amoreira ainda se 

afirma, debatendose. Tal é a vida.  

[...]  

Os olhos de Sem Medo ficaram abertos, contemplando o tronco já invisível do gigante que para sempre 

desaparecera no seu elemento verde.  
Pepetela, Mayombe 

Considerando-se o excerto no contexto de Mayombe, os paralelos que nele são estabelecidos entre 

aspectos da natureza e da vida humana podem ser interpretados como um 

a) reflexão relacionada ao próprio Comandante Sem Medo e a seu dilema característico entre a 

valorização do indivíduo e o engajamento em um projeto eminentemente coletivo. 

b) caracterização flagrante da dificuldade de aceder ao plano do raciocínio abstrato, típica da atitude 

pragmática do militante revolucionário. 

c) figuração da harmonia que reina no mundo natural, em contraste com as dissensões que 

caracterizam as relações humanas, notadamente nas zonas urbanizadas. 

d) representação do juízo do Comissário a respeito da manifesta incapacidade que tem o 

Comandante Sem Medo de ultrapassar o dogmatismo doutrinário.  

e) crítica esclarecida à mentalidade animista - que tende a personificar os elementos da natureza - e 

ao tribalismo, ainda muito difundidos entre os guerrilheiros do Movimento Popular de Libertação 

de Angola (MPLA). 
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10.  

 

Um aspecto do poema em que se manifesta a persistência de um valor afirmado também no 

Modernismo da década de 1920 é o 

a) destaque dado às características regionais.  

b) uso da variante oralpopular da linguagem.  

c) elogio do sincretismo religioso.  

d) interesse pelo passado da arte no Brasil.  

e) delineamento do poema em feitio de oração.  
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Gabarito 

 

1. A 

O excerto que antecede a narrativa do conto “Duelo” configura uma alegoria, a da fatalidade, que se revela 

quando os objetivos dos personagens são contrariados por algo que acontece de forma imprevista. Trata-

se de uma narrativa que começa com a traição de Cassiano Gomes, personagem que viria a morrer de 

doença sem antes realizar o desejo de matar Turíbio pelas próprias mãos, e só terminará muito tempo 

depois, com a morte do marido traído, Turíbio Todo, executada por Timpim, o Vinte-e-um.  

 

2. C 

A afirmação em III é incorreta, pois Teodorico não se arrependeu da sua hipocrisia social, pelo contrário, 

continuou a fazer negócios com a venda de falsas relíquias que ele mesmo fabricava, até casar, por 

interesse, com a irmã de Crispim, dono da empresa onde tinha começado a trabalhar.  

 

3. C 

Ser “o veneno” e o “açúcar gostoso” é a síntese que melhor corresponde à transformação ocorrida em 

Jerônimo após o contato com Rita: o aspecto negativo está relacionado ao processo de abrasileiramento, 

correspondendo a ação do Determinismo do Meio: inserido no Brasil, em um cortiço, Jerônimo deixa de 

ser o trabalhador e chefe de família português, passando a aproveitar a vida de modo indolente e torna 

Rita Baiana como sua amante. Esta, por sua vez, corresponde ao “açúcar gostoso”, atraindo e seduzindo 

o português.   

 

4. A  

Em “Sonetilho do falso Fernando Pessoa”, os versos “E das peles que visto/muitas há que não vi” e “eis-

me a dizer: assisto/além, nenhum, aqui,/mas não sou eu, nem isto” revelam que Drummond dissocia o 

fazer poético das suas vivências ou experiências pessoais. Em “Ulisses”, Fernando Pessoa atribui a 

perpetuidade de Ulisses, herói mitológico da fundação de Portugual, à sua inexistência real: “O mito é o 

nada que é tudo”, “Este, que aqui aportou,/ Foi por não ser existindo./ Sem existir nos bastou”. Assim, 

produz-se uma analogia entre os poemas: no primeiro, as noções de que a identidade do poeta independe 

de sua existência biográfica e , no segundo, de que o mito se perpertua para além da vida.  

 

5. C 

A referência do crítico Alexandre Eulálio à “coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes” no 

personagem Helena diz respeito à sua formação britânica, protestante, que a levava a guardar dinheiro 

para satisfazer os seus desejos imediatos e a ibérica, católica, que implicava em preces à Virgem Maria 

sobre o possível pecado da satisfação dos prazeres.  

 

6. B 

De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance “Minha vida de menina” apresenta certo 

vínculo com o protestantismo – uma ideia sintetizada por “ecos de uma formação britânica”.  
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7. A 

No romance naturalista, predominanm descrições que enfatizam o instinto, o fisiológico e o natural, 

retratando a agressividade, a violência, o erotismo como elementos que compõem a personalidade 

humana, ou grupos humanos marginalizados, valorizando-se o coletivo, como acontece em “O Cortiço”. 

No excerto do enunciado, expressões como “ruído compacto”, “fermentação sanguínea” e “mergulham 

os pés vigorosos na lama preta” traduzem sensações variadas (auditivas, olfativas, visuais e táteis) que 

pretendem mostrar o homem como produto de um conjunto de forças “naturais”, instintivas, que, em 

determinado meio, raça e momento, determinam comportamentos e situações específicos.  

 

8. E 

Neste excerto do poema “Os bens e o sangue”, a família do eu poético deserda o seu descendente de 

todos os bens materiais. Tal atitude permite deduzir a tensão entre o poeta e família, principalmente por 

expressar o sentimento de desconforto e não-pertencimento ao olhar para o “vasto mundo” que o rodeia 

e também pela relação com sua cidade natal, já que se trata de um descendente de fazendeiros que 

abandona o universo rural e parte para a grande cidade. Isso contribui para o sentimento de pessimismo 

do eu lírico que se transmite também ao fazer poético: “poesia se furta e se expande/à maneira de um 

lago de pez e resíduos letais”.  

 

9. A 

 Metaforicamente, a amoreira e a floresta representam, respectivamente, o Comandante Sem Medo e as 

diversas tribos que estão sob as suas ordens no movimento de guerrilha. O Comandante representa o 

coletivo que vela pelos interesses do conjunto, mas, ao perceber a visão particular de cada tribo, debate-

se entre o respeito aos seus subordinados e a necessidade de organizá-los coletivamente sob a 

orientação política do MPLA. 

 

10. D  

A primeira geração do Modernismo brasileiro apresentava como proposta a reconstrução da cultura 

brasileira sobre bases nacionais, através de uma revisão crítica do passado histórico e das tradições 

culturais. No Manifesto Pau-Brasil, Oswald de Andrade, defende a tese de que a literatura deveria estar 

vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro para a formação de uma 

verdadeira consciência nacional.  
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FUVEST, UEMA, UFPR 

 

Resumo  

 

Livros de leitura obrigatória para os vestibulares: 

 

FUVEST 

• Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos 

• Quincas Borba, de Machado de Assis 

• Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade 

• Angústia, de Graciliano Ramos 

• A Relíquia, de Eça de Queirós 

• Mayombe, de Pepetela 

• Sagarana, de Guimarães Rosa 

• O Cortiço, de Aluísio Azevedo 

• Minha Vida de Menina. de Helena Morley 

 

UEMA 

• Libertinagem, de Manuel Bandeira 

• Memórias de um Sargento de Milícias, de Manoel Antonio Almeida 

• Verão no Aquário, de Lygia Fagundes Telles 

 

UFPR 

• O Uraguai, de Basílio da Gama 

• Últimos Cantos, de Gonçalves Dias 

• Casa de Pensão, de Aluísio de Azevedo 

• Clara dos Anjos, de Lima Barreto 

• Sagarana, de Guimarães Rosa 

• Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto 

• Nove Noites, de Bernardo Carvalho 

• Relato de um certo oriente, de Miltom Hatoum 
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Exercícios 

 

1. O livro Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, mostra como, no Brasil, os 

agentes do poder costumam, por vezes, confundir as esferas do público e do privado. Como afirma o 

narrador, no capítulo XLV: “Já naquele tempo (e dizem que é defeito nosso) o empenho, o compadresco, 

eram uma mole de todo o movimento social”. No enredo, isso é ilustrado pelo comportamento de 

Vidigal, que:  

a) teve, na infância, uma educação familiar muito permissiva, que lhe afrouxou o caráter. 

b) sempre foi, desde menino, resistente aos valores éticos ensinados pela escola e pela Igreja.  

c) teve expostas suas desventuras amorosas, sendo, muitas vezes, objeto da chacota coletiva. 

d) optou, por interesse, pela carreira de meirinho, respeitada e promissora na época.  

e) revelou ter um caráter não tão rígido ao ceder aos apelos de sua amante.  

 

2. No Realismo, o adultério subverte o ideal romântico de casamento. Machado de Assis, porém, costuma 

tratá-lo de modo ambíguo, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da dubiedade feminina. 

Com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, ou, mesmo que desejada pela 

mulher, não se consuma. Constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba, quando 

a) Palha se enraivece com os olhares de desejo que os homens dirigem a Sofia nos eventos sociais. 

b) Sofia decide não contar ao marido que Rubião a assediou certa noite, no jardim da casa deles. 

c) Palha, mesmo interessado na riqueza de Rubião, decide confrontá-lo ao perceber o assédio dele a 

Sofia. 

d) Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em um baile. 

e) Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita se case com ele.  
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3. Leia os textos.  

– Eu acho que nós, bois, – Dançador diz, com baba – assim como os cachorros, as pedras, as árvores, 

somos pessoas soltas, com beiradas, começo e fim. O homem, não: o homem pode se ajuntar com as 

coisas, se encostar nelas, crescer, mudar de forma e de jeito… O homem tem partes mágicas… São as 

mãos… Eu sei…  

João Guimarães Rosa, “Conversa de bois”. Sagarana.  

 

Um boi vê os homens  

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm  

e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos  

de alguma coisa. Certamente falta-lhes  

não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres  

e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves,  

até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam  

nem o canto do ar nem os segredos do feno,  

como também parecem não enxergar o que é visível  

e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes  

e no rasto da tristeza chegam à crueldade.  

(...)  

Carlos Drummond de Andrade, “Um boi vê os homens”. Claro enigma.  

 

Em ambos os textos, o assombro de quem vê decorre das avaliações contrastantes sobre quem é visto. 

Justifique essa afirmação com base em cada um dos textos. 
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4. Camelôs  

Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão: 

O que vende balõezinhos de cor 

O macaquinho que trepa no coqueiro 

O cachorrinho que bate com o rabo 

Os homenzinhos que jogam boxe 

A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado 

E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. 

 

Alegria das calçadas 

Uns falam pelos cotovelos: 

– “O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho, vai buscar um 

 [pedaço de banana para eu acender o charuto. 

 [Naturalmente o menino pensará: Papai está malu…” 

 

Outros, coitados, têm a língua atada. 

Todos porém sabem mexer nos cordéis como o tino 

 [ingênuo de demiurgos de inutilidades. 

E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da 

 [meninice… 

E dão aos homens que passam preocupados ou tristes 

 [uma lição de infância. 

 

No poema “Camelôs”, que integra a obra Libertinagem, de Manuel Bandeira, destaca-se: 

a) a admiração do eu lírico pelos camelôs, devido à alegria que provocam e à sua capacidade de 

relembrarem aos adultos o caráter lúdico da infância.  

b) o fato de que os camelôs, além de venderam coisas inúteis, atrapalham o movimento dos 

passantes.  

c) o fato de que os camelôs, além de venderam coisas inúteis, colaboram para elevar o nível de 

ansiedade dos passantes.  

d) o fato de que os camelôs, ao atrapalharem o movimento dos passantes, colaboram para elevar o 

nível de ansiedade dos adultos que têm pressa.  

e) a crítica que o eu lírico faz aos camelôs e ao tumulto que provocam, mesmo nutrindo por eles um 

sentimento de admiração.  
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5. Durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado 

o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela 

floresta implacável que lhe crescia junto da casa (...). 

À noite e aos domingos ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do 

serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar e ouvia, a 

contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não 

podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com o 

seu fartum de bestas no coito. 
(Aluísio de Azevedo, O cortiço. 14. ed. São Paulo: Ática, 1983, p. 22.) 

Levando em conta o excerto, bem como o texto integral do romance, é correto afirmar que 

a) o grosseiro rumor, a sexualidade desregrada e a exalação forte que provinham do cortiço decorriam, 

segundo Miranda, do abandono daquela população pelo governo.  

b) bos termos “grosseiro rumor”, “animais”, “bestas no coito”, que fazem referência aos moradores do 

cortiço, funcionam como metáforas da vida pulsante dos seus habitantes.  

c) co nivelamento sociológico na obra O Cortiço se dá não somente entre os moradores da habitação 

coletiva e o seu senhorio, mas também entre eles e o vizinho Miranda.  

d) da presença portuguesa, exemplificada nas personagens João Romão e Miranda, não é relevante 

para o desenvolvimento da narrativa nem para a compreensão do sentido da obra. 

 

 

Leia o texto e responda a questão 6  

— A quem estais carregando,  

irmãos das almas,  

embrulhado nessa rede?  

dizei que eu saiba.  

— A um defunto de nada,  

irmão das almas,  

que há muitas horas viaja  

à sua morada.  

(...)  

— E de onde que o estais trazendo,  

irmãos das almas,  

onde foi que começou  

vossa jornada?  

— Onde a caatinga é mais seca,  

irmão das almas,  

onde uma terra que não dá  

nem planta brava.  

— E foi morrida essa morte,  

irmãos das almas,  

essa foi morte morrida  

ou foi matada?  

— Até que não foi morrida,  

irmão das almas,  

esta foi morte matada,  

numa emboscada.  

— E o que guardava a emboscada,  

irmão das almas  

e com que foi que o mataram,  

com faca ou bala?  

— Este foi morto de bala,  

irmão das almas,  

mas garantido é de bala,  

mais longe vara.  

— E quem foi que o emboscou,  

irmãos das almas,  

quem contra ele soltou  

essa ave-bala?  

— Ali é difícil dizer,  

irmão das almas,  

sempre há uma bala voando  

desocupada.  

NETO. João Cabral de Meio. Morte e vida severina e outros poemas para vozes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000 
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6. Texto crítico, que evidencia um universo desesperançado, Morte e vida severina estabelece, por meio 

de seus versos, várias críticas a mazelas sociais. Com base na obra e no excerto, explique a metáfora 

da ave-bala. 

 

 

7. Uma dúvida lhe veio, ele era branco; ela mulata. Mas, que tinha isto? Havia tantos casos... Lembra-se 

de alguns... E ela estava tão convencida de haver uma paixão sincera no valdevinos, que ao fazer esse 

inquérito, já recolhida, ofegava, chorava, e os seus seios duros quase estouravam de virgindade e 

ansiedade de amar. 

BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Tecnoprint/Ediouro, s/d. p. 100. 

 

Elabore um texto explicando quais as consequências advindas do rápido romance entre a ingênua Clara 

dos Anjos e o conquistador Cassi Jones, em pleno Rio de Janeiro do século XIX.  

 

 

8. Basílio da Gama, em O Uraguai, de 1769, narra os sucessos da expedição militar empreendida por 

portugueses e espanhóis contra os Sete Povos das Missões. Sobre esse poema, de pretensões épicas, 

apenas é incorreto afirmar que: 

a) se divide em cinco cantos compostos por decassílabos brancos. 

b) tenta conciliar a louvação de Pombal e o heroísmo do indígena.  

c) glorifica a ação catequizadora desenvolvida pelo jesuíta junto ao índio. 

d) aborda fatos quase contemporâneos à composição da obra. 

e) apresenta passagens líricas que cativaram os leitores ao longo do tempo.  

 

 

9. Atente para as seguintes afirmações relativas ao desfecho do romance A Relíquia, de Eça de Queirós:  

I. O autor revela, por meio de Teodorico, sua descrença num Jesus divinizado, imagem que é 

substituída pela ideia de Consciência.  

II. Ao ser sincero com Crispim, Teodorico conquista a vida de burguês que sempre almejou.  

III. Teodorico dá ouvidos à mensagem de Cristo, arrepende-se de sua hipocrisia beata e abraça a fé 

católica. 

Está correto o que se afirma apenas em  

a) I.  

b) II.  

c) I e II.  

d) II e III.  

e) I e III.  
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10. Voltada para o encanto da vida livre do pequeno núcleo aberto para o campo, a jovem Helena, familiar 

a todas as classes sociais daquele âmbito, estava colocada num invejável ponto de observação. (...) 

Sem querer forçar um conflito que, a bem dizer, apenas se esboça, podemos atribuir parte desta grande 

versatilidade psicológica da protagonista aos ecos de uma formação britânica, protestante, liberal, 

ressoando num ambiente de corte ibérico e católico, mal saído do regime de trabalho escravo. 

Colorindo a apaixonada esfera de independência da juventude, revestese de acentuado sabor 

sociológico este caso da menina ruiva que, embora inteiramente identificada com o meio de gente 

morena que é o seu, o único que conhece e ama, não vacila em o criticar com precisão e finura notáveis, 

se essa lucidez não traduzisse a coexistência íntima de dois mundos culturais divergentes, que se 

contemplam e se julgam no interior de um eu tornado harmonioso pelo equilíbrio mesmo de suas 

contradições.  

Alexandre Eulálio, “Livro que nasceu clássico”. In: Helena Morley, Minha vida de menina 

 

De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance Minha vida de menina  

a) vivencia um conflito – uma ideia fortalecida por “a bem dizer”. 

b) apresenta certo vínculo com o protestantismo – uma ideia sintetizada por “ecos de uma formação 

britânica”.  

c) formou-se num meio alheio ao trabalho escravo – um fato referido por “num ambiente de corte 

ibérico e católico”. 

d) rejeita as influências do meio em que vive – uma característica revelada por “precisão e finura 

notáveis”. 

e) tem a sua lucidez psicológica abalada pelas ambivalências de sua educação – um traço reiterado 

por “equilíbrio mesmo de suas contradições” 
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Gabarito 

 

1. E 

Embora o Major Vidigal represente, em Memórias de um sargento de milícias, o mundo da ordem e da 

justiça, acaba, no final do romance, por ceder aos apelos de Maria Regalada, uma antiga namorada, cuja 

influência permite que Leonardo seja não só perdoado, como também promovido a sargento de milícias. 

Assim, a alternativa correta indica o comportamento de Vidigal que é ilustrativo de que “ o empenho, o 

compadresso, eram uma mola de todo o movimento social”.  

 

2. D  

Sofia tem interesse em Carlos Maria e procura contornar a situação, uma vez que seu marido sente 

ciúmes do contato entre os dois. As demais são incorretas respectivamente, pois: Palha sente ciúmes em 

relação ao comportamento de Carlos Maria e sua esposa, e se desespera com tal suspeita; Sofia conta 

ao marido que Rubião tem interesse nela; Palha, por interesses financeiros, não confronta Rubião; Quem 

apoia o casamento entre Maria Benedita e Carlos Maria é D. Fernanda.  

 

3. Tanto o excerto de “Conversa de bois” como o de “Um boi vê os homens” transcrevem reflexões dos 

animais sobre a condição humana. No primeiro, o boi Dançador constata a supremacia do Homem sobre 

os irracionais pelo fato de ser provido de mãos: “O homem tem partes mágicas... São as mãos”. Já no 

segundo, as reflexões recaem sobre a natureza íntima do ser humano, desprovida de atributos essenciais 

que pudessem torná-lo mais sensível ao mundo que o rodeia.” Certamente falta-lhes/não sei que atributo 

essencial”, “não escutam/ nem o canto do ar nem os segredos do feno”.  

