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Reprodução comparada e métodos anticoncepcionais 

 

Resumo 

 

A reprodução é uma característica inerente aos seres vivos, gerando novos indivíduos. Ela pode acontecer de 

várias formas. Ela pode ser classificada em: 

• Reprodução Assexuada: reprodução em que não há troca de material genético 

• Reprodução Sexuada: reprodução em que existe a troca de material genético 

Dentre os fatores que influenciam para cada tipo de reprodução, três são principais: custo, velocidade e a 

variabilidade genética.  

Dentre estes fatores, a reprodução assexuada tem um menor custo e maior velocidade, porém, gera menor 

variabilidade genética. Já a reprodução sexuada possui um alto custo, menor velocidade, porém uma grande 

variabilidade genética. 

 

Dentre os principais tipos de reprodução assexuada, destacam-se: 

• Divisão binária ou Cissiparidade: um célula gera duas de mesmo material genético 

 

• Divisão Múltipla (Esquizogonia ou Esporogonia):  uma célula gera várias outras ao mesmo tempo 
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• Fragmentação ou Laceração: é quando existe um corte no indivíduo. Este fragmento cortado gerará um 

indivíduo de mesmo material genético do indivíduo original 

 

 

• Brotamento: há o crescimento de um broto que depois se separará do indivíduo original e terá o mesmo 

material genético 

 

 

 

• Partenogênese: é uma reprodução que ocorre principalmente em insetos, onde a rainha ovula e gera novos 

zangões (machos). OBS.: As operárias são originadas (fêmeas) através da reprodução sexuada entre a 

rainha e o zangão 
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Reprodução Sexuada em bactérias 

Existem três tipos de reprodução sexuada encontradas em bactérias que irão permitir a variabilidade genética 

delas: 

• Conjugação: ocorre quando duas bactérias acabam trocando seu material genético (plasmídeo) através 

do pili sexual 

 

• Transformação:  é quando uma bactéria consegue incorporar um DNA do meio e passar a expressá-lo. 

 

 

• Transdução: Quando um vírus atua como vetor de transformação genética levando segmentos de DNA de 

uma bactéria para outra 
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Metagênese ou Alternância de Gerações 

É uma reprodução que possui uma geração com a fase sexuada e outra com a fase assexuada. Ela ocorre 

principalmente em vegetais e Cnidários, sendo que a meiose nos vegetais é espórica (gera esporos) e a meiose 

nos animais é gamética (gera gametas). 

 

 

O sistema reprodutor masculino é formado por pênis, testículos, epidídimos, glândulas seminais, próstata, 

glândulas bulbouretrais, ductos deferentes e uretra. 

O sistema reprodutor feminino é composto por vagina, ovários, tubas uterinas, útero, vulva, clitóris, monte do 

púbis, bulbo do vestíbulo e glândulas vestibulares. As mamas também fazem parte do sistema genital da 

mulher. 

As gônadas (ovário e testículo) são responsáveis pela produção dos gametas a partir da meiose, originando 

células haploides (n=23) - óvulo e espermatozóide - cuja união formará o zigoto.  

 

 

Disponível em: http://portal.fmu.br/pos/img/extensao/bn-716.jpg 

 

Os hormônios hipofisários (FSH e LH) são fundamentais para o controle da reprodução, tanto masculina, 

mantendo constante a produção de espermatozóides, quanto feminina, regulando o ciclo menstrual.  

 

O homem, a partir da puberdade, mantém a produção de espermatozóides quase até o final da vida. As 

mulheres, por sua vez, iniciam a maturação do primeiro folículo na puberdade e param de menstruar na 

menopausa. Assim, as mulheres possuem um determinado período fértil durante a vida. 
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Ciclo Menstrual 

 

O hormônio hipofisário FSH inicia o ciclo fazendo o recrutamento de alguns folículos ovarianos. Esses folículos 

em maturação passam a secretar estrogênio que, inicialmente, realiza um feedback negativo na hipófise. No 

entanto, sob altas concentrações, o estrogênio é capaz de estimular a liberação de LH pela hipófise, o que 

marcará a ovulação por volta do 14º dia. O corpo lúteo se forma a partir do que restou da liberação do ovócito 

secundário de dentro do folículo. Ele é responsável pela produção de progesterona e na preparação do corpo 

feminino para uma possível gravidez.  

 

Se não houver fertilização, o corpo lúteo se degenera em corpo albicans, promovendo a queda dos hormônios 

ovarianos. Isso induz a menstruação. 

 

Caso haja a fertilização, com a formação do zigoto, há a produção de HCG, um hormônio que indica ao 

organismo a presença de um embrião, prolongando a vida do corpo lúteo até o desenvolvimento da placenta.  

 

DSTs 

São doenças transmissíveis pela via sexual. Dentre elas, podemos citar: AIDS, Gonorréia, Sífilis, Condiloma 

Genital, Herpes Genital, Hepatite B e C. 
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Métodos contraceptivos 

Tabelinha 

A ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia de um ciclo de 28 dias. Assim, por estimativa, a mulher prevê 

o período em que está fértil, evitando relações sexuais. No entanto, é um método bastante falho pela 

imprevisibilidade das alterações do ciclo. 

 

Coito interrompido 

Significa o ato sexual interrompido no momento da ejaculação. Mostra-se muito falho, pois pode haver 

espermatozoides remanescentes no líquido que lubrifica a uretra ou por atraso da retirada do pênis.  

 

Preservativo (camisinha) 

Único método anticoncepcional que também previne DSTs (doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, 

HPV, sífilis, gonorreia, hepatite B…). Por isso, deve sempre ser associado aos demais métodos. Consiste num 

bloqueio mecânico da passagem dos espermatozóides, que permanecem no interior dessa bolsa de látex.  

 

DIU (dispositivo intrauterino) 

Provoca uma reação inflamatória do endométrio, podendo estar associado a hormônios, dificultando a chegada 

dos espermatozóides às trompas, a fertilização e o transporte do óvulo.  

 

Pílula anticoncepcional 

São compostas por progesterona e estrogênio em níveis normalmente constantes. Isso faz um feedback 

negativo na hipófise, evitando o pico de LH responsável direto pela ovulação. Podem ser contínuos (não 

menstrua a cada ciclo) ou com uma parada de 7 dias ao final de cada ciclo para ocorrer a menstruação. 

 

Pílula do dia seguinte 

É um método de emergência e não deve ser utilizados de rotina. Consiste em uma dose altíssima de 

progesterona, que desregula o ciclo, evitando a ovulação.  
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Exercícios 

 

1. Quando falamos em clones, logo imaginamos processos complexos feitos em laboratório que dão 

origem a organismos iguais ao que os originou. A formação de clones, no entanto, pode ser observada 

em organismos vivos em processos naturais. Esse é o caso: 

a) das abelhas, que produzem clones pelo processo de partenogênese. 

b) dos cnidários, que produzem clones pelo processo de metagênese. 

c) das bactérias, que produzem clones pelo processo de cissiparidade. 

d) dos protozoários, que produzem clones pelo processo de conjugação. 

e) dos seres humanos, que produzem clones por meio da reprodução assexuada. 

 

 

2. Ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam 

fecundação externa. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno 

está correto? 

a) Sim, pois na reprodução sexuada obrigatoriamente devem ocorrer relações sexuais. 

b) Sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. 

c) Não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. 

d) Não, pois, em uma reprodução sexuada, é necessária apenas a combinação do material genético. 

e) Não, pois mesmo que não ocorra transferência de material genético, para haver reprodução sexuada, 

basta apenas que exista um macho e uma fêmea. 

 

 

3. A anticoncepção de emergência, ou "pílula do dia seguinte", é um método que pode evitar a gravidez. O 

Sistema Único de Saúde disponibiliza dois métodos ao usuário, sendo um deles o medicamento que 

possui levonorgestrel, uma progesterona sintética, que é usado até 72 horas após a relação sexual sem 

proteção.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para profissionais de saúde. 2005.  

 

Uma mulher no início da fase lútea e, após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar gravidez 

indesejável, fez uso do medicamento referido no texto. Nessa situação, o medicamento é eficaz, pois 

bloqueia a  

a) maturação do folículo.  

b) liberação do óvulo.  

c) fecundação do oócito.  

d) formação do corpo amarelo.  

e) diferenciação do disco embrionário. 
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4. As bactérias, ao se reproduzirem assexuadamente, originam dois indivíduos do mesmo tamanho e 

geneticamente idênticos. Já alguns levedos, para se reproduzirem, emitem uma pequena expansão na 

superfície da célula, que cresce e posteriormente se destaca, formando um novo indivíduo também 

geneticamente igual. Os dois tipos de reprodução descritos são, respectivamente: 

a) Cissiparidade e conjugação. 

b) Cissiparidade e brotamento. 

c) Fragmentação e gemiparidade. 

d) Conjugação e esporulação. 

e) Conjugação e cissiparidade. 

 

 

5. As fêmeas de dragões de Komodo são heterogaméticas (genótipo ZW) e os machos são homogaméticos 

(genótipo ZZ). Curiosamente, duas fêmeas mantidas isoladas há mais de 2 anos, em diferentes 

zoológicos, botaram ovos dos quais nasceram apenas machos. Estudos evidenciaram que seus 

descendentes são partenogenéticos e seguem o padrão cromossômico citado, possibilitando, inclusive, 

a fecundação de suas próprias progenitoras. Assim, concluiu-se que as fêmeas podem alternar entre a 

reprodução sexuada e assexuada. 
WATTS, P. C., et al. Parthenogenesis in Komodo dragons, Nature, Londres, 444, p.1021-1022, 21 dez. 2006 (Adaptado). 

 

Apesar de a flexibilidade reprodutiva possibilitar aumento da população desses animais, populações 

isoladas apresentarão baixo poder adaptativo em longo prazo, pois haverá: 

a) Perda de variabilidade genética. 

b) Diminuição do número de fêmeas. 

c) Impossibilidade de cruzamentos entre irmãos. 

d) Desaparecimento dos indivíduos hermafroditas. 

e) Redução do número de cromossomos da espécie. 
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6.  

 
 

Na realidade, as minhocas, embora hermafroditas, apresentam fecundação cruzada, o que: 

a) Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois garante maior variabilidade genética, 

possibilitando maior chance de adaptação da população ao ambiente. 

b) Representa uma vantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de não garantir variabilidade 

genética, possibilita grande chance de adaptação da população ao ambiente. 

c) Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois, apesar de garantir maior 

variabilidade genética, não aumenta a chance de adaptação da população ao ambiente. 

d) Representa uma desvantagem em relação à autofecundação, pois não garante variabilidade 

genética, o que leva a uma menor chance de adaptação da população ao ambiente. 

e) Não representa vantagem nem desvantagem em relação à autofecundação, uma vez que os dois 

processos garantem o mesmo grau de variabilidade genética e de adaptação da população ao 

ambiente. 

 

 

7. Técnica reverte menopausa e devolve fertilidade  

Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados 

Unidos.  
(O Globo, 24/09/99) 

  

No procedimento médico-cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios a 

produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes hormônios 

secretados pela hipófise:  

a) estrogênio e progesterona.  

b) estrogênio e hormônio luteinizante.  

c) folículo estimulante e progesterona. 

d) folículo estimulante e hormônio luteinizante. 

  



 
 

 

 

10 

Biologia 
 

8. A precocidade da atividade sexual é mundialmente reconhecida como uma das causas do aumento na 

ocorrência de casos de gravidez não planejada. Entre os métodos de prevenção, os contraceptivos orais 

são considerados bastante eficazes. Em geral, esses contraceptivos consistem de uma mistura de 

derivados sintéticos dos hormônios progesterona e estrógeno. 

 

Com base na literatura sobre reprodução humana e ação hormonal, é correto afirmar que contraceptivos 

orais são eficientes por 

a) impedirem a implantação do óvulo no útero. 

b) impedirem a entrada do espermatozoide no óvulo. 

c) inibirem a secreção do hormônio testosterona, responsável pela lactação. 

d) inibirem a secreção dos hormônios FSH e LH, responsáveis pela ovulação. 

e) impedirem o crescimento da mucosa uterina, necessário à fixação do embrião. 

 

 

9. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio 

encontrava-se num nível muito abaixo do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, 

pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera havia dois anos. A vasectomia consiste no 

seccionamento dos ductos deferentes presentes nos testículos. Diante disso, o pedido do homem 

a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândulas situadas acima dos ductos, 

próximo à próstata. 

b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozóides 

dos testículos para o pênis. 

c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes impede o transporte da testosterona dos 

testículos para o restante do corpo. 

d) tem fundamento, pois a produção da testosterona ocorre nos ductos deferentes e, com seu 

seccionamento, essa produção cessa. 

e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo e dali é transportada pelos ductos 

deferentes para o restante do corpo. 

 
10. O cruzamento de duas espécies da família das Anonáceas, a cherimoia (Annona cherimola) com a fruta-

pinha (Annona squamosa), resultou em uma planta híbrida denominada de atemoia. Recomenda-se que 

o seu plantio seja por meio de enxertia. 

Um dos benefícios dessa forma de plantio é a 

a) ampliação da variabilidade genética. 

b) produção de frutos das duas espécies. 

c) manutenção do genótipo da planta híbrida. 

d) reprodução de clones das plantas parentais. 

e) modificação do genoma decorrente da transgenia. 
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Gabarito 

 

1. C 

Na divisão binária, ou cissiparidade, tem-se a formação de duas células filhas idênticas a célula mãe original. 

Podemos considerar essas células como clones por apresentarem o mesmo material genético. 

 

2. D 

Quando o aluno diz que há fecundação, significa que há o encontro de gametas masculinos e femininos, o 

que caracteriza a reprodução sexuada. A fecundação ocorrer externamente, como no caso dos anfíbios, ou 

internamente, como nos mamíferos por exemplo, não altera este fato de que a reprodução é sexuada. 

 

3. C 

A pílula do dia seguinte vai evitar que haja a fecundação, pois a alta taxa hormonal e sua posterior queda 

fará a mulher menstruar. 

 

4. B 

A cissiparidade é a forma mais comum de reprodução bacteriana, onde de uma célula-mãe são geradas 

duas células-filhas iguais geneticamente. Quando há uma estrutura brotando de um ser vivo e gerando 

outro ser vivo, esta reprodução é chamada de brotamento. 

 

5. A 

A partenogênese como é uma reprodução assexuada não gera variabilidade genética. 

 

6. A 

A fecundação cruzada não permite autofecundação evitando que haja menor variabilidade genética. 

 

7. D 

O FSH e o LH juntos promovem a ovulação na mulher. 

 

8. D 

O estrogênio e a progesterona realizam o feedback negativo. 

 

9. B 

A vasectomia não diminui ou aumenta o nível de testosterona no homem e sim impede o transporte dos 

espermatozoides até o pênis. 

 

10. C 

A enxertia é um tipo de reprodução assexuada que mantém a carga genética, podendo ter alterações 

somente por mutações (processo que gera variabilidade genética, porém ocorre de maneira rara e aleatória). 

Como a atemoia é a planta de interesse, este tipo de plantio manterá as mesmas características genéticas 

nas próximas gerações. 
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Revisão - Genética 

 

Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir. 

(i) ____________ é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. 

(ii) _____________ é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um 

produto gênico. 

(iii) _____________ é a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco gênico. 

(iv) _____________ é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a uma sequência 

codificadora no DNA. 

a) (i) Código genético; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; (iv) Gene. 

b) (i) Genoma; (ii) Gene; (iii) Genótipo; (iv) Código genético. 

c) (i) Código genético; (ii) DNA; (iii) Genótipo; (iv) tRNA. 

d) (i) Genoma; (ii) Código genético; (iii) Homozigoto; (iv) tRNA. 

e) (i) DNA; (ii) RNA; (iii) Genótipo; (iv) Homólogos. 

 

2. Para um determinado caráter, fenótipo é o conjunto de características que o organismo exibe como fruto 

de seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita Lymnaea peregra, ocorre algo diferente. Neste 

animal, há dois tipos de fenótipo da concha (ver figura a seguir), que não são determinados pelo genótipo 

do próprio indivíduo. A prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos 

AA ou Aa tem conchas dextrógiras; já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental 

aa tem conchas levógiras. 

 

Se óvulos de um molusco Aa forem fertilizados por espermatozoides de um molusco aa, as 

probabilidades de ocorrência de indivíduos Aa dextrógiros, Aa levógiros, aa dextrógiros e aa levógiros na 

prole resultante são, respectivamente, 

a) ¼, ¼, ¼ e ¼. 

b) ½, 0, 0 e ½. 

c) ½, 0, ½ e 0. 

d) 1, 0, 0 e 0. 

e) 1, ½, ¼ e 0. 
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3. Estudando para um processo avaliativo, cinco amigos discutiam sobre características genéticas. 

Observe o diálogo vivido entre eles. 

 

Assinale a alternativa que conclui, de forma correta, os argumentos e questionamentos acima. 

a) A característica dominante predomina, se a frequência do alelo na população também for alta. 

b) A característica recessiva ou dominante pode ser mascarada por interações com o ambiente. 

c) O grupo que servia de amostra era muito pequeno para se chegar a alguma conclusão sobre padrões 

de herança. 

d) A característica recessiva ocorre em casamentos consanguíneos, o que poderia mascarar os 

resultados. 

e) O grupo não considerou o sexo que poderia estar influenciando as características. 
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4. De acordo com a pesquisadora Rosana Nogueira Pires da Cunha (2000), não existe uma única causa 

para a miopia. Nesse sentido, a etiologia dessa doença pode ser genética ou ambiental, sendo, segundo 

a autora, três fatores importantes para o seu desenvolvimento: relação entre o esforço visual para perto 

e uma fraca acomodação; predisposição hereditária e relação entre a pressão intraocular e debilidade 

escleral. Quanto à predisposição hereditária, a miopia autossômica recessiva é característica de 

comunidades com alta frequência de consanguinidade, estando também relacionada a alguns casos 

esporádicos. Em três gerações de uma amostra da população chinesa analisada, pesquisadores 

estabeleceram que o desenvolvimento da miopia segue um modelo poligênico e multifatorial, no qual a 

influência genética permanece constante, enquanto a influência ambiental mostra-se aumentada nas 

três últimas gerações. 

(Rosana Nogueira Pires da Cunha, Myopia in children. Arq. Bras. Oftalmol. vol.63, nº3. São Paulo, Junho, 2000). 

 

No caso de miopia autossômica recessiva, a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal 

normal, heterozigoto para essa forma de predisposição hereditária para a miopia é de? 

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

e) 0% 

 

 

5. No heredograma abaixo, os indivíduos II-3 e III-1 são fenilcetonúricos, sendo os demais normais. 

 

Analise as alternativas a seguir e assinale a correta. 

a) O indivíduo III-1 é homozigoto dominante. 

b) Se o indivíduo II-1 casar-se com uma mulher heterozigota para a característica em questão, a 

probabilidade de um descendente vir a ter fenilcetonúria é de 1/4. 

c) No heredograma estão representadas duas gerações. 

d) O indivíduo II-4 é homozigoto dominante e pode produzir apenas um tipo de gameta para essa 

característica. 

e) A probabilidade do casal II-4 – II-5 ter mais um filho de sexo masculino e fenilcetonúricos é de 1/8. 
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6. A Lipodistrofia Generalizada Congênita (Síndrome de Berardinelli-Seip) é uma síndrome hereditária rara 

de causa indeterminada, com transmissão autossômica recessiva. O diagnóstico pode ser feito ao 

nascer ou durante a infância, e o seu portador pode apresentar alterações metabólicas, clínicas e 

laboratoriais que incluem: diminuição ou ausência de tecido adiposo subcutâneo, crescimento acelerado 

com padrão acromegaloide (mãos e pês longos, desenvolvimento somático e esquelético acentuado), 

hipertricose, hiperglicemia, entre outras. É correto afirmar que essa síndrome é um exemplo de: 

a) Epistasia. 

b) Poligenia. 

c) Pleiotropia. 

d) Herança quantitativa. 

e) Epigenia 

 

7. Com o avanço da biotecnologia, é possível utilizar plantas transgênicas para aumentar a produção de 

grãos e de fibras vegetais. Um exemplo é o milho transgênico com atividade inseticida, popularmente 

conhecido como milho Bt. Ele foi transformado com a incorporação de um gene que codifica a produção 

de uma toxina isolada da bactéria Bacillus thuringiensis. Essas plantas representam uma alternativa para 

minimização dos danos causados por pragas, o que reduz o uso de agrotóxicos. 

Considerando o uso dessa tecnologia, assinale a opção correta. 

a) As pragas oriundas da área de refúgio poderão se acasalar com as sobreviventes das áreas 

plantadas com a planta transgênica, possibilitando a perda do efeito desejado. 

b) Os transgênicos são organismos que foram obtidos por meio de cruzamentos entre diferentes 

indivíduos, modificando o seu código genético. 

c) O produto colhido na área de refúgio pode ser comercializado como não-transgênico, apesar da 

ocorrência de polinização cruzada no milho. 

d) As toxinas presentes no milho Bt também pode auxiliar no controle dos percevejos. 

e) As toxinas sintetizadas pelo milho Bt têm atividade seletiva, que atua apenas nas espécies-alvo. 

 
 

8. 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. 
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9. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal também com sangue tipo AB. 

O casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com 

tipo sanguíneo AB, sabendo-se que a mãe é normal heterozigótica para albinismo? 

a) 1/8. 

b) 1/4. 

c) 1/2. 

d) 1/12. 

e) 1/3. 

 

 

10. Um homem de genótipo AaBb em arranjo cis teve um filho com uma mulher duplo-homozigótica 

dominante para estes genes autossômicos. O gene A está distante 8 unidades de recombinação (UR) de 

B. Há menor probabilidade de o genótipo dessa criança ser 

a) AaBB ou AaBb. 

b) AABB ou AABb. 

c) AABB ou AaBB. 

d) AABb ou AaBb. 

e) AABb ou AaBB. 
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Gabarito 

 

1. B 

O genoma é o conjunto de todas as informações genéticas, sendo o gene o trecho deste material. Os 

alelos em um locus forma um genótipo e a codificação gênica é feita a partir do código genético. 

 

2. C 

Como o óvulo veio de um parental Aa, nenhum filhote terá concha levógira. No cruzamento Aa x aa temos 

½ indivíduos Aa e ½ indivíduos aa, sendo que ambos serão dextrógira. 

 

3. A 

Apesar do alelo dominante se manifestar em sobreposição ao alelo recessivo, a característica dominante 

apenas será abundante na população de o alelo dominante for frequente. 

 

4. A 

25%, ou ¼, tendo em vista que é um cruzamento entre indivíduos Aa x Aa em busca de uma criança aa, ou 

seja, duplo-recessiva. A chance do cruzamento Aa x Aa resultar em aa é de 25%, ou ¼. 

 

5. E 

O casal II – 4 x II – 5 consiste em um casal heterozigoto, tendo em vista que é um cruzamento-chave. Sendo 

assim, a chance de ter outro filho recessivo (fenilcetonúrico) é de ¼. Considerando que ele deve também 

ser do sexo masculino (chance de ½), o resultado é 1/8.  

 

6. C 

Quando várias características são determinadas por um único par de alelos, trata-se de um caso de 

pleiotropia. 

 

7. E 

Na transgenia, insere-se um gene de interesse em uma espécie diferente, no caso, houve incorporação do 

gene de uma bactéria em um vegetal. Este gene será expressado pelo milho, através da produção de 

proteínas determinada por eles, sendo que estas toxinas produzidas terão ação específica contra as pragas 

do milharal. 

 

8. 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. 

 

9. A 

O homem é IAIB aa, a mulher é IAIB Aa. A chance de nascer uma criança albina é ½, a chance de nascer 

uma criança IAIB é 1/2, e a chance de nascer um menino é ½, logo, 1/8.  

 

10. E 

Os gametas parentais serão AB na mulher e AB ou ab no homem. Como há uma chance de 8% dos 

gametas serem recombinantes (distância de 8 UR), teremos 4% de chance do gameta masculino ser Ab e 
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4% de chance dele ser aB. O genótipo com menor proporção será esse formado com os gametas 

recombinantes: AABb e AaBB. 
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Morfologia vegetal 

 

Resumo 

 

A maioria dos vegetais possuem o corpo dividido em duas partes. Uma parte, geralmente fica para fora da 

terra e, a outra, para dentro. A parte que fica debaixo do solo tem como principal componente a raíz; já a parte 

externa, fazem parte o caule, a folha, as flores e os frutos. As duas partes dependem uma da outra: enquanto 

a raíz é responsável por absorver água e compostos do solo, as demais estruturas realizam o transporte e 

distribuição de substâncias e fotossíntese. 