 

4. A 

Embora o poeta trate da inutilidade dos produtos vendidos pelos camelôs, ele o faz de maneira bem-

humorada, exaltando os camelôs e destacando seus aspectos positivos (“Abençoados sejam os 

camelôs”: eles trazem alegria (“Alegria das calçadas”) e provocam lembranças nos adultos, fazendo com 

que estes recordem do caráter lúdico da infância, como vemos nos últimos versos.  

 

5. B  

Os termos “grosseiro rumor”, “animais” e “bestas no coito” revelam a zoomorfização das personagens do 

cortiço, guiadas pelos instintos, cuja vida pulsantes é descrita no texto como “exuberância brutal de vida”.  

 

6. A ave-bala é a metáfora da violência oriunda das disputas pela terra. A expressão conota um meio social 

de conflito, em que a morte é comparada a uma ave que transita livre à procura de Severinos pelo sertão. 

 

7. Do breve romance entre Clara dos Anhos e Cassi Jones, ocorreram a gravidez dela, a qual se tornaria mãe 

solteira em um contexto social que não aceitava esse fato, colocando-a em situação desonrosa; o 

assassinato do padrinho dela, Marramaque, personagem que tentava alertá-la a respeito de Cassi Jones; 

processo de amadurecimento de Clara, percebendo que sua condição depende da visão da sociedade em 

que vive – nitidamente vítima do determinismo do meio.  

 

8. C  

O poema trata de uma expedição composta por portugueses e espanhóis a fim de combaterem as 

missões jesuíticas no sul do país, ou seja, não há glorificação dos trabalhos da irmandade cristã.  
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9. C  

A afirmação em III é incorreta, pois Teodorico não se arrependeu da sua hipocrisia social, pelo contrário, 

continuou a fazer negócios com a venda de falsas relíquias que ele mesmo fabricava, até casar, por 

interesse, com a irmã de Crispim, dono da empresa onde tinha começado a trabalhar.  

 

10. B  

De acordo com Alexandre Eulálio, a protagonista do romance Minha vida de menina apresenta certo 

vínculo com o protestantismo – uma ideia sintetizada por “ecos de uma formação britânica”.  
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Revisão de logaritmos 
 

Exercícios 

 

 

1. Determine o valor do 9
log 243

 

a) 1/2 

b) 1 

c) 3/2 

d) 2 

e) 5/2 

 
 

2. Se 
3 9

log x log x 1+ = , então o valor de x é 

a) 
3 2  

b) 2  

c) 
3 3  

d) 3  

e) 
3 9  

 

3. O valor do determinante 

3 1

3

3 1

3

3 3

1
0 log 3 log

3

1 log 27 log 27

0 log 81 log 243

 é: 

a) 0 

b) 1 

c) -1 

d) 3 

e) 1/3 
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4. Considerando 7log 2 w= , temos que o valor de 4log 14 pode ser expresso por: 

a) 
2

w 1+
 

b) 
2w

w 1+
 

c) 
3w

2
 

d) 
2

w
 

e) 
w 1

2w

+
 

 

5. Se n é um número inteiro maior do que dois, o valor de 
n n n n

n n
log log n

  
  

    

é: 

a) 3 

b) -4 

c) 4 

d) -3 
 
 

6. A curva do gráfico abaixo representa a função 
4

y log x= . 

 
A área do retângulo ABCD é: 

a) 12. 

b) 6. 

c) 
4

3
6log

2
 

d) 
4

log 6  
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7. Quando um paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo 

fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada. A quantidade de medicamentos, em miligramas, 

presente no organismo de um paciente é calculada pela função 

t
1

10Q(t) 30.2
−

=  onde t é o tempo dado 

em horas. O tempo necessário para que a quantidade de medicamento em um paciente se reduza a 

40% da quantidade inicial, é: Dado: log 2=0,3 

a) 13 horas e 33 minutos 

b) 6 horas e 06 minutos 

c) 13 horas e 20 minutos 

d) 6 horas e 40 minutos 

 
 

8. Leia a matéria publicada em junho de 2016. 
 

Energia eólica deverá alcançar 10 GW nos próximos dias 
 

O dia mundial do vento, 15 de junho, terá um marco simbólico este ano. Antes do final do mês, a fonte 

de energia que começou a se tornar realidade no país há seis anos alcançará 10 GW, sendo que o 

potencial brasileiro é de 500 GW. A perspectiva é a de que, em metade deste tempo, o Brasil duplique 

os 10 GW. 
(Disponível em:www.portalabeeolica.org.br. Adaptado.) 

 
Considerando que a perspectiva de crescimento continue dobrando a cada três anos, calcule o ano em 
que o Brasil atingirá 64% da utilização do seu potencial eólico. Em seguida, calcule o ano aproximado 
em que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico, empregando um modelo 
exponencial de base 2 e adotando log2 ≈ 0,3 no cálculo final. 

 
 

9. Em uma experiência de Física, para cada valor da variável contínua x, obteve-se, no laboratório, um 

resultado y. A tabela a seguir mostra os resultados de cinco medidas realizadas para valores inteiros 

de x : 

 

 
 

Os resultados sugeriram que, para os valores de x do intervalo [1, 5], uma função adequada para 

modelar essa experiência é exponencial, ou seja, da forma y = ax. De fato, para certo valor inteiro de a, 

os valores encontrados na experiência e os valores dados por essa função diferem muito pouco. 

Usando essa função, determine, aproximadamente, para que valor de x encontra-se y = 100. 

 

Utilize o que for necessário: log 2 = 0,301 ; log 3 = 0,477  e log 5 = 0,699 
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10. A operação aproximada da área da superfície externa de um cidadão pode ser indispensável para a 
delimitação da dosagem de alguns medicamentos. A área A (em cm2) da superfície externa de um 
garoto pode ser medido por meio do seu “peso” P (em kg) e da sua altura H (em cm) com a seguinte 
fórmula, que envolve logaritmos na base 10: 

 
LogA= 0,425LogP + 0,725 LogH + 1,84. 

 
André, um garoto com 1m de altura e 16 kg de “peso”, precisa ingerir um medicamento cuja dose 

adequada é de 1mg para cada 100 cm² de área externa corporal. Estabeleça a dose adequada desse 

medicamento para André. Adote nos seus cálculos Log2= 0,30 e utilize a tabela a seguir: 
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Gabarito 

 

1. E 

 

2. E 

 

3. C 

 

 

4. E 

 

 

5. B 
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6. B 

Seja S a área do retângulo ABCD. 

c d
S (8 2)(y y )= − −  

Onde 
c

y e 
d

y  são a coordenada y dos pontos C e D respectivamente. 

Como C é ponto do gráfico: 

 

Temos que D não está no gráfico, mas A está e 
a d

y y= . Logo: 

 

Portanto a área será: 

 

 

7. C 
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8. Seja p o percentual do potencial eólico utilizado t anos após junho de 2016. Tem-se que p = 10/500 . 

2t/3 , com t ≥ 0. Logo, vem : 10/500 . 2t/3 = 0,64 → 2t/3 = 25 → t = 15. 

 
Onde podemos concluir que o Brasil atingirá 64% da utilização do seu potencial eólico em 2016 + 15 = 
2031. 
 
Ademais, lembrando que logabc = c . logab , com a, b ε R+* e a ≠ 1, temos : 
 
10/500 . 2t/3 = 1 →  2t/3 = 50 → log 2t/3 = log 100/2 → t/3 . log 2 = 2.log 10 – 
 
 log2 → t/3 . 0,3 ≈ 2 – 0,3 → t ≈ 17 
 
Portanto, segue que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico em 2016 + 17 = 2033. 

 

 

9. A variável y se aproxima das potências de 3: 

 

Assim: 

 

 

10. Considerando P = 16 kg e H = 100 cm, temos: 

 

Como Rafael deve tomar 1 mg para cada 100 cm²: 
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Revisão de progressão aritmética e  geométrica 
 

 

Exercícios 

 

1. Se 1 2 13( , ,..., )α α α  é uma progressão aritmética (PA) cuja soma dos termos é 78,  então 7α  é igual a  

a) 6.     

b) 7.     

c) 8.     

d) 9.     

 

 
2. O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6,0 m e as medidas dos lados estão em progressão 

aritmética (PA). A área desse triângulo é igual a  

a) 3,0 m2.    

b) 2,0 m2.    

c) 1,5 m2.    

d) 3,5 m2.    

 

 
3. Um anfiteatro tem 12 fileiras de cadeiras. Na 1ª fileira há 10 lugares, na 2ª há 12, na 3ª há 14 e assim 

por diante (isto é, cada fileira, a partir da segunda, tem duas cadeiras a mais que a da frente). O número 
total de cadeiras é  

a) 250    

b) 252    

c) 254    

d) 256    

e) 258    

 

 

4. Para que a sequência ( 9, 5,3)− −  se transforme numa progressão geométrica, devemos somar a cada 
um dos seus termos um certo número. Esse número é:  

a) par     

b) quadrado perfeito     

c) primo     

d) maior que 15     

e) não inteiro    
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5. Admita a realização de um campeonato de futebol no qual as advertências recebidas pelos atletas são 
representadas apenas por cartões amarelos. Esses cartões são convertidos em multas, de acordo com 
os seguintes critérios: 

- os dois primeiros cartões recebidos não geram multas; 

- o terceiro cartão gera multa de R$ 500,00; 

- os cartões seguintes geram multas cujos valores são sempre acrescidos de R$ 500,00 em relação ao 

valor da multa anterior. 

 

Na tabela, indicam-se as multas relacionadas aos cinco primeiros cartões aplicados a um atleta. 

 

Cartão amarelo 

recebido 

Valor da multa 

(R$) 

1º – 

2º – 

3º 500 

4º 1.000 

5º 1.500 

 

Considere um atleta que tenha recebido 13 cartões amarelos durante o campeonato. O valor total, em 

reais, das multas geradas por todos esses cartões equivale a:  

a) 30.000    

b) 33.000    

c) 36.000    

d) 39.000   
 
 
 

6. Na Karen inventou um jogo de cartas com 40 cartões cada um com cinco números naturais 

consecutivos, de modo que o 1° cartão tem os números de 1 a 5 o 2° cartão deve ter um único número 

igual a o 1° cartão, o 3° cartão deve ter um único número igual ao segundo, e assim sucessivamente. A 

soma dos cinco números presentes no 30° cartão deste jogo  

a) 589 

b) 595 

c) 789 

d) 795 

e) 798 
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7. A figura a seguir ilustra as três primeiras etapas da divisão de um quadrado de lado L em quadrados 
menores, com um círculo inscrito em cada um deles. 

 

Sabendo-se que o número de círculos em cada etapa cresce exponencialmente, determine: 

a) a área de cada círculo inscrito na n-ésima etapa dessa divisão;  

b) a soma das áreas dos círculos inscritos na n-ésima etapa dessa divisão.  

 
 
 

8. O segundo, o sétimo e o vigésimo sétimo termos de uma Progressão Aritmética (PA) de números 

inteiros, de razão r, formam, nesta ordem, uma Progressão Geométrica (PG), de razão q, com q e r  

(natural diferente de zero). Determine: 

a) o menor valor possível para a razão r; 

b) o valor do décimo oitavo termo da PA, para a condição do item a. 

 

 

 

9. A figura a seguir é uma representação do Sistema Solar. 

 

 

Em 1766, o astrônomo alemão J. D. Tietz observou que as distâncias heliocêntricas dos planetas até 

então conhecidos e do cinturão de asteroides obedeciam, com boa aproximação, a um padrão 

conhecido hoje como lei de Titius-Bode. 

Segundo esse padrão, a partir do planeta Vênus e incluindo o cinturão de asteroides, subtraindo-se 0,4 

das distâncias heliocêntricas, em unidades astronômicas (UA), obtém-se uma progressão geométrica 

com termo inicial 0,3 e razão 2. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de, aproximadamente, 1 UA 

e, neste caso, 1 − 0,4 = 0,3 × 2. 

Determine, segundo a lei de Titius-Bode, a distância heliocêntrica, em UA, do planeta Júpiter.  
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10. Maurren Maggi foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica de ouro na modalidade salto a 
distância. Em um treino, no qual saltou n vezes, a atleta obteve o seguinte desempenho: 

- todos os saltos de ordem ímpar foram válidos e os de ordem par, inválidos; 

- O primeiro salto atingiu a marca de 7,04m, o terceiro a marca de 7,07m e assim sucessivamente cada 

salto aumentou sua medida em 3cm. 

O último salto foi de ordem ímpar e atingiu a marca de 7,22m Calcule n. 
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Gabarito 

 

1. A 

Como 7α  é o termo médio da progressão aritmética, segue-se que 778 13α=   e, portanto, temos 

7 6.α =   

  

2. C 

Sejam x, x r+  e x 2r+  as medidas, em metros, dos lados do triângulo, com x, r 0.     

Aplicando o Teorema de Pitágoras, encontramos x 3r.=  Logo, os lados do triângulo medem 3r, 4r  e 5r.  

Sabendo que o perímetro do triângulo mede 6,0 m,  vem     

1
3r 4r 5r 6 r .

2
+ + =  =   

Portanto, a área do triângulo é igual a  

 
2

23r 4r 1
6 1,5 m .

2 2

  
=  = 

 
   

 

3. B 

O número de lugares cresce segundo uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 10  e razão 

2.  Logo, o número total de cadeiras é 

2 10 11 2
12 252.

2

 +  
 = 

 
   

 

4. C 

Seja x  o número procurado. 

Temos: 

(−5 + 𝑥)2 = (−9 + 𝑥) ⋅ (3 + 𝑥) ⇔ 25 − 10𝑥 + 𝑥2 = −27 − 6𝑥 + 𝑥2 

           ⇔ 𝑥 = 13, 

ou seja, um primo ímpar menor do que 15.    

 

5. B 

As multas relacionadas formarão uma P.A. de 11 termos e de razão 500 (500, 1000, 1500, ... , a11). 

Onde, a11 = 500 + 10 . 500 = 5500 

Calculando a soma dos 11 primeiros termos dessa P.A., temos: 

(500 5500) 11
S 33000

2

+ 
= =    
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6. B 

 

 

7.  

a) 𝐴1 = 𝜋 (
𝐿

2
)

2

 

𝐴2 = 𝜋 (
𝐿

4
)

2

 

𝐴3 = 𝜋 (
𝐿

8
)

2

 

⋮ 

𝐴𝑛 = 𝜋 (
𝐿

2𝑛
)

2

 

 

b) Na primeira etapa temos 1 círculo (40). 

Na segunda etapa temos 4 círculos (41). 

Na terceira etapa temos 16 círculos (42). 

Logo, na etapa n termos n 14 −  círculos. 

Portanto, a soma das áreas de todos os círculos da etapa n será dada por: 

4𝑛−1 ⋅ 𝜋 ⋅ (
𝐿

2𝑛)
2

=
𝜋𝐿2

4
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8. 𝑎2 = 𝑥 

𝑎7 = 𝑥 + 5 ⋅ 𝑟 

𝑎27 = 𝑥 + 25 ⋅ 𝑟 

 

a) considerando a sequência (a2, a7,  a27
 ) como P.G., temos: 

(𝑥 + 5. 𝑟)2 = 𝑥. (𝑥 + 25. 𝑟) ⇒ 25𝑟2 − 15𝑟 = 0 ⇒ 𝑟 = 0 ou r = 
3𝑥

5
 

Admitindo 
3x

r = 
5

 e que a P.A. possui elementos inteiros, o valor mínimo possível para x é 5. Portanto, r = 3. 

 

b)  a18 = a2 + 16.r = 5 + 16.3 = 53   

 

 

9. A Lei de Titius-Bode estabelece que  
𝑑𝑛 − 0,4 = 0,3 ⋅ 2𝑛−1, 

com nd  sendo a distância heliocêntrica do planeta n,  e n 1=  correspondendo ao planeta Vênus. 

Considerando o cinturão de asteroides, segue que o planeta Júpiter corresponde a n 5=  e, portanto,    

𝑑5 − 0,4 = 0,3 ⋅ 25−1 ⇔ 𝑑5 = 5,2 UA.   

 

10. A progressão aritmética formada pelos comprimentos em centímetros de cada salto válido corresponde 

a: (704, 707, 710, ..., 722). Assim, o número de termos dessa P.A., de razão r = 3, é determinado por: 

  

Como, entre cada dois saltos válidos consecutivos, temos um salto inválido, conclui-se que foram 

realizados 7 saltos válidos e 6 saltos inválidos, perfazendo um total de 13 saltos. 
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Polinômios 

 

Exercícios 

 

1. Seja p(x) um polinômio de grau três tal que p(0) = 6, p(1) = 1, p(2) = 4 e p(3) = 9. É correto afirmar que 

p(4) é igual a 

a) 0 

b) 16 

c) 10 

d) 14 

e) 8 
 
 

2. O resto da divisão do polinômio ( ) 2np x x x= + +  pelo polinômio ( ) 1q x x= −  é 

a) 2 

b) 0 

c) 4 

d) -1 

e) -2 

 

3. Considerando o polinômio 
3 2( ) 4 8 1P x x x x= + + +  , é correto afirmar que o valor da soma 

1
( 1)

3
P P

 
− + − 

 
  é um número localizado entre 

a) 5 e 5,5 

b) 4 e 4,5 

c) 4,5 e 5 

d) 5,5 e 6 

e) 6,5 e 7 

 

4. Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico 
3 2( )p x x ax x b= + + +  . Se a 

soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a -1, então p(1) é igual a 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 
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5. Considere os polinômios 
2( ) 3 2m x x x= − +  , 

2( ) 4 3n x x x= − +  e 
3 2( ) 4 4q x x x x= − − + , que têm 

como fator comum o polinômio ( ) 1f x x= −  . Se ( ) ( ) ( ) ( )P x m x n x q x=   , a soma das raízes 

distintas da equação polinomial ( ) 0P x =  é igual a 

a) 16 

b) 6 

c) 10 

d) 4 

e) 8 
 
 

6. Se os três números primos distintos 1p , 2p  e 3p  são as raízes do polinômio 

3 2( )p x x Hx Kx L= + + +  , então a soma dos inversos multiplicativos desses números é igual a 

a) 
K

L
−   

b) 
H

L
 

c) 
H

L
−  

d) 
K

L
 

e) 
H

K
−  

 

7. Considere o polinômio ( )3 2( ) 4 5 3P x x x m x= − − + +  . Sabendo que o resto da divisão de P pelo 

monômio x + 2 é 7, determine o valor de m. 

a) 0 

b) 15 

c) 2 

d) 7 

e) 21 
 
 

8. Um dos fatores do polinômio 
3 2( ) 2 5 6P x x x x= + − −   é ( )3x + . Outro fator desse polinômio é 

a) ( )8x +  

b) ( )5x −  

c) ( )4x+  

d) ( )1x −  

e) ( )1x +  
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9. O resto da divisão de um polinômio do terceiro grau p(x) por (x – 3) é igual a 24. Sabendo que as raízes 

do polinômio p(x) são – 3, 1 e 2, o valor de p(0) é 

a) 12 

b) 15 

c) 18 

d) 21 

e) 24 

 

10. O polinômio 
3 2( )p x ax bx cx= + + , em  é divisível por (x – 1). Poder afirmar que ( )( )1p p  é 

a) – 1  

b) 0 

c) 0 

d) a + b +c 

e) – a + b – c  
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. C 
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3. A 

 

 

4. D 
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5. D 

 

 

6. A 

 

7. B 
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8. E 

 

 

9. A 

 

 

10. B 
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Funções sintáticas e classes gramaticais do “que” 

 

Resumo 

 

 Como já vimos nas aulas de português aqui do Descomplica, o “que” possui inúmeras funções, não só no 

campo sintático, mas também para nos conectar com algumas relações semânticas como, por exemplo, 

dentro de uma dissertação. Mas, pra que tanto serve esse termo? Quais funções ele pode desempenhar?  

 

A palavra “que” pode garantir inúmeras funções dentro da gramática, que veremos abaixo: 

• Advérbio 

O termo intensifica adjetivo e advérbios, atuando sintaticamente como adjunto adverbial (de intensidade), 

assim como “quão e quanto”.  

Exemplo: Que longe você foi.   

 

• Substantivo  

Como substantivo, o “que” tem o valor de qualquer ou algum nome.  Nesse caso, ele pode ser modificado 

por um artigo, pronome adjetivo ou numeral, exercendo qualquer função sintática substantiva. 

Exemplo: Um tentador quê de mistério torna-a cativante.  

 

• Preposição 

Equivale à alguma preposição, como de ou para, ligando uma locução verbal com verbos auxiliares. 

Exemplo: Amanhã, teremos pouco que fazer para o vestibular. (pode ser substituído pelo termo “para”)  

 

• Interjeição 

Exprime um sentimento, emoção, sendo definido como interjeição, não desempenhando função sintática 

em nenhuma oração. 

Exemplo: Quê! Você por aqui!  

 

• Pronome relativo 

O pronome relativo refere-se a um termo (por isso mesmo chamado de antecedente), substantivo ou 

pronome, ao mesmo tempo que serve de conectivo subordinado entre orações. Geralmente, o pronome 

relativo introduz uma oração subordinada adjetiva, nela desempenhando uma função substantiva. Neste 

caso, pode ser substituído por qual, o qual, a qual, os quais, as quais. 

Exemplo: João amava Tereza que amava Francisco. 

 

• Pronome indefinido  

Quando equivale a “que coisa”.  

Exemplo: A fantasia era feita de quê? 
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• Pronome adjetivo 

Funciona como adjunto adnominal, acompanhando um substantivo.  

Exemplo: Que tempo estranho, ora faz frio, ora faz calor. 

 

• Pronome interrogativo  

Empregado para formular uma pergunta direta ou indireta.  

Exemplo: Que trabalho estão fazendo? (direta) 

Diga-me que trabalho estão fazendo. (indireta)  

 

• Partícula de realce 

Não possui função sintática. É apenas utilizada para realçar uma informação, portanto, pode ser retirada 

de um enunciado sem que haja prejuízo para a compreensão dele.  

Exemplo: Que saudades que eu tenho de você!  

 

• Conjunção coordenativa explicativa 

Liga duas orações coordenadas, sendo a segunda com valor de explicação.  

Exemplo: Não desista, que você irá conseguir!  

 

• Conjunção integrante  

Liga a oração principal à subordinada substantiva (subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva 

nominal, predicativa, apositiva).  

Exemplo: Parece que vai chover. (objetiva direta)  

 

• Conjunção subordinativa causal  

Liga a oração principal à oração subordinada adverbial causal.  

Exemplo: Ela nunca me visita, que o trabalho impede de se ausentar por muito tempo.  

 

• Conjunção subordinativa consecutiva  

Liga a oração principal à oração subordinada adverbial consecutiva.  

Exemplo: “Era uma voz tão grave, que metia medo”. (M.Torga)  

 

• Conjunção subordinativa concessiva  

Liga a oração principal à subordinada adverbial concessiva.  

Exemplo: Importante que seja esta informação, não quero saber.  

 

• Conjunção subordinativa comparativa  

Liga a oração principal à subordinada adverbial comparativa.  

Exemplo: “Não, meu coração não é maior que o mundo.” (C. Drummond de Andrade) 

 

• Conjunção subordinativa final  

Liga a oração principal à subordinava adverbial final.  

Exemplo: “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis) 
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Exercícios 

 

1. Analise as alternativas e apresente a correta: 

“Outros estudos mostraram que o suco de frutas cítricas ajuda a reduzir o colesterol em até 70%”. 

a) subordinada adverbial causal 

b) subordinada substantiva objetiva direta 

c) subordinada substantiva subjetiva 

d) subordinada substantiva predicativa 

e) coordenada sindética explicativa 
 
 

2. “Eis que eu era, um homem sem critérios que gostava de experimenta um maior contato com a vida”. 
Márcio Souza 

A palavra QUE, em “... que gostava....”, exerce a função sintática de: 

a) objeto direto 

b) sujeito 

c) objeto indireto 

d) predicativo 

e) complemento nominal 

 
 

3. Como dizemos concordo com as ideias, devemos dizer: “as ideias com que concordo são sempre as 

menos radicais”. 
As ideias que 

concordo são 

sempre as 

menos radicais. 

 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Menas: o certo do errado, o errado do certo. São Paulo, 2010. Catálogo de exposição. p. 

29. 

 
A ocorrência de frases como “As ideias que concordo são sempre as menos radicais” é comum na 

conversa espontânea de falantes do português brasileiro. Considerando as informações do quadro, 

assinale a alternativa em que o emprego do pronome relativo esteja adequado à modalidade escrita 

formal da língua portuguesa. 

a) O livro o qual a autora foi premiada está esgotado. 

b) Este é o livro que eu falei dele ontem. 

c) O livro cujo o autor foi premiado está esgotado. 

d) O livro do qual falamos ontem está esgotado. 
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4. Cidade grande 

Que beleza, Montes Claros. 

Como cresceu Montes Claros. 

Quanta indústria em Montes Claros. 

Montes Claros cresceu tanto, 

ficou urbe tão notória, 

prima-rica do Rio de Janeiro, 

que já tem cinco favelas 

por enquanto, e mais promete. 
Carlos Drummond de Andrade 

 
No trecho “Montes Claros cresceu tanto,/ (...),/ que já tem cinco favelas”, a palavra que contribui para 

estabelecer uma relação de conseqüência. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de 

Andrade, apresentam esse mesmo tipo de relação: 

a) “Meu Deus, por que me abandonaste / se sabias que eu não era Deus / se sabias que eu era fraco.” 

b) “No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu / a ninar nos longes da senzala — e nunca se 
esqueceu / chamava para o café.” 

c) “Teus ombros suportam o mundo / e ele não pesa mais que a mão de uma criança.” 

d) “A ausência é um estar em mim. / E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, / 
que rio e danço e invento exclamações alegres.” 

e) “Penetra surdamente no reino das palavras. / Lá estão os poemas que esperam ser escritos.” 
 
 

5. Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados", 
temos: 

a) uma oração subordinada adjetiva restritiva 

b) uma oração subordinada adjetiva explicativa 

c) uma oração subordinada substantiva objetiva direta 

d) uma oração subordinada substantiva completiva nominal 

e) uma oração subordinada adverbial causal 
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6. Assinale as alternativas corretas: 

I. Está correto o uso do pronome relativo na frase “A equipe cujo o desempenho foi superior receberá 
premiação em dinheiro”. 

II. “A desigualdade social é um mal que acomete o Brasil”. Está correto o emprego do pronome 
relativo que. 

III. Os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente, relacionando-se com 
eles. Também têm como função introduzir orações subordinadas adjetivas. 

IV. O pronome relativo que deve ser evitado. Sempre que possível, a substituição deve ser feita pelos 
seguintes pronomes: o qual, a qual, os quais, as quais. 

V. Os pronomes relativos são: o qual (a qual, os quais, as quais), cujo (cuja, cujos, cujas), que, quem, 
quanto (quanta, quantos, quantas), onde, como, quando. 

a) I, III e V. 

b) II, III e V. 

c) I e IV. 

d) IV e V. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

7. “É bom lembrar que a ciência cria modelos que descrevem a realidade; esses modelos não são a 

realidade, só nossas representações dela. As "verdades" que tanto admiramos são aproximações do 

que de fato ocorre.” 

 
As ocorrências do QUE no período acima classificam-se corretamente como: 

a) conjunção - pronome relativo - pronome relativo - pronome relativo 

b) conjunção - pronome relativo - conjunção - conjunção 

c) conjunção - pronome relativo - pronome relativo - conjunção 

d) pronome relativo - conjunção - pronome relativo - conjunção 

e) pronome relativo - conjunção - pronome relativo - pronome relativo 
 

 

8. Observe o uso do vocábulo que nos enunciados dos itens abaixo: 

I. “...o igualmente imenso vazio que carregamos em nosso espírito.”  

II. “...nele instalada pelo ato da leitura, que escândalos...” 

III. “Em um século dominado pelo virtual e pelo instantâneo, que poder resta à literatura?” 

IV. “...e você verá que rombo se abre em seu espírito.” 

Assinale a alternativa que apresenta a sua classificação correta, respectivamente:  

a) pronome relativo, advérbio, partícula de realce, pronome adjetivo.  

b) conjunção subordinativa, pronome relativo, pronome interrogativo, interjeição.  

c) pronome relativo, pronome adjetivo, pronome interrogativo, conjunção subordinativa.  

d) conjunção coordenativa, partícula de realce, pronome relativo, pronome adjetivo.  
 
  



 
 

 

 

6 

Português 
 

9. As Quatro Gares  
 
Infância  
O camisolão  
O jarro  
O passarinho  
O oceano  
 
A visita na casa que a  
Gente sentava no sofá  
 

Oswald de Andrade  

 
A classificação morfológica do vocábulo QUE na frase: “A visitta na casa que a; Gente sentava no sofá” 

é de pronome relativo. 

Marque a opção onde o uso do elemento QUE assinalado não corresponde a essa classificação: 

a) “Max Weber, ... observou que o fenômeno que marcava o nascimento do novo capitalismo era a 
separação...”  

b) “Max Weber, ... observou que o fenômeno que marcava o nascimento do novo capitalismo era a 
separação...” 

c) “...era a separação entre atividade econômica e atividade doméstica – em que o doméstico 
significava a densa rede de direitos e obrigações...” 

d) “...significava a densa rede de direitos e obrigações mútuas mantidas pelas comunidades rurais e 
urbanas, pelas paróquias ou grupos de artesãos, em que as famílias e vizinhos estavam 
estreitamente envolvidos.” 

e) “...reclamaram essa terra de ninguém que o mundo dos negócios considerava de sua exclusiva 
propriedade.”  

 
 

10. O vocábulo QUE em destaque NÃO exerce a mesma função sintática em: 

a) “(...) um processo que se reforça no mundo inteiro nos anos 1990.” 

b) “Como ignorar que a família Marinho (Globo) detém a concessão de 32 canais de televisão (...).”  

c) “(...) e os canais fechados de TV demonstra o que nossas elites destinam para o grande público 
(...).” 

d) “Uma sociedade que se quer democrática não pode ter os canais de TV e os jornais nacionais 
controlados (...).” 
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Gabarito 

 

1. B 

O termo “que” está complementando o sentido do verbo transitivo direto “mostrar”, exercendo função de 

oração subordinada substantiva objetiva direta.  

 

2. B 

O termo “que” tem a função, neste exercício, de retomar o sujeito que está realizando a ação do verbo 

“gostar”. 

 

3. D  

As demais alternativas apresentam desvios gramaticais que, se corrigidos, ficariam: a) pelo qual; b) de 

que falei; c) cujo autor 

 

4. D 

A palavra estabelece uma relação de consequência em relação a causa da oração principal. Desse modo, 

a alternativa que corresponde à questão é a d, por estabelecer a relação consecutiva.  

 

5. B  

O termo “que”, destacado no enunciado, promove o entendimento de explicação da aldeia, ainda mais por 

estar estabelecido entre vírgulas. Sendo assim, a alternativa correta é a que contempla a oração 

subordinada adjetiva explicativa.  

 

6. B  

I.    é incorreto utilizar artigos depois de pronomes (no caso, trata-se de um pronome relativo) 

IV.  Não há problema em utilizar o pronome relativo citado, a única questão é evitar repetições excessivas.  

 

7. A  

conjunção – o “que” está ligando uma oração a outra, fazendo seu papel de conjunção. 

pronome relativo - pronome relativo - pronome relativo: todas as alternativas seguintes estão retomando 

um termo já citado. 

 

8. C  

I. “que” retoma o “igualmente imenso vazio”, sendo im pronome relativo.  

II. “que” é um pronome adjetivo, pois atribui uma caracterização da literatura como escandosa.  

III. “que” introduz uma pergunta, sendo um pronome interrogativo.  

IV. “que” é uma conjunção integrante (subordinativa), pois introduz uma oração que completa o sentido 

do verbo “verá”.  

 

9. A  

Na frase da alternativa [A], o termo “que” é conjunção subordinativa integrante que inicia uma oração 

substantiva objetiva direta.  
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10. B  

Nas alternativas [A], [C] e [D], o vocábulo “que” é pronome relativo (com função sintática de sujeito, objeto 

direto e sujeito, respectivamente) que inicia orações subordinadas adjetivas. Na alternativa [B], o termo 

“que” não exerce a mesma função sintática, pois trata-se de conjunção integrante que inicia uma oração 

subordinada substantiva objetiva direta.  
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Funções sintáticas e classes gramaticais do “se”  

 

Resumo 

 

A partícula “se” pode tanto assumir diversas funções em relação à função sintática que desempenha quanto 

funções morfológicas em relação à classe gramatical correspondente. Vejamos os exemplos abaixo: 

 

Funções sintáticas  

1. Índice de indeterminação do sujeito 

A partícula “se” aparece com verbos transitivos para indeterminar o sujeito. O verbo sempre aparece na 

terceira pessoa do singular e na voz ativa.  

Ex: Reclama-se de tudo. 

 

2. Partícula apassivadora  

A partícula apassivadora indica a frase na voz passiva sintética. Ela é construída por meio de um verbo 

transitivo direto junto com o pronome “se”.  

Ex: Cortaram-se muitas árvores da Amazônia.  

 

Funções morfológicas  

1. Pronome reflexivo  

Acompanha um verbo em que seu sujeito pratica e sofre a ação do verbo. 

Ex: Joana se machucou.  

 

2. Conjunção subordinativa integrante  

A conjunção integrante introduz orações subordinadas substantivas.  

Ex: Helena perguntou se seu irmão volta hoje.  

 

3. Conjunção subordinativa condicional ou causal  

Introduz orações subordinadas adverbais condicionais e causais.  

Ex: Nós iremos à praia amanhã se não chover mais.   

 

Partícula sem função sintática ou morfológica  

1. Partícula expletiva ou de realce  

Não possui função sintática e pode ser retirada sem perda de sentido.  

Ex: Maria acabou de sentar-se.  
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2. Parte integrante do verbo 

Essa forma é utilizada com verbos pronominais.  

Ex: João formou-se em direito.  

 

3. Pronome recíproco  

O pronome “se” pode assumir a condição de reciprocidade quando denota a ocorrência de que houve 

uma ação trocada entre os elementos do sujeito.  

Ex: Ao chegarmos na festa, a gente se cumprimentou.  
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Exercícios 

 

1. No trecho “Geram-se, dessa forma, sensações de bem-estar tanto em homens como em outros 

animais.”, a forma verbal foi utilizada no plural, por respeito às exigências da norma-padrão da língua 

portuguesa. Essa mesma flexão deve ser aplicada ao verbo destacado em:  

a) Com o aumento da depressão em pessoas de diferentes idades, é necessário que se procedam a 
novos estudos sobre medicamentos mais eficazes.    

b) Os estudos recentes desenvolvidos em institutos de pesquisa permitem que se suspeitem das 
causas prováveis do “encolhimento” social.    

c) Apesar de a imprensa divulgar constantemente novos medicamentos, desconfiam-se dos 
métodos utilizados nas pesquisas sobre obesidade.    

d) Para detectar os reflexos mais prejudiciais do “encolhimento” social em humanos, necessitam-se 
de estudos com maior número de indivíduos.    

e) Os pesquisadores concordam que é preciso que se empreguem muitos esforços para investigar 
os processos relativos ao envelhecimento.    

  
 

2. Analise os textos a seguir: 
Texto I 

 

Texto II 
 

 

 
Respectivamente, os sujeitos dos verbos acompanhados da partícula “se” são 

a) indeterminado e simples. 

b) simples e indeterminado. 

c) inexistente e indeterminado.  

d) composto e simples. 

e) indeterminado e indeterminado. 
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3. “Os avanços nos sistemas de comunicação tornaram possível que pessoas de diferentes lugares 
passassem a se falar e a estar em contato o tempo todo. As pessoas começaram a viajar mais e, com 
isso, alteraram o seu modo de ver o mundo e de se relacionar”. 
 
As duas ocorrências do pronome “se” sublinhadas indicam, respectivamente, 

a) sujeito indeterminado e sujeito indeterminado. 

b) voz passiva e pronome reflexivo. 

c) pronome reflexivo e pronome recíproco. 

d) pronome recíproco e pronome recíproco. 

e) pronome recíproco e sujeito indeterminado. 
 
 

4. Assinale a alternativa em que a palavra “se” é um pronome reflexivo. 

a) Não se é responsável da noite para o dia! 

b) Os policiais feriram-se no confronto. 

c) Vendem-se carros usados. 

d) Procura-se secretária naquela nova loja. 
 
 

5. Assinale a alternativa que classifique a partícula “se” corretamente:  

I. A maioria dos alunos se queixaram do professor. 

II. Irei à festa, se você resolver acompanhar-me. 

III. Jamais soube se isto era mesmo verdade. 

IV. Alugam-se apartamentos para temporada. 

V. Ela se atrapalhou durante a explicação. 

 

a) Partícula integrante do verbo, conjunção subordinativa condicional, conjunção subordinativa 
integrante, partícula apassivadora e pronome reflexivo.  

b) Pronome reflexivo, conjunção subordinativa condicional, partícula apassivadora, partícula 
integrante do verbo e conjunção subordinativa integrante.  

c) Conjunção subordinativa condicional, conjunção subordinativa integrante, partícula apassivadora, 
partícula integrante do verbo e pronome reflexivo.  

d) Partícula integrante do verbo, conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa 
condicional, pronome reflexivo e partícula apassivadora.  

 
 

6. A palavra "se" é conjunção integrante (por introduzir oração subordinada substantiva objetiva direta) 

em qual das orações seguintes? 

a) Ele se mordia de ciúmes pelo patrão. 

b) A Federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. 

c) O aluno fez-se passar por doutor. 

d) Precisa-se de operários. 

e) Não sei se o vinho está bom. 
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7. “Se dependesse de mim, haveria até mesmo descontos para a compra de livros e banda larga de 
internet”. A palavra destacada exprime a circunstância de: 

a) Explicação 

b) Concessão 

c) Oposição 

d) Condição 

e) Reflexivo 
 
 

8. Assinale a alternativa que fez a correspondência ADEQUADA entre o termo destacado e a sua 
respectiva função: 

a) Não têm dificuldade de se integrar. (partícula integrante do verbo) 

b) Exibem-se vídeos de anúncios e programas (pronome reflexivo) 

c) E são só admitidos se, além da competência, comungam os princípios. (conjunção coordenativa) 

d) Trata-se de unir teoria e prática. (partícula de realce ou expletiva) 

e) A garota penteou-se no espelho (pronome pessoal recíproco) 
 
 

9. Qual é a função do “se” em “Não sei se ela vem”? 

a) conjunção subordinativa condicional. 

b) conjunção subordinativa integrante. 

c) partícula expletiva (de realce). 

d) pronome pessoal. 

e) conjunção subordinativa concessiva. 
 