 

Raiz 

• Originada, na maioria das vezes, pela radícula do embrião 

• Função de fixação da planta  

• A partir dela nascem seus ramos secundários (raízes adventícias) 

• Podem ser aéreas ou submersas (aquática ou terrestre) 

• Sistema radicular: 

-Fasciculado: não apresentam raiz principal e seus ramos são parecidos em tamanho e aparência 
-Pivotante: presença de raiz principal 

• Coifa : camada de células que protege o meristema 

• Meristema: tecido em que as células se multiplicam muito, através de sucessivas mitoses – origem dos 
tecidos da planta, conforme ela vai crescendo 

• Zona de distenção: local em que as células originadas no meristema se desenvolvem 

• Zona pilífira: proteção citoplasmática e pelos absorventes  (absorção de água e sais minerais) 

• Ramos secundários 
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Caule 

• Condução de seiva 

• Suporte da planta 

• Variados tipos: 

• -aéreos, subterrâneos, cladódio (plantas desérticas) 
 

                           
Folha 

• Expansão do caule 

• Superfície lisa, cerosa ou coberto de pelos 

• Responsáveis pela fotossíntese 

• As folhas completas possuem limbo, bainha, pecíolo e estípulas 

 

                                       

Flor 

• Responsável pela reprodução das angiospermas 

• Formadas pelo: 
-Pedúnculo: parte que fica presa ao caule, é a haste da flor 
-Receptáculo: elementos florais- folhas modificadas 

• Uma flor completa possui: 
-Cálice: conjunto de sépalas 
-Corola: conjunto de pétalas 
-Andorceu: sistema reprodutivo masculino, formado pelos estames, que são a antera e o filete 
-Gineceu: sistema reprodutivo feminino, formado pelo pistilo, que são o estigma, estilete e ovário 
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Fruto 

• Resultado do desenvolvimento do ovário sob influência dos hormônios vegetais 

• Possui: 
-Pericarpo: originado pelo ovário, possui 3 camadas- epicarpo (externo), mesocarpo e endocarpo 
(interno) 
-Semente 

• A principal função dos frutos é proteger a semente 

• Classificação: 
-Composição: simples ou composto 
-Abertura: deiscentes ou indeiscentes 
-Tipo: carnoso ou seco 

• Fruto verdadeiro: originado do ovário da flor 

• Pseudofruto: originado de outras partes da flor (não do ovário) 

• Infrutescência: fecundação de várias flores, formam-se vários frutos a partir do desenvolvimento do 
ovário de cada uma destas flores. Exemplo: abacaxi. 
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Semente 

• É o óvulo desenvolvido após a fecundação 

• Formado pelo embrião, endosperma e casca 

• Endosperma: função de reserva de nutrição 

• Casca: proteção 

• Embrião: principal componente 
 

   

 

Obs.: Em alguns frutos ocorre o desenvolvimento do ovário sem que exista fecundação. Nesse casos, o fruto 

formado não possui sementes e é denominado fruto partenocárpico. O desenvolvimento do ovário ocorre pela 

ação dos hormônios vegetais auxina e giberilina. Exemplo: Banana 
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Exercícios 

 

1. Dona Patrícia comprou um frasco com 100 gramas de alho triturado desidratado, sem sal ou qualquer 

conservante. A embalagem informava que o produto correspondia a 1 quilograma de alho fresco. 

 

É correto afirmar que, em um quilograma de alho fresco, 100 gramas correspondem, principalmente,  

a) aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem à água retida 

pela planta.  

b) à matéria orgânica sintetizada nas folhas e 900 gramas correspondem à água obtida do solo 

através das raízes.  

c) à água obtida do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem ao carbono retirado do ar 

atmosférico e aos nutrientes minerais retirados do solo.  

d) à matéria orgânica da parte comestível da planta e 900 gramas correspondem à matéria orgânica 

das folhas e raízes.  

e) aos nutrientes minerais obtidos do solo pelas raízes e 900 gramas correspondem à água retirada 

do solo e ao carbono retirado do ar atmosférico.  

  

 

2. As plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos de diferentes tecidos, e esses 

tecidos apresentam diferentes funções: revestimento; assimilação e reserva; sustentação; condução. 

Os tecidos que desempenham essas funções são, respectivamente:  

a) epiderme, parênquima, floema, esclerênquima.  

b) colênquima, epiderme, xilema, parênquima.  

c) epiderme, esclerênquima, xilema, parênquima.  

d) epiderme, parênquima, esclerênquima, floema.  

e) parênquima, colênquima, floema, esclerênquima. 
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3. Relacione as estruturas vegetais com as suas funções específicas e, a seguir, assinale a alternativa 

correta. 

Estrutura  

I. Vasos liberianos  

II. Tecido lacunoso  

III. Colênquima  

IV. Células especializadas da epiderme  

V. Fibras esclerenquimáticas  

Função 

a) Transporte de água e sais minerais  

b) Circulação de ar e fotossíntese  

c) Eliminação de água sob a forma líquida  

d) Aumento da superfície de absorção da água e sais minerais  

e) Sustentação e flexibilidade  
 

a) I-a, II-b, III-c.  

b) I-b, II-d, IV-a.  

c) III-e, IV-b, V-a.  

d) II-b, III-e, IV-d.  

e) II-e, III-a, IV-e. 
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4. Leia o poema. 
 
Vozes da morte 

Agora, sim! Vamos morrer, reunidos, 

Tamarindo de minha desventura, 

Tu, com o envelhecimento da nervura, 

Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 

Ah! Esta noite é a noite dos Vencidos! 

E a podridão, meu velho! E essa futura 

Ultrafatalidade de ossatura, 

A que nos acharemos reduzidos! 

Não morrerão, porém, tuas sementes! 

E assim, para o Futuro, em diferentes 

Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, 

Na multiplicidade dos teus ramos, 

Pelo muito que em vida nos amamos, 

Depois da morte, inda teremos filhos! 

Augusto dos Anjos, 1884-1914. 

 

Ao falar da morte, Augusto dos Anjos usa em seu poema termos referentes à botânica; assim, as 

palavras destacadas no poema podem ser relacionadas, respectivamente, com os seguintes tecidos 

vegetais: 

 

NERVURA 
OSSATURA SEMENTES 

a Líber Colênquima Meristema primário 

b Súber Colênquima Embrião 

c Lenho Esclerênquima Súber 

d Epiderme Esclerênquima Endosperma 

e Parênquima aerífero 
Endoderme com estrias de 

Caspary 
Periciclo 
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5. Responder esta questão relacionando a estrutura, tecido ou organela vegetal da coluna I com as 
funções da coluna II. 
 
Coluna I 

(1) Estômato 

(2) Xilema 

(3) Cloroplasto 

(4) Floema 

 

Coluna II 

(  ) Transporte de água 

(  ) Realização da fotossíntese 

(  ) Trocas gasosas 

(  ) Transporte de carboidratos 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) 1 – 3 – 4 – 2. 

b) 2 – 1 – 3 – 4. 

c) 2 – 3 – 1 – 4. 

d) 4 – 1 – 3 – 2. 

e) 4 – 3 – 1 – 2. 

 

 

6. Considere uma refeição onde estão incluídos arroz branco, feijão, batata inglesa, alface e pimentão. 

Assinale a alternativa que representa a parte comestível dos vegetais citados, na ordem em que foram 

apresentados. 

a) Endosperma da semente, semente, raiz, folha e fruto. 

b) Endosperma da semente, semente, caule, folha e fruto. 

c) Semente, endosperma da semente, caule, folha e fruto. 

d) Fruto, semente, raiz, folha e endosperma da semente. 

e) Semente, fruto, caule, folha, e fruto. 

 

 

7. Ao se fazer uma correlação funcional entre as estruturas vegetais e animais, é correto afirmar que a 
seiva, o esclerênquima e o xilema equivalem, nos animais, respectivamente, a:  

a) sangue, glândula e ossos.  

b) sangue, ossos e vasos sanguíneos.  

c) vasos sanguíneos, glândulas e sangue.  

d) vasos sanguíneos, sangue e ossos.  

e) sangue, vasos sanguíneos e glândulas 
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8. Na cantina do colégio, durante o almoço, foram servidos 10 tipos de alimentos e bebidas: 1 

- arroz, 2 - feijão,3 - bife, 4 - salada de alface, 5 - salada de tomate, 6 - purê de batata, 7 - sopa de ervilha, 

8 - suco de pêssego,9 - pudim de leite e 10 - chá de hortelã.  

a) Na preparação de quais alimentos acima foram utilizados frutos ou sementes? 

b) Dentre os frutos carnosos utilizados na preparação dos alimentos, um é classificado como drupa 
e outro como baga. Quais são eles? Que característica morfológica diferencia os dois tipos de 
frutos? 

c) Indique o prato preparado à base de uma estrutura caulinar. Explique por que essa estrutura pode 
ser assim denominada. 

 

 

9. Esforços de cientistas criaram a primeira rosa do mundo com pigmento para cor azul. 
Anteriormente, rosas de coloração azul já eram produzidas através de cruzamento, mas não eram 
consideradas azuis verdadeiras. Segundo o jornal The Japan Times on line, de 1º-.07.2004, a técnica 
recentemente utilizada consistiu no seguinte: o gene da enzima que produz o pigmento azul, delfinidina, 
foi extraído do amor-perfeito e ativado nas rosas. 

a) Como se chamam as estruturas mais vistosas e atraentes destas flores, que passaram a ter cor 
azul? Qual o significado biológico do fato de certas plantas apresentarem flores com cores tão 
vistosas? 

b) Qual é a relação entre esta técnica recente para a produção de flores azuis e aquela empregada 
para a produção de alimentos transgênicos? 

 
 

10. Dependendo das condições do solo, os vegetais podem destinar a maior parte dos nutrientes obtidos 

para o crescimento de seus brotos e folhas ou para o desenvolvimento de suas raízes. A figura a seguir 

mostra duas plantas (A e B) da mesma espécie, que possuem a mesma massa e que foram cultivadas 

em dois ambientes com diferentes disponibilidades de nutrientes. 

 

Identifique qual das plantas se desenvolveu no solo com menor disponibilidade de nutrientes. 

Justifique sua resposta. 
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Gabarito 

 

1. B  

Os “dentes” de alho são folhas modificadas, e boa parte de seu peso é composto por água. O resto é 

matéria orgânica sintetizada nestas folhas modificadas. 

 

2. D  

A epiderme é um tecido de revestimento, o parênquima clorofiliano pode servir como assimilação 

enquanto outros parênquimas podem armazenar substâncias, o esclerênquima é um tecido duro de 

sustentação e o floema tem função de condução de seiva elaborada.  

 

3. D  

O parênquima lacunoso tem função fotossintética e de circulação de ar, o colênquima traz sustentação e 

flexibilidade como tecido de sustentação e células especializadas da epiderme podem auxiliar na 

absorção de água e sais minerais nas raízes.  

 

4. A 

As nervuras seriam vasos condutores, como é o exemplo do líber, ou floema. A ossatura seria a 

sustentação, que pode ser dada pelo colênquima. Nas sementes, pode-se observar o tecido 

meristemático primário nos cotilédones, responsável pelo crescimento.  

 

5. C  

O xilema transporta água e sais minerais pelo corpo do vegetal, a fotossíntese é realizada pelo cloroplasto, 

as trocas gasosas ocorrem no estômato, o floema transporta seiva elaborada, rica em açúcar.  

 

6. B  

Do arroz, come-se a semente, do feijão come-se o endosperma da semente (a casca não é digerida), a 

batata inglesa é um caule, da alface comem-se suas folhas e o pimentão é um tipo de fruto, evidenciado 

por suas sementes.  

 

7. B  

Seiva é como se fosse sangue, esclerênquima (sustentação) é como se fosse o esqueleto, e o xilema, 

vaso condutor, é como se fosse um vaso sanguíneo, com função de condução. 

 

8.  

a) Frutos: Tomate e pêssego. Sementes: arroz, feijão, ervilha. 

b) Drupa: pêssego. Baga: tomate. NA drupa, normalmente, há apenas uma semente, com endocarpo 

rígido aderido a semente. Na baga, a camada interna da parede do fruto tem consistência carnosa.  

c) Purê de batatas. A batata é um caule rico em amido, por possuir gemas laterais.  
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9.  

a) Pétalas. As cores vistosas podem atrair potenciais polinizadores que se guiem primariamente pela 

visão, como é o caso de alguns insetos e das aves. 

b) Ocorreu a extração do gene da enzima que produz a delfinidina do amor-perfeito e sua implementação 

na rosa, ou seja, implementação de um gene de uma espécie em outra. A transgenia consiste na 

extração do gene de desejo de uma espécie e sua inserção no genoma de outra espécie, em busca 

de características desejadas.  

 

10. A planta A, devido a suas raízes muito desenvolvidas, para máxima captação possível de nutrientes no 

solo.  
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Habermas e o direito 

 

Resumo 

 

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de junho de 1929) é um grande filósofo e sociólogo alemão,  

participante da tradição da teoria crítica e do pragmatismo e também da famosa Escola de Frankfurt, tendo 

sido assistente de Theodor Adorno. Assim, ele é considerado como um integrante da “segunda geração da 

Escola de Frankfurt” e  suas investigações sobre a democracia são muito importantes, principalmente através 

de sua teoria sobre o agir comunicativo e sobre a esfera pública. Habermas teve uma formação marxista e, 

no entanto, adaptou essas ideias ao capitalismo próprio das sociedades contemporâneas industriais.   
No contexto do século XX, vemos surgir uma nova maneira de se relacionar com as questões éticas 

e morais.  Nesse sentido, a noção de sujeito e, mais propriamente, a noção de consciência, dá lugar a uma 

investigação sobre a linguagem.  Em linhas gerais, esses questionamentos sobre a linguagem derivam da 

filosofia analítica, de pensadores como Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951) e Richard Rorty (1931 - 

2007).  Portanto, estamos em um contexto de crítica da razão, tal como entendida na modernidade, e de 

aprofundamento do estudo sobre a linguagem.  Veremos agora como Habermas fundamenta a sua ética do 

discurso, aspecto central de toda a sua investigação filosófica. 
O conceito de razão é importante para a fundamentação da ética do discurso em Habermas, mas não 

a razão tal como entendida por Immanuel Kant - não uma razão reflexiva, reduzida ao sujeito - mas sim uma 

razão dialógica, uma razão comunicativa, ou seja, uma noção ampliada de razão.  Trata-se, portanto, de uma 

ética não fundamentada pela subjetividade (ética kantiana), mas uma ética fundamentada na inter-

subjetividade, no diálogo, na própria interação dos indivíduos que compõem um grupo. 
Assim, há uma distinção proposta por Habermas entre, por um lado, a razão instrumental e, por outro,  

a razão comunicativa.  Podemos citar como exemplo de utilização da razão instrumental a própria 

manipulação indiscriminada dos recursos naturais, o que gera enormes consequências do ponto de vista 

global, como o aquecimento global.  Como podemos ver, o uso da razão instrumental é sempre guiado por 

interesses particulares.   
Já a razão comunicativa, leva em consideração o consenso entre os indivíduos, a possibilidade de se 

posicionarem de maneira crítica a respeito das normas a serem ou não adotadas pelo grupo.  Assim, as 

normas não seriam derivadas de uma razão abstrata e universal, mas sim de um consenso a que chegariam 

os indivíduos, numa situação de co-responsabilidade.  Nesse sentido, do ponto de vista ético, não se pode 

abandonar, segundo Habermas, a ideia do homem como um ser relacional e que, portanto, tem a necessidade 

da comunicação.  Trata-se de uma concepção ética muito importante na medida em que abre caminho para 

o diálogo, para a tolerância, para o consenso, no âmbito das sociedades contemporâneas. 
O agir comunicativo, com efeito, baseia-se no entendimento entre indivíduos racionais que buscam 

convencer uns aos outros sobre a validade das normas, até que elas possam ser aceitas por todos a partir do 

consenso.  Para que isso funcione da maneira adequada, todos os argumentos relevantes, dentro de uma 

“situação ideal de fala”, serão levados em consideração na discussão de uma determinada questão, o que 

levará a soluções mais democráticas, a uma abertura maior ao diálogo e ao reconhecimento das diferenças 

inter-subjetivas existentes no interior de uma sociedade.    
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Exercícios 

 

1. De acordo com a ética do discurso, os argumentos apresentados a fim de validar as normas 
 
[...] têm força de convencer os participantes de um discurso a reconhecerem uma pretensão de 
validade, tanto para a pretensão de verdade quanto para a pretensão de retidão. [...] Ele [Habermas] 
defende a tese de que as normas éticas são passíveis de fundamentação num sentido análogo ao da 
verdade. 

(BORGES, M. de L.; DALL’AGNOL, D.; DUTRA, D. V. Ética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 105.) 

 
Assim, é correto afirmar que a ética do discurso defende uma abordagem cognitivista da ética. 

(HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução Guido Antonio de Almeida. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileira, 1989. p. 62 e 78.) 

 
Sobre o cognitivismo da ética do discurso, é correto afirmar: 

a) A ética do discurso procura dar continuidade à abordagem cognitivista já presente em Kant. 

b) A abordagem cognitivista da ética do discurso assume a impossibilidade de validação das normas 
morais. 

c) A abordagem cognitivista da ética do discurso se apoia no conhecimento da utilidade das ações 

tal como pretendia Jeremy Bentham. 

d) A abordagem cognitivista da ética do discurso procura dar continuidade às teses aristotélicas 
sobre a retórica. 

e) A ética do discurso, ao abordar a ética de um ponto de vista cognitivista, segue as teorias 
emotivistas e decisionistas. 

 
 

2. A Escola de Frankfurt definiu a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. Para Adorno,  
Marcuse e Horkheimer, a razão instrumental caracteriza-se pela produção de um conhecimento cujo 
objetivo é dominar e controlar a natureza e os seres humanos. Assinale o que for incorreto. 

a) A razão instrumental expressa uma ideologia cientificista, pois acredita que é neutra, e identifica 
as ciências apenas com os resultados de suas aplicações. 

b) Na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência deixa de ser uma forma de acesso aos 

conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, de poder e de 
exploração. 

c) A ideologia do progresso no modo de produção capitalista fundamenta-se na razão instrumental 
por acreditar que essa promove o avanço tecnológico que permite a racionalização da produção. 

d) Para Marx, o capitalismo, ao transformar o trabalho em mercadoria, torna o homem um mero 
instrumento e aliena-o social e culturalmente. 

e) Marx defendeu a razão instrumental por ser mais eficiente que a práxis para realizar a revolução 

socialista. 
 
  



 
 

 

 

3 

Filosofia / Sociologia 

 

3. A proposta ética de Habermas não comporta conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento,  
fundamentado na racionalidade comunicativa, de resolução de pretensões normativas de validade. 

(OUTRA, O. J. V. Razão e consenso em Habermas. A teoria discursiva da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia.  
Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 158.) 

  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a obra de Habermas, é correto afirmar que, na Ética do 
Discurso,  

a) o processo de justificação das normas morais e o procedimento de deliberação das pretensões de 
validade de correção normativa são falíveis. 

b)  o formalismo da ética habermasiana é idêntico ao formalismo presente nas éticas de Kant e 

Bentham, pois desconsidera o que resulta concretamente das normas morais. 

c) o modelo monológico da ética kantiana é reformulado na perspectiva de uma comunidade 
discursiva na qual participantes analisam as pretensões de validade tendo como critério a força do 
melhor argumento. 

d) o puro respeito à lei é considerado por Habermas como o critério fundamental para conferir 
moralidade à ação, restando excluídos do debate da ética discursiva os desejos e as necessidades 
manifestados pelos indivíduos. 

e) o princípio "U" possibilita que sejam acatadas normas que não estejam sintonizadas com uma 

vontade universal, coadunando, dessa forma, particularismo e universalismo ético. 
 
 

4. A ação política pressupõe a possibilidade de decidir, através da palavra, sobre o bem comum. Esta 
acepção do termo "política", somente válida enquanto ideal aceito, guarda uma estreita relação com a 
concepção de política defendida por Habermas. Em particular, com o modelo normativo de democracia 
que este desenvolveu no início dos anos de 1990 e que inclui um procedimento ideal de deliberação e 
tomada de decisões: a chamada política deliberativa. 

(VELASCO ARROYO, J. C. Para leer a Habermas. Madrid: Alianza, 2003, p. 93.) 

 
Sobre o pensamento de Habermas, é correto afirmar que, no modelo da democracia deliberativa, a 
noção de cidadania enfatiza 

a) os direitos e as liberdades metafísicas. 

b) as liberdades individuais e a heteronomia. 

c) os direitos objetivos e o cerceamento da sociedade civil. 

d) os direitos subjetivo e as liberdades cidadãs. 

e) os direitos naturais originários e a submissão à autoridade. 
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5. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 
do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 
prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 
racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 
solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 
instrumental [...]. 

(HERMANN, N. "O pensamento de Habermas". In: Filosofia, Sociedade e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-
123.) 

  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Teoria Crítica de Adorno e Horkheimer e sobre o 
pensamento de Jürgen Habermas, é correto afirmar que a racionalidade instrumental constitui 

I. um conhecimento que se processa a partir das condições específicas da objetividade empírica do 
fato em si. 

II. o processo de entendimento entre os sujeitos acerca do uso racional dos instrumentos técnicos 
para o controle da natureza. 

III. uma forma de uso amplo da razão, que torna o homem livre para compreender a si mesmo a partir 
do domínio do conhecimento científico. 

IV. um saber orientado para a dominação e o controle técnico sobre a natureza e sobre o próprio ser 
humano. 

 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 I, lI e IV são corretas. 

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

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

6. O debate nascido nos anos 80 sobre a crise da modernidade tem como pano de fundo a consciência 
do esgotamento da razão, no que se refere a sua incapacidade de encontrar perspectivas para o 
prometido progresso humano. O pensamento de Habermas situa-se no contexto dessa crítica. A 
racionalidade ocidental, desde Descartes, pretendeu a autonomia da razão, baseada no sujeito que 
solitariamente representa o mundo. [...] A racionalidade prevalente na modernidade é a 
instrumental [...]. 

(HERMANN, N. "O pensamento de Habermas". In: Filosofia, Sociedade e Educação. Ano I, n. I. Marília: UNESP, 1997. p. 122-
123.) 

 
Sobre a crítica frankfurtiana à concepção positivista de ciência e técnica, é correto afirmar que a 
racionalidade técnica 
I. dissocia meios e fins e redunda na adoração fetichista de seus próprios meios. 

II. constitui um saber instrumental cujo critério de verdade é o seu valor operativo na dominação do 
homem e da natureza. 

III. aprimora a ação do ser humano sobre a natureza e resgata o sentido da destinação humana.  

IV. incorpora a reflexão sobre o significado e sobre os fins da ciência no contexto social. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

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

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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7. Observe a tira e leia o texto a seguir: 
 

 
(ITURRUSGARAI, A. Mundo Monstro. Folha de S. Paulo. Ilustrada E 9, quinta-feira, 3 set. 2009.) 

 

O ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar imparcialmente as questões práticas, é 

seguramente interpretado de diferentes maneiras. Mas ele não está livre e arbitrariamente à nossa 

disposição, já que releva a forma comunicativa do discurso racional. Impõe-se intuitivamente a todos 

os que estejam abertos a esta forma reflexiva da ação orientada para a comunicação. 

(HABERMAS, J. Comentários à Ética do Discurso. Tradução de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1999. p. 101-102.) 

 
Com base na tira e no texto, é correto afirmar que a ética do discurso de Habermas  

a) baseia-se em argumentos de autoridade prescritos universalmente e assegurados, sobretudo, pelo 

lastro tradicional dos valores partilhados no mundo da vida. 

b) pauta-se em argumentos de utilidade, os quais impõem o dever de proporcionar, enquanto 
benefício, o maior bem ou a maior felicidade aos envolvidos. 

c) funda-se em argumentos racionais sob condições simétricas de interação, amparados em 
pretensões de validade, tais como verdade, sinceridade e correção. 

d)  constrói-se no uso de argumentos que visam o aconselhamento e a prudência, salientando a 

necessidade de ações retas do ponto de vista do caráter e da virtude. 

e) realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em 
sua biografia quanto à compreensão do que é certo ou errado. 
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8. Leia o seguinte texto de Habermas: 
 
A democracia se adapta a essa formação moderna do Estado territorial, nacional e social, equipado 
com uma administração efetiva. Isto porque um ente coletivo tem necessidade de se integrar, política 
e culturalmente, além de ser suficientemente autônomo do ponto de vista espacial, social econômico 
e militar.[...] Em decorrência da imigração e da segmentação cultural, as tendências subsumidas no 
termo “globalização” ameaçam a composição, mais ou menos homogênea, da população em seu 
âmago, ou seja, o fundamento pré-político da integração dos cidadãos. No entanto, convém salientar 
outro fato mais marcante ainda: o Estado, cada vez mais emaranhado nas interdependências da 
economia e da sociedade mundial, perde, não somente em termos de autonomia e de competência 
para a ação, mas também em termos de substância democrática. 

(HABERMAS, J. Era das Transições. Tradução e Introdução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003, p. 106.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre democracia em Habermas, considere as afirmativas a 
seguir: 

I. A ampliação da economia além das fronteiras dos Estados nacionais revela a integração 
democrática dos países e, consequentemente, o fortalecimento da cidadania mundial. 

II.  A democracia se amplia à medida que a economia e a imigração se deslocam além das fronteiras 
dos Estados nacionais, produzindo um intercâmbio social e cultural do ponto de vista global. 

III. A democracia circunscrita ao âmbito nacional goza de autonomia em segmentos significativos 
como a economia, a política e a cultura, porém, quando o Estado entra na fase da constelação pós-
nacional, sofre uma redução no exercício democrático. 

IV. Do ponto de vista democrático, os Estados nacionais sofrem restrição em seu fundamento de 
integração social em decorrência do aumento da imigração, da segmentação cultural e, sobretudo,  
da ampliação da economia no plano global. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

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

9. A utilização de organismos geneticamente modificados, já presente em alimentos como soja e milho,  
remete para a questão dos limites éticos da pesquisa. 
Tendo presente a obra de Jürgen Habermas, é correto afirmar. 

a) O debate sobre as consequências éticas da ciência, especialmente da biotecnologia, deve ocorrer 
a posteriori para não atrapalhar um possível progresso resultante das novas descobertas 
científicas. 

b) A pesquisa com seres humanos, sobretudo quando envolve a possibilidade futura de intervenções 

terapêuticas e de aperfeiçoamento, requer que se faça uma clara distinção entre eugenia positiva 
e negativa. 

c) Para que a ciência progrida e as pesquisas avancem na direção de novas descobertas, a ciência 
necessita estar sintonizada com o princípio da neutralidade científica. 

d) Diante da inserção dos laboratórios de pesquisa na lógica de mercado, caso seja possível alterar 
geneticamente características dos bebês, caberá aos pais estabelecer limites éticos para as 
possibilidades oferecidas. 

e) O ritmo lento da produção legislativa frente à rapidez das novas descobertas científicas torna sem 

sentido estabelecer limites ético-normativos para questões que envolvem a ciência. 
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10. “Adorno e Horkheimer (os primeiros, na década de 1940, a utilizar a expressão ‘indústria cultural’ tal 
como hoje a entendemos) acreditam que esta indústria desempenha as mesmas funções de um Estado 
fascista (...) na medida em que o individuo é levado a não meditar sobre si mesmo e sobre a totalidade 
do meio social circundante, transformando-se em mero joguete e em simples produto alimentador do 
sistema que o envolve.” 

(COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural, São Paulo, Editora Brasiliense, 1987, p. 33. Texto adaptado) 
  

Adorno e Horkeimer consideram que a indústria cultural e o Estado fascista têm funções similares, pois 
em ambos ocorre 

a)  um processo de democratização da cultura ao colocá-la ao alcance das massas, o que possibilita 
sua conscientização. 

b) o desenvolvimento da capacidade do sujeito de julgar o valor das obras artísticas e bens culturais ,  

assim como de conviver em harmonia com seus semelhantes. 

c) o aprimoramento do gosto estético por meio da indústria do entretenimento, em detrimento da 
capacidade de reflexão. 

d) um processo de alienação do homem, que leva o indivíduo a perder ou a não formar uma imagem 
de si e da sociedade em que vive. 

e) o aprimoramento da formação cultural do indivíduo e a melhoria do seu convívio social pela 

inculcação de valores, de atitudes conformistas e pela eliminação do debate, na medida em que 
este produz divergências no âmbito da sociedade. 
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Gabarito 

 

1.  A 

A correta. Tal como pretendia Kant com a racionalidade e a intencionalidade, ou seja, que a razão 

emancipasse os indivíduos, Habermas defende a teoria da ação comunicativa, uma comunicação 

emancipadora da razão instrumental criada para dominação. 

B, C, D e E incorretas. A ética do discurso valida as normas morais desde que o discurso se apoie na 

emancipação do indivíduo, e não de forma meramente utilitarista. Desta maneira a retórica serviria para 

atingir fins libertadores e não dominadores ou subjugadores,  tal como a utilizaram, com fins próprios, os 

absolutistas ou os totalitaristas e autoritaristas, e os demais que não fizeram vingar o projeto iluminista.  

 

2.  E 

Para os frankfurtianos a razão instrumental é mais eficiente para a manutenção do capitalismo e não 

para sua superação. 

 

3.  C 

Para Habermas, deve-se recuperar a racionalidade não instrumental a fim de que os sujeitos livres 

possam se comunicar. A ideologia proveniente da razão técnica produz desigualdades nos discursos,  

inviabilizando que a interação humana comunicativa se realize plenamente. Habermas defende o projeto 

iluminista não realizado, principalmente o projeto kantiano de emancipação. 

 

4.  D 

Um sujeito livre tem suas escolhas particulares e o direito de defendê-las nas discussões políticas. 

Entretanto, deve abrir mão delas quando seu discurso for "inferior" aos dos demais. 

 

5.  B 

Segundo a mecânica proposta por Descartes, a racionalidade instrumental é aquela orientada para a 

dominação e controle técnico da natureza e isso inclui o ser humano. Ou seja, a mecanização gerou a 

autonomia da razão, mas de uma razão instrumental, diferente daquela que faz parte do homem e o ajuda 

a situar-se melhor no mundo. Tal razão instrumental deu condições ao homem de entender a natureza e, 

como saber é poder, o poder de dominação solidificou-se entre poucos, que sujeitaram os demais. 

 

6.  A 

A razão instrumental, que está a serviço de poucos, gerou alienação e desumanizou o sentido da ciência.  

 

7.  C 

A, B, D e E – Incorretas. Para Habermas não há autoridade, tradicionalismo, utilitarismo ou construção 

de argumentos que assegure a validade da moral para um grupo de pessoas ou universalmente.  

C – Correta. Para Habermas, o discurso é a maneira pela qual se expressam os pontos de vista, os 

sentimentos, e ele está desamparado pela assimetria que há entre as partes (passiva e ativa). Entretanto,  

se as pessoas se dispõem a usar o discurso para avaliar o que é bom ou mau na prática, de maneira 

racional e com pretensão de correção de si mesmo, se for o caso, o discurso se torna a ferramenta 

essencial para alcançar a verdade. Por isso propõe a ética do discurso. 

  



 
 

 

 

9 

Filosofia / Sociologia 

 

8.  C 

A, B, D e E – Incorretas. A ampliação da economia além das fronteiras revela os interesses econômicos 

dos países mas não os integra e nem fortalece a cidadania mundial.  O intercâmbio tende a padronizar a 

cultura e a sociedade, mas isso não representa uma relação positiva. Pelo contrário, para Habermas, isso 

indica um descaso com as características peculiares de cada povo.  

C – Correta. A redução no exercício democrático se dá por conta da descentralização nacional das 

tomadas de decisões que beneficiariam a nação. Apesar de ter pontos positivos, a globalização 

econômica e social torna as decisões locais em decisões globais porque influenciam o mercado como 

um todo, ou seja, as tomadas de decisões nivelam as necessidades e restringem a autonomia local à 

vontade e à necessidade global. 

 

9.  B 

a) Incorreta. O autor critica a postura, constituída ao longo do tempo, que privilegia somente o debate 

aposteriori das descobertas da ciência. Portanto, o debate e o estabelecimento de limites devem 

ocorrer até mesmo antes da existência real de um procedimento científico. 

b) Correta. O autor defende a necessidade de se estabelecer claramente um limite entre eugenia positiva 

e negativa, para evitar que desapareçam os limites entre a cura de doenças preexistentes e a busca 

meramente pelo aperfeiçoamento do ser humano. O fato de se extrapolarem os limites provocaria 

consequências éticas importantes. 

c) Incorreta. Essa é a crítica feita pelo autor aos autores de orientação liberal. Habermas defende que 

cabe à sociedade estabelecer limites à pesquisa. 

d) Incorreta. De forma alguma cabe aos pais fazer tais escolhas. Essa é mais uma crítica feita pelo autor 

aos autores de orientação liberal. 

e) Incorreta. Não se pode atribuir ao ritmo lento da produção legislativa a justificativa de tornar sem 

sentido o estabelecimento de limites ético-normativos. Antes, pelo contrário, o autor defende a 

necessidade cada vez mais urgente de limites ético-normativos para a ciência. 

 

10.  D 

A afirmativa A está incorreta, porque na indústria cultural a produção é posta à disposição da sociedade,  

mas de forma alienante, que não permite que ela possua real significado artístico. Além disso, neste 

contexto, a arte se torna mercadoria, e seu valor mercadológico se sobrepõe ao seu real valor cultural. A 

afirmativa B está incorreta, porque a capacidade de julgamento sobre a arte é diminuída no contexto da 

indústria cultural, assim como as representações de sociabilidade que ela poderia sugerir. A afirmativa 

C está incorreta, porque, além de não haver um aprimoramento do gosto estético (embotado no meio de 

tantas ofertas), há uma perda de capacidade de reflexão sobre a arte e seu significado. A afirmativa E 

está incorreta, pois mistura vários conceitos e os apresenta de forma errada. Na indústria cultural não 

há aprimoramento da formação do indivíduo. Os valores ficam mais dispersos e cria-se uma atitude 

conformista, pois não se percebem realmente os significados artísticos; assim,  faltam elementos para o 

debate. 
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Exercícios de ondas 
 

Exercícios 

 

1. (Unicamp 2019)  

 
 

Eventos sísmicos de grande magnitude causam imensos danos. As ondas sísmicas que se originam 

nesses eventos e que se propagam no interior da Terra são de dois tipos: longitudinais e transversais. A 

figura anterior representa um tipo de contato entre placas que dá origem a ondas sísmicas. Esse tipo de 

contato ocorre 

a) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de 

propagação. 

b) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá 

perpendicularmente à direção de propagação. 

c) na Califórnia (EUA), e as ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação se dá 

perpendicularmente à direção de propagação. 

d) nos Andes (Chile), e as ondas transversais são aquelas em que a oscilação se dá na direção de 

propagação. 
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2. (Enem PPL 2016) Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastador, originado a partir de um 

terremoto na costa da Indonésia, atingiu diversos países da Ásia, matando quase 300 mil pessoas. O 

grau de devastação deveu-se, em boa parte, ao fato de as ondas de um tsunami serem extremamente 

longas, com comprimento de onda de cerca de 200 km. Isto é muito maior que a espessura da lâmina de 

líquido, d, típica do Oceano índico, que é de cerca de 4 km. Nessas condições, com boa aproximação, a 

sua velocidade de propagação torna-se dependente de d, obedecendo à relação v = √𝑔𝑑. Nessa 

expressão, g é a aceleração da gravidade, que pode ser tomada como 10 m/s². 
SILVEIRA, F. L; VARRIAL, M. C. Propagação das ondas marítimas e dos tsunami. Caderno Brasileiro de Ensino e Física, n.2, 

2005 (adaptado). 

 
Sabendo-se que o tsunami consiste em uma série de ondas sucessivas, qual é o valor mais próximo do 

intervalo de tempo entre duas ondas consecutivas? 

a) 1 min 

b) 3,6 min 

c) 17 min 

d) 60 min 

e) 216 min 
 
 
 

3. (Faculdade Albert Einstein – 2016) Em 1816 o médico francês René Laënnec, durante um exame clínico 

numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar seu ouvido numa das 

extremidades, deixando a outra livre para ser encostada na paciente. Dessa forma, não só era evitado o 

contato indesejado com a paciente, como os sons se tornavam muito mais audíveis. Estava criada assim 

a ideia fundamental do estetoscópio [do grego, “stêthos” (peito) “skopéo” (olhar)]. 

 

 
 

É utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, para auscultar (termo técnico 

correspon - dente a escutar) sons vasculares, respiratórios ou de outra natureza em diversas regiões do 

corpo. É composto por três partes fundamentais. A peça auricular tem formato anatômico para adaptar-

se ao canal auditivo. Os tubos condutores do som a conectam à peça auscultatória. E, por fim, a peça 

auscultatória, componente metálico colocado em contato com o corpo do paciente. Essa peça é 

composta por uma campânula, que transmite melhor os sons de baixa frequência – como as batidas do 

coração – e o diafragma, que transmite melhor os sons de alta frequência, como os do pulmão e do 

abdômen. 

 



 
 

 

 

3 

Física 

 

 
 

A folha de papel enrolada pelo médico francês René Laënnec pode ser interpretada como um tubo sonoro 

aberto. Considerando o comprimento desse tubo igual a 34cm e que, ao auscultar um paciente, houve a 

formação, no interior desse tubo, de uma onda estacionária longitudinal de segundo harmônico e que se 

propagava com uma velocidade de 340m/s, qual a frequência dessa onda, em hertz? 

a) 250 

b) 500 

c) 1000 

d) 2000 

e) X 

 

 

4. (Enem PPL 2013) Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou 

uma lei que impõe o limite máximo de 40 dB (decibéis) para o nível sonoro permitido após as 22 horas. 

Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? 

a) A altura da onda sonora. 

b) A amplitude da onda sonora. 

c) A frequência da onda sonora. 

d) A velocidade da onda sonora. 

e) O timbre da onda sonora. 
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5. (Enem 2013) Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os 

espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, 

sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, 

formando uma onda progressiva, conforme ilustração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é 45 km/h e que cada período de 
oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 
cm. 

Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em 7 dez. 2012 (adaptado) 

 
Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de 

a) 0,3 

b) 0,5 

c) 1,0 

d) 1,9 

e) 3,7 
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6. (G1 ifsul 2019) A figura a seguir representa um aparato experimental para demonstração de ondas 

estacionárias em cordas. O experimento conhecido como gerador de ondas estacionárias, é composto 

por um vibrador, um dinamômetro, uma corda e uma base sólida para fixação do aparato. Sabe-se que a 

corda utilizada tem comprimento igual a 1 metro e massa igual a 10 gramas.  

 

 

Considerando a onda estacionária gerada no momento em que a foto do experimento foi registrada e o 

fato de, nesse instante, o dinamômetro indicar uma força de tensão de 156,25 N, a frequência de vibração 

da fonte é igual a: 

a) 6,00 Hz 

b) 93,75 Hz 

c) 156,25 Hz 

d) 187,50 Hz. 
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7. (Enem simulado 2009) Um dos modelos usados na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano 

baseia-se na hipótese de que ele funciona como um tubo ressonante. Neste caso, os sons externos 

produzem uma variação de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana (tímpano) 

vibrar. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas 

sonoras em tubos com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. As frequências que apresentam 

ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua 

intensidade atenuada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considere que, no caso de ressonância, ocorra um nó sobre o tímpano e ocorra um ventre da onda na 

saída do canal auditivo, de comprimento L igual a 3,4 cm. Assumindo  que a velocidade do som no 

ar (v) é igual a 340 m/s, a frequência do primeiro harmônico (frequência fundamental, n = 1) que se 

formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal 

auditivo, usando este modelo é 

a) 0,025 kHz, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como igual a nv/4L e equipara o 

ouvido a um tubo com ambas as extremidades abertas. 

b) 2,5 kHz, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como igual a nv/4L e equipara o 

ouvido a um tubo com uma extremidade fechada. 

c) 10 kHz, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como igual a nv/L e equipara o 

ouvido a um tubo com ambas as extremidades fechadas. 

d) 2500 kHz, o valor que expressa a frequência do primeiro harmônico como igual a nv/L, aplicável ao 

ouvido humano. 

e) 10000 kHz, valor que expressa a frequência do primeiro harmônico como igual a v/L, aplicável ao 

ouvido e a tubo aberto e fechado. 
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8. (Enem 2018) Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática: têm três pigmentos 

visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, 

embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos “azul”, “verde” e 

“vermelho” e estão associados à cor que causa grande excitação (ativação). A sensação que temos ao 

observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos 

a retina com uma luz na faixa de 530 nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o pigmento “azul”, o 

pigmento “verde” seria ativado ao máximo e o “vermelho” seria ativado em aproximadamente 75%, e isso 

nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 

nm (retângulo II) estimularia o pigmento “verde” um pouco e o “vermelho” em cerca de 75%, e isso nos 

daria a sensação de ver laranja-avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em 

alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não 

funcionam perfeitamente. 

 

Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento 

conhecido como “verde”, com as luzes de 530 nm e 600 nm na mesma intensidade luminosa, esse 

indivíduo seria incapaz de  

a) identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento “verde”. 

b) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual.  

c) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria 

prejudicada.  

d) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do 

espectro.  

e) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento “vermelho” na mesma 

intensidade. 
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9. (Uff 2007) A velocidade de propagação de um tsunami em alto mar pode ser calculada com a expressão 

𝑣 = √𝑔ℎ , onde g é a aceleração da gravidade e h a profundidade local. A mesma expressão também se 

aplica à propagação de ondas num tanque de pequeno tamanho. Considere a situação mostrada no 

esquema, onde uma torneira goteja, a intervalos regulares, sobre o centro de um tanque que em duas 

profundidades diferentes. 

 

 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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10. (Enem PPL 2018) Alguns modelos mais modernos de fones de ouvidos contam com uma fonte de 

energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso, denominado “Cancelador 

de Ruídos Ativo”, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal 

externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido 

pelo circuito precisa apresentar simultanemante características específicas bem determinadas. 

Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone de ouvido? 

a) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 90º em relação ao sinal 

externo. 

b) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 180º em relação ao sinal 

externo. 

c) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e diferença de fase igual a 45º em relação ao sinal 

externo. 

d) Sinal de amplitude maior, mesma frequência e diferença de fase igual a 90º em relação ao sinal 

externo. 

e) Sinal com mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase do sinal externo. 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

 

2. C 

 

 

3. C 

 

4. B 

 

 

5. C 
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6. D 

 

 

7. B 
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Ondas: Fenômenos ondulatórios 

 

Resumo 

 

Reflexão 
A reflexão ondulatória é a mesma da reflexão da óptica geométrica. Há apenas uma análise 

diferenciada para alguns casos. 

 

Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 

 

 

 

 

 

 

Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 
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Reflexão em cordas: pode ocorrer com uma corda fixa a uma parede ou livre para oscilar. Ao produzir 

um pulso na corda, os pontos vibram para cima e para baixo. Desse modo o pulso tenta levantar e abaixar a 

corda. Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 

Na corda fixa há a inversão de fase, pois a parede oferece resistência ao pulso que se propaga e tenta 

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 

 

Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

Refração 

Refração é o fenômeno caracterizado pela mudança na velocidade da onda. Possui a mesma 

estrutura da refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

• Não há variação de frequência ou período para uma onda que sofre refração. O comprimento de onda 

é que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

• Não é preciso mudança de direção ou de meio para que ocorra refração. É preciso que ocorram 

mudanças nas características do meio para que a velocidade modifique. Por exemplo, para uma onda 

do mar, basta mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a 

velocidade no ar quente é diferente do ar frio. 
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Refração em superfície  

 

O desenho anterior ilustra ondas do mar vistas de cima que atingem um banco de areia (redução de 

velocidade). 

 

Refração em cordas 

A mudança de velocidade de uma onda em uma corda ocorre quando há cordas de densidades 

lineares diferentes. 

Observe um pulso que se propaga de uma corda grossa para uma corda fina. 

 

 

 

Na corda fina o pulso refratado terá maior velocidade e maior comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na mesma fase (a corda fina não oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda livre). 

 

Observe um pulso que se propaga de uma corda fina para uma corda grossa. 
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Na corda fina o pulso refratado terá menor velocidade e menor comprimento de onda. Observe que 

há também o surgimento de um pulso refletido que retorna na fase oposta (a corda grossa oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda fixa). 

 

A Lei de Snell também é valida, sendo seu uso através da relação de velocidade mais comum. Na 

óptica seu uso comum é com o índice de refração 

 

Difração  

A onda contorna um obstáculo (ou abertura). Só ocorre quando o comprimento de onda tem 

dimensões próximas do obstáculo (ou abertura). 

 

 

Interferência 

A interferência é o resultado da superposição entre ondas. Pode provocar um aumento na amplitude 

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 

 

Interferência em cordas: 

Fases iguais: as amplitudes se somam. 
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Fases opostas: as amplitudes se subtraem 

 

 

Interferência em superfície 

Imagine uma fonte vibrando na superfície de um lago. Serão produzidas ondas circulares representadas por 

suas cristas no desenho a seguir. 

 

 

Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 

 

 

Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 
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A fórmula que identifica a interferência é: 

 

 

onde o PF1 é a distância do ponto até a fonte F1 e PF2 é a distância do ponto até a fonte F2. O valor n é um 

número inteiro (1, 2, 3...) e ⎣ é o comprimento de onda. Para saber a interferência no ponto deve-se descobrir 

se o n é par ou ímpar. Fontes em fase são fontes ligadas simultaneamente e em oposição de fase há um 

atraso entre elas, geralmente o exercício diz se estão ou não em fase. 

 
 

Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 

N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 

N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 

 

Polarização 

A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 

 

Pense em uma pessoa sacudindo uma corda presa em uma parede em um movimento circular. 

 

 

Agora imagine que há uma fresta entre a pessoa e a parede. Do lado da pessoa a corda ficará girando, 

mas do outro lado da fresta, a corda só poderá subir e descer. Assim será criada uma onda transversal que 

se propaga apenas na direção da fresta. 

 

O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar 

a fenda vertical, a onda é anula, pois não há movimento vertical. 
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Obs.: Uma onda luminosa que atravessa um polarizador ficará com apenas uma direção de 

propagação. Se outro polarizador for colocado de maneira transversal ao primeiro, a onda luminosa não 

atravessará, ficando a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 

 

Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 

 

Girando 90o não passa luz 
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Exercícios 

 

1. (Enem 2016 2ª Aplicação) Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a 

luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para 

solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por 

filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes.  

Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? 

 

 
 

 

 

2. (Enem 2014) Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos 

alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas 

eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com 

determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. 

O fenômeno descrito é a 

a) difração. 

b) refração. 

c) polarização. 

d) interferência. 

e) ressonância. 
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3. (Enem PPL 2014) Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu 

que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas 

mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão 

direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 m/s e que a 

região de frequências das notas emitidas é de, aproximadamente, 20 Hz a 4000 Hz. 

Qual o fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa 

diferenciação do som? 

a) difração. 

b) reflexão. 

c) refração. 

d) atenuação. 

e) interferência. 

 

 

4. (Enem 2013) Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos 

cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é 

utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos 

com a torre de controle. 

A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de 

a) terem fases opostas. 

b) serem ambas audíveis. 

c) terem intensidades inversas. 

d) serem de mesma amplitude.  

e) terem frequências próximas. 
 

 

5. (Enem 2010) As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, vijam em linha reta em 

um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam 

a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível 

transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a 

transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da  

a) reflexão. 

b) refração. 

c) difração. 

d) polarização. 

e) interferência. 
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6. (Enem PPL 2013) As moléculas de água são dipolos elétricos que podem se alinhar com o campo 

elétrico, da mesma forma que uma bússola se alinha com um campo magnético. Quando o campo 

elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de 

oscilação do campo elétrico é igual a frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a 

comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere a energia térmica às 

moléculas circundantes.  

HEWITT, P. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado). 