 

10. Assinale a frase na qual o “se” não é pronome apassivador e nem índice de indeterminação do sujeito: 

a) Estudou-se este assunto. 

b) Ela se suicidou ontem. 

c) Falou-se muito sobre aquela festa. 

d) Aos inimigos não se estima. 

e) Fizeram-se reformas na casa. 
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Gabarito 

 

1. E 

No trecho, “geram” está flexionado no plural, pois está na forma passiva, a partir da partícula apassivadora 

“se”. Assim, “geram-se sensações” corresponde a “gerações são geradas”, ou seja, “sensações” é núcleo 

do sujeito do verbo “gerar” e, como está no plural, exige que o verbo também se flexione no plural. O único 

caso em que isso também ocorre é na forma verbal “empreguem”, já que “se empreguem muitos esforços” 

é a forma apassivada da oração “muitos esforços são empregados”. 

 

2. A 

No primeiro texto, a partícula “se” é um índice de indeterminação do sujeito e, no segundo texto, a partícula 

“se” é uma partícula apassivadora (Esta casa é vendida), revelando sujeito simples. 

 

3. D  

As duas ocorrências são pronomes recíprocos porque denotam a ocorrência de que uma ação foi trocada 

entre os elementos do sujeito. 

 

4. B 

O pronome é reflexivo porque o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. 

 

5. A  

A primeira frase apresenta uma partícula integrante do verbo, pois apresenta um verbo pronominal; a 

segunda apresenta a conjunção se para introduzir uma oração subordinada condicional; a terceira 

apresenta a conjunção integrante se para introduzir uma oração subordinada substantiva porque 

completa o sentido do verbo “saber”; a quarta frase indica a voz passiva sintética e a quinta apresenta 

uma ocorrência de pronome reflexivo, em que o sujeito pratica e sofre a ação verbal.  

 

6. E 

A alternativa “e” é a única oração subordinada substantiva objetiva direta porque a oração introduzida 

pela conjunção “se” é complemento da forma verbal “sei”.  

 

7. D 

O vocábulo em destaque indica a condição para haver descontos (depender dele). 

 

8. A 

Nas demais alternativas, temos: b) pronome apassivador; c) conjunção subordinativa condicional; d) 

índice de indeterminação do sujeito; e) pronome pessoal reflexivo. 

 

9. B 

A partícula “se” será conjunção subordinativa integrante quando iniciar uma oração que completa o 

sentido de outra. 

 

10. B 

A partícula “se” na oração do item B é um pronome reflexivo. 
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Termoquímica (UFSC) 

 

Exercícios 

 

1. O butano é um gás incolor, inodoro e inflamável, derivado do petróleo, utilizado como gás de cozinha.  

a) Escreva a fórmula estrutural do butano.  

b) Dê o nome IUPAC de um isômero do butano.  

c) Escreva a equação da reação de combustão de um mol de butano devidamente balanceada.  

d) A partir das equações termoquímicas mostradas a seguir, determine o valor numérico do ÄHo de 

combustão do butano em kJ/mol. 

C(grafite) + O2(g)     → CO2(g)    ÄHo = - 395 kJ/mol  

H2(g) + ½O2(g)      → H2O(ℓ) ÄHo = - 286 kJ/mol  

4C(grafite) + 5H2(g)  → C4H10(g)  ÄHo = - 126 kJ/mol  

  
 

2. Considere as seguintes informações sobre entalpia de combustão no estado padrão ÄHo para alguns 

combustíveis. 

COMBUSTÍVEL FÓRMULA MOLECULAR ÄHo (kJ/mol) 

Gasolina C8H18(ℓ) - 5400 

Etanol C2H5OH(ℓ) - 1400 

Hidrogênio H2(g) - 290 

 
Dados adicionais:  

considere a gasolina composta apenas de C8H18; 

densidade do etanol 0,79 g/mL; e densidade da gasolina 0,72 g/mL.  

Com base nas informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01)  O etanal é um isômero de função do etanol.    

(02)  O nome IUPAC da molécula C8H18 é octanol, alcano de fórmula geral CnH2n.    
(04)  A molécula 2,2,3,3 tetrametilbutano apresenta fórmula molecular C8H18 sendo um isômero do 2,4 

dimetilhexano.    
(08)  2,24 litros de hidrogênio fornecem mais calor que 4,75 mL de gasolina, considerando ambos os 

combustíveis nas CNTP.    
(16)  Comparando-se as entalpias de combustão, é correto afirmar que 57 gramas de gasolina geram 

mais calor que 46 gramas de etanol ou 20 gramas de hidrogênio.    
(32)  Um posto de serviço comercializa o litro de álcool a R$ 1,50 e o litro de gasolina a 

R$2,50.Considerando um carro Flex que consome 1 litro de álcool a cada 10 km ou 1 litro de 
gasolina a cada 15 km, pode-se concluir que seria mais econômico utilizar o álcool.    

 Soma: (    ) 
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3. Desde os primórdios, a humanidade vem produzindo energia através da queima de combustíveis. 

Inicialmente, a energia liberada pela vegetação existente era suficiente. O aumento pela demanda por 

energia, mesmo antes da Revolução Industrial, levou a humanidade a buscar a energia armazenada nos 

combustíveis fósseis. Mais recentemente, a civilização moderna também obtém energia através do 

uso de átomos de urânio, que são consumidos em reatores nucleares. A elevada emissão de CO2 e de 

outros gases na atmosfera e os resíduos radiativos de centrais nucleares levaram o ser humano a uma 

grande preocupação com as questões relacionadas ao meio ambiente. 

Seguem, a seguir, dados sobre o poder energético em kJ/mol de alguns combustíveis. 

 

Combustível Massa molar ∆H0 (KJ/mol) 

Carbono(grafite

) 

12 -393,5 
92U235

(s) 92 - 2x 1010 

Metano(g) 16 - 889,5 

 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01)  O protocolo de Kyoto é um acordo internacional que visa reduzir as emissões de gases poluentes. 
O aumento da concentração de CO2 na atmosfera, resultante da queima em larga escala de 
combustíveis fósseis, está associado claramente ao aumento do efeito estufa, que pode resultar 
no aquecimento global do planeta.    

(02)  O carvão, o petróleo e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis.    

(04) A energia produzida pela queima de 60 kg de carbono irá produzir mais energia que a fissão 
nuclear de 1 mol de átomos de 92U235.    

(08)  A reação de fusão nuclear do U - 235 pode ser assim representada: 

92U235 + 0n1 → 56Ba141 + 36Kr92 30n1 ΔH= - 2x 1010 kJ/mol    

(16)  Como as centrais nucleares são muito seguras, seu lixo nuclear pode ser descartado de imediato 
nos lixões, uma vez que não provocam riscos ambientais.    

(32)  Uma empresa passou a utilizar o gás metano como combustível. Sabendo que ela consome 320 
kg do combustível por dia, podemos dizer que a energia liberada em cada dia é de 17.790 kJ.    

(64)  A energia liberada pela combustão de um mol carbono diamante será superior à combustão de 
um mol carbono grafite.    

 Soma: (     ) 
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4. Para a reação de obtenção do CH3CH2Br, têm-se as seguintes informações: 
 

 
 

Expressão de equilíbrio:  

 

Dados termodinâmicos (a 298 K):  

Keq=7,5 x 107  

0H = -84,1 kJ mol-1  

Ea= 140 kJ mol-1 
 

Com relação às informações acima, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

(01) O valor de Keq indica que a formação de CH3CH2Br é favorecida.    

(02) Trata-se de uma reação de eliminação.    

(04) O valor de H  sugere que a reação é endotérmica.    

(08) O fato da reação apresentar H 0  indica que a velocidade de obtenção do CH3CH2Br é alta.    

(16) O nome IUPAC da substância CH3CH2Br é bromoetano.    

(32) Na molécula do eteno, há duas ligações sigma C–H.    

Soma: (    ) 
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5. Considere a tabela abaixo, em que cH  representa a entalpia de combustão para os compostos 

listados, a 25°C: 
 

Nome IUPAC Nome usual Estado físico (25°C) ( )cΔH kJ/mol  

Etanol Álcool etílico Líquido –1366,8 

Etano Etano Gás –1560,7 

Eteno Etileno Gás –1411,2 

Etino Acetileno Gás –1301,1 

2,2,4-trimetilpentano Isoctano Líquido –5462,6 

 
Com base nos dados acima, é CORRETO afirmar que:  

(01)  as reações de combustão para os compostos listados na tabela são exotérmicas, ou seja, 
ocorrem com liberação de calor para o meio, e representam transformações químicas.    

(02)  as quantidades de energia liberadas por mol a partir da combustão do acetileno e do etileno são 
menores que a quantidade de energia liberada por mol na combustão do etano devido à presença 
de ligações π  no acetileno e no etileno.    

(04)  a combustão completa de um mol de isoctano, um hidrocarboneto que é um dos principais 
componentes da gasolina, requer o fornecimento de 5462,6 kJ de energia e a presença de 25 mol 
de oxigênio molecular.    

(08)  a combustão completa do acetileno pode ser representada pela equação química 

2 2 2 2 22C H 5O 4CO 2H O.+ → +     

(16)  a 25°C, o isoctano é encontrado na forma líquida em função da atuação de forças 
intermoleculares dipolo-dipolo, mais intensas que as forças de van der Waals presentes, por 
exemplo, na molécula de acetileno, que é um gás na mesma temperatura.    

(32)  para produzir a mesma quantidade de energia proveniente da combustão de 57 g de isoctano, 
são necessários aproximadamente 92 g de etanol.    

Soma: (     ) 

  
  



 
 

 

 

5 

Química 
 

6.  

 
Em um episódio da série de comédia norte-americana “The Big Bang Theory”, o físico Sheldon Cooper, 

interpretado por Jim Parsons, preparou uma mistura de substâncias capazes de produzir uma grande 

quantidade de espuma, que poderia cobrir completamente os equipamentos do laboratório de seu rival, 

Barry Kripke. A “pegadinha” armada por Sheldon é, na verdade, decorrente da reação de decomposição 

do peróxido de hidrogênio catalisada por íons iodeto, em uma solução contendo detergente comum. A 

decomposição do peróxido de hidrogênio gera oxigênio gasoso, que fica retido nas bolhas formadas 

pelo detergente criando mais bolhas e, finalmente, espuma, que se expande rapidamente. De maneira 

simplificada, a reação pode ser descrita por duas etapas, que levam à reação global:  

 

Etapa I: ( ) ( ) ( ) ( )
− −+ → +2 22 aq aq aqH O I OI H O  

Etapa II: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
− −+ → + +2 22 aq aq aq 2 gH O OI I H O O  

 

A variação de entalpia associada à reação global é de −196 kJ / mol.  Suponha que Sheldon tenha 

preparado um experimento no qual 100 mL  de uma solução contendo 2 2H O 0,088 mol / L  e gotas de 

detergente foram adicionados a 20 mL  de uma solução saturada de KI,  à temperatura ambiente 

(25 C)  e pressão de 1,00 atm.  

Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que:  

(01)  a equação global que descreve o processo pode ser expressa por: 

( ) ( ) ( )→ +2 22 aq 2 g2 H O 2 H O O .     

(02)  os íons iodeto, embora atuem como catalisadores na reação, são consumidos para promover a 
decomposição do peróxido de hidrogênio.    

(04)  nas condições reacionais explicitadas no enunciado, será produzido 0,21L  de 2O  a partir da 

decomposição de todo o 2 2H O  disponível.    

(08)  a reação de decomposição do 2 2H O  está associada à liberação de calor para o meio.    

(16)  a massa de 2 2H O  presente no início do experimento, considerando-se a quantidade correta de 

algarismos significativos, é de 0,30 g.     

(32)  por se tratar de uma reação endotérmica, a decomposição do 2 2H O  ocorreria mais rapidamente 

se o experimento fosse realizado a 45 C.     

 Soma: (    ) 
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7. Para chegar até a piscina e tomar um banho refrescante no verão, você decide deslocar-se utilizando 

um automóvel, com um grupo de familiares. Dotado de motor bicombustível e de um tanque com 

capacidade para 42,0 L  o automóvel pode ser abastecido com etanol ou gasolina. Considere a 

distância a ser percorrida, que é de 45,0 km,  e os dados da tabela abaixo: 

 

 Etanol Gasolina 

Entalpia de combustão (kJ g)  29,7−  45,0−  

Densidade (g mL;25 C)  0,790  0,760  

Fórmula molecular 2 6C H O  8 18C H  

Rendimento no automóvel (km L)  9,00  12,0  

 
 

Dados: -1 -1C 12,0; H 1,0; O 16,0; R 0,082 atm L mol K .= = = =     

 
Com base nestas informações, é CORRETO afirmar que:  

(01)  para chegar até o local em que se encontra a piscina, seriam consumidos 5,00 litros de etanol ou 
3,75 litros de gasolina.    

(02)  etanol e gasolina formam misturas heterogêneas no tanque de combustível.    

(04)  a massa de etanol necessária para abastecer completamente o tanque de combustível do carro 
é menor que a massa de gasolina necessária para o abastecimento nas mesmas condições.    

(08)  os processos de combustão de etanol e de gasolina são endotérmicos.    

(16)  para percorrer a distância necessária até a chegada ao local da piscina, o automóvel abastecido 

exclusivamente com etanol produziria, a partir da combustão completa, 3117 10 kJ  de energia.    

(32)  a combustão do etanol no motor do automóvel caracteriza uma transformação química, ao 
passo que a vaporização da gasolina que ocorre no momento do abastecimento do automóvel e 
resulta no odor característico detectado em postos de combustíveis caracteriza uma 
transformação física.    

(64)  para chegar ao local da piscina com o automóvel abastecido somente com etanol, seriam 

produzidos, considerando combustão completa, 3
22,57 m de CO ,  com motor operando a 90 C  

e com 1,00 atm  de pressão.   

Soma: (    )  
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8. Produtores de etanol dizem que alta de impostos reduz competitividade sobre a gasolina 
 

A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) se manifestou em 22 de julho de 2017 contra a decisão 

do governo de elevar os impostos sobre combustíveis. O setor chegou a ser apontado como um dos 

beneficiados com a medida; entretanto, nos cálculos da Unica, a mudança tributária reduzirá a 

competitividade do álcool sobre a gasolina. O etanol pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar através 

do processo de fermentação, que é esquematicamente representado na figura a seguir. 

 

 
 

O processo fermentativo segue o esquema reacional abaixo: 
 

12 22 11 2 6 12 6 2 6 2
calorsacarose glicose/frutose etanol

C H O H O 2 C H O 4 C H O 4 CO 47,0 kcal+ → → + +  

 
Considere que o etanol hidratado é uma mistura constituída por 4%  de água e 96%  de etanol (em 

massa), cuja densidade é de 0,802 g mL  (a 25 C).  

 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/produtores-de-etanol-dizem-que-alta-de-impostos-
reduz-competitividade-sobre-gasolina.ghtml> e <http://www.portaldobiogas.com/fabricacao-de-acucar-e-

etanol-partir-da-cana-de-acucar/>. [Adaptado]. Acesso em: 11 ago. 2017. 

 

Dados: C 12; H 1; O 16.= = =  

 
Com base no exposto acima, é correto afirmar que:  

(01)  em um tanque de um automóvel preenchido com 38,0 L  de etanol hidratado em um dia com 

temperatura de 25 C,  estará presente uma massa de água inferior a 1,0 kg.     

(02)  a filtração é um processo utilizado para separar misturas homogêneas.    
(04)  a oxidação do etanol pode produzir ácido etanoico.    
(08)  a fermentação que resulta na produção de etanol é uma reação endotérmica.    

(16)  na destilação fracionada, o líquido de menor ponto de ebulição é o primeiro a ser obtido no 
decorrer do processo de separação.    

(32)  a fermentação de 34,2 kg  de sacarose para produção de etanol resultará na liberação de 

2.350 kcal  de energia na forma de calor.    

 Soma: (    )  
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9. A amônia é amplamente utilizada na produção de fertilizantes e também é utilizada como precursor 

para a produção de diversos polímeros. A formação da amônia a partir da reação entre hidrogênio e 

nitrogênio é uma reação química industrial importante, representada abaixo: 

 

2(g) 2(g) 3(g)N 3 H 2 NH+  

 

Essa reação (direta) possui um H 46,2 kJ mol = −  e é normalmente realizada utilizando-se um 

excesso de hidrogênio. 

Sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que:  

(01)  a reação direta é endotérmica e a reação inversa é exotérmica.     

(02)  a remoção de amônia do sistema deslocará o equilíbrio para a direita, no sentido de formação 
dos produtos.     

(04)  o aumento da temperatura favorecerá o processo de produção de amônia.     

(08)  a redução na pressão do sistema deslocará o equilíbrio para a esquerda.     

(16)  a adição de hidrogênio em excesso ao sistema favorecerá a reação de formação dos reagentes.     

(32)  a presença de um catalisador reduzirá o tempo necessário para que a reação atinja o equilíbrio.     

(64)  ao iniciar a reação, sua velocidade é reduzida gradativamente até que seja atingido o equilíbrio 
e, então, passa a ocorrer a variação nas concentrações de produtos e reagentes.     

 Soma: (    )  

 
 

10. A reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio pode ser representada por: 
 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO H 177 kJ mol→ +  =  

 

Dado que a entalpia de formação do (s)CaO  é de 635 kJ mol−  e que a entalpia de formação do 2(g)CO  

é de 394 kJ mol,−  assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

Dados: Ca 40; C 12; O 16.= = =   

(01) A entalpia de formação do 3(s)CaCO  é de 1.206 kJ mol.−     

(02) A reação de formação de 3(s)CaCO ,  a partir de (s)CaO  e de 2(g)CO  é um processo endotérmico.     

(04) A decomposição térmica de 1kg  de 3(s)CaCO  absorve 1.770 kJ.     

(08) A decomposição térmica de 1kg  de 3(s)CaCO  produz 440 g  de (s)CaO .     

(16) A entalpia de formação de qualquer composto químico tem sempre valor negativo. 

Soma: (    )  
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Gabarito 

 

1.   

a) Fórmula estrutural do butano: 

 
 

b) Nome IUPAC de um isômero do butano: 

2-metil-propano 

 

c) Equação: 1C4H10(g) + 2(g)
13

O
2

→ 4 CO2(g) + 5 H2O(ℓ) 

 

d) Valor numérico do ΔH0 de combustão do butano em KJ/mol: 

- 2884 KJ/mol.   
 
2. 04 + 32 = 36 

(04)  Afirmação correta. A molécula 2,2,3,3 tetrametilbutano apresenta fórmula molecular C8H18 sendo 

um isômero do 2,4 dimetilhexano, que apresenta a mesma fórmula molecular (C8H18).   

(32)  Afirmação correta. Um posto de serviço comercializa o litro de álcool a R$ 1,50 e o litro de gasolina 
a R$ 2,50. Considerando um carro Flex que consome 1 litro de álcool a cada 10 km ou 1 litro de 
gasolina a cada 15 km, pode-se concluir que seria mais econômico utilizar o álcool.   

 
3. 01 + 02 + 64 = 67 

(01) Afirmação correta. O protocolo de Kyoto é um acordo internacional que visa reduzir as emissões de 

gases poluentes. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera, resultante da queima em larga 

escala de combustíveis fósseis, está associado claramente ao aumento do efeito estufa, que pode 

resultar no aquecimento global do planeta.   

(02)  Afirmação correta. O carvão, o petróleo e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis.   

(64) Afirmação correta. A energia liberada pela combustão de um mol carbono diamante será superior à 
combustão de um mol carbono grafite.   

 
4. 01 + 16 = 17.  

(01)  Proposição correta. O valor de Keq indica que a formação de CH3CH2Br é favorecida.   

(02)  Proposição incorreta. Trata-se de uma reação de adição.   

(04)  Proposição incorreta. O valor de H  sugere que a reação é exotérmica.   

(08)  Proposição incorreta. O fato de a reação apresentar H 0  não indica a velocidade.  

(16)  Proposição correta. O nome IUPAC da substância CH3CH2Br é bromoetano.   

(32)  Proposição incorreta. Na molécula do eteno, há uma ligação dupla, ou seja, uma sigma e outra pi.    
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5. 01 + 02 + 08 + 32 = 43 

(01) Verdadeira. Toda combustão é uma transformação exotérmica. Isto se verifica pelo sinal negativo 

do CHΔ . 

(02) Verdadeira. A presença de ligações pi aumenta a energia que deve ser absorvida para a quebra das 
moléculas. Isso faz com que, ao final do processo, uma menor quantidade de energia seja liberada 
para a vizinhança. 

(04) Falsa. A reação ocorre com liberação de energia, e não com absorção. 

(08) Verdadeira. A equação está corretamente montada e balanceada. 

(16) Falsa. As forças intermoleculares no isoctano não são do tipo dipolo-dipolo, pois a molécula 
apresenta dipolos induzidos, e não permanentes. Portanto, são forças de dipolo temporário. 

(32) Verdadeira. 

Isoctano (C8H18): MM = 114g/mol 
Assim: 

114g de isoctano   ( )  5462,6 kJ liberados

  57 g  E

E = 2731,3 kJ.

                                                                 

 
Para o etanol (C2H6O): MM = 46g/mol 

46 g de etanol ( )1366,8 kJ liberados   

      m  2731,3 kJ

m = 91,92259 92 g
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6. 01 + 08 + 16 = 25 

(01) Correta. 

( )2 2 aqEtapa I : H O I−+ ( )aq OI−→ ( ) ( )

( )

2aq

2 2 aq

H O

Etapa II : H O OI−

+

+ ( )aq I−→ ( ) ( ) ( )aq 2 2 gH O O+ +

( ) ( ) ( )2 22 aq 2 g2H O 2H O O H 196kJ / molΔ→ + = −

 

(02) Incorreta. O catalisador iodeto aparece como reagente na etapa I e como produto da reação II. 
Portanto não foi consumido na reação. 

(04) Incorreta.  

2 20,088mol de H O 1L

                    x mol

3

2 2 2 2

0,1L

x 0,0088 ou 8,8 10 mol

2H O 2H O O

2mol

−= 

→ +

1mol

0,0088mol

3

3

x

x 4,4 10 mol

P.V n . R .T

1 V 4,4 10 0,082 298

V 0,107L

−

−

= 

=

 =   

=

 

(08) Correta. A reação de decomposição do 2 2H O ,  apresenta H<0,  portanto, reação exotérmica, libera 

calor para o meio. 

(16) Correta. 

2

V 100mL

M 8,8 10 mol / L

1L

−

=

= 

28,8 10 mol

0,1L

−

3

2 2

x

x 8,8 10 mol

1 mol H O

−= 

3

34g

8,8 10 mol− x

x 0,30g=

 

(32) Incorreta. A reação de decomposição da água oxigenada de acordo com o texto é exotérmica.   
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7. 01 + 16 + 32 = 49 

Análise das afirmações: 

(01) Correta. Para chegar até o local em que se encontra a piscina, seriam consumidos 5,00 litros de 
etanol ou 3,75 litros de gasolina. 

9,00 km 1L de e tanol

45,00 km e tanol

e tanol

V

V 5,00 L

12,00 km

=

1L de gasolina

45,00 km gasolina

gasolina

V

V 3,75 L=

 

(02) Incorreta. Etanol e gasolina formam misturas homogêneas no tanque de combustível, devido à 
estrutura da molécula de etanol apresentar semelhança na cadeia carbônica em relação à gasolina. 

(04) Incorreta. A massa de etanol necessária para abastecer completamente o tanque de combustível do 
carro é maior que a massa de gasolina necessária para o abastecimento nas mesmas condições.  

e tanold 0,790 g / mL 790 g / L

790 g

= =

e tanol

1L

m

e tanol

gasolina

42 L

m 33.180 L

d 0,760 g / mL 760 g / L

760 g

=

= =

gasolina

1L

m

gasolina

42 L

m 31.920 L=

 

(08) Incorreta. Os processos de combustão de etanol e de gasolina são exotérmicos, pois liberam calor. 

(16) Correta. Para percorrer a distância necessária até a chegada ao local da piscina, o automóvel 

abastecido exclusivamente com etanol produziria, a partir da combustão completa, 3117 10 kJ  de 

energia. 

9,00 km 1L de e tanol

45,00 km e tanol

e tanol

V

V 5,00 L

790 g

=

e tanol

1L

m

e tanol

5 L

m 3.950 g

29,7 kJ

=

1 g de e tanol

E

3

3

3.950 g

E 117.315 kJ 117,315 10 kJ

E 117 10 kJ

= = 

 

 

(32) Correta. A combustão do etanol no motor do automóvel caracteriza uma transformação química 
(rearranjo atômico), ao passo que a vaporização da gasolina que ocorre no momento do 
abastecimento do automóvel e resulta no odor característico detectado em postos de combustíveis 
caracteriza uma transformação física (mudança de estado de agregação).   
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(64) Incorreta. Para chegar ao local da piscina com o automóvel abastecido somente com etanol, seriam 

produzidos, considerando combustão completa, 3
25,11 m de CO ,  com motor operando a .

90 C (90 273 363 K) + = . e com 1,00 atm  de pressão.   

molar

molar

molar

2 6 2 2 2

Cálculo do volume molar :

P V 1 R T

1 V 1 0,082 363

V 29,766 L

C H O 3O 2CO 3H O

46 g

 =  

 =  

=

+ → +

2 29,766 L

3.950 g



2

2

2

CO

CO

3
CO

V

V 5.111,9869 L

V 5,11m

=



   

 
8. 04 + 16 = 20 

(01) Incorreta. Em um tanque de um automóvel preenchido com 38,0 L  de etanol hidratado em um dia 

com temperatura de 25 C,  estará presente uma massa de água inferior a 1,0 kg.    

0,802 g mL 802 g L

1L

=

802 g

38,0 L m

m 30.476 g

30.476 g

=

água

100%

m

água

água

água

4%

30.476 g 4%
m

100%

m 1.219,04 g

m 1,2 kg (superior a 1,0 kg)


=

=



 

(02) Incorreta. A filtração é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas. 

(04) Correta. A oxidação do etanol pode produzir ácido etanoico.  

 
(08) Incorreta. A fermentação que resulta na produção de etanol é uma reação exotérmica, pois libera 

calor. 

+ → → + +12 22 11 2 6 12 6 2 6 2
calor liberadosacarose glicose/frutose etanol

C H O H O 2 C H O 4 C H O 4 CO 47,0 kcal   

(16) Correta. Na destilação fracionada, o líquido de menor ponto de ebulição é o primeiro a ser obtido no 
decorrer do processo de separação, pois é mais volátil.   

(32) Incorreta. A fermentação de 34,2 kg  de sacarose para produção de etanol resultará na liberação de 

4.700 kcal  de energia na forma de calor.   

12 22 11

12 22 11 2 6 12 6 2 6 2
calorsacarose glicose/frutose etanol

34,2 kg 34.200 g

C H O 12 12 22 1 11 16 342

C H O H O 2 C H O 4 C H O 4 CO 47,0 kcal

342 g

=

=  +  +  =

+ → → + +

47,0 kcal liberados

34.200 g E

34.200 g 47,0 kcal
E

342 g

E 4.700 kcal


=

=
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9. 02 + 08 + 32 = 42 

(01) Incorreta. A reação direta é exotérmica (libera energia) e a reação inversa é endotérmica (absorve 
energia).    

Direta
H 46,2 kJ mol

2(g) 2(g) 3(g)
Inversa

H 46,2 kJ mol

N 3 H 2 NH H 46,2 kJ mol
 =−

 =+

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+  = −⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  

(02) Correta. A remoção de amônia do sistema deslocará o equilíbrio para a direita, no sentido de 
formação dos produtos.    

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Deslocamento
para a direita

2(g) 2(g) 3(g)

Diminuição de
concentração

N 3 H 2 NH  

(04) Incorreta. O aumento da temperatura favorecerá a reação endotérmica (deslocamento para a 
esquerda), ou seja, o processo de decomposição de amônia.    

 =−

 =+

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+  = −⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Direta
H 46,2 kJ mol

(diminuição de temperatura)

2(g) 2(g) 3(g)
Inversa

H 46,2 kJ mol
(aumento de temperatura)

N 3 H 2 NH H 46,2 kJ mol  

 
(08) Correta. A redução na pressão do sistema deslocará o equilíbrio para a esquerda (no sentido do 

maior volume).    

2(g) 2(g) 3(g)

4 volumes

Deslocamento
para a esquerda

1N 3 H 2 NH

1volume 3 volumes 2 volumes

4 V 2 V

P V k

P V k Deslocamento para a esquerda.

4 V 2 V

⎯⎯→+ ⎯⎯

⎯⎯→+ ⎯⎯

⎯⎯→⎯⎯

 =

  = 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 

(16) Incorreta. A adição de hidrogênio em excesso ao sistema favorecerá a reação de formação de 
amônia.    

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Deslocamento
para a direita

2(g) 2(g) 3(g)

Aumento de
concentração

N 3 H 2 NH  

 
(32) Correta. A presença de um catalisador reduzirá o tempo necessário para que a reação atinja o 

equilíbrio, pois diminuirá a energia de ativação do processo direto e inverso.    
 
(64) Incorreta. Ocorrerá a variação nas concentrações de produtos e reagentes até o equilíbrio ser 

atingido.   
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10. 01 + 04 = 05 

(01) Correta. A entalpia de formação do 3(s)CaCO  é de 1.206 kJ mol.−  

( )

( )

CaCO3

3

3

3

3(s) (s) 2(g)

H 635 kJ 394 kJ

produtos reagentes

CaCO

CaCO

CaCO

CaCO CaO CO H 177 kJ mol

H H H

177 kJ 635 kJ 394 kJ H

H 177 635 394 kJ

H 1.206 kJ

Δ

− −

→ +  = +

= −

 + = − + − − 

= − − −

= −

 

(02) Incorreta. A reação de formação de 3(s)CaCO ,  a partir de (s)CaO  e de 2(g)CO  é um processo 

exotérmico.    

Endotérmico
H 0

3(s) (s) 2(g)
Exotérmico

H 0

(s) 2(g) 3(s)

CaCO CaO CO H 177 kJ mol

CaO CO CaCO H 177 kJ mol

Δ

Δ





⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +  = +⎯⎯⎯⎯⎯⎯

+ ⎯⎯→  = −

 

(04) Correta. A decomposição térmica de ( )1kg 1.000 g  de 3(s)CaCO  absorve 1.770 kJ.  

3

3

CaCO

3(s) (s) 2(g)

CaCO 40 12 3 16 100

M 100 g

CaCO CaO CO H 177 kJ mol

100 g

= + +  =

=

→ +  = +

177 kJ absosrvidos

1.000 g
10

1.770 kJ absosrvidos


 



 

(08) Incorreta. A decomposição térmica de ( )1kg 1.000 g  de 3(s)CaCO  produz 560 g  de (s)CaO .  

3

3

CaCO CaO

3(s) (s) 2(g)

CaCO 40 12 3 16 100; CaO 40 16 56.

M 100 g; M 56 g.

CaCO CaO CO H 177 kJ mol

100 g

= + +  = = + =

= =

⎯⎯→ +  = +

56 g

1.000 g
10

560 g


 



 

(16) Incorreta. A entalpia de formação dos compostos químicos pode ter valor positivo ou negativo. 
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Unidades de Concentração e operações com soluções (UFRGS) 
 

Exercícios 

 

1. O soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9%  em massa de NaC .  Um laboratorista preparou uma 

solução contendo 3,6 g  de NaC  em 20 mL  de água. 

 
Qual volume aproximado de água será necessário adicionar para que a concentração corresponda à 
do soro fisiológico?  

a) 20 mL.     

b) 180 mL.     

c) 380 mL.     

d) 400 mL.     

e) 1.000 mL.     
  

 

2. 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.    
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3. Um copo de 200 mL  de leite semidesnatado possui a composição nutricional abaixo. 

Carboidratos 10 g  

Gorduras Totais 2,0 g  

Proteínas 6,0 g  

Cálcio 240 mg  

Sódio 100 mg  

 

A concentração em 1g L−  de cátions de metal alcalino, contido em 1L  de leite, é  

a) 0,10.     

b) 0,24.     

c) 0,50.     

d) 1,20.     

e) 1,70.     
  

 

4. Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem crescendo a importância das simulações 

computacionais como metodologia auxiliar à química experimental. Nas simulações, podem-se 

descrever os detalhes microscópicos de um sistema, como, por exemplo, o número exato de moléculas 

de cada espécie. 

Se, em uma simulação de solução aquosa de ureia, há 1 molécula de ureia para cada 111 moléculas 

de água, a concentração correspondente da ureia em 1mol L ,−  nessa solução, é 

Dado: águad 1 g mL.=   

a) 0,0009.     

b) 0,09.     

c) 0,11.     

d) 0,5.     

e)  1,11.     
  

 

5. O trióxido de arsênio, 2 3As O ,  é utilizado como quimioterápico no tratamento de alguns tipos de 

leucemia mieloide aguda. O protocolo de um determinado paciente indica que ele deva receber uma 

infusão intravenosa com 4,95mg  de trióxido de arsênio, diluídos em soro fisiológico até o volume final 

de 250mL.  A concentração em mol / L  de trióxido de arsênio na solução utilizada nessa infusão é  

a)  
11,0 10 .−     

b) 
22,5 10 .−     

c) 
41,0 10 .−     

d) 
52,5 10 .−     

e)  
61,0 10 .−     
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6. A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 mg kg-1. Sabendo que o 

paracetamol de uso pediátrico tem concentração de 200 mg mL-1 e que 20 gotas perfazem 1 mL, 

quantas gotas um pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 kg?  

a) 50 gotas.    

b) 36 gotas.    

c) 30 gotas.    

d) 20 gotas.    

e) 18 gotas.    
  

 

7. Na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre (SO2), que é uma das 

principais causas de chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1800 ppm de enxofre 

(ppm = partes por milhão expressa em massa), será totalmente abolido no país. Atualmente, o diesel 

mais vendido é o diesel S500 (500 ppm de enxofre).  

A emissão de SO2, por tonelada de diesel, para S500 e S1800, é, respectivamente, de  

a) 500 g e 1800 g.    

b) 640 g e 900 g.    

c) 1000 g e 3600 g.    

d) 1600 g e 3200 g.    

e) 2000 g e 7200 g.    
  

 

8. Apesar da pequena quantidade de oxigênio gasoso (O2) dissolvido na água, sua presença é essencial 
para a existência de vida aquática.  
Sabendo-se que na água de um lago há uma molécula de oxigênio (O2) para cada 0,2 milhões de 

moléculas de água e considerando-se que em 1 litro de água há 55,55 mols de moléculas de água, a 

concentração em mol L-1 do oxigênio na água desse lago será de  

a) 0,2 x 10-4.    

b) 5,0 x 10-4.    

c) 2,4 x 10-4.    

d) 2,8 x 10-4.    

e) 3,3 x 10-4.    
  

 

9. Soluções formadas por constituintes líquidos costumam ter sua concentração expressa em 

porcentagem de volume. Em soluções alcoólicas, essa porcentagem é indicada em °GL (graus Gay-

Lussac). No rótulo de um vinho produzido na serra gaúcha, lê-se que o teor de álcool (etanol) é de 13 

°GL. Isso significa que: 

a) em 130 mL desse vinho, existem 100 mL de etanol.    

b) em 870 mL desse vinho, existem 100 mL de etanol.    

c) em 870 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol.    

d) em 1000 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol.    

e) em 1000mL desse vinho, existem 870 mL de etanol.    
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10. A uma solução I aquosa saturada de 2 2 7K Cr O  de cor laranja é adicionada água pura até dobrar seu 

volume, mantendo-se a temperatura constante. A seguir, são adicionados alguns cristais de 2 2 7K Cr O ,  

sob agitação constante, até que ocorra o aparecimento de um precipitado de 2 2 7K Cr O ,  obtendo-se a 

solução II, conforme esquematizado no desenho abaixo. 

 

 
 

Considerando as concentrações de 2 2 7K Cr O  nessas soluções, pode-se afirmar que  

a) a concentração na solução I é o dobro da concentração na solução II.    

b) o precipitado é solubilizado quando se misturam as soluções I e II.    

c) a tonalidade laranja da solução I é mais intensa que a tonalidade laranja da solução II.    

d) a solução I deve apresentar maior ponto de ebulição que a solução II, quando considerados os 
efeitos coligativos.    

e) a concentração da solução I é igual à concentração da solução II. 
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Gabarito 

 

1. C 

( )água / soluçãod 1g mL

0,9 g de NaC

=

100 mL

3,6 g de NaC ( )20 mL V

3,6 g 100 mL
20 mL V

0,9 g

V 400 mL 20 mL

V 380 mL

+


+ =

= −

=

   

 
2. 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

 =    =  +

 =  +  =  = = =
   

 
3. C 

O sódio é o metal alcalino (grupo 1) contido no leite semidesnatado. 
3

1

3

100 mg 100 10 g
Concentração 0,50 g L

200 mL 200 10 L

−
−

−


= = = 


    

 
4. D 

Na simulação de solução aquosa de ureia, há 1 molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, 
então: 

 
=

 

=

23

23

1 molécula de ureia 1 molécula de ureia 6 10

111moléculas de água 111moléculas de água 6 10

ou seja,

1 molécula de ureia 1mol de ureia

111moléculas de água 111mols de água

1mol de água (18 g) ocupa 18 mL, pois a densidade da água é igual

=

a 1 g/mL.

1 g 18 g

1mL 18 mL

1mol de ureia 

ureia

111 18 mL de água

n


= =



=

ureia

1000 mL de água (1L)

1 1000
n 0,5005 mol

111 18

[ureia] 0,5 mol /L
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5. C 

Teremos: 

2 3

2 3

3

2 3

4
2 3

As O 198

m
[As O ]

M V

4,95 10
[As O ]

198 0,250

[As O ] 1,0 10 mol /L

−

−

=

=



=



= 

   

 
6. B 

1kg 12mg (paracetamol)

30kg paracetamol

paracetamol

m

m 360 mg=

 

200 mg 20 gotas (1mL)

360 mg gotas

gotas

n

n 36 gotas=

   

 
7. C 

Teremos: 
 
Para o diesel S500, vem: 
1 tonelada 1000 kg 1.000.000 g

1000 kg (diesel)

= =

diesel

1.000.000 partes

m

diesel

2 2

500 partes

m 0,5 kg 500g

S O SO

32g

= =

+ →

64 g

500 g
2

2

SO

SO

m

m 1000 g=

 

 
 
Para o diesel S1800, vem: 
1 tonelada 1000 kg 1.000.000 g

1000 kg (diesel)

= =

diesel

1.000.000 partes

m

diesel

2 2

1800 partes

m 1,8 kg 1800g

S O SO

32g

= =

+ →

64 g

1800 g
2

2

SO

SO

m

m 3600 g=
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8. D 

Cálculo do volume de água correspondente a 0,2 milhões de moléculas de água: 
 

23

6

6
21

23

1 Litro de água —— 55,55 6 10 moléculas

V —— 0,2 10 moléculas

0,2 10
V 6 10 Litros de água (volume da solução)

55,55 6 10

−

 




= 

 

 

 
Agora vamos calcular o valor, em mols, de 1 molécula de oxigênio: 
 

23

23

23

1 mol —— 6 10 moléculas

n —— 1 molécula

1
n 0,17 10 mols de oxigênio (número de mols do soluto)

6 10

−



= 


 

 
Finalmente vamos calcular a concentração de oxigênio na água, em mols por litro. 
 