 
A propriedade das ondas que permite, nesse caso, um aumento da energia de rotação das moléculas 
de água é a 

a) reflexão. 

b) refração. 

c) ressonância. 

d) superposição. 

e) difração. 
 

 

7. (Enem cancelado 2009) A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração 

de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de 

ultrassom, emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa 

um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação 

de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de até 30 MHz, 

ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. 

 
A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se 
em duas variáveis imprescindíveis: 

a) a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. 

b) a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a velocidade do som nos tecidos. 

c) a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequência dos sons emitidos 
pelo aparelho. 

d) a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies 
dos órgãos. 

e) o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo 
pelo aparelho. 
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8. (Enem 2ª Aplicação 2010) Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, 

percebe que sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de mega-

hertz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma 

frequência que interfere no sinal da emissora do centro de algumas regiões da cidade.  

Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à 

a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas. 

b) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro. 

c) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de ondas. 

d) menor potência de transmissão das ondas emissoras pirata. 

e) semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. 
 

 

9. (Enem 2011) Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz 

por intervalo de tempo, e próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz 

apresenta um comportamento como o ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas 

particularidades, também pode se comportar dessa forma. 

 

 
 
Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? 

a) Ao se esconder atrás do muro, um menino ouve a conversa de seus colegas.  

b) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. 

c) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo 
ar. 

d) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando 
aquela se afasta. 

e) Ao emitir uma nota musical aguda, uma cantora de ópera faz com que taça de cristal se despedace. 
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10. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. 

A sirene emite um som de frequência constante fA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido 

pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a 

frequência da onda sonora detectada em função do tempo fo(t), antes e depois da passagem da 

ambulância por ele. 

 
Qual esboço gráfico representa a frequência fo(t) detectada pelo observador? 

a)  
b)  c)  

d)  e)  
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. E 

 

 

3. A 

 

 

4. E 

 

 

5. A 

 

 

6. C 

 

 

7. D 
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Aprofundamento em Ondulatória 

 

Resumo 

 

Qualquer pessoa que já viu uma onda do mar tem uma noção intuitiva de onda. Contudo, uma onda do mar 

tem muitas variáveis e acaba confundindo um pouco alguns estudantes. Pense em uma onda como uma 

perturbação que se propaga. Por exemplo: uma fileira de dominós que é derrubada. Os dominós vão caindo e 

você vai acompanhando o movimento. Mas qual movimento? Os dominós não andam. Apenas caem uns 

sobre os outros. Mas essa queda é contínua. Essa queda se propaga.  Assim como pessoas num estádio que 

se levantam e sentam em ordem (formam a ola), tem-se a impressão de que algo se movimenta, contudo é a 

perturbação (levantar e sentar) que se propaga. 

Então ondas: 

• São perturbações que se propagam. 

• Transportam energia. 

• Não transportam matéria (a matéria recebe energia e se movimenta). 

 

Classificação 

• Quanto à natureza: 
Mecânica: necessita de um meio para se propagar. Ex: ondas sonoras (som). 

Eletromagnética: não necessita de um meio para se propagar. Ex: radiação eletromagnética (luz). 

 

• Quanto à forma de propagação: 
Longitudinal: as partículas do meio vibram na direção da propagação. 

Ex: Som  

 
Transversal: as partículas do meio vibram com direção perpendicular à de propagação. 

Ex: Luz 
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Ondas Periódicas: características 

É preciso reconhecer algumas características das ondas: o ponto mais alto é chamado de crista e o ponto 

mais baixo é chamado de vale ou depressão. 

A distância do eixo central até o ponto mais alto ou até o mais baixo é chamado de amplitude. 

 

 

A = amplitude 

λ = comprimento de onda (distância entre duas cristas ou entre dois vales) 

 

Muitos exercícios sobre ondas envolvem apenas o uso da equação de velocidade. É muito importante saber 

reconhecer o comprimento de onda. Para uma onda como a anterior, onde os vales e cristas podem ser 

medidos com facilidade, não há problema em identificar o comprimento de onda.  

Agora imagine uma pedra lançada em um lago. As ondas que se formam têm a aparência de círculos 

concêntricos. As linhas das circunferências correspondem às cristas. Então o comprimento de onda é 

encontrado como na figura a seguir. 

 

Outra forma de identificar o comprimento de onda é encontrar uma das figuras a seguir. 

 
 

Dica: para não esquecer como é o comprimento de onda lembre-se do desenho a seguir: 
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Associe a figura a alguma coisa que possa lembrar: uma máscara, o símbolo de infinito, dois quibes, duas 

bolas de futebol americano, um par de olhos ou qualquer coisa que lembre a figura. 

Observe que mesmo que apareçam várias dessas figuras, o comprimento de onda possui apenas aquele 

desenho. 

 

 

Na figura anterior há dois comprimentos de onda. 

 

Grandezas envolvidas no estudo das ondas 

Definições: 

• Período(T): tempo necessário para completar uma oscilação. Unidade (T) = s 

• Frequência (f): número de oscilações em um período definido. Unidade (f) = s-1 = RPS = Hz 

• Velocidade (v) = razão entre o comprimento de onda e o período da onda. 

 

 

 
 

Acústica 

• Reflexão: Reforço, reverberação e eco. 

• Batimento: sons de frequências próximas. 

• Ressonância: sons de frequências iguais provocando aumento de amplitude. 

• Timbre: permite diferenciar sons de frequências iguais. Timbre é o "desenho" da onda. 

• Altura: relaciona-se com a frequência. (som alto = som agudo; som baixo= som grave) 

• Intensidade: relaciona-se com a amplitude da onda. Razão entre potência e área. 

• Unidade: W/m2. 

• Obs.: a unidade mais usada para intensidade sonora é o decibel que corresponde a uma escala 

logarítmica. 

• Efeito Doppler: mudança de frequência (frequência aparente) causada pelo movimento da fonte ou 

do observador da onda. 
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Ondas estacionárias 

Ondas em corda de comprimento L 

 

 

Na figura anterior pode-se deduzir uma fórmula para cálculo do comprimento de onda (⎣) em função do 

comprimento da corda(L): 

, 

 

onde n é o número do harmônico 

Dica: Não é preciso decorar a fórmula se você perceber que o número do harmônico representa o número de 

"quibes" (metade do comprimento de onda) do desenho. 

 

Ondas estacionárias em tubos 

• aberto: forma ventre 

• fechado: forma nó 

 

 

 

A fórmula é a mesma da onda estacionária em corda (e o raciocínio dos harmônicos também). 

O tubo que é fechado em uma extremidade e aberto na outra possui apenas os harmônicos ímpares. 
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Fenômenos Ondulatórios 

Reflexão 

A reflexão ondulatória é a mesma da reflexão da óptica geométrica. Há apenas uma análise diferenciada 

para alguns casos. 

Ângulo de incidência = ângulo de reflexão. 

 

 

 

 

 

Na reflexão pode ocorrer apenas mudança de direção. As outras grandezas se mantêm. 



 
 

 

 

6 

Física 
 

Reflexão em cordas: pode ocorrer com uma corda fixa a uma parede ou livre para oscilar. Ao produzir um 

pulso na corda, os pontos vibram para cima e para baixo. Desse modo o pulso tenta levantar e abaixar a corda. 

Quando o pulso alcança a extremidade podemos ter duas situações: 

Na corda fixa há a inversão de fase, pois a parede oferece resistência ao pulso que se propaga e tenta 

"levantar" a parede. A parede exerce uma força contrária (ação e reação) e o pulso volta invertido. 

 

 

 

Na corda livre não há inversão de fase, o pulso retorna do mesmo modo, pois a parte livre não oferece 

resistência. 

 

 

Refração 

Refração é o fenômeno caracterizado pela mudança na velocidade da onda. Possui a mesma estrutura da 

refração da óptica geométrica, com mais alguns detalhes.  

• Não há variação de frequência ou período para uma onda que sofre refração. O comprimento de onda é 

que varia de forma diretamente proporcional à velocidade. 

• Não é preciso mudança de direção ou de meio para que ocorra refração. É preciso que ocorram mudanças 

nas características do meio para que a velocidade modifique. Por exemplo, para uma onda do mar, basta 

mudar a profundidade que teremos mudança de velocidade, para uma onda sonora a velocidade no ar 

quente é diferente do ar frio. 

  



 
 

 

 

7 

Física 
 

Refração em superfície  

 

 

O desenho anterior ilustra ondas do mar vistas de cima que atingem um banco de areia (redução de 

velocidade). 

 

Refração em cordas 

A mudança de velocidade de uma onda em uma corda ocorre quando há cordas de densidades lineares 

diferentes. 

Observe um pulso que se propaga de uma corda grossa para uma corda fina. 

 
Na corda fina o pulso refratado terá maior velocidade e maior comprimento de onda. Observe que há também 

o surgimento de um pulso refletido que retorna na mesma fase (a corda fina não oferece resistência, funciona 

como reflexão de corda livre). 

 

Observe um pulso que se propaga de uma corda fina para uma corda grossa. 

 
Na corda fina o pulso refratado terá menor velocidade e menor comprimento de onda. Observe que há 

também o surgimento de um pulso refletido que retorna na fase oposta (a corda grossa oferece resistência, 

funciona como reflexão de corda fixa). 
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A Lei de Snell também é válida, sendo seu uso através da relação de velocidade mais comum. Na óptica seu 

uso comum é com o índice de refração 

 

 

 

Difração  

A onda contorna um obstáculo (ou abertura). Só ocorre quando o comprimento de onda tem dimensões 

próximas do obstáculo (ou abertura). 

 

Interferência 

A interferência é o resultado da superposição entre ondas. Pode provocar um aumento na amplitude 

(interferência construtiva) ou diminuição na amplitude (interferência destrutiva). 

 

Interferência em cordas: 

Fases iguais: as amplitudes se somam. 

 
 

 

 

 

Fases opostas: as amplitudes se subtraem 
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Interferência em superfície 
Imagine uma fonte vibrando na superfície de um lago. Serão produzidas ondas circulares representadas por 

suas cristas no desenho a seguir. 

 

 

Agora imagine duas fontes (F1 e F2) produzindo ondas iguais. 

 

 

 

Os pontos indicados representam interferências construtivas e destrutivas. 

A fórmula que identifica a interferência é: 
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onde o PF1 é a distância do ponto até a fonte F1 e PF2 é a distância do ponto até a fonte F2. O valor n é um 

número inteiro (1, 2, 3...) e ⎣ é o comprimento de onda. Para saber a interferência no ponto deve-se descobrir 

se o n é par ou ímpar. Fontes em fase são fontes ligadas simultaneamente e em oposição de fase há um 

atraso entre elas, geralmente o exercício diz se estão ou não em fase. 

 
 

Fontes em fase Fontes em oposição 

de fase 

N par Int. Construtiva Int. Destrutiva 

N ímpar Int. Destrutiva Int. Construtiva 

 

Polarização 
A onda é forçada a se propagar em um único plano. Só ocorre com ondas transversais. 

Pense em uma pessoa sacudindo uma corda presa em uma parede em um movimento circular. 

 

 

 

Agora imagine que há uma fresta entre a pessoa e a parede. Do lado da pessoa a corda ficará girando, mas 

do outro lado da fresta, a corda só poderá subir e descer. Assim será criada uma onda transversal que se 

propaga apenas na direção da fresta. 

 

 

 

O desenho a seguir ilustra uma onda que foi criada a partir de uma oscilação horizontal. Ao atravessar a fenda 

vertical, a onda é anula, pois não há movimento vertical. 
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Obs.: Uma onda luminosa que atravessa um polarizador ficará com apenas uma direção de propagação. Se 

outro polarizador for colocado de maneira transversal ao primeiro, a onda luminosa não atravessará, ficando 

a região comum entre os polarizadores sem luz. 

 

 

Girando um dos polarizadores, a área comum escurece. 

 

 
Girando 90o não passa luz 
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Exercícios 

 

1. (Fgv 2017) As figuras a seguir representam uma foto e um esquema em que F1 e F2 são fontes de ondas 

mecânicas planas, coerentes e em fase, oscilando com a frequência de 4,0 Hz. As ondas produzidas 

propagam-se a uma velocidade de 2,0 m/s. Sabe-se que D > 2,8 m e que P é um ponto vibrante de 

máxima amplitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessas condições, o menor valor de D deve ser 

a) 2,9 m 

b) 3,0 m 

c) 3,1 m 

d) 3,2 m 

e) 3,3 m 
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2. (Unesp 2018) Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um 
diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em suas duas extremidades foi parcialmente imerso em um 
recipiente com água e o diapasão vibrando foi colocado próximo ao topo desse tubo, conforme a figura 
1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado movendo-o verticalmente. Verificou-se 
que o menor valor de L, para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por 
ressonância dentro do tubo, foi de 10 cm, conforme a figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando a velocidade de propagação do som no ar igual a 340 m/s, é correto afirmar que a 
frequência de vibração do diapasão, em Hz, é igual a 

a) 425. 

b) 850. 

c) 1.360. 

d) 3.400. 

e) 1.700. 
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3. (Fuvest 2014) O Sr. Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em 
uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa 
acústica da direita (Cd) de uma distância l, como visto na figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em seguida, Sr. Rubinato reclama: - não consigo mais ouvir o Lá do violino, que antes soava bastante 
forte! Dentre as alternativas abaixo para a distância l, a única compatível com a reclamação do Sr. 
Rubinato é 

a) 38 cm 

b) 44 cm 

c) 60 cm 

d) 75 cm 

e) 150 cm 
 
 

4. (Fuvest 2013) Uma flauta andina, ou flauta de pã, é constituída por uma série de tubos de madeira, de 

comprimentos diferentes, atados uns aos outros por fios vegetais. As extremidades inferiores dos 

tubos são fechadas. A frequência fundamental de ressonância em tubos desse tipo corresponde ao 

comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Em uma dessas flautas, os 

comprimentos dos tubos correspondentes, respectivamente, às notas Mi (660 Hz) e Lá (220 Hz) são, 

aproximadamente, 

Note e adote: A velocidade do som no ar é igual a 330 m/s. 

a) 6,6 cm e 2,2 cm. 

b) 22 cm e 5,4 cm. 

c) 12 cm e 37 cm. 

d) 50 cm e 1,5 m. 

e) 50 cm e 16 cm. 
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5. (Pucsp 2012) Um homem mantém em equilíbrio estático um bloco preso a uma corda de densidade 

linear igual a 0,01 kg/m, conforme a figura. Determine a massa M do bloco, sabendo que as frequências 

de duas harmônicas consecutivas de uma onda estacionária no trecho vertical de 2 m da corda 

correspondem a 150 Hz e 175 Hz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 10² g 

b) 10³ g 

c) 104 g 

d) 105 g 

e) 106 g 
 
 

6. (Unesp 2011) Um aluno, com o intuito de produzir um equipamento para a feira de ciências de sua 
escola, selecionou 3 tubos de PVC de cores e comprimentos diferentes, para a confecção de tubos 
sonoros. Ao bater com a mão espalmada em uma das extremidades de cada um dos tubos, são 
produzidas ondas sonoras de diferentes frequências. A tabela a seguir associa a cor do tubo com a 
frequência sonora emitida por ele: 

 
 
 
 
 

Podemos afirmar corretamente que, os comprimentos dos tubos vermelho (Lvermelho), azul (Lazul) e 

roxo (Lroxo), guardam a seguinte relação entre si: 

a) Lvermelho < Lazul > Lroxo 

b) Lvermelho = Lazul = Lroxo 

c) Lvermelho > Lazul = Lroxo 

d) Lvermelho > Lazul > Lroxo 

e) Lvermelho < Lazul < Lroxo 
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7. (Ita 2009) Luz monocromática, com 500 nm de comprimento de onda, incide numa fenda retangular 
em uma placa, ocasionando a dada figura de difração sobre um anteparo a 10 cm de distância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Então, a largura da fenda é 

a) 1,25 μm 

b) 2,50 μm 

c) 5,00 μm 

d) 12,50 μm 

e) 25,00 μm 
 
 

8. (Enem 2017) O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o 
fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada 
frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos (ADC e AEC) e se 
encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser 
aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se 
um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele 
fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, 
conhecida a velocidade do som no interior do tubo (320 m/s), é possível determinar o valor da 
frequência do som produzido pela fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O valor da frequência, em hertz, do som produzido pela fonte sonora é 

a) 3 200. 

b) 1 600. 

c) 800. 

d) 640. 

e) 400 
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9. (Enem 2015) Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de 
arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da 
interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre 
uma poça d’água. Parte do feixe de luz branca incidente (1) reflete na interface ar/óleo e sofre inversão 
de fase (2), o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe 
(3) incide na interface óleo/água e sofre reflexão sem inversão de fase (4). O observador indicado 
enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre 
interferência completamente construtiva entre os raios (2) e (5) , mas essa condição só é possível para 
uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em (3) e (4) corresponde ao 
dobro da espessura E da película de óleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressa em termos do comprimento de onda (λ), a espessura mínima é igual a 

a) λ/4 

b) λ/2 

c) 3λ/4 

d) λ 

e) 2λ 
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10. (Ufscar 2004) O princípio de interferência é muito utilizado para se determinar a estrutura de um sólido 
cristalino. O procedimento e sua fundamentação são descritos a seguir, de forma simplificada. Um 
feixe de raios X, que é uma radiação eletromagnética de mesma natureza que a luz visível, incide sobre 
uma região de um sólido cristalino, formando um ângulo θ com a horizontal e, após difração em planos 
consecutivos da estrutura, separados por uma distância d, fornece uma figura de interferência, 
resultado da diferença de caminho percorrido pelos raios. A figura seguinte mostra a aplicação desse 
princípio considerando dois raios, inicialmente em fase, difratando-se em dois planos subsequentes da 
estrutura cristalina de um sólido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na situação mostrada, a diferença de caminho é dada por 2dsenθ e a condição para que se observe 

interferência é 2dsenθ = n λ. A partir das informações e da situação mostrada, responda. 

a) Para que valores de n a figura de interferência apresenta um máximo de intensidade (interferência 
construtiva)? E um mínimo (interferência destrutiva)? 

b) Com raios X de comprimento de onda λ = 5,8 x 10–9 cm, obteve-se o primeiro máximo de 
intensidade na figura de interferência quando o ângulo de incidência dos raios X foi 17°. Utilizando 
sen 17° = 0,29, determine a distância d, em cm. 
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Hidrografia: Rios voadores, consumo e conflitos 

 

Resumo 

 

A água é uma substância imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos. Sabemos que o Brasil possui 

abundancia de rios, e é importante destacar que a água é entendida como um recurso natural. Isso quer dizer 

que existem uma multiplicidade de intenções de uso para ela. São os usos múltiplos da água: 

Nos últimos 20 anos, a oferta de água limpa disponível por 

habitante diminuiu cerca de 40% no mundo. A questão 

primordial é a qualidade de água que está em jogo no ciclo. O 

uso da água na agricultura por exemplo, deverá aumentar nos 

próximos anos, e é possível que em 20 anos ocorra uma crise 

relacionada a disponibilidade de água. Atualmente, estima-se 

que 50% da população brasileira não tenha acesso a água 

tratada. O Brasil possui 12% da água doce disponível no 

mundo, sendo 9,6% na região amazônica e 2,4% no restante 

do país que atende 95% da população.  

  Os usos múltiplos dos recursos hídricos impõem conflitos. Podemos perceber olhando para a lista acima 

que cada um desses usos tem um nível diferenciado de exigência em relação a qualidade e a quantidade de 

água. Por exemplo, a água utilizada para transportes não precisa estar limpa, mas precisa estar em 

quantidade suficiente para que a navegação ocorra sem atolamento. Já o abastecimento humano ou a pesca 

por exemplo exigem um nível melhor em relação a qualidade da água. Além disso, um uso que ocorre a 

montante do rio, ou seja, mais perto da nascente, pode acarretar consequências a jusante, ou seja, mais perto 

da foz. 

 

 

➢ Abastecimento humano 

➢ Consumo industrial 

➢ Irrigação 

➢ Recreação e turismo 

➢ Dessedentação de animais       

➢ Geração de energia elétrica 

➢ Transporte 

➢ Diluição de despejos  

➢ Preservação da fauna e flora  

➢ Pesca 

➢ Saneamento básico 
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 Apesar da água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda de uso da água e a oferta de disponibilidade do recurso. Esse desiquilíbrio 

ocorre pela diversidade de demandas de uso e também pela poluição hídrica, e é denominado estresse 

hídrico.  

A contaminação hídrica que envolve diversos processos produtivos aumentam a pressão sobre o recurso. O 

próprio uso para saneamento por exemplo, requer um tratamento adequado para devolução dessa água ao 

ambiente natural, o que nem sempre acontece adequadamente. A poluição hídrica por agrotóxicos que ocorre 

de maneira dispersa, o que dificulta o mapeamento e tratamento do problema. Outro exemplo bem atual é os 

EUA que estão investindo no xisto para diminuir sua dependência do petróleo. A abertura de um poço de xisto 

exige em média entre 11 e 30 milhões de litros de água, além da contaminação da água pela mistura com 

produtos químicos. Assim, existe a água invisível, que é demandada na produção cotidiana, a água que a 

gente não vê.  

 

 

Assim, a qualidade da água e a contaminação contam mais para o desbalanço hídrico que estamos sofrendo 

do que a ausência dela propriamente dita. Compreendendo a água como um recurso, devemos entender que 

as questões ambientais são também questões sociais, uma vez que o acesso a renda é decisivo para o acesso 

à qualidade do ar e da água, sendo a crise hídrica uma realidade mais que atual para muitas populações no 

Brasil.  

 
O Brasil e as reservas hídricas 
O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  
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Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas cidades 

que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse recurso por 

vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 

• Desmatamento na Amazônia. 

• Crescimento urbano-industrial. 

• Ineficiência de gestão e planejamento. 

 

A gestão do uso da água 

No Brasil, o setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso 

animal e 7% para uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer 

esses valores é importante para qualquer planejamento. A gestão deve garantir o uso múltiplo dos recursos 

hídricos.  

Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

• Bacia hidrográfica: as bacias hidrográficas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores 

de água que escoam materiais como sedimentos e água para um mesmo ponto de saída. 

• Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar 

ao consumidor.  

• Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e 

seu impacto no meio ambiente.  

 

Rios voadores  

A floresta amazônica é a maior floresta tropical que restou no mundo. É uma floresta bem densa, com arvores 

enormes e é de formação bem antiga. Essas enormes árvores estão conectadas com o aquífero álter do chão. 

Ela funciona como uma bomba biótica de umidade que é capaz de sugar água do ar do oceano atlântico e faz 

circular umidade por toda a América do Sul, causando chuvas em regiões distantes. Até 2013 o Brasil já 

perdeu 763 mil km² da área original da floresta, o que equivale a três estados de São Paulo.  A cada dia, a 

floresta da bacia amazônica consegue transpirar 20 bilhões de toneladas de água, o que equivale a 20 trilhões 

de litros. É mais do que o rio amazonas despeja diariamente no oceano atlântico, 17 bilhões de toneladas de 

água por dia. Essa evapotranspiração alimenta as nuvens e, com a ajuda das correntes de ventos levam 

umidade Brasil a fora. O desmatamento, portanto, altera os padrões de pressão e pode causar o declínio dos 

ventos de umidade que vem do oceano para o continente. Desta forma, desmatar a Amazônia é gerar a seca.  
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Exercícios 

 

1. O artigo 1° da Lei Federal n° 9.433/1997 (Lei das Águas) estabelece, entre outros, os seguintes 
fundamentos: 

I. a água é um bem de domínio público; 

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III. em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são o consumo humano e a 
dessedentação de animais; 

IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de 

milho e que a companhia de águas do município em que se encontra a fazenda colete água desse rio 

para abastecer a cidade. Considere, ainda, que, durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha 

chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade 

agrícola mencionada. Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1° da 

Lei das Águas? 

a) Manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. 

b) Interromper a irrigação da lavoura, para se garantir o abastecimento de água para consumo 
humano. 

c) Manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotado 
de valor econômico. 

d) Manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o 
esgotamento do rio. 

e) Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a água 
seja transferida para outros rios. 

 
 

2. O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava em estudos de 2004 que, como consequência 
do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o 
Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios 
de São Paulo. 

SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

a) redirecionamento dos ventos alísios 

b) redução do volume dos rios voadores. 

c) deslocamento das massas de ar polares. 

d) retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

e) alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 
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3. A voadeira, canoa de alumínio com motor de popa usada como meio de transporte fluvial pelos 

ribeirinhos da Amazônia, ganhou uma versão movida a energia solar em vez de combustível. 
BRASIL, K. Voadeira movida a energia solar é opção para o transporte fluvial na Amazônia. Folha de S. Paulo, 12 maio 2012. 

 

No texto, está descrita uma situação de mudança na tecnologia do transporte fluvial na Amazônia. 

Configura-se como uma consequência ambiental derivada da mudança apresentada a redução 

a) da área de mata ciliar. 

b) da erosão dos solos aluviais. 

c) de descargas elétricas nas águas. 

d) do assoreamento dos cursos fluviais. 

e) da emissão de poluentes atmosféricos. 

 

 

4.   

 

A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o 

processo de 

a) erosão laminar. 

b) intemperismo físico. 

c) enchente nas cidades. 

d) compactação do solo. 

e) recarga dos aquíferos. 
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5. A renaturalização de rios e córregos é, há muito tempo, uma realidade na Europa, no Japão, na Coreia 

do Sul, nos Estados Unidos e em outros países. No Brasil ainda são muito tímidas as iniciativas, mas 

algumas poucas cidades estão adotando essa importante prática. 
Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012 (adaptado). 

 

A legislação brasileira avançou ao estabelecer como unidade territorial para a gestão desse recurso  

a) os biomas.  

b) as reservas ecológicas.  

c) as unidades do relevo.  

d) as bacias hidrográficas.  

e) as áreas de preservação ambiental. 

 
 

6. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, 

lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os 

agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição 

crescente por água. 
MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais 

como 

a) redução do custo de produção. 

b) agravamento da poluição hídrica. 

c) compactação do material do solo. 

d) aceleração da fertilização natural. 

e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

 

 

7. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu 

comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 

escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 

comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. 
TUCCI, C.E.M.; CLARKE, R.T. Impacto das mudanças da cobertura vegetal no escoamento: erosão. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos. V. 2, n°. 1 jan./jun. 1997 (fragmento). 

 

Ao analisar três rios com coberturas vegetais distintas ― agrícola, floresta regenerada e floresta 

natural ― de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a 

vegetação é fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que a 

a) cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona o menor pico de vazão. 

b) cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. 

c) floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. 

d) vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. 

e) vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. 
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8. Analise o mapa. 
 

 
 
A correlação entre o mapa e a hidrografia brasileira permite afirmar que:  

a) no Centro-Oeste, a presença da bacia do Parnaíba garante chuvas constantes ao longo do ano.    

b) na Amazônia, as águas provenientes das chuvas ficam contidas pelas barreiras naturais do 
Planalto Meridional.    

c) no sertão nordestino, os menores índices pluviométricos favorecem a concentração de rios 
intermitentes.    

d) na parcela oeste da região Sul, espera-se que os rios perenes sequem durante os meses de menor 
precipitação.    

e) na região Sudeste, a elevada média de precipitação anual é explicada pelos rios temporários que 
cortam a região.    
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9. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, um projeto ambiental incentiva pequenos 

agricultores a adotarem medidas que ajudam a recuperar nascentes. A iniciativa faz parte do projeto 

Olhos D’Água, do fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou em sua propriedade uma área da Mata 

Atlântica e, por consequência, nascentes. Os beneficiados pelo projeto não sofreram muito com a seca: 

nascentes das fazendas estão cercadas com arame, o gado não chega perto, e mudas de árvores foram 

plantadas em volta. Até agora, mais de 1200 nascentes já estão protegidas com esse tipo de 

intervenção. 
Disponóvel em: g1.globo.com, 11/03/2015. Adaptado. 

 
O impacto da intervenção citada sobre a bacia hidrográfica local é a redução ao longo do ano da:  

a) área da várzea    

b) carga do aquífero    

c) oscilação da vazão    

d) taxa de infiltração 

e) área de captação   

 
 

10. O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos recursos hídricos. A 

disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de valores totalizados para o País, indica uma 

situação satisfatória [...]. Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição espacial 

desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. [...] O conhecimento da distribuição espacial da 

precipitação e, consequentemente, o da oferta de água, é de fundamental importância para determinar 

o balanço hídrico nas bacias brasileiras.  
Disponível em:http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/webSite_relatorioConjuntura/projeto/index.hml., p.37. 

Acesso em 09 set. 2014  

 
Sobre o uso, gestão e disponibilidade dos recursos hídricos no país, é possível afirmar.   

a) A disponibilidade espacial dos recursos hídricos pode variar em função da sazonalidade, haja vista 
a diferença da precipitação, segundo os meses do ano e as regiões brasileiras.     

b) A região hidrográfica do rio São Francisco tem como característica os maiores índices de 
precipitação do Brasil, enquanto na região hidrográfica da Amazônia são observados os menos 
índices de precipitação.     

c) Uma das características do sistema de abastecimento de água para consumo humano no Brasil é 
a preponderância do uso de aquíferos.     

d) Há uma forte relação entre cobertura vegetal e água, pois o desmatamento pode provocar a 
diminuição do escoamento superficial e redução da infiltração, o que pode alterar o ciclo 
hidrológico.     

e) Os problemas de abastecimento de água observados no Brasil são consequências de alterações 
da sazonalidade das chuvas causadas pelas mudanças climáticas globais, e do aumento da 
demanda.    
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Gabarito 

 

1. B 

Segundo a lei, o uso da água deve ser prioritário para o consumo humano e a dessedentação de animais. 

Mesmo considerando-se o direito de propriedade privada, a irrigação deve ser interrompida, em caso de 

escassez de água. 

 

2. B 

A questão aponta a conexão existente entre a taxa de evapotranspiração, realizada pela floresta, na 

Amazônia e a ocorrência de chuvas no Sudeste, que com o processo de desmatamento deixaria de 

ocorrer. Esse processo pode ser caracterizado como redução do volume dos rios voadores, ar úmido que 

viaja da Amazônia para todo o Brasil. 

 
3. E 

As canoas com motor queimam combustível para funcionar, assim liberam gases poluentes. A proposta 
do texto de substituir um motor que seria movido pela energia solar anula a necessidade de queima de 
combustível e de emissão de poluentes para a atmosfera. 
 

4. E 

A vegetação é um importante elemento no processo de infiltração da água. Suas raízes ajudam na 

percolação da água pelo solo, além das copas das árvores reterem uma quantidade de água que 

posteriormente pode escoar e infiltra no solo. Nesse sentido, conforme fica evidente na tabela, o 

percentual de chuvas retido em uma bacia natural ou florestal é maior e com isso, a única opção que 

falava de um processo que se favorecia da maior infiltração era a da recarga do aquífero. 

 

5. D 

A importância de considerar as bacias hidrográficas como unidades de gestão territorial é que considera 

a gestão integrada, uma vez que os usos a montante influenciam diretamente os usos a jusante, e a bacia 

pode estar em mais de um estado ou município, demandando a integração da gestão e planejamento. 

 

6. E 

Pelo elevado volume de água utilizado pela agricultura no Brasil muitas vezes as águas fluviais e dos 

lençóis freáticos utilizadas para a irrigação nem sempre são suficiente. A consequência disso é que os 

agricultores em busca de mais volumes de acabam interferindo diretamente nos cursos dos rios 

acarretando problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais. 

 

7. E 

Podemos definir pico de vazão como quantidade de água que passa por um determinado rio num período 

de tempo. Com esse conceito é possível aplicar isso na relação com a vegetação, visto que no local que 

possui a floresta nativa a água tende a infiltrar-se mais i para o subsolo, diminuindo consequentemente o 

pico de vazão. 

 

8. c 

O menor volume de chuvas no sertão, gera uma baixa estocagem de água nos lençóis freáticos, que por 

sua vez, nos períodos de estiagem, não alimenta as nascentes, criando os rios intermitentes. 
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9. C 

O reflorestamento com espécies nativas, principalmente nas nascentes e ao longo de rios (Matas Ciliares) 

favoreceu a maior infiltração da água da chuva, alimentando os lençóis freáticos e aquíferos, levando a 

revitalização das nascentes, a conservação dos recursos hídricos, fazendo com que propriedades tenham 

maior volume de água, sendo menos afetadas por estiagens e crises hídricas. 

 

10. A 

A disponibilidade dos recursos hídricos é alterada pela sazonalidade, uma vez que no Brasil predomina 

um Verão chuvoso e um inverno mais seco.     

 

 

 

 



 
 

 

 

1 

Geografia 
 

Hidrografia: uso e reservas de água 

 

Resumo 

 

Quando estudamos essa questão, uma pergunta muito comum é: a água pode acabar? Essa dúvida surge, 

pois, de toda a água no mundo, apenas 3% é água doce, enquanto os 97% restantes estão nos oceanos e, 

devido à salinidade, não estão disponíveis para o consumo.  A dessalinização, processo físico-químico de 

remoção de sais da água, pode ser uma saída para essa questão, porém, apresenta um elevado custo 

econômico e energético em seu processo, o que encarece a água e pode limitar mais ainda seu acesso. 

Apesar de água se renovar através do chamado ciclo hidrológico, vem se tornando escassa, pois ocorre um 

desequilíbrio entre a demanda (uso da água) e a oferta (disponibilidade de água). Esse desiquilíbrio é 

denominado estresse hídrico. 

 

O Brasil e as reservas hídricas 

O país possui aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, dividida entre a Bacia do Rio Amazonas 

e os principais aquíferos brasileiros, como o Alter do Chão e o Guarani. Porém, a concentração populacional 

no litoral brasileiro e a maior disponibilidade de água na Região Norte fazem com que exista um desiquilíbrio 

entre a oferta e a demanda desse recurso, aumentando a pressão hídrica nas áreas de maior urbanização do 

país.  Recentemente, algumas cidades brasileiras sofreram com a crise hídrica. São Paulo foi uma dessas 

cidades que, além de racionar a água, teve seu fornecimento afetado e diversos bairros ficaram sem esse 

recurso por vários dias. Entre as razões para essa crise na cidade de São Paulo, podem-se citar: 

• Desmatamento na Amazônia. 

• Crescimento urbano-industrial. 

• Falta de planejamento. 

 

 A gestão do uso da água 

Ao redor do mundo, podem ser identificados os mais diversos usos para a água: recreação, navegação, uso 

agrícola, abastecimento doméstico, geração de energia, uso industrial, pesca e aquicultura, entre outros. 

Mapear e identificar esses usos é uma tarefa fundamental para um menor gasto desse recurso. No Brasil, o 

setor agrícola consome 72% da água captada no país apenas para irrigação, 11% é para uso animal e 7% para 

uso industrial. O consumo humano de água (urbano e rural) totaliza o valor de 10%. Conhecer esses valores 

é importante para qualquer planejamento. Conceitos importantes no estudo da hidrografia: 

• Bacia hidrográfica: corresponde a toda área de captação da água de um rio e seus afluentes.  

• Água virtual: quantificação do volume de água gasto na produção de um bem ou serviço até chegar 

ao consumidor.  

• Pegada hídrica: volume de água usado direta e indiretamente por um produto, pessoa ou empresa e 

seu impacto no meio ambiente. 
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Exercícios 

 

1.  

 
EUA. Relatório da Academia Nacional de Ciências, 2008 (adaptado). 

 
Conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização 

é explicada pelo(a) 

a) pioneirismo tecnológico. 

b) condição hidropedológica. 

c) escassez de água potável. 

d) efeito das mudanças climáticas. 

e) busca da sustentabilidade ambiental. 
 
 

2. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país 

poderia ser motivada por: 

a) reduzida área de solos agricultáveis. 

b) ausência de reservas de águas subterrâneas. 

c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 

d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 

e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 
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3. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. 

Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será 

drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas 

interferem no ciclo da água, alterando: 

a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. 

b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. 

c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre. 

d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. 

e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. 
 
 

4. Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas, uma região de Minas 

Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas 

estão secando no Norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser 

a caixa-d’água do grande sertão de Minas. 
VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes de água de famílias de MG. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso 

em: 1 nov. 2014. 

 
As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do 
Cerrado, pois 
a) colaboram para formação de vegetação xerófila. 
b) formam os leques aluviais nas planícies das bacias. 
c) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. 
d) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante. 
e) constituem um sistema represador da água na chapada. 

 
 

5.  

 
Disponível em: <http://sys2.sbgf.org.br>. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado). 

 
A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe 

a) impedir a perfuração de poços. 

b) coibir o uso pelo setor residencial. 

c) substituir as leis ambientais vigentes. 

d) reduzir o contingente populacional na área. 

e) introduzir a gestão participativa entre os municípios. 
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6. O uso intenso das águas subterrâneas sem planejamento tem causado sérios prejuízos à sociedade, 

ao usuário e ao meio ambiente. Em várias partes do mundo, percebe-se que a exploração de forma 

incorreta tem levado a perdas do próprio aquífero. 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009 (adaptado). 

 
No texto, apontam-se dificuldades associadas ao uso de um importante recurso natural. Um problema 
derivado de sua utilização e uma respectiva causa para sua ocorrência são: 

a) Contaminação do aquífero — Contenção imprópria do ingresso direto de água superficial. 

b) Intrusão salina — Extração reduzida da água doce do subsolo. 

c) Superexploração de poços — Construção ineficaz de captações subsuperficiais. 

d) Rebaixamento do nível da água — Bombeamento do poço equivalente à reposição natural. 

e) Encarecimento da exploração sustentável — Conservação da cobertura vegetal local. 

 

 

7.  

 
Disponível em: <www.essentiaeditora.iff.edu.br>. Acesso em: 20 jun. 2012. 

 
Comparando o escoamento natural das águas de chuva com o escoamento em áreas urbanas, nota-se 
que a urbanização promove maior 

a) vazão hídrica nas estruturas artificiais construídas pelas atividades humanas. 

b) armazenagem subterrânea, uma vez que, nas áreas urbanizadas, o ciclo hidrológico é alterado 
pelas atividades antrópicas. 

c) evapotranspiração, pois, nas áreas urbanas, a diminuição da cobertura vegetal promove aumento 
no processo de transpiração. 

d) transferência de descarga subterrânea, pois, ao aumentar a impermeabilização, traz-se como 
consequência maior alimentação do lençol freático. 

e) infiltração, pois, ao aumentar a impermeabilização, estabelece-se uma relação diretamente 
proporcional desses elementos na composição do ciclo hidrológico. 
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8. O Brasil tem um grande potencial em sua rede hidrográfica, por apresentar rios caudalosos, grande 

volume d’água, predomínio de rios perenes, de foz em estuário, de regime pluvial de drenagem 

exorreica, de grande potencial hidráulico e outros. Observe o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. 

 

 
MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: HARBRA, 2005. p. 128. (Adaptado) 

 
A linha que vai de “A” a “B” passa sobre três bacias hidrográficas, que são 

a) Amazônica, do Tocantins-Araguaia, do Nordeste. 

b) do São Francisco, do Nordeste, do Leste. 

c) Platina, do São Francisco, do Sul-Sudeste. 

d) do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Leste. 

e) do Norte, Platina, do Leste. 
 
 

9. “As Nações Unidas estimam que, até 2025, dois terços da população mundial sofrerão escassez, 
moderada ou severa, de água. Essa situação tem sido interpretada como resultante da falta física de 
água doce para o atendimento da demanda das populações da Terra. Entretanto, no plano geral, há 
água suficiente no mundo (...) para satisfazer as necessidades de todos. De fato, este cenário de 
escassez significa que, no ano 2025, apenas um terço da humanidade deverá dispor de dinheiro 
suficiente para pagar o serviço de abastecimento d’água decente, isto é, com regularidade de 
fornecimento e qualidade garantida da água.”  

REBOUÇAS, Aldo. O ambiente brasileiro: 500 anos de exploração. ln: RIBEIRO, Wagner Costa. (Org.) Patrimônio Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. pg. 206. 

 
Considerando os argumentos do texto, é correto afirmar que: 

a) A “crise da água” resulta do elevado crescimento da população dos países mais pobres. 

b) A “crise da água” não pode ser enfrentada com as tecnologias disponíveis, por isso tende a se 
aprofundar. 

c) No cenário projetado pela ONU, a escassez de água tenderá a se agravar devido à continuidade do 
processo de urbanização. 

d) Fatores sociais e econômicos desempenham um papel importante no problema da escassez de 
água. 

e) A água é um recurso natural renovável, portanto, a escassez resulta apenas da distribuição 
desigual desse recurso pela superfície da Terra. 
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10.  

 
Disponível em: www.bidogiasur.org. Acesso em: 4 jul. 2015 (adaptado). 

 
A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a 

a) redução do volume dos rios. 

b) expansão do lençol freático. 

c) diminuição do índice de chuvas. 

d) retração do nível dos reservatórios. 

e) ampliação do escoamento superficial. 

 
 

 

Questão contexto 

 

“Faltar água no Brasil é inaceitável. De toda a água de superfície que existe no planeta, em lagos e rios, 

o Brasil tem 12%. Um privilégio. Por isso é difícil entender porque entrou em crise o sistema de 

fornecimento de água na região mais próspera do país, o Sudeste. (...) Um exemplo é São Paulo. 

Nascida na confluência de vários rios, hoje sofre porque deixou a poluição tornar imprestáveis as fontes 

próximas. Sem reservatórios suficientes para enfrentar períodos de seca, hoje depende de obras 

emergenciais caras. Uma delas é buscar água a 83 km de distância, a um custo de R$ 2,2 bilhões..” 
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/08/com-12-da-reserva-de-agua-doce-do-mundo-brasil-sofre-com-

escassez.html 

A questão da água passa a ser um tema recorrente nos jornais. Há dois anos, São Paulo enfrentou uma 

crise hídrica que chamou atenção para o descaso da política pública com os recursos hídricos. Explique 

as razões para a crise hídrica em São Paulo, mesmo com o Brasil possuindo 12% de toda a água doce 

de superfície que existe no planeta. 
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Gabarito 

 

1. C 

As usinas foram instaladas nos países que apresentam maior dificuldade no abastecimento em 

decorrência de fatores socioeconômicos ou dominância de climas áridos e semiáridos. Portanto, a 

escassez natural da água potável é um fator que, somado à maior renda per capita, definiu a localização 

dessas usinas. 

 

2. E 

O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo, com grandes aquíferos e bacias hidrográficas. Nesse 

sentido, a degradação dos mananciais, isto é, a poluição por esgoto e agrotóxico, e o desperdício são os 

principais fatores que podem influenciar uma crise hídrica no Brasil. 

 

3. B 

A qualidade pode ser afetada pela poluição dos mananciais e aquíferos, o que, por sua vez, diminui a 

quantidade disponível para o consumo humano. Além do consumo virtual da água, que significa toda 

aquela água existente na cadeia produtiva e que não é tão evidente assim. 

 

4. E 

As veredas são conhecidas como caixa d’água do Cerrado. Ocorrem em solos hidromórficos e constituem 

áreas com afloramento/represamento de água e nascentes, contribuindo para a formação de importantes 

rios do Centro-Oeste. 

 

5. E 

A sustentabilidade defende o uso racional dos recursos naturais, garantindo sua existência para a geração 

futura. Assim, a gestão participativa entre os municípios localizados na área de recarga do aquífero é um 

passo importante para a preservação desse recurso. 

 

6. A 

Muitos aquíferos podem ter suas águas contaminadas devido à infiltração de poluentes pelo solo, 

principalmente agrotóxicos. A abertura incorreta de um poço pode ser vertente de contaminação pelo 

ingresso direto de água superficial contaminada. 

 

7. A 

A urbanização impede a infiltração da água, aumentando o escoamento superficial, que é direcionado 

para as tubulações, promovendo, assim, uma maior vazão hídrica nos sistemas de esgoto pluvial e rios 

urbanos. 

 

8. D 

As linhas passam por três importantes bacias brasileiras: do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do 

Leste. 
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9. D 

Fatores sociais e econômicos estão entre as causas da escassez. Aumento do consumo devido ao 

crescimento da população, elevação do consumo devido à maior atividade econômica (produção 

industrial e agrícola), precariedade no saneamento básico e urbanização desordenada causando poluição 

de mananciais são exemplos comuns associados à escassez. 

 

10. E 

A impermeabilização do solo das cidades impede ou dificulta a infiltração da água, resultando em 

aumento do escoamento superficial. 

 

 

Questão Contexto 

A crise hídrica enfrentada por São Paulo é, antes de tudo, uma questão política e social. O sistema de 

abastecimento da cidade foi pensado no final da década de 1960 e não acompanhou o crescimento 

urbano-industrial dos últimos anos, que, sem igual planejamento, fez o coração econômico do país 

enfrentar problemas com a seca. O desmatamento na Amazônia também tem afetado a disponibilidade 

hídrica na região. Os rios voadores são responsáveis por boa parte da precipitação no Sudeste, porém, 

sua capacidade de atuação tem diminuído com a expansão do desmatamento na Amazônia. Outro ponto 

é que a maior parte da disponibilidade hídrica brasileira está localizada na Região Norte, o que dificulta o 

acesso, pois a maior parte da população está concentrada na Região Sudeste do país. 
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Contagem regressiva para o Enem 

 

Resumo 

 

Faltam poucos dias para o Enem!! O mais importante é não se desesperar. Ele está chegando e você 

se preparou para isso. Não é como se a prova fosse anunciada agora. Mas é compreensível você sentir aquele 

friozinho na barriga e isso é completamente normal. O que não pode acontecer é ficar travado. Permita-se 

errar e permita-se acertar, simplesmente permita-se. Mesmo sentindo medo, não deixe de encarar seus 

objetivos. Durante seus momentos de relaxamento e diversão, não deixe de acompanhar o Descomplica nas 

redes sociais. Está cheio de conteúdo divertido para você. 

 

Técnicas para a reta final 

Não se esqueça de que você sempre pode melhorar um pouquinho. Em 2018, a monitora de Geografia 

Bruna Cianni fez uma live reunindo algumas estratégias e técnicas para a reta final. A Luiza Bittencourt, 

especialista em Mindfulness, também fez um vídeo dando uma dica de aplicativo que pode te ajudar com 

isso!! É só clicar nos vídeos abaixo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E não se esqueça de manter seu emocional controlado. E nada melhor que as dicas dos embaixadores 

para te ajudar nessa tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/715708168791450/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/725012787860988/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/511243695904566/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/719475731748027/
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Além disso, o Descomplica, em seu canal do YouTube, tem muitos conteúdos para você mandar bem 

na prova. É só clicar nos vídeos e se inscrever no canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x21Pd_J1bWo
https://www.youtube.com/watch?v=C1FjcQcXMss
https://www.youtube.com/watch?v=du1sU9uRtIs
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Exercício 

 

Nesta reta final, vamos continuar com este exercício que pode nos ajudar a melhorar a produtividade. 

A ideia é não perder tempo com pensamentos improdutivos. Use sua energia com inteligência e sabedoria. O 

exercício abaixo possui como objetivo substituir um pensamento negativo por um pensamento produtivo. 

Quando você tiver um pensamento negativo, escreva na coluna da esquerda e busque elaborar um 

pensamento produtivo que possa melhorar esse seu estado mental. Por exemplo: “Estou nervoso, pois não 

consigo resolver a lista de exercícios”. Que tal melhorar isso? O pensamento produtivo que pode te ajudar 

nessa tarefa é, por exemplo: “Vou procurar a resolução gravada ou o gabarito comentado dessas questões”. 

 

Pensamento negativo Pensamento produtivo 

Estou nervoso, pois não consigo resolver a lista de 

exercícios. 

Vou procurar a resolução gravada ou o gabarito 

comentado dessas questões. 
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A Nova República 

 

Resumo 

 

A Nova República é um período da História do Brasil que tem início com o final da Ditadura Militar (1985) e 

que se estende até os dias de hoje. Este período começa com a saída do general Figueiredo da presidência 

do Brasil e a eleição de Tancredo Neves, um civil. Tancredo foi eleito de forma indireta, apesar das 

mobilizações do movimento Diretas Já! No entanto, veio a falecer antes de assumir o cargo e o seu vice, José 

Sarney, foi o primeiro civil a governar o país após 21 anos de Ditadura Militar. 

 

Governo de José Sarney (1985 - 1990) 

Sarney assumiu a presidência com a importante tarefa de garantir os compromissos políticos de Tancredo 

Neves, que havia sido eleito de forma indireta, mas faleceu antes de assumir o cargo. Mais que isso,  seu 

principal desafio era conter a inflação que vinha crescendo durante a Década Perdida, como era chamada a 

década de 1980, devido ao fim do “Milagre Econômico”. 