23
2 4

21

0,17 10
C 0,028 10 ou 2,8 10 mol L

6 10

−
− −

−


=  


   

 
9. D 

Teremos: 
 

13 % de etanol
13 °GL

87 % de água ou solução res tante





 

 
Isso significa que em 1000 mL desse vinho, existem 130 mL de etanol. 
 

0,13 1000 mL 130 mL de e tanol
13 °GL

0,87 1000 mL 870 mL de solução res tante

 =


 =
   

 
10. E 

2 2 7

2 2 7

2 2 7

K Cr O
2 2 7 inicial

K Cr O
2 2 7 diluída

K Cr O

2 2 7 inicial 2 2 7 final fase líquida

n
[K Cr O ]

V

Após adição de água pura :

n
[K Cr O ]

2V

A seguir são adicionados cristais de soluto até ocorrer precipitação.

n

2V

Conclusão : [K Cr O ] [K Cr O ] −

=

=



=

 

A concentração da solução I é igual à concentração da solução II. 
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Propriedades químicas dos compostos orgânicos e teorias ácido-

base 

 

Resumo 

 

Para entendermos este assunto, precisamos do conhecimento prévio a respeito das teorias modernas de 

ácidos e bases, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis.  

 

Arrhenius:  
Ácidos: compostos que liberam H+ em solução aquosa. 

 

HA (aq)  H+ 
(aq) + A– 

(aq) 

 

E aí, quanto mais ionizados, mais FORTES os ácidos. As consequências disso são: 

 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é 
muito maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons H+; 

 

α = nº de moléculas ionizadas/nº inicial de moléculas 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Ka), mais forte é, já que as concentrações dos íons 
produzidos são muito maiores que as das moléculas não ionizadas; 

 

Ka = [H+].[A–]/[HA] 

 

• Quanto menor o seu potencial de Ka (pKa), mais forte é, já que o Ka é alto e o pKa é determinado 
por log negativo (sinal inverso). 

pKa = – log Ka 

 

Bases: compostos que liberam OH– em solução aquosa. 

  

 BOH (aq)  B+ 
(aq) + OH– 

(aq) 

 

E aí, quanto mais dissociadas, mais FORTES as bases. As consequências disso são: 

 

• Quanto maior o seu grau de ionização (α), mais forte é, já que o número de moléculas ionizadas é 
muito maior que o inicial, o que faz com que haja muitos íons OH–; 

 

• Quanto maior a sua constante de ionização (Kb), mais forte é, já que as concentrações dos íons 
produzidos são muito maiores que as das moléculas não ionizadas; 

 

Kb = [B+].[OH–]/[BOH] 
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• Quanto menor o seu potencial de Kb (pKb), mais forte é, já que o Kb é alto e o pKb é determinado 
por log negativo (sinal inverso). 

pKb = – log Kb 

 

Bronsted-Lowry: 
Ácidos: compostos que doam prótons H+ a outro composto. 

Bases: compostos que recebem prótons H+ de outro composto. 

 

 

 

Na reação direta → H2O é ácido e NH3 é base; 

Na reação inversa → NH4
+ é ácido e OH– é base; 

Diz-se: NH4
+ é o ácido conjugado da NH3 e OH– é a base conjugada da H2O. 

 

• Lewis: 
Ácidos: compostos que recebem o par de elétrons. 

Bases: compostos que doam o par de elétrons. 
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Ácidos orgânicos 

 

Ácidos carboxílicos (São os ácidos mais fortes entre os orgânicos)  
 

 

 

O átomo de hidrogênio em uma ligação O–H é chamado de H ácido, pois o oxigênio é muito mais 

eletronegativo, fazendo com que o hidrogênio ligado a ele se ionize (perca elétron virando cátion H+) mais 

facilmente.  

O ânion produzido (base conjugada do ácido etanoico) tende a se estabilizar por ressonância, fenômeno em 

que há deslocalização de elétrons em um composto, variando entre as formas: 

                      e                              

 

A estabilidade adquirida acaba fazendo com que os H+ liberados permaneçam, em grande parte, ionizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ÁCIDO FÓRMULA ESTRUTURAL CONSTANTE DE IONIZAÇÃO 

Ácido propanoico 

 

 

Ka = 1,34.10–5 

Ácido etanoico 

 

 

Ka = 1,76.10–5 

Ácido metanoico 

 

 

Ka = 1,77.10–4 

Ácido cloro-etanoico 

 

 

Ka = 1,40.10–3 

Ácido dicloro-etanoico 

 

 

Ka = 3,3.10–2 
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A tabela nos mostra ácidos em ordem crescente de força/acidez (de cima pra baixo). Notam-se algumas 

características: 

 

• Quanto maior o número de cloros ligados, mais ácido é o composto (maior Ka). Por quê? 
 

R: Elementos muito eletronegativos – como os HALOGÊNIOS – atraem elétrons com facilidade – são 

eletroatraentes –, motivo pelo qual “puxam” elétrons de todas as nuvens eletrônicas (ligações) da molécula 

– produzem EFEITO INDUTIVO NEGATIVO –, das quais uma é a ligação O–H. Com a diminuição da densidade 

eletrônica nesta região, a ligação se enfraquece, e assim, o hidrogênio fica mais ionizável.  

↑α : ↑ força do ácido 

 

• Quanto maior a cadeia carbônica ligada, menos ácido é o composto (menor Ka). Por quê? 
 

R: Elementos pouco eletronegativos, por outro lado, – como o CARBONO – exercem EFEITO INDUTIVO 

POSITIVO no composto, repelindo elétrons de si “empurrando-os” para as demais ligações da molécula, das 

quais uma é a ligação O-H. Com o aumento da densidade eletrônica nesta região, a ligação se fortalece, e 

assim, o hidrogênio fica menos ionizável. 

↓α : ↓ força do ácido 

 

 

Fenóis 

 

 

São compostos que também contêm H ácido, pois possuem hidroxila, e por isso liberam H+ em solução, 

segundo a reação acima. O ânion produzido também se estabiliza por ressonância, pois os elétrons que 

sobram na carga negativa se deslocalizam juntamente com os elétrons que compõem as ligações pi do anel 

benzênico. Assim, grande parte desses fenóis conseguem se manter ionizada, gerando acidez no meio.  

São menos fortes que os ácidos carboxílicos, porém mais forte que os demais a serem ainda listados, em 

geral.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos – como halogênios e o grupo NITRO 

(NO2) – vão enfraquecer a ligação O–H, aumentando a acidez.  

 

Ex: ácido pícrico (sua acidez é comparável à dos ácidos inorgânicos → muito alta).  
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EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos – como cadeias carbônicas – vão 

fortalecer a ligação O–H, diminuindo a acidez.  

Ex: (meta)metil-fenol. 

 

 

Álcoois 
Esses compostos, quando jogados em água, não se dissociam em H+ e OH–, pois não tem alto grau de 

ionização. Portanto, nesse meio eles não são ácidos.  

No entanto, se os colocarmos em contato com sódio (Na), o H da hidroxila é forçado à liberação para o meio, 

formando H2. Assim, o Na se liga ao restante do ânion alcoolato (álcool sem H da hidroxila). 

 

 

 

Ainda assim, porém, sua acidez é MUITO baixa, uma vez que o ânion alcoolato não é estabilizado nesse 

estado. 

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos vão enfraquecer a ligação O–H, 

aumentando a acidez.  

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos vão fortalecer a ligação O–H, 

diminuindo a acidez. Quanto mais grupamentos alquila um álcool tiver, menor será sua acidez. Assim, álcoois 

primários são mais ácidos que secundários, que por sua vez são mais ácidos que os terciários. 

Logo, ordem de acidez dos álcoois: 
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>  > 

 

Alcinos verdadeiros 
 

• OPA, verdadeiros? 
São os alcinos cuja ligação tripla está na extremidade da cadeia, ou seja, pelo menos 1 dos carbonos da 

tripla está ligado a hidrogênio. 

 

Nesses compostos, não há hidrogênio ácido. No entanto, como há uma densidade eletrônica grande 

envolvida na ligação tripla (nuvem eletrônica com muitos elétrons), o H adjacente a esta ligação é ligeiramente 

enfraquecido. Assim, o sódio pode forçar a saída dele, na forma de próton H+, do composto, formando H2. 

 

 

 

Nitroalcanos 
Nitroalcanos, a princípio, também não têm hidrogênio ácido. No entanto, a ligação pi da dupla entre N e O 

pode se deslocalizar, estabelecendo-se entre o N e o C, enquanto o H anteriormente ligado ao C com grupo 

nitro vai se ligar ao O. Isso forma um hidrogênio ácido, uma vez ligado na hidroxila. Assim, pode haver 

ionização, liberando H+ para o meio, e assim, acidificando-o. 

 

Exemplo: 

 

 

Ordem de acidez dos compostos orgânicos: 

Ácidos carboxílicos > Fenóis > Água > Álcool > Alcino > Nitroalcano 
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Bases orgânicas 

 

• Aminas 
Assim como na amônia, composto inorgânico do qual as aminas derivam, esses compostos orgânicos 

possuem um par de elétrons livres no átomo de nitrogênio, o qual os doa a outro composto, funcionando 

como base de Lewis.  

 

 

EFEITO INDUTIVO POSITIVO → grupamentos pouco eletronegativos (como cadeia carbônica) “empurram” 

elétrons para a região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres. Assim, o par eletrônico do 

N fica mais acessível a outros compostos que “querem” recebê-lo. Isso aumenta a basicidade da amina.  

 

EFEITO INDUTIVO NEGATIVO → grupamentos muito eletronegativos (como halogênios) “puxam” elétrons da 

região do átomo de nitrogênio, que possui o par de elétrons livres, para si. Assim, o par eletrônico do N fica 

menos acessível a outros compostos que “querem” recebê-lo. Isso reduz a basicidade da amina.  

 

EFEITO DA RESSONÂNCIA → grupamentos aromáticos fazem com que o par eletrônico do N entre em 

ressonância com o anel, indisponibilizando-o para os compostos que “querem” recebê-lo. Isso reduz a 

basicidade da amina. 

 

EFEITO DE IMPEDIMENTO ESPACIAL DA AMINA TERCIÁRIA → embora o aumento de cadeias carbônicas 

aumentem a basicidade da amina, devido ao efeito indutivo positivo, quando se trata de amina terciária, a 

basicidade diminui. Isso ocorre porque os 3 ligantes do N “bloqueiam” espacialmente o acesso do par 

eletrônico aos compostos que querem recebê-lo. A este efeito damos o nome de impedimento estérico ou 

espacial.  



 
 

 

 

8 

Química 

 

 

 

Ordem de basicidade das aminas: 

Aminas secundárias > Aminas primárias > Aminas terciárias > Amônia > Aminas aromáticas secundárias > 

Aminas aromáticas primárias > Aminas aromáticas terciárias 

 

• IMPORTANTE À BEÇA:  
AMIDAS NÃO SÃO BÁSICAS. Embora o N possua par de elétrons livres, eles entram em ressonância com a 

dupla do C com O, o que os indisponibiliza para compostos que “querem” recebê-lo. As amidas são 

consideradas neutras. 
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Exercícios 

 
 

1. Considerando os compostos abaixo, assinale o que for correto. 

 

(01)  O n-butanol deve ebulir a uma temperatura mais elevada do que o etanol, uma vez que a maior 

cadeia carbônica do primeiro aumenta a possibilidade de interações intermoleculares por forças 

de dispersão de London.    

(02)  Todos os compostos podem formar ligações de hidrogênio com a água e, por isso, são 

igualmente solúveis nesse solvente.    

(04)   O n-butanol possui maior ponto de ebulição em relação ao t-butanol.    

(08)   O fenol é capaz de reagir com NaOH,  formando fenóxido de sódio e água.    

(16)   Álcoois são mais ácidos do que água.    

Soma: (   ) 

   

 

2. Os ácidos carboxílicos e os fenóis são substâncias orgânicas com caráter ácido. Apesar de os ácidos 
carboxílicos possuírem, em geral, valores de pKa menores que os dos fenóis, o ácido benzoico 
apresenta pKa igual a 4,21, enquanto o 2,4,6-trinitrofenol apresenta pKa igual a 0,38. 
 
Escreva a fórmula estrutural deste fenol e justifique sua acidez superior à do ácido benzoico.  

   

 

3. Os ácidos orgânicos têm sido usados como aditivos conservantes de alimentos e promotores de 
crescimento na produção de aves e suínos. Nessa categoria de aditivos, encontram-se os ácidos 
monopróticos fórmico, acético, láctico e benzoico. 
 

Valores de Ka 

Ácido fórmico 

( )2 2CH O  

Ácido acético 

( )2 4 2C H O  

Ácido láctico 

( )3 6 3C H O  

Ácido benzoico 

( )7 6 2C H O  

41,8 10−  51,8 10−  41,0 10−  56,3 10−  

 

a) Considerando a tabela acima, escrever o nome dos ácidos em ordem CRESCENTE da sua força. 

b) Calcule a concentração de íons H+ , em mol 1L− , presentes em uma solução de ácido láctico na 

concentração de 2 11 10 mol L− − . Qual seria o pH dessa solução? 
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4. A acidez e a basicidade são importantes propriedades relacionadas às substâncias orgânicas. Essas 

propriedades possuem relação direta com a reatividade e a purificação dos compostos orgânicos. 

Considerando essas informações e as estruturas apresentadas a seguir, faça o que se pede. 

 

 

 

a) Dê o nome oficial (IUPAC) das substâncias A, B  e C.  

b) Coloque em ordem crescente de acidez as substâncias A, B  e C.  

c) Explique a diferença de acidez entre as substâncias A, B  e C.  

d) Escreva a equação balanceada da reação de B  e C  com quantidade estequiométrica de NaOH.   

 

 

5. Acidez e basicidade são propriedades importantes nas reações orgânicas. Considerando-se os efeitos 

eletrônicos, determine no conjunto A qual é o composto mais ácido e no conjunto B qual é o composto 

mais básico. Justifique a sua resposta.  

Conjunto A: H3C – COOH; H2CCℓ – COOH; HCCℓ2 – COOH 

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 

 

 

6. A metilamina, H3C – NH2, proveniente da decomposição de certas proteínas, responsável pelo 

desagradável cheiro de peixe, é uma substância gasosa, solúvel em água. Por que o vinagre diminui o 

cheiro de peixe? 
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7.  

 
Considerando o caráter ácido-base das espécies químicas citadas anteriormente, podem ser 

classificadas como base de Bronsted-Lowry:  

a) apenas piridina e pirrol.  

b) apenas piperidina, pirrolidina e pirrol.  

c) piridina, piperidina, pirrolidina e pirrol.  

d) apenas piridina. 

 

 

8. Os efeitos especiais do isoeugenol presente na noz-moscada são conhecidos desde a antiga China. É 

notória a importância que essa molécula exerceu no comércio e na construção e destruição de cidades. 

 

Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

(     ) A molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada. 

(     ) Apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários e 1 carbono terciário. 

(     ) É uma estrutura com grupos funcionais compostos. 

(     ) O grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool. 

(     ) Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa molécula apresenta caráter básico. 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  

a) V – F – V – V – F.    

b) V – F – F – F – V.    

c) F – V – V – F – F.    

d) F – V – F – V – V.    

e) F – F – V – V – F.    
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9. A quimioesfoliação (peeling químico) consiste na aplicação de substâncias químicas na pele, visando 

à renovação celular e eliminação de rugas. Apesar de envolver algum risco à saúde, algumas pessoas 

utilizam esse processo para manter uma imagem jovem. Para um peeling superficial ou médio, 

costuma-se usar uma solução da seguinte substância: 

 

Atente ao que se diz a respeito dessa substância: 

I. Essa substância é um éster. 

II. Libera +H  quando se encontra em solução aquosa. 

III. Uma diminuição da concentração de +H  leva também a uma diminuição do pH. 

IV. Na reação de ionização, essa substância se transforma na seguinte espécie: 

 

É correto o que se afirma somente em: 

a) I e III.    

b) II.    

c) I e IV.    

d) II, III e IV.    

 

 

10. Considere as seguintes afirmações a respeito da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos 
citados. 

I. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois o par de elétrons livres do átomo de nitrogênio 

pode receber próton dando origem a uma ligação. 

II. Metilamina 3 2(CH NH )  possui caráter básico, pois um dos átomos de hidrogênio ligados ao átomo 

de nitrogênio pode ser doado facilmente. 

III. Fenol 6 5(C H OH)  possui um caráter ácido fraco, mas ainda assim ele pode doar íon H+  quando 

reage, por exemplo, com uma base forte. 

É correto APENAS o que se afirma em  

a) I    

b) II    

c) I e II    

d) I e III    

e) II e III    
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Gabarito 

 

1. 01 + 04 + 08 = 13 

(01) Correta. Neste caso quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, maiores as interações 

intermoleculares e maior a temperatura de ebulição do álcool. 

(02) Incorreta. Dos compostos representados, aqueles que apresentam hidroxilas (OH)  podem interagir 

com a água por ligações ou pontes de hidrogênio. 

(04) Correta. Quanto mais ramificada for a cadeia do isômero, menor a interação intermolecular.   

(08) Correta. 

 

(16) Incorreta. Alcoóis 18
a(K 10 )−  são menos ácidos do que água 14

w(K 10 ).−=      

 

2. Fórmula estrutural do 2,4,6-trinitrofenol 

  

  

 

O pKa indica a força do ácido, ou seja, quanto menor for seu valor, maior é a acidez do composto. No 

geral, os ácidos carboxílicos apresentam valores de pKa inferiores aos dos fenóis.  

Nesse caso, esse comportamento pode ser explicado pelo fato do fenol, possuir em sua estrutura química 

três grupos nitro (–NO2), que por ser um grupo muito eletronegativo, possuem forte efeito de atrair 

elétrons, o que facilita a ionização do fenol. Grupos que produzem esse efeito são chamados de 

desativadores do anela aromático. 

A presença de 3 grupos nitro na molécula facilita a ionização da substância, aumentando a acidez do 

composto. 

Assim, pKa = – log Ka  

Então, quanto menor o valor de pKa, maior o valor de Ka e, consequentemente, maior a acidez da espécie 

química.   
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3.  

a) Quanto maior o valor de Ka maior a força do ácido, portanto a ordem será: 

Acético < Benzoico < Láctico < Fórmico 

 

b) Ácido láctico: 3 5 3HC H O  

3 5 3 3 5 3HC H O H C H O+ −+  

Assim:  

3 5 3

3 5 3

H C H O
Ka

HC H O

+ −   
   

=
  

 

Por estar muito diluído, considera-se que: 

3 5 3H C H O x+ −   = =
   

 

Assim teremos: 

2
4 2 6

3 1

x
Ka x 1,0 10 1,0 10 1,0 10

0,01

x 1,0 10 mol L

− − −

− −

=  =    = 

=  

 

Cálculo do pH: 

3

3

pH log H O

pH log(1,0 10 ) pH 3

+

−

 = −
 

= −   =
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4.  

a) A – 4-metilbenzenol ou 4-metilfenol. 

B – benzenol ou fenol. 
C – 4-nitrobenzenol ou 4-nitrofenol. 

 

b) Termos a seguinte ordem crescente: 

 

 

c) A estrutura A apresenta menor acidez devido à presença do radical metil ligado à cadeia aromática 

que provoca um efeito indutivo positivo dificultando a saída do hidrogênio da hidroxila. 

A estrutura B não possui radicais que provoquem efeitos indutivos que dificultem ou facilitem a saída 

do hidrogênio da hidroxila. A estrutura C possui o grupo nitro 2(NO )  que provoca um efeito indutivo 

negativo facilitando a saída do hidrogênio da hidroxila. 

 

d) Teremos: 

 

   
 

5. Conjunto A: H3C – COOH; H2CCℓ – COOH; HCCℓ2 – COOH  

O composto mais ácido no conjunto A é o ácido dicloro etanóico, porque os átomos de cloro causam um 

efeito indutivo negativo e consequentemente aumentam a acidez. 

Conjunto B: NH3; H2NCH3; (H3C)2NH 

O composto mais básico no conjunto B é a dimetilamina, pois os grupos metil provocam um efeito 

indutivo positivo e assim aumentam a basicidade. 

 

6. O ácido acético (vinagre) reage com a amina, que tem caráter básico, diminuindo assim a quantidade  da 

metilamina responsável pelo cheiro do peixe. 

H3C - NH2 + H3C - COOH → H3C - NH3+ + H3C - COO- 
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7. C 

Base de Bronsted-Lowry é toda espécie química receptora de prótons H+, porque ela possui elétrons 

livres para fazer ligação dativa. Nesse caso, todos os compostos têm um par de elétrons disponível no 

nitrogênio. 

 

8. C 

(Falsa) Trata-se de uma cadeia carbônica mista e insaturada. 

(Verdadeira) Carbono primário está ligado apenas a um carbono, sendo o carbono do éter também 

considerado primário ou nulário. Carbono secundário está ligado a 2 átomos de carbono e o terciário a 3 

átomos de carbono. Observe a molécula com os carbonos assinalados: 

 

(Verdadeira) Possui as funções fenol e éter. 

(Falsa) A hidroxila ligada diretamente ao anel aromático caracteriza um fenol. 

(Falsa) O conceito de Arrhenius é valido somente em meio aquoso, pois a base segundo esse cientista 

libera o íon OH-, nesse caso o oxigênio desse composto é estabilizado pela ressonância do anel aromático, 

o que facilita somente a liberação do íon H+, o que caracterizaria como um composto ácido.   

 

9. B 

É correto o que se afirma somente em [II]: 

   

10. D 

I. Correta. O átomo de nitrogênio pode aceitar próton (teoria de Bronsted-Lowry) dando origem a uma 

ligação química. 

II. Incorreta. Caso a metilamina pudesse doar o hidrogênio, seria um doador de próton, possuindo um 

caráter ácido. 

III. Correta. O fenol pode ser considerado um ácido fraco e devido a ressonância do anel e, ainda na 

presença de uma base forte como o NaOH,  irá perder o átomo de hidrogênio da hidroxila (reação 

ácido base), ou seja, a liberação do íon hidrogênio será mais fácil. 
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Discussão de temas 

 

Resumo 

 

Tema 1  

 A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: A relevância do erro para a constituição do indivíduo.  

 

Texto I 

A importância do erro 

 

Precisamos aceitar que cometer erros faz parte da natureza humana: aprender a enxergá-los de maneira 

positiva é o primeiro passo para errar cada vez menos 

 

Humilhação talvez seja a palavra que melhor define a sensação que sentimos quando temos que – 

forçosamente – admitir que estamos errados. Estudiosos do assunto afirmam que isso acontece porque, 

naturalmente, enxergamos o erro como sinônimo de incompetência e acreditamos que pessoas bem 

sucedidas nunca erram. De onde vem essa crença? Em que momento de nossas vidas passamos a enxergar 

as coisas dessa forma? Se voltarmos no tempo e recuperarmos a maneira como as gerações anteriores eram 

ensinadas, vamos notar que a raiz desse pensamento pode ter brotado dentro das escolas. Professores 

costumavam – e alguns ainda insistem nisso – ensinar que existia apenas uma resposta certa para cada 

questão apresentada. Quem não conseguisse chegar ao resultado apontado pelo mestre, falhava – e ponto 

final. Aquele que respondesse da forma esperada, ganhava pontos e a admiração de todos. 

Tal constatação nos leva a refletir que, desde cedo, somos programados a não permitir que o erro 

aconteça, quando, na verdade, o correto seria sinalizar para crianças e jovens que todos têm a permissão de 

errar – não para transformar o erro em hábito, mas como parte de um processo natural de aprendizado que 

começa na escola e se estende para a vida. Essa cultura de que o erro é algo nocivo produz resultados 

desastrosos para a sociedade. 

(...) 

Tomemos como exemplo a matemática. A resistência em relação à disciplina vem da crença de que 

é difícil demais e não é qualquer um que consegue ser bem sucedido na resolução das questões e conceitos 

matemáticos. E como, culturalmente, temos o receio de errar, a reação natural é resistir ou fugir da matéria. 

Mas, e se os alunos perderem o medo de errar? Podemos, com certeza, melhorar essa realidade. O PED Brasil, 

um programa desenvolvido na Universidade de Stanford em parceria com o Centro Lemann, propõe novas 

abordagens para o ensino da disciplina, mostrando o quão produtivo pode ser o aprendizado quando o erro é 

tratado em sala de aula como algo positivo. Sim, positivo! Afinal, é possível aprender muito mais com o erro 

do que com o acerto. Quando erramos, ficamos alerta, tentamos descobrir onde foi que erramos e o que é 

necessário para acertar na próxima vez. Portanto, fica aqui um convite para pais e educadores: vamos ajudar 

nossas crianças e jovens a enxergarem no erro uma oportunidade para fazer sempre mais e melhor? 

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-importancia-do-erro-e0k6rvm6qbj00mcxjoram846v/. 

Adaptado. 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-importancia-do-erro-e0k6rvm6qbj00mcxjoram846v/
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Texto II 

 

O leão, o burro e a raposa 

 

Um leão, um burro e uma raposa tornaram-se sócios e saíram para caçar. Depois de terem apanhado muita 

caça, o leão ordenou ao burro que a dividisse entre eles. Este fez três partes iguais, e disse ao leão que 

escolhesse a sua. O leão, furioso, caiu sobre o burro e o devorou. Em seguida, mandou que a raposa fizesse 

a divisão. Esta, então, colocou tudo em um só monte, reservando para si apenas uns poucos restos, e pediu 

que o leão escolhesse. Como o leão lhe perguntasse quem a ensinara a dividir assim, a raposa respondeu: “A 

desgraça do burro”. Moral: A fábula mostra que as desgraças do próximo tornam o homem mais sábio.  

(Fábulas de Esopo) 

 

 

Tema 2  

A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: A importância do humor nas situações difíceis da vida cotidiana. 

 

Texto I 

 

O bom humor faz bem para saúde 

 

O bom humor é, antes de tudo, a expressão de que o corpo está bem 

 

“Procure ver o lado bom das coisas ruins.” Essa frase poderia estar em qualquer livro de auto-ajuda 

ou parecer um conselho bobo de um mestre de artes marciais saído de algum filme ruim. Mas, segundo os 

especialistas que estudam o humor a sério, trata-se do maior segredo para viver bem. Não é difícil encontrar 

exemplos que comprovam que eles têm razão. Como um palmeirense poderia manter o alto-astral depois que 

seu time perdeu a final da Taça Libertadores da América, em 2000? Fácil. É só lembrar que o Palmeiras 

eliminou o arqui-rival Corinthians nas semifinais da competição. Inversamente, a mesma situação pode servir 

para manter o bom humor do corinthiano. Afinal, embora seu time tenha sido eliminado, o Palmeiras acabou 

morrendo na praia. Não se trata de ver o mundo com os olhos róseos de Pollyanna. Esse tipo de flexibilidade 

para encarar os acontecimentos ruins não garante apenas algumas risadas: pode fazer bem para a saúde. 

O bom humor é, antes de tudo, a expressão de que o corpo está bem. Ele depende de fatores físicos 

e culturais e varia de acordo com a personalidade e a formação de cada um. Mas, mesmo sendo o resultado 

de uma combinação de ingredientes, pode ser ajudado com uma visão otimista do mundo. “Um indivíduo 

bem-humorado sofre menos porque produz mais endorfina, um hormônio que relaxa”, diz o clínico geral 

Antônio Carlos Lopes, da Universidade Federal de São Paulo. Mais do que isso: a endorfina aumenta a 

tendência de ter bom humor. Ou seja, quanto mais bem-humorado você está, maior o seu bem-estar e, 

consequentemente, mais bem-humorado você fica. Eis aqui um círculo virtuoso, que Lopes prefere chamar 

de “feedback positivo”. 

 

(...) 
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Evidentemente, nem sempre dá para achar graça em tudo. Há situações em que a tristeza é inevitável 

– e é bom que seja assim. “Você precisa de tristeza e de alegria para ter um convívio social adequado”, diz o 

psiquiatra Teng Chei Tung, do Hospital das Clínicas de São Paulo. “A alegria favorece a integração e a tristeza 

propicia a introspecção e o amadurecimento.” Temos de saber lidar com a flutuação entre esses estágios, 

que é necessária e faz parte da natureza humana. 

(...) 

Disponível em: https://super.abril.com.br/saude/o-bom-humor-faz-bem-para-saude/. Adaptado. 

 

Texto II 

 

 

 

Tema 3  

A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: O homem moderno virou escravo das coisas que ele criou? 

 

Texto I  

 

 

  

https://super.abril.com.br/saude/o-bom-humor-faz-bem-para-saude/
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Texto II  

Eu, etiqueta 

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, reincidências. 
Costume, hábito, premência, 
Indispensabilidade, 
E fazem de mim homem-anúncio itinerante, 
Escravo da matéria anunciada. 
Estou, estou na moda. 
É duro andar na moda, ainda que a moda 
Seja negar minha identidade, 
 
 
Agora sou anúncio 
Ora vulgar ora bizarro. 
Em língua nacional ou em qualquer língua 
(Qualquer, principalmente.) 
E nisto me comprazo, tiro glória 
De minha anulação. 
Não sou - vê lá - anúncio contratado. 
Eu é que mimosamente pago 
Para anunciar, para vender 
Meu nome novo é Coisa. 
Eu sou a Coisa, coisamente. 
 

Fragmento de Carlos Drummond de Andrade 

Tema 4  

A partir da leitura dos textos motivadores abaixo, escreva uma dissertação-argumentativa acerca do 

tema: O emprego do tempo na atualidade: investimento ou desperdício? 

 

Texto I 

 
Disponível em: http://tribunadainternet.com.br/2015/03/page/29/ 

http://tribunadainternet.com.br/2015/03/page/29/
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Texto II 

Pesquisa Juventude Conectada mostra empreendedorismo na visão de jovens 

 

Propósito de vida, protagonismo e impacto social são conceitos que definem o empreendedorismo 

na visão dos jovens brasileiros. Este e outros dados estão na edição especial de empreendedorismo da 

pesquisa Juventude Conectada, desenvolvida pela Fundação Telefônica Vivo em parceria com o IBOPE 

Inteligência e a Rede Conhecimento Social. 

O estudo amplia o olhar sobre o ecossistema jovem no Brasil com o objetivo de mapear e 

compreender o empreendedorismo na visão das juventudes, reunindo informações, analisando distribuições 

geográficas e outros conteúdos que possam contribuir com aqueles que já empreendem, com os que 

consideram esta possibilidade, aqueles que mesmo sem ter um negócio próprio têm uma atitude 

empreendedora e também com quem promove o fortalecimento do ecossistema. 

Para isso, ouviu 400 pessoas de 15 a 29 anos das classes A, B e C, de todas as regiões do país, além 

de jovens empreendedores e especialistas da área. Foram realizados workshops que jovens que ajudaram a 

cocriar o estudo, além de entrevistas em profundidade, mapeamento online e pesquisas quantitativas. 

Os dados mostram que para essa faixa etária, empreender não é apenas administrar o próprio negócio 

e que sucesso se relaciona mais a transformação social do que a ganhar muito dinheiro. Para 64% dos 

ouvidos, empreendedorismo é ter atitude, tomar iniciativa e ser criativo. Já para 60%, sucesso é construir algo 

de inovador, com benefícios próprios e para a sociedade. 

Disponível em: http://fundacaotelefonica. Adaptado. 

http://fundacaotelefonica/
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Repertório: política 

 

Resumo 

 

Na atividade da escrita de uma redação, deve-se ter grandes repertórios para aprimorar os argumentos e 

comprovar suas ideias. Dessa forma, veremos hoje o repertório sobre política, sua definição, história e outros 

fatos importantes para aprimorar os conhecimentos gerais.  

 

Definição 

Palavra de origem grega, politiká, que se relaciona com a antiga polis, na Grécia, política pode ser caracterizada 

como a ciência da governança de um Estado ou Nação. Pode ser encontrado, também, como conjunto de regras 

ou normas de uma determinada instituição.  

 

Brasil: Como funciona o sistema político? 

O Brasil é uma república federativa presidencialista. Você sabe o que é isso? Vamos lá! 

 

República significa ter um chefe de Estado (eleito pelo povo) temporário (4 anos); federativo pois os Estados 

possuem autonomia política; presidencialista, pois essas funções são exercidas por um presidente. O poder 

do país é dividido em três órgãos políticos que definem algumas das ações para e pelo povo, sendo esses: 

Executivo, legislativo e judiciário.  

 

O poder executivo possui a função de proporcionar a funcionalidade das leis, essa função é exercida pelo 

presidente, podendo votar, editar e aprovar em leis criadas.  A criação de leis, como o próprio nome já induz, 

fica por responsabilidade do poder legislativo, posição que se encontra o Congresso Nacional (Dividido em 

Câmara dos Deputados e Senado), ou seja, os projetos de lei passam, primeiramente para a câmara, para 

depois ir ao Senado. Por fim, o poder judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tem como 

função fiscalizar o cumprimento das leis.  

 

Hoje, além da figura presidencial, a câmara possui 513 deputados, 81 senadores (com uma média de 100 

pessoas trabalhando para cada um) e, por fim, 11 ministros no STF (com uma média, também, de 100 

trabalhadores para cada um).  

 

História e atualidade: datas importantes 

Independência do Brasil: Em 1822, Dom Pedro proclama a independência às margens do Rio Ipiranga, 

marcando o fim do domínio português e liberdade política para recém-nascida nação brasileira. Entretanto, a 

escravidão ainda acontecia.  

 

Abolição da escravatura: Princesa Isabel, ao proclamar a Lei Áurea, tornava os negros livres em 1888. A luta, 

entretanto, era trazer os negros para uma realidade próxima e com condições dignas.  
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Proclamação da República:  15 de novembro de 1899, Marechal Deodoro da Fonseca, declarou a liberdade 

brasileira ao mandar de volta a família real à Portugal e a finalização da monarquia.  

Ditadura: Após anos de república no Brasil, entre 1964 e 1985 foi instalado o período de ditadura, dominado 

pelos militares. Fora o fim do poder de voto e a democracia, com direitos constitucionais ignorados e grande 

poder de censura.  

 

Diretas já: Em 1989, noventa anos após a proclamação da república, o movimento político buscou a volta da 

democracia através de passeatas e manifestações populares. Nomes como Lula, Fernando Henrique Cardoso 

e Tancredo Neves começam a aparecer para a volta do sistema, até então, atual.  

 

 

Contextualização 

Para o escritor Maquiavel, escritor de um dos livros mais importantes sobre as teorias políticas e o 

pensamento humano,  O Principe, política nada mais é que “a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o 

governo”.  

 

Para Winston Churchill, um dos políticos britânicos mais importantes da história inglesa, " A política é quase 

tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na 

política diversas vezes.” 

 

O filósofo, escritor e iluminista francês, Voltaire, costumava definir a política como “fonte na perversidade e 

não na grandeza do espírito humano.” 

 

O escritor espanhol, Pío Baroja, por fim, em um dos seus livros, discorre sobre a teoria da política e a relação 

humana, como no trecho:  “A diferença entre a moral e a política está no facto de que, para a moral, o homem 

é um fim, enquanto que para a política é um meio. A moral, portanto, nunca pode ser política, e a política que for 

moral deixa de ser política.” 

 

Como vimos acima, a temática de política, principalmente do cenário brasileiro, é extremamente importante 

para entendermos questões sociais e culturais de um país e, assim, para compreendermos algumas 

temáticas de redação do vestibular. Para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre o tema, veja estes 

materiais de conhecimento:  

 

Documentário “O dia que durou 21 anos” (sobre a ditadura militar e a intervenção estadunidense) 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v-HhhdgYOaA  

 

Canal Nostalgia “ 500 anos em 1 hora/ História do Brasil” 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=q7E4XrfGGnE  

 

Artigo:  “Se falássemos um pouco de Política?”  LATOUR, Bruno 

Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/download/2000/1747 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v-HhhdgYOaA
https://www.youtube.com/watch?v=q7E4XrfGGnE
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/download/2000/1747
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Herbert Marcuse 

 

Resumo 

 

Marcuse se preocupava com o desenvolvimento descontrolado da tecnologia, os movimentos repressivos 

das liberdades individuais, e com uma desvalorização da razão em favor da técnica. Em seu livro "O homem 

unidimensional", Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde a burguesia e o 

proletariado, classes responsáveis pelo movimento da história, deixam de ser agentes transformadores da 

sociedade para se tornarem agentes defensores do status quo. Os avanços da técnica solucionaram tantas 

pequenas necessidades, tornaram a vida destes grupos tão confortáveis, que o ímpeto revolucionário desses 

grupos cessou. Ao mesmo tempo, a técnica possibilita um controle social cada vez mais aperfeiçoado, e se 

torna não um instrumento neutro, como se acreditava anteriormente, e sim engrenagem central de um novo 

sistema de dominação. E se o proletariado não é mais "sujeito revolucionário", grupo em oposição à sociedade 

hegemônica, que grupo social o será? De acordo com Marcuse, isso cabe àqueles cuja ascensão não é 

permitida pela sociedade moderna, aos grupos minoritários às margens da sociedade que o bem-estar geral 

não conseguiu (ou não se interessou em) incorporar.[5] 

Marcuse retoma de Hegel duas noções capitais, a ideia de "Razão" e a ideia de "Negatividade". A Razão é a 

faculdade humana que se manifesta no uso completo feito pelo homem de suas possibilidades. Não se pode 

compreender a "possibilidade" longe do conceito de "necessidade". O que necessitamos? A necessidade nos 

dirige a certos objetos cuja falta sentimos. A possibilidade mede o raio de nosso alcance face a tais objetos. Se 

quero um apartamento, mas não tenho dinheiro para comprá-lo, o objeto de minha necessidade é o 

apartamento, e a medida de minha possibilidade é o dinheiro que me falta. É muito fácil compreender como a 

falta de dinheiro representa um bloqueio falso, fictício, à satisfação de meu desejo. Na realidade posso ter o 

apartamento, mas certas convenções sociais, que respeito de modo mais ou menos acrítico, me impedem de 

possuí-lo. Ao mesmo tempo, se me interrogo a respeito da minha necessidade face ao apartamento, essa 

também se dissolve. O apartamento é um símbolo de status social, ou resultado de certas convenções visando 

ao gosto que seriam, em outras condições, muito discutíveis, e que nem sempre me possibilitam morar 

satisfatoriamente. A minha necessidade se revela, portanto, como uma falsa necessidade, assim como o 

bloqueio pela falta de dinheiro das minhas possibilidades era um bloqueio falso. Onde se encontram, então, 

minhas necessidades e minhas possibilidades? Como compreenderemos o que é Razão? Marcuse muito se 

preocupa com este problema ao longo de toda a sua obra, sempre polêmica. 