Para lidar com a estagnação econômica e a hiperinflação (estagflação), o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, 

propôs a criação do Plano Cruzado, que visava o congelamento dos preços das mercadorias; a criação de 

uma nova moeda, o Cruzado; o fim da correção monetária; e o congelamento dos salários. 

Após intensas críticas ao Plano Cruzado e à manutenção da inflação, o Plano acabou fracassando. Ainda 

foram criadas outras medidas de combate a inflação: o Plano Cruzado II, o Plano Bresser e o Plano Verão. 

Todos fracassaram, pois o governo não conseguia equilibrar os principais problemas econômicos: a inflação 

elevada, a dívida externa e a crise interna do país. 

No âmbito político, o Governo Sarney teve uma importância enorme por ter sido responsável pela criação de 

uma constituição democrática, no pós-ditadura. A Constituição de 1988 ficou conhecida como constituição 

cidadã devido a medidas como a defesa do direito à democracia e à inviolabilidade do habeas corpus; a 

instituição do racismo como crime inafiançável; e a garantia dos direitos indígenas e dos quilombolas. É 

importante lembrar que está ainda é a constituição que vigora no Brasil. 

 

Governo de Fernando Collor de Mello (1990 - 1992)  

Na campanha presidencial seguinte, agora com eleições diretas, o candidato eleito foi o “caçador de marajás”, 

Fernando Collor de Mello. Seu programa incluía a privatização de empresas estatais, inserindo a política 

neoliberal no Brasil. 

Com a manutenção da hiperinflação, que chegava a 34% ao ano, a solução de Collor foi criar um novo plano 

econômico, o Plano Collor, que implementou medidas polêmicas, como o bloqueio de contas e aplicações 

financeiras nos bancos, além do confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no Brasil. Nem as 

cadernetas de poupança foram poupadas pelo presidente! Por fim, pôs fim ao cruzado e instituiu o cruzeiro 

como nova moeda. 
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As medidas do Plano Collor geraram grande insatisfação dos brasileiros, ainda mais após as diversas 

denúncias de corrupção envolvendo o presidente. A partir de uma CPI, veio a público chamado “esquema PC 

Farias”, formado por uma série de redes de corrupção e sonegação fiscal. 

Diante dos escândalos de corrupção, eclodiu o movimento dos caras-pintadas, exigindo o impeachment do 

presidente Collor, que acabou sendo incriminado pela CPI e oficialmente impedido de permanecer na 

presidência. Para terminar o mandato, assumiu o vice, Itamar Franco. 

Itamar Franco assumiu o governo com um problema enorme nas mãos, além da instabilidade política, tinha 

que solucionar a inflação que continuava galopante. A solução veio a partir de seu ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, em 1994, conseguindo conter efetivamente a 

inflação. O sucesso do Plano Real possibilitou a vitória de Fernando Henrique, em primeiro turno, nas eleições 

presidenciais de 1994. 

 

Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

FHC deu continuidade à política neoliberal de Collor. Conseguiu diminuir exponencialmente a inflação, mas 

inseriu o Brasil no contexto neoliberal, privatizando as principais empresas estatais do país nos setores de 

telecomunicações, energia elétrica e petroquímica, por exemplo. A medida gerou intensas críticas de setores 

de esquerda, que também questionavam os baixos preços de venda de empresas muito lucrativas, como a 

Companhia Vale do Rio Doce. 

O sucesso do Plano Real e a estabilidade alcançada possibilitou que FHC fosse o primeiro presidente 

brasileiro reeleito para dois mandatos consecutivos. No entanto, o segundo governo de Fernando Henrique 

passou por uma série de dificuldades, como percebido através de uma grave crise energética. 

Além disso, o segundo mandato também foi marcado por escândalos de corrupção e o aumento das pressões 

inflacionárias. Atrelado a isso, havia uma grande defasagem em investimento em infraestrutura e no âmbito 

social, contribuindo para o aumento das desigualdades sociais. 

 

Lula (2003-2010) 

A chegada de Lula a presidência, em 2003, esteve associada a perda de prestígio do governo de FHC. A sua 

vitória, no entanto, foi vista com muita desconfiança por muitos grupos da sociedade brasileira, sobretudo 

pelo mercado financeiro.  No que diz respeito as medidas econômicas, podemos perceber  que foi prioridade 

o  controle da inflação e a garantia da estabilidade do Real. Ao assumir, a taxa inflacionária era  12,53%, 

herdada do governo de FHC. Em 2006, a inflação havia alcançado 3,14%. A redução da inflação foi somada, 

ainda, a um crescimento médio do PIB 4% ao ano. Apesar da imagem positiva que lhe foi garantida  devido a 

política econômica de sucesso,o governo de Lula foi abalado por casos de corrupção envolvendo a base 

política do governo. 
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Exercícios 

 

1. Sobre o Movimento dos Caras-Pintadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no 

Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico: 

a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. 

b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. 

c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. 

d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. 

e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente 

Collor 
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2. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse nesta segunda-feira [30/5] que o impeachment 

do ex-presidente Fernando Collor de Mello foi apenas um “acidente” na história do Brasil. Sarney 

minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, teve seus direitos políticos cassados 

pelo Congresso Nacional. “Eu não posso censurar os historiadores que foram encarregados de fazer a 

história. Mas acho que talvez esse episódio seja apenas um acidente que não devia ter acontecido na 

história do Brasil”, disse o presidente do Senado.  

Correio Braziliense, 30/05/2011.  

Sobre o “episódio” mencionado na notícia acima, pode-se dizer acertadamente que foi um 

acontecimento  

a) de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória política de 

Fernando Collor, o que fez com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer este 

episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve.  

b) nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que, em sua maioria, trataram de censurá-lo, 

impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que o envolvem.  

c) acidental, na medida em que o impeachment de Fernando Collor foi considerado ilegal pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, possibilitou seu posterior retorno à cena política nacional, 

agora como senador.  

d) menor na história política recente do Brasil, o que permite tomar a censura em torno dele, 

promovida oficialmente pelo Senado Federal, como um episódio ainda menos significativo.  

e) indesejado pela imensa maioria dos brasileiros, o que provocou uma onda de comoção popular e 

permitiu o retorno triunfal de Fernando Collor à cena política, sendo candidato conduzido por mais 

duas vezes ao segundo turno das eleições presidenciais 

 

 

3. Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito da sua chegada ao 

poder e do seu governo, é correto afirmar:  

a) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições disputadas em 1994, graças ao 

sucesso do Plano Real, implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso.  

b) Venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989 e organizou um governo de coalizão nacional, 

do qual participaram todos os demais partidos políticos brasileiros, inclusive o PT.  

c) Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello 

e, com seu ministro Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real.  

d) Foi eleito em janeiro de 1985, em eleição direta pelo colégio eleitoral, e organizou um governo de 

reformas políticas e econômicas que permitiram sua reeleição em 1994.  

e) Foi eleito em 1994 devido ao sucesso do Plano Real implementado no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, do qual participou como ministro da Fazenda. 
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4. A partir da redemocratização do Brasil (1985), é possível observar mudanças econômicas significativas 

no país. Entre elas, a: 

a) exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras.  

b) privatização de empresas estatais em diversos setores como os de comunicação e de mineração.  

c) ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional.  

d) implementação da reforma agrária sem pagamento de indenização aos proprietários.  

e) continuidade do comércio internacional voltado prioritariamente aos mercados africanos e 

asiáticos. 

 

 

5. Indiscutivelmente o mandato do ex-presidente Lula entrou para a história da República brasileira como 

um dos principais governos do país. Dentre as políticas adotadas durante sua administração indique a 

alternativa incorreta: 

a) Política externa de aproximação com os países subdesenvolvidos. 

b) Pagamento da dívida existente com o FMI. 

c) Criação de amplos programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família. 

d) Realização de uma ampla reforma agrária, expropriando todos os latifúndios improdutivos, 

agradando, dessa forma, ao MST. 

e) Utilização maciça dos créditos financeiros disponíveis no BNDES, destinando a diversas empresas 

como política estatal de estímulo econômico. 
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6. "O Plano Collor foi o mais violento ato de intervenção estatal na economia brasileira, na segunda 

metade do século. No entanto, ao estrangular a inflação, ele abriu as portas para uma ampla 

liberalização".  
(Jayme Brener, "Jornal do século XX")  

 

Sobre esse plano, inserido em uma ordem neoliberal, é correto afirmar que:  

a) se pautou pela ampliação do meio circulante, por meio do aumento dos salários e das 

aposentadorias; liquidou empresas públicas e de economia mista que geravam prejuízo; 

estabeleceu uma política fiscal de proteção à indústria nacional.  

b) criou um imposto compulsório sobre os investimentos especulativos para o financiamento da 

infraestrutura industrial; liberou a importação dos insumos industriais e restringiu a importação de 

bens de consumo não-duráveis.  

c) estabeleceu-se uma nova política cambial, com um controle mais rígido realizado pelo Banco 

Central; demissão em massa de funcionários públicos concursados; aumentou a renda tributária 

por meio da criação do Imposto sobre Valor Agregado.  

d) objetivou a privatização de empresas estatais; diminuiu as restrições à presença do capital 

estrangeiro no Brasil; gerou a ampliação das importações e eliminaram-se subsídios, 

especialmente das tarifas públicas.  

e) aumentou a liberdade sindical com uma ampla reforma na CLT e revogou a opressiva lei de greve; 

recriou empresas estatais ligadas à exploração e refino de petróleo; congelou os capitais 

especulativos dos bancos e dos investidores estrangeiros. 

 

 

7. Na eleição direta presidencial de 1989, a primeira realizada depois de 29 anos, elegeu-se o candidato 

do PRN, Fernando Collor de Mello. Seu mandato, entretanto, foi bastante agitado e encerrado 

antecipadamente por uma grave crise política em 1992. 

A respeito desse governo, é incorreta a seguinte afirmação: 

a) O presidente pôs em prática, logo no início do mandato, o plano econômico Brasil Novo, de forte 

impacto na economia, e que alcançou rápida e duradoura estabilidade financeira, ao lado de 

significativos ganhos reais dos salários. 

b) O presidente imprimiu um "estilo jovem e arrojado" às suas ações políticas, de forte efeito 

propagandístico e próprio de sua concepção demagógica de poder. 

c) Sua vitória eleitoral foi, em grande parte, fruto de uma campanha feita em nome do combate à 

corrupção, o que não impediu que, durante o mandato, surgissem fundadas denúncias de práticas 

ilícitas do governo. 

d) Encerrados os trabalhos da CPI (agosto de 1992), concluiu-se pela culpabilidade do presidente e 

iniciou-se o processo de cassação de seus direitos políticos, que o tornaria inelegível por oito anos. 

e) Apesar do fracasso dos planos econômicos e da curta duração do mandato, foram tentadas 

medidas liberalizantes, que visavam diminuir a participação do Estado na condução das atividades 

econômicas. 
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8. Em 2010, assiste-se à comemoração dos cem anos de nascimento de Tancredo Neves, personalidade 

que marcou o processo de transição democrática, na década de 1980, ao definir a estratégia política 

capaz de superar o impasse do último governo militar, presidido pelo general Figueiredo. Essa 

estratégia consistia em  

a) reunir uma frente de partidos, sob a liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), exigindo a saída dos militares do poder.  

b) liderar a campanha das Diretas Já, confiante no fato de que o regime militar seria deposto por meio 

da pressão social advinda das ruas.  

c) concorrer à presidência da República, em uma eleição conduzida por um colégio eleitoral, e, 

vitorioso, negociar com os representantes do regime militar.  

d) vencer a primeira eleição direta para presidente do Brasil e convocar uma nova constituinte, visando 

reordenar as forças políticas da sociedade brasileira. 

e) organizar partidos políticos com ampla participação popular, esperando que a vitória no colégio 

eleitoral adviesse da atuação desses partidos. 

 

 

9. O rompimento da barragem da Samarco Mineração no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas 

Gerais, no dia 05 de novembro de 2015, retomou o debate sobre a privatização da Companhia Vale do 

Rio Doce. Sobre essa medida do Governo Federal, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Collor de Mello, que 

tinha uma postura política vinculada ao neoliberalismo mundial.    

b) A privatização da Vale do Rio Doce, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e teve como 

principal objetivo atrair o capital produtivo internacional.    

c) A privatização da Vale do Rio Doce foi negociada no governo do Itamar Franco, como medida de 

combate à inflação, que alcançou o percentual de 1764 no ano de 1989.    

d) A privatização da Vale do Rio Doce foi encabeçada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e 

foi uma medida consensual do ponto de vista político, uma vez que nenhum partido se opôs à 

ação.    

e) A privatização da Vale do Rio Doce foi feita durante o primeiro governo Lula e teve como principal 

objetivo atrair o capital especulativo internacional.   
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10. Leia o texto para responder à questão. 

 

“Um amigo neoliberal (...) confiou-me que o problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney 

não era uma taxa de inflação demasiado alta – como a maioria dos funcionários do Banco Mundial 

tolamente acreditava –, mas uma taxa de inflação demasiado baixa. ‘Esperemos que os diques se 

rompam’, ele disse, ‘precisamos de uma hiperinflação aqui, para condicionar o povo a aceitar a 

medicina deflacionária drástica que falta neste país’.”  
(ANDERSON, Perry. “Balanço do Neoliberalismo” SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas 

sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 11.) 

 

A política deflacionária, mencionada pelo historiador Perry Anderson, foi adotada nos mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, com a implantação do Plano Real. São resultados desta 

política econômica: 

a) confisco generalizado da poupança no país e importação em larga escala de manufaturados.    

b) aumento dos gastos com a previdência social e com as políticas de proteção ao desemprego.    

c) estatização em massa de empresas privadas e aumento dos gastos com as empresas públicas.    

d) aumento da taxa de juros, corte de gastos com políticas sociais e ampliação da taxa de 

desemprego.    

e) controle da taxa de câmbio e congelamento dos preços de bens de consumo.  
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Gabarito 
 

1. E  

Os Caras Pintadas representaram um movimento que surgiu como resposta aos esquemas de corrupção 

envolvendo o presidente da república, na época, Fernando Collor de Mello. 

 

2. A  

A ideia de desmerecer o episódio do impeachment tem como objetivo preservar a imagem de Collor 

enquanto figura política. 

 

3. C  

Itamar Franco assumiu o governo com um problema enorme nas mãos, além da instabilidade política, 

tinha que solucionar o problema da inflação. A solução veio a partir de seu ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, em 1994. 

 

4. B  

As privações ocorridas no Brasil se inserem na lógica das políticas neoliberais pós Ditadura Militar. 

 

5. D 

A reforma agrária realizada pelo governo Lula não foi ampla, gerando descontentamento do MST 

 

6. D  

O Plano tinha como objetivo tentar reduzir o processo inflacionário, herança do “milagre econômico”.  

 

7. A  

O Plano Collor implementou medidas como o bloqueio de contas e aplicações financeiras nos bancos, 

além do confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no Brasil, mas isso não garantiu uma 

estabalidade econômica duradoura. 

 

8. C  

Foi eleito presidente do Brasil em eleição indireta. No Colégio Eleitoral recebeu 480 votos contra 180 

de Paulo Maluf. No entanto, faleceu antes de tomar posse.  

 

9. B  

A privatização – ocorrida em 1997 – teve como objetivo captar investimentos estrangeiros 

 

10. D  

A troca de uma inflação menor por menos empregos faz parte da política econômica que impera no Brasil 

desde o governo Collor e, da qual o Plano Real foi uma peça importante. 
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O Mundo Atual 

 

Resumo 

 

Oriente Médio é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar 

Mediterrâneo.  Essa área geográfica inclui países como Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Iêmen e 

a região da Palestina, onde também se encontra o Estado de Israel. 

Apesar das diferentes etnias que ocupam esta região, existem elementos que lhes dão uma 

identidade comum, como a língua árabe e a religião islâmica, professada por algumas sociedades. O 

islamismo, uma das três maiores religiões monoteístas do mundo, possui grande expressividade no Oriente 

Médio. 

Por isso, para entender os conflitos na Palestina, é necessário entender como se deu a fragmentação 

do Império Islâmico, também chamado de Império Turco-Otomano, ocorrida no pós-Primeira Guerra Mundial, 

com o fim da chamada Era dos Impérios. Com o desmembramento do Império, nem todos países tiveram sua 

independência reconhecida, como foi o caso do Iraque e da nossa protagonista, Palestina, que ficaram sob a 

tutela da Inglaterra. Essa dependência potencializará conflitos entre os povos do Oriente Médio a partir de um 

importante episódio: a criação do Estado de Israel. 

 

(Mapa – Oriente Médio) 
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O sionismo e o Estado de Israel 

Durante muitos anos e depois de inúmeras diásporas, os judeus buscavam sua terra santa. No fim do 

século XIX, surgiu o movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu na região da Palestina, 

considerada berço do judaísmo. No entanto, essa região estava ocupada por árabes-palestinos. 

Com o holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial, cresceram as migrações de povos judaicos 

para a região da Palestina, aumentando as pressões pela criação do Estado de Israel, que acabou sendo 

fundado pela ONU em 1948. A Organização das Nações Unidas decidiu dividir o território da Palestina em dois 

Estados Independentes, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, decisão que não foi bem recebida pelos 

palestinos. 

De acordo com a divisão feita pela ONU, os árabes ficariam com a região da Cisjordânia e da Faixa de 

Gaza; Jerusalém, como região sagrada para as principais religiões monoteístas, seria um território neutro. 

Porém, isso gerou um grande descontentamento entre os árabes, que, apesar de representarem 2/3 da 

população, ficaram com apenas pouco mais de 40% do território. Não demorou para que eclodissem intensos 

conflitos entre palestinos e israelenses. 

 

 

Capa da Revista Veja (1948) sobre a Criação do Estado de Israel 
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Conflitos entre palestinos e israelenses 

Diante das crescentes insatisfações, os países árabes criaram a Liga Árabe para lutar contra Israel. 

Anos depois, em 1964, surgiu a Organização pela Liberdade da Palestina (OLP), que, através do FATAH, 

liderado por Yasser Arafat, defendia a luta armada com o objetivo de destruir o Estado de Israel. 

O primeiro conflito não tardou. Logo após a criação do Estado de Israel, ocorreu a Primeira Guerra 

Árabe-Israelense: a Liga Árabe, insatisfeita com a Partilha da Palestina, declarou guerra a Israel. A vitória 

israelense impulsionou um processo expansionista de Israel que ocupou a Galiléia e o deserto de Neguev. A 

partir da década de 1950, já havia quase um milhão de palestinos vivendo em campos de refugiados. 

Outros importantes conflitos ocorreram entre palestinos e israelenses, como a Guerra dos Seis Dias 

e a Guerra do Yom Kippur. Insatisfeito com as ofensivas árabes, Israel manteve sua política expansionista e 

anexou a Península do Sinai, a Cisjordânia e as Colinas de Golã, na Guerra dos Seis Dias. 

Como resposta, os árabes atacaram Israel durante um importante feriado judeu, o dia do Yom Kippur 

(dia do perdão). Com a ajuda dos Estados Unidos, os israelenses derrotaram os árabes, que não se deram por 

vencidos. Os países árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) realizaram uma 

grande represália aos Estados Unidos, prejudicando toda a economia mundial: aumentaram os preços do 

barril de petróleo em 300%, iniciando a primeira crise do petróleo, de 1973. 

 

 

Crise do petróleo: criavam-se filas para conseguir comprar o combustível 

 

Diante da medida árabe, os Estados Unidos começaram a pensar em medidas conciliatórias entre 

palestinos e israelenses. 
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E agora? 

A partir da década de 80, as relações entre árabes e israelenses se acirraram. Alguns jovens 

palestinos, que consideravam a atuação da OLP muito moderada, criaram o Movimento de Resistência 

Islâmica, o Hamas, que teve forte atuação no movimento contra a opressão de Israel, nos anos 80 e 90, a 

partir das chamadas Intifadas (rebeliões populares). 

Em 1993, mediado pelos Estados Unidos, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, no 

qual representantes da OLP reconheceram a criação do Estado de Israel. No entanto, atualmente, setores 

radicais israelenses e palestinos ainda mantêm intensos conflitos pela ocupação da região da Palestina. 

 

 

 

Reorganização Política Internacional 

O historiador Eric Hobsbawm, responsável por analisar minuciosamente as relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais do século XX, decidiu atribuir a este o significado de “Era dos extremos”, um século 

marcado por uma série de conflitos, mudanças e transformações que impactaram a sociedade global. 

Hobsbawm afirma que o século XX começou em Sarajevo e terminou lá, por conta da deflagração da 

I Guerra Mundial e a guerra étnica que assolou a região da antiga Iugoslávia. A transição do século XX para o 

XXI deixou no ar uma série de incertezas e impasses. Porém, devemos destacar que, para além desse 

extremismo de Hobsbawm, os séculos XX e XXI foram marcados por uma série de ações que promoveram a 

construção de um mundo. 
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A Guerra de Kosovo em 1998 deixou milhares de mortos 

 

O Mundo após o término da Guerra Fria 

A desintegração da URSS, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria fizeram com que a 

geopolítica mundial entrasse em um novo momento: a multipolaridade. É importante destacar que o 

capitalismo consagrou-se vencedor devido o fracasso do socialismo soviético, mas a pergunta que devemos 

nos fazer é: que capitalismo é esse que saiu vitorioso da Guerra Fria? 

Essa é uma pergunta que deve ser analisada diante do contexto das relações socioeconômicas no 

decorrer do século XX. Não podemos apontar os EUA como a principal economia mundial. A partir da década 

de 1990 os blocos econômicos começaram a se fortalecer e aparecer como importantes eixos políticos e 

econômicos mundiais: a União Europeia, o Mercosul, os novos Tigres asiáticos e a Aliança do Pacífico (APEC). 

A multipolaridade substituiu a bipolaridade, e, por conta disso, o processo de globalização se intensificou 

ainda mais na década de 1990. 

 

Principais blocos econômicos hoje em dia 
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Conflitos políticos e culturais 

Além da multipolaridade no sentido político e econômico, o século XX, especialmente seu final, foi 

marcado por uma série de conflitos culturais. Esses conflitos são um retrato das divergências sociais e 

políticas que se acentuaram com o final da bipolaridade. 

Uma intensa disputa pelo poder e pelo fortalecimento econômico esbarrou em fronteiras culturais e 

religiosas que notadamente podem ser verificadas nos conflitos que se iniciaram a partir do final da segunda 

metade do século XX: os conflitos ocorridos na Palestina entre muçulmanos e judeus, os conflitos no Golfo 

Pérsico, a Guerra da Bósnia e posteriormente Kosovo, tutsis e hutus disputando o poder na Ruanda e no 

Congo, a ocupação da Indonésia no Timor Leste, o aumento da xenofobia europeia, o racismo em regiões 

com desigualdade social alta e o narcotráfico são exemplos claros de instabilidade que afetaram as relações 

globais no final do século XX. 

 

 

Consequências do confronto entre os grupos étnicos em Ruanda. Hutus promoveram um genocídio contra os Tutsis 

 

Organizações multilaterais e suas missões 

Em meio a esses conflitos, uma série de organizações multilaterais a favor da estabilidade, da paz e 

da cooperação entre países começaram a atuar em relação aos problemas enfrentados em escala global. 

Devemos chamar a atenção para a finalidade dessas organizações: 

• Adotar regras de comportamento político, social, econômico entre os países-membros para manter 

uma diplomacia 

• Planejar e promover ações para solucionar crises de âmbito nacional ou internacional, originadas de 

conflitos diversos, desequilíbrios ambientais ou catástrofes; 

• Realizar pesquisa conjunta com diversas outras instituições em áreas específicas (saúde, educação, 

comércio, etc); 

• Atuar como mediadora em casos de cooperação econômica, cultural e assistência médica. 
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As principais organizações multilaterais que atuam nas relações sociais, políticas e econômicas mundiais 

são: 

• ONU (Organização das Nações Unidas) 

• UNESCO (Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura) 

• OMC (Organização Mundial do Comércio) 

• OEA (Organização dos Estados Americanos) 

• FMI (Fundo Monetário Internacional) 

• OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

 

 

Sede da ONU onde ocorrem as Assembleias com os 193 países membros 
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Exercícios 

 

1. Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001. 