No livro Ideologia da Sociedade Industrial, Marcuse repete a crítica ao racionalismo da sociedade moderna, 

e tenta ao mesmo tempo esboçar o caminho que poderá nos afastar dele. O caminho será, por um aspecto, a 

contestação da sociedade pelos marginais que a sociedade desprezou ou não conseguiu beneficiar. Será por 

outro aspecto o desenvolvimento extremo da tecnologia, que deverá ter, segundo Marx e Marcuse, efeitos 

revolucionários. Quais são estes efeitos? O problema da sociedade moderna é a invasão da mentalidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse#cite_note-5
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mercantilista e quantificadora a todos os domínios do pensamento. Essa mentalidade se representa 

economicamente pelo valor de troca, ligado de modo íntimo aos processos de alienação do homem. E, segundo 

Marx, com o desenvolvimento extremo da tecnologia "a forma de produção assente no valor de troca 

sucumbirá". A sociedade moderna, sentindo, que sua base a tecnologia - contém seu rompimento, age 

repressivamente para evitar este avanço extremo. Marcuse tinha esperança de que não. 
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Exercícios 

 

1. A violência do princípio “saber é poder” (Francis Bacon), ou seja, a imposição da “técnica social”, da razão 

funcional, instrumental, tecnológica, com o seu afã de disponibilizar tudo, homens e coisas, perpassa 

totalmente a sociedade de nosso tempo, nas análises de Herbert Marcuse (1898-1979). A sociedade se 

torna um sistema funcional auto constituído. É uma nova forma de “ditadura” ou “totalitarismo”. Agora, o 

totalitarismo já não provém deste ou daquele partido ou Estado, não tem cor, é anônimo. Mesmo a 

democracia é apenas uma aparência. Aparentemente, trata-se da “soberania do povo”, mas, em verdade, 

o que está em questão é a regência dos mecanismos estabelecidos pelo sistema. A dominação se tornou 

racional e a racionalidade, dominadora. Ninguém mais governa e todos são dominados. Dessa situação 

histórica surge o Homem unidimensional, título de um livro de Marcuse, de 1964. Assim, o mundo fica 

chato, isto é, plano (e monótono). A dominação ocorre não só por meio da tecnologia, mas como 

tecnologia. Paradoxalmente, a sociedade racional enterra, de vez, a ideia da razão. 

 

Com relação às ideias expostas no texto acima, assinale a opção correta. 

a) Marcuse vê no triunfo da razão instrumental e no surgimento do homem unidimensional a forma 

mais extrema de totalitarismo, que suprime a liberdade e o prazer da vida dos homens. 

b) Marcuse considera o triunfo da razão instrumental como uma conquista da humanidade moderna, 

ou seja, como um processo que traz aos homens a plena satisfação de seus desejos, pois possibilita 

a eles participarem da fruição dos bens de consumo produzidos na civilização tecnológica.  

c) Segundo Marcuse, a civilização tecnológica é a civilização da liberdade.  

d) Na concepção de Marcuse, a forma de totalitarismo mais ameaçadora é a do Estado. 

e) Para Marcuse, a democracia é uma das conquistas fundamentais dos Estados modernos.  

 

 

2. TEXTO 1 

Quanto mais as classes exploradas, o “povo”, sucumbem aos poderes existentes, tanto mais a arte se 

distanciará do “povo”. A arte pode preservar a sua verdade, pode tornar consciente a necessidade de 

mudança, mas apenas quando obedece à sua própria lei contra a lei da realidade. A arte não pode mudar 

o mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres que 

poderiam mudar o mundo. A renúncia à forma estética é abdicação da responsabilidade. Priva a arte da 

verdadeira forma em que pode criar essa outra realidade dentro da realidade estabelecida – o cosmos 

da esperança. A obra de arte só pode obter relevância política como obra autônoma. A forma estética é 

essencial à sua função social. 
MARCUSE, Herbert. A dimensão estética, s/d. Adaptado. 

 

TEXTO 2 

Foi com estranhamento que crítica e público receberam a notícia de que a escritora paulista Patrícia 

Engel Secco, com a ajuda de uma equipe, simplificou obras de Machado de Assis e de José de Alencar 

para facilitar sua leitura. O projeto que alterou partes do conto O Alienista e do romance A Pata da Gazela 

recebeu a aprovação do Ministério da Cultura para captar recursos com a lei de incentivo para imprimir 

e distribuir, gratuitamente, 600 000 exemplares. Os livros apresentam substituição de palavras e 

expressões com registro simplificado, como, por exemplo, a troca de “prendas” por “qualidades” em O 

Alienista. “O público-alvo do projeto é constituído por não leitores, ou leitores novos, jovens e adultos, de 

todos os níveis de escolaridade e faixa de renda”, afirmou Patrícia. Autora de mais de 250 títulos, em sua 
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maioria infantis, ela diz que encontra diariamente pessoas que não leem, mas que poderiam se interessar 

pelo universo de Machado e Alencar se tivessem acesso a uma obra facilitada. 
KUSUMOTO, Meire. “De Machado de Assis a Shakespeare: quando a adaptação diminui obras clássicas”. 

http://veja.abril.com.br, 12.05.2014. Adaptado. 

 

Explique o significado da autonomia da obra de arte para o filósofo Marcuse. Considerando esse conceito 

de autonomia, explique o significado estético do projeto literário de facilitação de algumas obras de 

Machado de Assis e de José de Alencar.  

 

 

3. Uma obra de arte pode denominar-se revolucionária se, em virtude da transformação estética, 

representar, no destino exemplar dos indivíduos, a predominante ausência de liberdade, rompendo assim 

com a realidade social mistificada e petrificada e abrindo os horizontes da libertação. Esta tese implica 

que a literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe trabalhadora ou para a “revolução”. O 

potencial político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação com a práxis 

(ação política) é inexoravelmente indireta e frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de 

arte, mais reduzidos são seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse sentido, pode haver mais 

potencial subversivo na poesia de Baudelaire e Rimbaud que nas peças didáticas de Brecht. 
(Herbert Marcuse. A dimensão estética, s/d.) 

 

Segundo o filósofo, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-se por  

a) apresentar conteúdos ideológicos de caráter conservador da ordem burguesa.  

b) comprometer-se com as necessidades de entretenimento dos consumidores culturais.  

c) estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura política imediata.  

d) subordinar-se aos imperativos políticos e materiais de transformação da sociedade.  

e) contemplar as aspirações políticas das populações economicamente excluídas.  

 

 

4. “A tendência de a maioria da população aceitar e aderir ao impulso da sociedade industrial não a torna 

“menos irracional”. Isso se manifesta quando o interesse “imediato” supera o “interesse real” e a pessoa 

já não sente a “necessidade de modificar seu estilo de vida, de negar o positivo, de recusar”. O que 

caracteriza a sociedade industrial avançada é essencialmente o fato de esta criar certas necessidades, 

expandir a entrega de mercadorias e usar a conquista científica sobre a natureza “para conquistar o 

homem cientificamente”.”  
(MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 17).  

 

A passagem acima, acrescida da leitura e compreensão do texto do autor, permite afirmar:  

a) Na sociedade industrial, o universo tecnológico é incompatível com o universo político. 

b) O ambiente tecnológico aprofunda a distância entre “cultura, política e economia”. 

c) No plano teórico, é impossível fazer com que o aparato produtivo da sociedade seja voltado apenas 

para a satisfação “de necessidades vitais”. 

d) O totalitarismo é incompatível com um sistema econômico “de produção e distribuição”, que 

funciona à base do pluralismo de ideias, partidos políticos, liberdade de imprensa. 

e) O progresso técnico testemunha a “falta de liberdade confortável”. 



 
 

 

 

5 

Filosofia / Sociologia 

 

5. “Em troca dos artigos que enriquecem sua vida, os indivíduos vendem não só seu trabalho, mas também 

seu tempo livre. As pessoas residem em concentrações habitacionais e possuem automóveis 

particulares com os quais já não podem escapar para um mundo diferente. Têm gigantescas geladeiras 

repletas de alimentos congelados. Têm dúzias de jornais e revistas que esposam os mesmos ideais. 

Dispõem de inúmeras opções e inúmeros inventos que são todos da mesma espécie, que as mantêm 

ocupadas e distraem sua atenção do verdadeiro problema, que é a consciência de que poderiam trabalhar 

menos e determinar suas próprias necessidades e satisfações”. 
(Herbert Marcuse, filósofo alemão, 1955.) 

 

Caracterize a noção de liberdade presente no texto de Marcuse, considerando a relação estabelecida pelo 

autor entre liberdade, progresso técnico e sociedade de consumo. 

 

 

6. A maioria das necessidades comuns de descansar, distrair-se, comportar-se, amar e odiar o que os 

outros amam e odeiam pertence a essa categoria de falsas necessidades. Tais necessidades têm um 

conteúdo e uma função determinada por forças externas, sobre as quais o indivíduo não tem controle 

algum. 
MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

 

Segundo Marcuse, um dos pesquisadores da chamada Escola de Frankfurt, tais forças externas são 

resultantes de 

a) aspirações de cunho espiritual. 

b) propósitos solidários de classes. 

c) exposição cibernética crescente. 

d) interesses de ordem socioeconômica. 

e) hegemonia do discurso médico-científico. 

 

 

7. Segundo o sociólogo e filósofo alemão Herbert Marcuse (1898–1979), a sociedade de massas tem o 

consumo como seu ideal de vida, limitando seus horizontes e aspirações à posse de bens materiais, 

como automóveis e eletroeletrônicos. 

 

Podemos afirmar corretamente que a sociedade de massas surgiu 

a) no início do século XX, quando a Segunda Revolução Industrial acelerou o processo de urbanização, 

favorecendo a formação de mercados produtores e consumidores na Europa e nos Estados Unidos. 

b) no século XVII, quando a ascensão do pensamento Iluminista popularizou o acesso aos livros, 

provocando o desenvolvimento da razão e do pensamento crítico das classes populares. 

c) na Idade Moderna, quando, ao retirar Deus do centro das preocupações humanas, o Humanismo 

provocou a valorização do individualismo, enfraquecendo os laços comunitários. 

d) na Grécia antiga, quando o crescimento da população e o surgimento da filosofia forçaram a 

reformulação da legislação e a extensão dos direitos civis para todas as classes sociais. 

e) no final da Idade Média, quando as alterações climáticas provocaram a queda da produção agrícola, 

o êxodo rural e o surgimento da classe operária. 
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8. Os reality shows são hoje para a classe mais abastada e intelectualizada da sociedade o que as novelas 

eram assim que se popularizaram como produto de cultura massificada: sinônimo de mau gosto. Com 

uma maior aceitação das novelas na esfera dos críticos da mídia, o reality show segue agora como 

gênero televisivo mundial, transmitido em horário nobre, e principal símbolo da perda de qualidade do 

conteúdo televisivo na sociedade pós-moderna. Os reality shows personificam as novas formas de 

identificação dos sujeitos nas sociedades pós-modernas. Programas como o BBB são movidos pelas 

engrenagens de uma sociedade exibicionista e consumista, que se mantém vendendo ao mesmo tempo 

a proposta de que cada um pode sair do anonimato e conquistar facilmente fama e dinheiro. 
(Sávia Lorena B. C. de Sousa. O reality show como objeto de reflexão cultural. observatoriodaimprensa.com.br) 

 

Sobre a relação entre os meios de comunicação de massa e o público consumidor, é correto afirmar que: 

a) a qualidade da programação da tv não é condicionada pelas demandas e desejos dos consumidores 

culturais.  

b) o reality show é uma mercadoria cultural relacionada com processos emocionais de seu público.  

c) os critérios estéticos independem do nível de autonomia intelectual dos consumidores.  

d) no caso dos reality shows, a televisão estimula a capacidade de fruição estética do público 

consumidor.  

e) os programadores priorizam aspectos formativos relegando o entretenimento a uma condição 

secundária. 

 

 

9. A razão instrumental – que Adorno, Marcuse e Horkheimer também designaram com a expressão razão 

iluminista – nasce quando 

a) ideologia cientificista dissimula a origem e a finalidade das pesquisas científicas. 

b) o senso comum faz uso da tecnologia e dos objetos técnicos criados pela ciência. 

c) as ciências humanas criam métodos específicos para o estudo de seus objetos, livrando-se das 

explicações mecânicas de causa e efeito. 

d) as ciências humanas, graças ao marxismo, passam a compreender que as mudanças históricas não 

resultam de ações súbitas, mas de lentos processos sociais, econômicos e políticos. 

e) o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a natureza e os 

seres humanos. 

 

 

10. Reunidos na Escola de Frankfurt, filósofos alemães (Adorno, Marcuse, Horkheimer) descreveram a 

racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. A ideia de razão instrumental pressupõe uma: 

a) transformação de uma ciência em ideologia cientificista. 

b) análise neutra e imparcial da natureza e da sociedade. 

c) forma de acesso aos conhecimentos verdadeiros. 

d) ciência transparente e desmistificada. 

e) aplicação de novos saberes e descobertas ao progresso material 
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Gabarito 

  
1. A  

De acordo com o pensamento de Marcuse e com o trecho citada nessa questão observamos que o triunfo 

da razão instrumental é abordado, fundamentalmente, como algo que acaba suprimindo a liberdade 

humana e o prazer na vida dos homens, tornando-se, nessa mesma medida, na forma mais extrema de 

totalitarismo.  Portanto, de acordo com Marcuse a sociedade racional é aquela que, paradoxalmente, 

enterra a ideia de razão.  Por isso, a alternativa correta é a letra (a). 

 

2. Herbert Marcuse, em sua teoria estética, baseia-se nos princípios marxistas, entretanto, faz uma crítica à 

visão ortodoxa desta teoria. Para a teoria estética marxista a obra de arte é um todo que representa a visão 

de mundo de determinadas classes sociais. Assim, a obra de arte possui a função política de criar uma 

consciência, porém esta criação é direcionada, intencional segundo os marxistas ortodoxos. Já para 

Marcuse, a obra de arte possui uma função política em si mesmo, ou seja, ela é uma representação de 

uma visão de mundo que visa comunicar, abrir possibilidades, não necessariamente direcionar a visão 

daqueles que apreciar a obra. Assim, a obra de arte é autônoma por si e não necessita de direcionamento. 

Ela rompe com a consciência dominante por meio da experiência individual. Esta experiência é libertadora 

na medida em que leva o apreciador a sentir e refletir seu significado, comparando o que lhe foi 

proporcionado com sua própria experiência de mundo. 

Quanto ao projeto de facilitação de acesso a obras consagradas de Machado de Assis e José de Alencar, 

a estética de Marcuse se posiciona contra, pois isto serve como forma de direcionamento do sentido 

político da obra de arte. A facilitação ao acesso não produziria uma experiência individual e libertária para 

o apreciador, mas sim uma doutrinação ao modificar a concepção original da obra, impedindo que ela, por 

si própria, desempenhasse sua função estética. Em outras palavras, a adaptação da obra literária, através 

da justificativa de facilitação de acesso, serviria como instrumental de controle e que pode ser utilizado em 

favor de interesses de classes dominantes.  

 

3. C 

O potencial revolucionário de uma obra de arte não se mede por uma imediata abordagem temática sobre 

política. Ela será mais libertária quanto mais for capaz de romper com a cristalizada política mundana. A 

arte deveria transcender os limites do comum ou do real e seria, por isso mesmo, revolucionária. 

 

4. E 

O Progresso técnico é visto por Marcuse a partir de um ponto de vista bastante crítico, que nos faz perceber 

que ele traz consigo o estímulo a formas de vida repetitivas, dentro das quais o consumo é supervalorizado, 

enquanto perdemos a nossa liberdade e o nosso senso crítico.  Apesar disso, a falta de liberdade torna-se 

confortável e a simples obediência aos padrões acaba sendo incorporada por todos, ainda que 

inconscientemente.  Nesse sentido, a alternativa correta é a letra (e), pois afirma que “O progresso técnico 

testemunha a “falta de liberdade confortável”.” 

 

5. Marcuse faz uma breve descrição da vida moderna (especialmente no contexto do pós-guerra, mas vale 

também para a nossa vida contemporânea) para caracterizar a sociedade que daí emerge como baseada 

no consumo. Neste sentido, o progresso técnico funciona como uma mola propulsora desta sociedade, 

retroalimentando-a, criando produtos para suprir novas necessidades. Este mundo, que se apresenta ao 

indivíduo como dado, não lhe proporciona outras escolhas que não aquelas que façam parte da 

engrenagem da sociedade. E aí reside a contradição deste modelo, pois ele se apresenta como produto da 

liberdade dos indivíduos, dando a falsa impressão de que vivemos num mundo no qual temos acesso a 
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todo tipo de opinião e no qual também podemos expressar a nossa, quando na verdade apenas 

reproduzimos e vemos reproduzidos os ideais que sustentam o consumo e a sociedade que se baseia 

nele. Deste modo, a noção de liberdade presente no texto estaria na tomada de consciência pelo indivíduo 

de sua real situação dentro desta sociedade de consumo e, a partir daí sim, ele poderia fazer suas próprias 

escolhas baseadas nas “suas próprias necessidades e satisfações”. Somente assim o indivíduo seria 

capaz de desfrutar plenamente de sua liberdade. 

 
6. D 

Segundo Marcuse, um dos pesquisadores da chamada Escola de Frankfurt, tais forças externas são 

resultantes de interesses de ordem socioeconômica, produzidas ideologicamente pelo sistema capitalista 

para dar vazão a sua lógica de produção infinita e lucro ilimitado. 

 
7. A 

Na sociedade de massa, a maioria da população está envolvida na produção, comercialização e consumo 

de bens e serviços. Esse tipo de sociedade surgiu com a Segunda Revolução Industrial e está intimamente 

relacionada ao processo de urbanização do início do século XX. 

 
8. B 

Quando a autora do texto diz que “os reality shows personificam as novas formas de identificação dos 

sujeitos nas sociedades pós-modernas” e que “programas como o BBB são movidos pelas engrenagens 

de uma sociedade exibicionista e consumista, que se mantém vendendo ao mesmo tempo a proposta de 

que cada um pode sair do anonimato e conquistar facilmente fama e dinheiro”, ela deixa claro que o reality 

show é mais uma mercadoria da Indústria Cultural capaz de controlar e sugerir processos emocionais ao 

seu público. 

 
9. E 

A razão instrumental é baseada no projeto iluminista de conquista e dominação do meio em que se vive 

pela racionalidade. Consiste em uma abordagem hiper-racional, porém, não reflexiva acerca dos meios 

pelos quais se alcança os fins. Trata-se da operacionalização da racionalidade em busca de um 

determinado fim, tornando-se um instrumento de opressão e dominação. 

 
10. A 

O projeto iluminista de emancipação humana é substituído por uma concepção de superioridade do 

conhecimento científico frente a outras formas de racionalidade, dado seu rigor e método. A ideologia 

cientificista e a crença dogmática na superioridade do método científico imunizam a razão de críticas, 

atrofiando a reflexão sobre os meios pelos quais chega a seus fins. 
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