 

 

A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 

que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 

hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que 

ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma 

guinada histórica?  
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011). Disponível em: www.estadao.com.br. 

 

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 

repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center:  

a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional  

b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos  

c) intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio  

d) ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes  
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2. No que diz respeito à organização do espaço mundial, o cartum a seguir chama a atenção, 

inequivocamente, para:  

 

 
 

a) a presença no século XXI de um novo modelo de colonialismo, no qual os países africanos sem 

tecnologia, financiamentos e mão de obra especializada suficiente para explorar suas riquezas 

ficam dependentes de empresas e governos estrangeiros, configurando assim a pouca autonomia 

econômica do continente.  

b) a crescente exploração de minérios no continente africano, subsidiada por empresas estrangeiras, 

o que explica a onda de crescimento econômico, principalmente nos países que passaram por um 

processo recente de democratização e consequente estabilidade política.  

c) a neutralidade da América Latina em relação às políticas colonialistas dos países industrializados, 

impostas ao continente africano e direcionadas para a disputa de territórios e exploração dos 

recursos minerais.  

d) o lucro obtido pelos europeus e norte-americanos com o tráfico negreiro, que dilapidou a 

população e os recursos minerais africanos e que permaneceu ativo ao Norte do Equador até o 

final do século XIX.  

e) as decisões da Conferência de Berlim em 1884, a qual dividiu politicamente o continente africano 

entre os Estados Unidos e os principais países europeus, sem qualquer preocupação com a 

autonomia das populações locais.  
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3. Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai criaram o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Qual é 

o nome do tratado que criou o Bloco e quais seus principais objetivos? Assinale a alternativa correta. 

a) Tratado de Assunção. Criar mercados supranacionais e reduzir ou eliminar proibições, restrições e 

impostos de entrada ou saída de bens e serviços de um país para o outro. 

b) Protocolo de Ouro Preto. Criar mercados regionais, mas aplicar impostos mais altos para produtos 

importados de nações de “fora do bloco”. 

c) Tratado de Montevideo. Criar um mercado interdependente entre todos os povos e não somente 

blocos, e uma economia homogênea em todas as partes do mundo. 

d) Tratado de Assunção. Criar mercados regionais e blocos econômicos que se organizam para opor-

se ao processo de globalização instalado nos países capitalistas. 

e) Tratado de Buenos Aires. Criar uma economia homogênea e não sustentada pelos mercados 

regionais, pois estes não contribuem para o avanço da globalização. 

 

 

4. O processo de globalização característico da história contemporânea, no final do século XX, está ligado 

a mecanismos de integração econômica, dos quais o Brasil participa intensamente por meio da: 

a) proposta brasileira de integração da América com a Comunidade Europeia, através da ALCA. 

b) consolidação da integração dos países do "Cone Sul" no MERCOSUL. 

c) projeção como líder da Comunidade do Países de Língua Portuguesa. 

d) aliança com os Estados Unidos na liderança do MERCOSUL e da ALCA. 

e) defesa da transformação do NAFTA em mercado comum americano. 

 

 

5. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que “um tsunami do crédito que ocorre uma 

vez por século” tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos EUA, 

frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa.  
Adaptado de O Globo, 24/10/2008  

 

A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque 

as políticas neoliberais, adotadas por muitos países a partir da década de 1980.  A principal crítica ao 

neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com:  

a) aumento das garantias trabalhistas  

b) estímulo à competição entre as empresas  

c) reforço da livre circulação de mercadorias  

d) redução da regulação estatal da economia 
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6. A fábrica global instala-se além de toda e qualquer fronteira, articulando capital, tecnologia, força de 

trabalho, divisão do trabalho social e outras forças produtivas. Acompanhada pela publicidade, a mídia 

impressa e eletrônica, a indústria cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, 

emissões de televisão, videoclipes, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, 

informação e fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados, generaliza o consumismo. Provoca a 

desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e ideias. Promove o redimensionamento de 

espaços e tempos.  
(Octavio Ianni, Teorias da Globalização, 2002.)  

 

Partindo da metáfora de fábrica global de Octavio Ianni, pode-se identificar como características da 

globalização  

a) o amplo fluxo de riquezas, de imagens, de poder, bem como as novas tecnologias de informação 

que estão integrando o mundo em redes globais, em que o Estado também exerce importante papel 

na relação entre tecnologia e sociedade.  

b) a imposição de regras pelos países da Europa e América do Sul nas relações comerciais e globais 

que oprimem os mais pobres do mundo e se preocupam muito mais com a expansão das relações 

de mercado do que com a democracia.  

c) a busca das identidades nacionais como única fonte de significado em um período histórico 

caracterizado por uma ampla estruturação das organizações sociais, legitimação das instituições 

e aparecimento de movimentos políticos e expressões culturais.  

d) o multiculturalismo e a interdependência que somente podemos compreender e mudar a partir de 

uma perspectiva singular que articule o isolamento cultural com o individualismo.     

e) a existência de redes que impedem a dependência dos polos econômicos e culturais no novo 

mosaico global contemporâneo. 

 

 

7. A bandeira da Europa não é apenas o símbolo da União Europeia, mas também da unidade e da 

identidade da Europa em sentido mais lato. O círculo de estrelas douradas representa a solidariedade 

e a harmonia entre os povos da Europa.  
Disponível em: http://europa.eu/index_pt.htm. Acesso em: 29 abr. 2010 (adaptado).  

 

A que se pode atribuir a contradição intrínseca entre o que propõe a bandeira da Europa e o cotidiano 

vivenciado pelas nações integrantes da União Europeia?  

a) Ao contexto da década de 1930, no qual a bandeira foi forjada e em que se pretendia a fraternidade 

entre os povos traumatizados pela Primeira Guerra Mundial.  

b) Ao fato de que o ideal de equilíbrio implícito na bandeira nem sempre se coaduna com os conflitos 

e rivalidades regionais tradicionais.  

c) Ao fato de que Alemanha e Itália ainda são vistas com desconfiança por Inglaterra e França mesmo 

após décadas do final da Segunda Guerra Mundial.  

d) Ao fato de que a bandeira foi concebida por portugueses e espanhóis, que possuem uma 

convivência mais harmônica do que as demais nações europeias.  

e) Ao fato de que a bandeira representa as aspirações religiosas dos países de vocação católica, 

contrapondo-se ao cotidiano das nações protestantes. 
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8.   

 
 

A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se 

esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração 

mais clara ainda está em andamento. 

Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: 

a) diminuição dos fluxos internacionais de capital 

b) aumento do número de polos de poder mundial 

c) redução das desigualdades sociais entre o Norte e o Sul 

d) crescimento da probabilidade de conflitos entre países centrais e periféricos 

 

 

9. As dificuldades de construção da paz no Oriente Médio estão ligadas a diversos conflitos históricos 

que marcaram a convivência dos povos da região ao longo do século XX. Assinale a opção que 

apresenta corretamente um desses conflitos: 

a) Na Palestina, a origem do conflito árabe-israelense remonta à Declaração Balfour (1917) que, ao 

final da Primeira Guerra Mundial, submeteu esse país à administração inglesa comprometida com 

a criação do Estado de Israel. 

b) No Egito, o protetorado francês sobre a monarquia árabe reinante impediu o golpe de estado 

liderado por Gamal Nasser, reconhecendo a soberania de Israel sobre o canal de Suez (1956). 

c) Em Israel, a Guerra dos Seis Dias (1967) acarretou a perda dos territórios da península do Sinai e 

da faixa de Gaza para a Coligação Árabe, o que agravou os conflitos na região até a devolução 

desses territórios pelos acordos de Camp David. 

d) No Líbano, a guerra civil (1975), que opôs cristãos, palestinos e muçulmanos, encerrou-se com a 

invasão jordaniana do território libanês e a divisão do norte do país entre a Síria e a Turquia. 

e) No Irã, a revolução liderada pelo aiatolá Khomeini (1979) substituiu a dinastia Pahlevi, aliada política 

e militarmente à União Soviética, por uma República Islâmica fundamentalista. 
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10. "Trocaremos Terra por paz" 
(Yitzhak Rabin) 

 

A questão palestina envolve árabes e judeus em diversos conflitos e antagonismos, cujas origens 

históricas remontam, dentre outros fatos, à: 

a) subordinação do território palestino à tutela do governo britânico, envolvido com a criação de um 

Estado nacional judeu, expressa na Declaração Balfour (1917). 

b) ocupação militar do território palestino pelo Iraque como resultado da Primeira Guerra Árabe-

Israelense (1948-49), que desestabilizou politicamente a região. 

c) invasão da Península do Sinai, das colinas de Golã e da Palestina pelo Egito, liderada pelo 

presidente Nasser, durante a Crise do Canal, como de Suez (1956). 

d) imposição da autoridade policial da Organização para a Libertação da Palestina sobre os territórios 

da Cisjordânia e da faixa de Gaza, como resultado do acordo de paz que encerrou a guerra do Yom 

Kippur (1973). 

e) legalização da ocupação militar e administrativa exercida pela Síria sobre o sul do Líbano e a 

Palestina, reconhecida pelos Estados Unidos nos acordos de Camp David (1979). 
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Gabarito 

 

1. C 

Os atentados de 11 de setembro foram utilizados como justificativa para uma série de intervenções 

militares norte americanos no Oriente Médio. Após os atentados, foram duas guerras preventivas 

executadas pelo EUA sem aprovação da ONU: Afeganistão (2002) e Iraque (2003). 

 

2. A  

 Como evidenciado na imagem, a falta de recursos técnicos e tecnológicos de determinadas regiões do 

continente africano, ainda contribui para sua dependência em relação a Europa e os Estados Unidos. Esse 

cenário contribui para que muitas das riquezas do continente ainda sejam escoadas para outras nações. 

 

3. A  

O Tratado de Assunção estabeleceu a conexão dos Estados participantes por meio da livre movimentação 

de bens e serviços, tendo como objetivo ampliar o comércio entre os países signatários. 

 

4. B  

Mercosul ou Mercado Comum do Sul é um bloco econômico que surgiu em 1991 e foi criado por países 

da América do Sul. Os países que iniciaram o bloco foram: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Posteriormente, outros ingressaram, sendo um deles a Venezuela, em 2012.O principal objetivo do 

Mercosul é garantir que haja uma integração política, econômica e social entre os países membros, 

fortalecimento do vínculo entre os cidadãos do bloco, bem como melhoria da qualidade de vida de seus 

participantes. 

 

5. D  

Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que 

defende a não participação do estado na economia, justamente a principal crítica estabelecida a este  

modelo. 

 

6. A  

Podemos dizer que é um processo no qual se estabelece maior integração entre os países e as pessoas 

do mundo, facilitando – através da tecnologia – os fluxos de pessoas, informações, mercadorias, etc. 

  

7. B 

Apesar do equilíbrio intrínseco na bandeira, os conflitos e divergências internas entre os países membros 

existem, afetando-o.  

8. B  

Se durante a Guerra Fria tivemos um mundo bipolar, hoje, vemos ascender o mundo multipolar, no qual 

há uma multiplicação dos povos de poder político e econômico, a exemplo do G20. 

 

9. A 

Com a Declaração de Balfour, o governo da Grã-Bretanha  respalda pela primeira vez o estabelecimento 

de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, dando início aos conflitos entre israelenses e palestinos 

na região. 

 

10. A  

A partir desta declaração se iniciam as disputas territoriais entre judeus e árabes na região da palestina.  



Literatura 
 

Exercícios de revisão: prosa pós-modernista 

 

Exercícios 

 

Texto para as questões 1 e 2. 

 

A terceira margem 

 
Vocabulário:  

1 encalcar – comprimir  

2 matula – saco com comida  

3 bubuiar – flutuar  

 

4 tororoma – corrente fluvial forte e ruidosa  

5 proar – pôr a proa em uma dada direção 

 

1. A terceira margem do rio expressa o estranhamento de um personagem – o pai – em meio a suas 
relações pessoais, à sociedade, à cultura e ao mundo. Esse sentimento não pode ser identificado com 
a ideia de:  

a) loucura  

b) exclusão  

c) pobreza  

d) obsessão 
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2. “Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse 
falimento?” (l. 60 - 62)  
Ao utilizar o vocábulo falimento, o personagem assume sua incapacidade para:  

a) prever o futuro  

b) substituir o pai  

c) esquecer a infância  

d) encontrar a verdade 

 

 

3. Galinha cega 
O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. Estavam direitinhos, graças 

a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão 

desorientada. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o 

gasto de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. Que é 

que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem 

havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança, aí… Nem por sombra imaginou que era a 

cegueira irremediável que principiava. 

Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo. Por que não vinham 

mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas 

tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a 

sombra. 

GUIMARAENS, J. A. Contos e novelas. Rio de Janeiro: Imago, 1976 (fragmento). 

 

Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, 

o narrador explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na 

a) captura de elementos da vida rural, de feições peculiares. 

b) caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas. 

c) confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância. 

d) apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente. 

e) fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. 
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4. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 
antes da pré-história havia pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 
Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 
[…] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir.  Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os 

dois juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […]  Felicidade? Nunca vi palavra mais 

doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual – há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais 

tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim 

que justificaria o começo – como a morte parece dizer sobre a vida – porque preciso registrar os 

fatos antecedentes. 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 

 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-

se essa peculiaridade porque o narrador: 

a) Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 
personagens. 

b) Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos 
que a compõem. 

c) Reflete-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolheras palavras 
exatas. 

e) Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção.  
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Texto para as questões 5 e 6 

 

 

5. “Uma aprendizagem” ou “O livro dos prazeres” tem como protagonista uma personagem – Lóri –, que 
se depara com a descoberta do amor em sua totalidade, iniciando a busca do reconhecimento de si 
mesma, do mundo e do outro – Ulisses. 
A alternativa que melhor expressa esse processo de descoberta pela personagem Lóri é: 

a) “Só então ela se surpreendeu consigo própria.” (!. 10) 

b) “Os dois se olharam em silêncio. “ (!. 11) 

c) “E ele com os olhos miúdos quis que ela não fugisse” (!. 13 - 14) 

d) “– Mas eu sei, eu vou saber sempre.” (!. 17) 

 

 

6. “Ela se despediu de Ulisses quase correndo: ele era o perigo.” (!. 38 - 39) 
Na percepção de Lóri, Ulisses representa o perigo. 

Pela leitura do texto, isso se explica porque ele foi capaz de: 

a) ameaçá-la com uma crítica inesperada 

b) assustá-la com uma interpretação insensível 

c) contrariá-la com um questionamento irônico 

d) inquietá-la com um sentimento desconhecido 
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7. Leia o texto a seguir e responda à questão. 
 
“Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem — ou é o homem arruinado, 

ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! — é o que 

digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco — é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. 

Este caso — por estúrdio que me vejam — é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, 

não diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua 

alta opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela — já o campo! Ah, a gente, na velhice, 

carece de ter uma aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. 

Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula 

seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças — eu digo. Pois não é o 

ditado: “menino — trem do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes... 

O diabo na rua, no meio do redemunho...”                                                      

   Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 

O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos 

linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto, está: 

a) o emprego da linguagem culta, na voz do narrador, e o da linguagem regional, na voz da 
personagem. 

b) a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. 

c) o emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. 

d) a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. 

e) o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. 
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8. A partida de trem 
“Marcava seis horas da manhã, Angela Prain pagou o táxi e pegou sua pequena valise, Dona Maria Rita 

de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha 

bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade, 

e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto 

— e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo 

gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara-a antes a subir no vagão. Sem que 

neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, 

surpreendeu-se um pouco: não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas 

para o caminho. 

Angela Pralini percebeu-lhe o movimento e perguntou: 

-A senhora deseja trocar de lugar comigo? 

Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, Mas 

parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filligranado de ouro espetado no peito, 

passou a mão pelo broche. Seca.  Ofendida? Perguntou afinal a Angela Pralini: 

- É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar?”                   

LISPECTOR, C. Onde estiveste de noite. 

 

A descoberta de experiências emocionais com base no Cotidiano é recorrente na obra de Clarice 

Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o(a): 

a) comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada 

b) incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. 

c) constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. 

d) sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. 
 

 

9. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. 

ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

No romance Grande sertão: veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A partir 

da leitura do trecho comente sobre o desabafo do personagem.  
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10. Leia o texto: 
O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 

Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão. E, outra coisa: o diabo, é às 

brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, uma beleza de traiçoeiro — dá gosto! A força dele, quando quer — 

moço! —me dá o medo pavor! Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho — assim 

é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. 

Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa 

Marque a afirmação que não corresponde: 

a) trata-se de uma narrativa oral, perceptível pelo uso de vocativos como “senhor” e “moço”. 

b) Deus age sutilmente (“lei do mansinho”), enquanto o diabo o faz de maneira escancarada (“às 
brutas”) 

c) na vida, tudo flui incessantemente, nada é estático: “as pessoas não estão sempre iguais, ainda 
não foram terminadas”. 

d) o milagre resulta do inesperado, do modo contido (“se economiza”), e não do espalhafatoso. 

e) o termo “traiçoeiro” atribuído a Deus possui um sentido pejorativo, depreciativo. 
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Gabarito 

 

1. C 

Não fica claro se as questões financeiras são tão decisivas quanto as demais. O pai vai para longe de 

todos em uma busca obsessiva e considerada por muitos, louca por uma fuga à realidade. 

 

2. B 

O personagem entra em conflito quando se vê confrontado pela possibilidade de substituir o pai e foge.  

 

3. D 

No primeiro parágrafo, o narrador assume o ponto de vista do menino e no segundo, o da galinha. 

 

4. C 

Os questionamentos sobre o mundo e a existência são combustíveis para a escrita do autor. 

 

5. A 

“consigo própria” indica o direcionamento pessoal e subjetivo.  

 

6. D 

Segundo o texto, o adjetivo “perigo” foi devidamente concebido ao personagem com o intuito de inquietar 

Lóri com a descoberta do amor. 

 

7. D 

A fala do sertanejo é fielmente copiada à narrativa, configurando característica da geração de 30.  

 

8. D 

“Uma velha não pode comunicar-se” ou “Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora”. O ápice 

desse isolamento, no trecho, é a última fala de Dona Maria Rita, que se mostra surpresa que alguém se 

dirija a ela e se preocupe com sua comodidade. 

 

9.  Por meio de um aforismo, Riobaldo expõe uma máxima em poucas palavras. Assim, ele desabafa sobre 

sua vida e chega a conclusão que é necessário ter coragem para enfrentar os desafios encontrados pelo 

caminho.  

 

10.  E 

O texto ironiza as ações de Deus, uma vez que suas temáticas abordam uma relação existencial entre o 

homem e as questões que se encontram acima de uma realidade. Desse modo, faz-se a alternativa E 

como correta. 
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Aprofundamento sobre Tendências Contemporâneas (poesia) 

 

Exercícios 

 

1. Reclame 
“Se o mundo não vai bem 
a seus olhos, use lentes 
... ou transforme o mundo 
ótica olho vivo 
agradece a preferência.” 

(CHACAL et al. Poesia marginal. São Paulo: Ática, 2006.)  
Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração,  

considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza: 

a) o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. 

b) a sociedade de consumo, com o uso da linguagem publicitária. 

c) a construção do poema, em detrimento do conteúdo. 

d) a experimentação formal dos neossimbolistas. 

e) o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. 

 

 

2. Logia e mitologia 
“Meu coração  
de mil e novecentos e setenta e dois  
já não palpita fagueiro  
sabe que há morcegos de pesadas olheiras  
que há cabras malignas que há  
cardumes de hienas infiltradas  
no vão da unha na alma  
um porco belicoso de radar  
e que sangra e ri  
e que sangra e ri  
a vida anoitece provisória  
centuriões sentinelas  
do Oiapoque ao Chuí.” 

(CACASO. Lero-lero. Rio de Janeiro: 7Letras; São Paulo: Cosac & Naify, 2002.)  

O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico 

vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, é correto afirmar que: 

a) o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. 

b) “morcegos”, “cabras” e “hienas” metaforizam as vítimas do regime militar vigente.  

c) o “porco”, animal difícil de domesticar, representa os movimentos de resistência. 

d) o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto.  

e) “centuriões” e “sentinelas” simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. 
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3. Casamento 
Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como “este foi difícil” 

“prateou no ar dando rabanadas” 

e faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. 

 

PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991. 

O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos,  

apresenta a prosaica ação de limpar peixes na qual a voz lírica reconhece uma: 

a) expectativa do marido em relação à esposa. 

b) imposição dos afazeres conjugais. 

c) disposição para realizar tarefas masculinas. 

d) dissonância entre as vozes masculina e feminina. 

e) forma de consagração da cumplicidade no casamento. 
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4. Autorretrato falado 
Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 
Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão,  
 aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 
 entre pedras e lagartos. 
Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto  

meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

abençoado a garças. 

 

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 
fui salvo. 
Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 
Os bois me recriam.  
Agora eu sou tão ocaso! 

 
Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 
coisas inúteis. 

 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 
 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 

dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 

outro gênero. Qual? 

a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 
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5. A diva 
Vamos ao teatro, Maria José? 

Quem me dera, 

desmanchei em rosca quinze kilos de farinha 

tou podre. Outro dia a gente vamos 

Falou meio triste, culpada, 

e um pouco alegre por recusar com orgulho  

TEATRO! Disse no espelho. 

TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 

TEATRO! E os cacos voaram 

sem nenhum aplauso. 

Perfeita. 

 
(PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999.) 

 

Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor com 

base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. 

Assim, o texto A diva: 

a) narra um fato real vivido por Maria José.  

b) surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 

c) relata uma experiência teatral profissional. 

d) descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. 

e) defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. 
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6. Sem acessórios nem som 
Escrever só para me livrar 

de escrever. 

Escrever sem ver, com riscos 

sentindo falta dos acompanhamentos 

com as mesmas lesmas 

e figuras sem força de expressão. 

Mas tudo desafina: 

o pensamento pesa 

tanto quanto o corpo 

enquanto corto os conectivos 

corto as palavras rentes 
com tesoura de jardim 

cega e bruta 

com facão de mato. 

Mas a marca deste corte 

tem que ficar 
nas palavras que sobraram. 

Qualquer coisa do que desapareceu 

continuou nas margens, nos talos 

no atalho aberto a talhe de foice 

no caminho de rato. 

 

FREITAS FILHO, A. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

 

Nesse texto, a reflexão sobre o processo criativo aponta para uma concepção de atividade  poética que 

põe em evidência o(a) 

a) angustiante necessidade de produção, presente em “Escrever só para me livrar/ de escrever”.  
b) imprevisível percurso da composição, presente em “no atalho aberto a talhe de foice/ no caminho 

de rato”. 
c) agressivo trabalho de supressão, presente em “corto as palavras rentes/ com tesoura de jardim/ 

cega e bruta”. 
d) inevitável frustração diante do poema, presente em “Mas tudo desafina:/ o pensamento pesa/ tanto 

quanto o corpo”. 
e) conflituosa relação com a inspiração, presente em “sentindo falta dos acompanhamentos/ e 

figuras sem força de expressão”. 
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7. Não há vagas 

O preço do feijão  

não cabe no poema. O preço  

do arroz  

não cabe no poema.  

Não cabem no poema o gás  

a luz o telefone  

a sonegação  

do leite  

da carne  

do açúcar  

do pão  

 

O funcionário público  

não cabe no poema  

com seu salário de fome  

sua vida fechada  

em arquivos.  

Como não cabe no poema  

o operário  

que esmerila seu dia de aço  

e carvão  

nas oficinas escuras  

 

- porque o poema, senhores,  

está fechado:  

"não há vagas"  

 

Só cabe no poema  

o homem sem estômago  

a mulher de nuvens  

a fruta sem preço  

 

O poema, senhores,  

não fede  

 nem cheira. 
Ferreira Gullar 

 

Sobre o poema Não há vagas, de Ferreira Gullar, é correto afirmar: 

a) Ao ser aproximada de um ato lúdico como o fazer poesia, a crítica social é atenuada e perde força. 

b) A ruptura com o verso tradicional situa o poema no contexto da primeira geração modernista. 

c) Nota-se uma conjunção entre a reflexão sobre o fazer poético e a preocupação com a realidade 

social adversa. 

d) A crítica política e a reflexão sobre a literatura presentes no poema configuram exceção na 

produção poética de Ferreira Gullar. 

e) Trata-se de texto poético que destoa do conjunto da obra Toda poesia por utilizar redondilhas 

maiores e menores. 
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8. Mau Despertar 

Saio do sono como 

de uma batalha 

travada em 

lugar algum 

Não sei na madrugada 

se estou ferido 

se o corpo 

tenho 

riscado 

de hematomas 

Zonzo lavo 

na pia 

os olhos donde 

ainda escorre 

uns restos de treva. 
Ferreira Gullar, Muitas vozes, 2013. 

A leitura do poema permite inferir que  

a) o despertar do eu lírico apaga as más lembranças da madrugada.  

b) a noite é problema para o eu lírico, perturbado mais física que mentalmente.  

c) o eu lírico atribui o seu mau despertar a uma noite de difícil sono.  

d) o eu lírico encontra na noite difícil uma forma de enfrentar seus medos.  

e) o mau despertar acentua as feridas e as dores que perturbam o eu lírico. 

 

 

9. Pote Cru é meu pastor. Ele me guiará.  
Ele está comprometido de monge.  

De tarde deambula no azedal entre torsos de  

cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros,  

de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas  
albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos,  

linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em  

gotas de orvalho etc. etc.  

Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento  

Foi encontrado em osso.  

Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. 
BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse poema, o eu lírico identifica-se com Pote Cru 

porque: 

a) entende a necessidade de todo poeta ter voz de oratórios perdidos. 

b) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a salvação divina. 

c) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre as ruínas e a tradição. 

d) necessita de um guia para a descoberta das coisas da natureza. 

e) acompanha-o na opção pela insignificância das coisas. 
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10. Canção do ver 
Fomos rever o poste. 

O mesmo poste de quando a gente brincava de pique 

e de esconder. 

Agora ele estava tão verdinho! 

O corpo recoberto de limo e borboletas. 

Eu quis filmar o abandono do poste. 

O seu estar parado. 

O seu não ter voz. 

O seu não ter sequer mãos para se pronunciar com 

as mãos. 

Penso que a natureza o adotara em árvore. 
Porque eu bem cheguei de ouvir arrulos1 

 de passarinhos 

que um dia teriam cantado entre as suas folhas. 

Tentei transcrever para flauta a ternura dos arrulos.¹ 

Mas o mato era mudo. 
Agora o poste se inclina para o chão − como alguém 

que procurasse o chão para repouso. 

Tivemos saudades de nós. 

 

Manoel de Barros 
Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. 

 

Vocabulário: 

arrulos¹ − canto ou gemido de rolas e pombas 

No poema, o poste é associado à própria vida do eu poético. 

Nessa associação, a imagem do poste se constrói pelo seguinte recurso da linguagem: 

a) anáfora 

b) metáfora 

c) sinonímia 

d) hipérbole 
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Gabarito 

 

1.  A 
A ideia da marginalização vem do rompimento com o cânone, com o sacro da literatura. A experimentação 
do verso curto, piada, das temáticas comuns foi uma quebra de paradigmas.  
 

2.  D 
As metáforas são comparações intensas entre o período da repressão e animais. 
 

3.  E 
O momento íntimo do casal é retratado no poema e comparado ao momento em que se conheceram.  
 

4.  E 
Há a narração de acontecimentos, da vida do eu-lírico, e seus anseios de vida.  
 

5.  B 

O texto é escrito em versos, apresenta subjetividade, expressividade e transmite inquietação, apesar de 

ter tema cotidiano. 

 

6.  C 
O texto denota certo tom de sofrimento ao escrever, como se o processo fosse doloroso.  
 

7.  C 

O poema de Gullar também tem o ar de denúncia social, ao expor a condição socioeconômica dos menos 

favorecidos e, concomitantemente, a reflexão sobre o fazer poético.   

 

8.  C 

No poema de Gullar, o “mau despertar” provém de uma noite de sono difícil, em que o eu lírico não dorme 

desconfortavelmente por algum motivo, comparando a “uma batalha/travada em/lugar algum”. 

 
9.  E 

Há uma desmitificação do texto bíblico, reduzindo certas máximas e crenças ao status de insignificância 
das coisas.  
 

10.  B 
O próprio enunciado denuncia a alternativa correta ao dizer que o poste é associado à própria vida do 
poeta.  
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Exercícios 

 

1. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia (AIE), o mercado de veículos 

elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da 

categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de 

unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a 

expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 

2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. 

 

A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi de 

a) 192. 

b) 240. 

c) 252. 

d) 320. 

e) 420. 
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2. O gráfico apresenta a taxa de desemprego (em%) para o período de março de 2008 a abril de 2009, 

obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

 

 
 IBGE. Pesquisa mensal de emprego. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado). 

 

A mediana dessa taxa de desemprego, no período de março de 2008 a abril de 2009, foi de 

a) 8,1% 

b) 8,0% 

c) 7.9% 

d) 7,7% 

e) 7,6% 
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3. O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para 

participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena, foram submetidos a dietas 

balanceadas e atividades físicas. Realizaram três “pesagens” antes do início do torneio. Pelo 

regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular 

quanto aos “pesos”. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 

 

 

Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se 

enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas:  

a) I e III.  

b) I e IV.  

c) II e III.  

d) II e IV.  

e) III e IV. 
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4. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região 

possuir as seguintes peculiaridades: 

• a variação do nível de chuvas (pluviosidade), nesses meses, não for superior a 50 mm; 

• a temperatura mínima, nesses meses, for superior a 15 °C; 

• ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 °C na temperatura máxima. 

Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um 

meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes 

nessa região. 

 

Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. 

O mês escolhido para o plantio foi 

a) janeiro 

b) fevereiro 

c) agosto 

d) novembro 

e) dezembro 
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5. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o 

número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O 

quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele 

e mais três pessoas, ao quinto andar do edifício. 

 

 

 

Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 

quinto andar?  

a) 2  

b) 3  

c) 4  

d) 5  

e) 6 

 

 

6. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas 

respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos: 

 

 

A mediana dos tempos apresentados no quadro é 

a) 20,70. 

b) 20,77. 

c) 20,80. 

d) 20,85. 

e) 20,90. 
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7. O polímero de PET (Politereftalato de Etileno) é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo 

devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e 

cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total 

de PET reciclado foi de 282 kton (quilotoneladas). 

 

  

De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de 

tecidos e malhas, em kton, é mais aproximada de 

a) 16,0. 

b) 22,9. 

c) 32,0. 

d) 84,6. 

e) 106,6. 
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8. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D que 

costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos, expressos no 

gráfico, revelam a participação desses consumidores em cinco categorias: via Correios (juntando 

embalagens ou recortando códigos de barra), via internet (cadastrando-se no site da empresa/marca 

promotora), via mídias sociais (redes sociais), via SMS (mensagem por celular) ou via rádio/TV. 

 

Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B (A/B) e uma 

categoria nas classes C e D (C/D). 

De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A/B 

e C/D, a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via 

a) Correios e SMS. 

b) internet e Correios. 

c) internet e internet. 

d) internet e mídias sociais. 

e) rádio/TV e rádio/TV. 
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9. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de 

sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e 

fizeram um estudo estatístico com intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a 

mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. 

 

 

 

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta 

pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. 

Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor 

com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao 

fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor 

a) branca e os de número 38. 

b) branca e os de número 37. 

c) branca e os de número 36. 

d) preta e os de número 38. 

e) preta e os de número 37. 
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10. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e 

locais de incentivo à doação voluntária de sangue, em regiões com menor número de doadores por 

habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, 

foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região 

conforme o quadro seguinte. 

 

Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as 

regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. 

A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes 

fosse menor ou igual ao do país. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2013 (adaptado). 

 

As regiões brasileiras onde foram intensificadas campanhas na época são: 

a) Norte, Centro-Oeste e Sul. 

b) Norte, Nordeste e Sudeste. 

c) Nordeste, Norte e Sul. 

d) Nordeste, Sudeste e Sul. 

e) Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 



 
 

 

 

10 

Matemática 

 

Gabarito 

 

1. D 

 

 

2. B 

 

 

3. C 

 

 

4. A 

 

 

5. D 

 

 

6. D 
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7. C 

 

 

8. B 

 

 

9. A 

 

 

10. B 
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Exercícios 

 

1. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais 

recentes de veículos, mostrando, principalmente, suas inovações em design e tecnologia. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 4 fev. 2015 (adaptado). 

 

Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região 

central do salão, expondo, em cada um deles, um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os 

estandes, foram disponibilizados pela montadora quatro carros compactos, de modelos distintos, e 

seis caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição 

dos carros dentro de cada estande é irrelevante. 

Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser 

compostos é 

a) 𝐴10
4

 

b) 𝐶10
4

 

c) 𝐶4
2𝑥𝐶6

2𝑥2𝑥2 

d) 𝐴4
2𝑥𝐴6

2𝑥2𝑥2 

e) 𝐶4
2𝑥𝐶6

2
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2. Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar, sucessivamente e sem reposição, duas bolas pretas 

de uma mesma urna. 

Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir: 

• Urna A – Possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde; 

• Urna B – Possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde; 

• Urna C – Possui duas bolas pretas e duas bolas verdes; 

• Urna D – Possui três bolas brancas e três bolas pretas. 

A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas: 

• Opção 1 – Retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna A; 

• Opção 2 – Retirar, aleatoriamente, duas bolas da urna B; 

• Opção 3 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna C para a urna A; após isso, retirar, 

aleatoriamente, duas bolas da urna A; 

• Opção 4 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna D para a urna C; após isso, retirar, 

aleatoriamente, duas bolas da urna C; 

• Opção 5 – Passar, aleatoriamente, uma bola da urna C para a urna D; após isso, retirar, 

aleatoriamente, duas bolas da urna D. 

Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher a 

opção 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

3. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa, e por isso precisa utilizar o transporte 

público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata (sem considerar os segundos) 

em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de 

ônibus antes de 6h 15 min da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o  

qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 h 21 min foi o que mais se repetiu, e que a mediana do 

conjunto de dados é 6 h 22 min. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse 

rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 h 21 min da manhã é, no máximo, 

a) 4/21 

b) 5/21 

c) 6/21 

d) 7/21 

e) 8/21 
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4. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que 

uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas, 

pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação 

em uma urna. Contudo, após depositar vinte perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 

25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente 

decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro 

participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%. 

Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna 

é igual a 

a) 10. 

b) 15. 

c) 35. 

d) 40. 

e) 45. 
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5. O salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza seis saltos. A nota em cada salto é 

calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada pela nota de partida (o grau de dificuldade de 

cada salto). Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das seis notas recebidas. O atleta 

10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no Quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do 

quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos três primeiros lugares atê aquele momento. 

 

 

Ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto 

estão no Quadro 2. 

 

 

O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada, de maneira que lhe 

permita alcançar o primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher 

é o de tipo 

a) T1. 

b) T2. 

c) T3. 

d) T4. 

e) T5. 
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6. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão  n x n, com n ≥ 2, no 

qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma 

peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é 

chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça 

colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 x 8. 

 

O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça 

aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior 

a 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é 

a) 4 x 4. 

b) 6 x 6. 

c) 9 x 9. 

d) 10 x 10. 

e) 11 x 11. 
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7. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por uma carreta e dez carrinhos nela 

transportados, conforme a figura. 

 

No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos 

para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja 

e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A 

empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma 

das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um 

novo modelo do brinquedo. 

Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha 

que essa empresa poderá produzir? 

a) C6,4 

b) C9,3 

c) C10,4 

d) 64 

e) 46 

 

 

8. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol 

utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros 

jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número 

de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro: 

 

 

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? 

a) 64 

b) 56 

c) 49 

d) 36 

e) 28 
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9. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura 

plana e o slogan “Juntos num só ritmo”, com mãos que se unem formando a taça Fifa. Considere que 

o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional (verde, amarelo, azul e 

branco) para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. 

 

De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores 

citadas? 

a) 15 

b) 30 

c) 108 

d) 360 

e) 972 
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10. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente um 

milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido 

pela empresa. Existem cinco opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em 

que “L” e “D” representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. 

 

As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se 

repetir em qualquer das opções. 

A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja 

superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número 

esperado de clientes. 

A opção que mais se adequa às condições da empresa é 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

e) V. 

 



 
 

 

 

9 

Matemática 

 

Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. E 

 

 

3. D 

 

 

4. D 
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5. C 

 

 

6. D 

 

 

7. B 

 

 

8. E 

 

 

9. E 
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10. E 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 5 
 

 

Exercícios 

 

1. Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a 

espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala 

real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 x 

4 x 4. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários, conforme a figura. 

 

Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos, formam uma peça 

única, capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4 x 4 x 4 é: 

a)  b)  c)  

d)  
e)  
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2. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm de 

altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados 

verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No 

mercado,  existem cinco opções de caixas organizadoras, com tampa, em formato de  paralelepípedo 

reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas: 

 

 

Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por 

caixa? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

 

3. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água 

cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mL desse produto para cada 1 000 L 

de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de 

profundidade constante igual a 1,7 m, com largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m, respectivamente. 

O nível da lâmina d’água dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina. A quantidade desse 

produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações 

técnicas é 

a) 11,25. 

b) 27,00. 

c) 28,80. 

d) 32,25. 

e) 49,50. 
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4. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto 

cúbico, de 80 cm de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas, com 

diferentes dimensões, conforme descrito: 

• Caixa 1: 86 cm x 86 cm x 86 cm 

• Caixa 2: 75 cm x 82 cm x 90 cm 

• Caixa 3: 85 cm x 82 cm x 90 cm 

• Caixa 4: 82 cm x 95 cm x 82 cm 

• Caixa 5: 80 cm x 95 cm x 85 cm 

O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em 

seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

 

5. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A 

estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir 

ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. 

 

A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é 

a) tetraedro. 

b) pirâmide retangular. 

c) tronco de pirâmide retangular. 

d) prisma quadrangular reto. 

e) prisma triangular reto. 
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6. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, 

ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, 

os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. 

 

 

Qual é o esboço obtido pelos alunos? 

a)  b)  c)  

d)  e)  
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7. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões 

dadas por 60 m × 10 m de base e 10 m de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de 

um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de mesmo 

volume, por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 m de altura e 10 m de base, de modo 

que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do 

reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. 

 

Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima: ele sofre um 

acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. 

Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. 

Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de 

a) 1,4 × 10³ m³ 

b) 1,8 × 10³ m³ 

c) 2,0 × 10³ m³ 

d) 3,2 × 10³ m³ 

e) 6,0 × 10³ m³ 

 

 

8. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, 

formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende 

retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base 

quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista 

plástico? 

a) Quadrados, apenas 

b) Triângulos e quadrados, apenas 

c) Triângulos, quadrados e trapézios, apenas 

d) Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, apenas. 

e) Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos, apenas. 
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9. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de 

grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadass na figura. O 

silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 m³. 

Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de 

beneficiamento. 

 

Dados: utilize 3 como aproximação para π. 

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos 

armazenados no silo é 

a) 6 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 21 
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10. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um 

cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de 

arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando 

uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão 

utilizadas na pintura das faces do troféu? 

a) 6 

b) 8 

c) 14 

d) 24 

e) 30 
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Gabarito 

 

1. A 

 

 

2. D 

 

 

3. B 

 

 

4. C 
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5. E 

Como a figura 2 possui faces opostas paralelas e iguais e base triangular, sua representação é dada por 

um prisma triangular reto. 

 

6. C 

 

 

7. D 

 

 

8. E 
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9. D 

 

 

10. C 
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Resolução de Exercícios de Provas Anteriores 6 

 

Exercícios 

 

1. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o 

conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo,  exatamente como mostra a imagem. 

 

Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente 

o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados 

(𝑥; 𝑦) ∈ 𝛮𝑥𝛮, tais que: 

a) 0  ≤ x ≤ y ≤ 10 

b) 0 ≤ y ≤ x ≤ 10 

c) 0 ≤ x ≤ 10, 0 ≤ y ≤ 10 

d) 0 ≤ x + y ≤ 10 

e) 0 ≤ x + y ≤ 20 
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2. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos 

devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando “tiros”, seguindo trajetórias que devem passar 

pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação 

cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de 

coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem 

que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente 

da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos 

para serem eliminados: A(0 ; 4), 6(4 ; 4), C(4 ; 0), D(2 ; 2) e E(0; 2). 

 

Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? 

a) x = 0 

b) y = 0 

c) x² + y² =16 

d) x² + (y-2)² = 4 

e) (x -2 )² + ( y - 2 )² = 8 

 

 

3. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30m um do outro, os 

bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, 

de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de 

temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância, em metro, que dois bombeiros 

poderiam ter entre eles é 

a) 30. 

b) 40. 

c) 45. 

d) 60. 

e) 68. 
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4. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o 

transporte de água de uma fonte (F) até o reservatório de um novo bairro (B). Após avaliações, foram 

apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria: um segmento de reta que 

atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme 

ilustrado no sistema de coordenadas xOy da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o 

quilômetro. 

 

Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 m de 

galeria via segmento de reta demora 1,0 h, enquanto que 1 m de construção de galeria via 

semicircunferência demora 0,6 h. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. 

Dados: use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para √2 . 

O menor tempo possível, em hora, para conclusão da construção da galeria, para atender às 

necessidades de água do bairro, é de 

a) 1 260. 

b) 2 520. 

c) 2 800. 

d) 3 600. 

e) 4 000. 
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5. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem 

lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar 

o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma 

trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico 

mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. 

 

Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o 

objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a 

trajetória de B deverá 

a) diminuir em 2 unidades 

b) diminuir em 4 unidades 

c) aumentar em 2 unidades. 

d) aumentar em 4 unidades. 

e) aumentar em 8 unidades. 
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6. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo 

estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o 

percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus 

atuais pontos de parada, representados por P e Q. 

 

Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já 

existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os 

pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são 

a) (290 ; 20). 

b) (410 ; 0). 

c) (410 ; 20). 

d) (440 ; 0). 

e) (440 ; 20). 
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7. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do 

balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então 

se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. 

 

Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem 

está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque, e o eixo Y tem 

orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do 

gráfico da função 
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8. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de 

imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal 

analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. 

Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma 

nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. As 

localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano: 

 

A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. O local adequado para a 

construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas 

a) (65 ; 35). 

b) (53 ; 30). 

c) (45 ; 35). 

d) (50 ; 20). 

e) (50 ; 30). 
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9. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, 

delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro 

localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

 

 

A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que 

atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P = (-5, 5), localiza-se um hospital público. A 

comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo 

que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km.Atendendo ao pedido 

da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já 

estava prevista a construção de uma estação no ponto. 

a) (–5, 0). 

b) (–3, 1). 

c) (–2, 1). 

d) (0, 4). 

e) (2, 6). 
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10. A figura a seguir é a representação de uma região por meio de curvas de nível, que são curvas fechadas 

representando a altitude da região, com relação ao nível do mar. As coordenadas estão expressas em 

graus de acordo com a longitude, no eixo horizontal, e a latitude, no eixo vertical. A escala em tons de 

cinza desenhada à direita está associada à altitude da região. 

 

 

Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa a região a partir do ponto X = (20; 60). 

O helicóptero segue o percurso: 

0,8°L→0,5°N→0,2°O→0,1°S→0,4°N→0,3°L 

 

Ao final, desce verticalmente até pousar no solo. De acordo com as orientações, o helicóptero pousou 

em um local cuja altitude é 

a) menor ou igual a 200 m. 

b) maior que 200 m e menor ou igual a 400 m. 

c) maior que 400 m e menor ou igual a 600 m 

d) maior que 600 m e menor ou igual a 800 m. 

e) maior que 800 m. 

 



 
 

 

 

10 

Matemática 

 

Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. E 

 

 

3. B 

 

 

4. B 

 

 

5. C 
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6. E 

 

 

7. D 

 

 

8. E 
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9. B 

 

 

10. A 
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Simulação de prova 
 

Exercícios 

 

1. Olhando o gavião no telhado, Hélio fala:  
— Esta noite eu sonhei um sonho engraçado.  
— Como é que foi? — pergunta o pai.  
— Quer dizer, não é bem engraçado não. É sobre uma casa de joão-de-barro que a gente descobriu ali 
no jacarandá.  
— A gente, quem?  
— Eu mais o Timinho.  
— O que tinha dentro?  
— Um ninho.  
— Vazio?  
— Não.  
— Tinha ovo?  
— Tinha.  
— Quantos? — pergunta a mãe.  
Hélio fica na dúvida. Não consegue lembrar direito.  
Todos esperam, interessados. Na maior aflição, ele pergunta ao irmão mais novo:  
— Quantos ovos tinha mesmo, Timinho? Ocê lembra?  

ROMANO, O. O ninho. In: Casos de Minas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  
 

Esse texto pertence ao gênero textual caso ou “causo”, narrativa popular que tem o intuito de 

a) contar histórias do universo infantil.  

b) relatar fatos do cotidiano de maneira cômica.  

c) retratar personagens típicos de uma região.  

d) registrar hábitos de uma vida simples.  

e) valorizar diálogos em família. 
 
 
 

2. Reclame  
se o mundo não vai bem  
a seus olhos, use lentes  
... ou transforme o mundo.  
ótica olho vivo  
agradece a preferência.  

CHACAL. Disponível em: www.escritas.org. Acesso em: 14 ago. 2014.  

 
Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que 
circulam socialmente. Nesse poema, o autor preservou, do gênero publicitário, a seguinte 
característica: 

a) extensão do texto.  

b) emprego da injunção.  

c) apresentação do título.  

d) disposição das palavras.  

e) pontuação dos períodos 
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3. Glossário diferenciado  
Outro dia vi um anúncio de alguma coisa que não lembro o que era (como vocês podem deduzir, o 
anúncio era péssimo). Lembro apenas que o produto era diferenciado, funcional e sustentável. 
Pensando nisso, fiz um glossário de termos diferenciados e suas respectivas funcionalidades.  
 
Diferenciado: um adjetivo que define um substantivo mas também o sujeito que o está usando. Quem 
fala “diferenciado” poderia falar “diferente”. Mas escolheu uma palavra diferenciada. Porque ele quer 
mostrar que ele próprio é “diferenciado”. Essa é a função da palavra “diferenciado”: diferenciar-se. Por 
diferençado, entenda: “mais caro”. Estudos indicam que a palavra “diferenciado” representa um 
aumento de 50% no valor do produto. É uma palavra que faz a diferença.  

DUVIVIER, G. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 17 nov. 2014 (adaptado).  

 
Os gêneros são definidos, entre outros fatores, por sua função social. Nesse texto, um verbete foi criado 
pelo autor para  

a) atribuir novo sentido a uma palavra.  

b) apresentar as características de um produto.  

c) mostrar um posicionamento crítico. 

d) registrar o surgimento de um novo termo.  

e) contar um fato do cotidiano. 
 
 

4.   

 
Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo, recorrendo à estratégia argumentativa de  

a) mostrar que um bom trabalho como pai implica a valorização por parte do filho.  

b) apelar para a necessidade que o pai demonstra de ser bem-visto pela família.  

c) explorar a preocupação do pai com a própria imagem e popularidade.  

d) atribuir seu ponto de vista a terceiros para respaldar suas intenções.  

e) gerar um conflito entre a solicitação da mãe e os interesses do pai. 
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5. Física com a boca  
Por que nossa voz fica tremida ao falar na frente do ventilador?  
Além de ventinho, o ventilador gera ondas sonoras. Quando você não tem mais o que fazer e fica 
falando na frente dele, as ondas da voz se propagam na direção contrária às do ventilador. Davi 
Akkerman – presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica – diz que isso causa o 
mismatch, nome bacana para o desencontro entre as ondas. “O vento também contribui para a 
distorção da voz, pelo fato de ser uma vibração que influencia no som”, diz. Assim, o ruído do ventilador 
e a influência do vento na propagação das ondas contribuem para distorcer sua bela voz.  

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado).  
 

Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para organizar a escrita e ajudar na compreensão 
da mensagem. No texto, o sentido não é alterado em caso de substituição dos travessões por  

a) aspas, para colocar em destaque a informação seguinte.  

b) vírgulas, para acrescentar uma caracterização de Davi Akkerman.  

c) reticências, para deixar subentendida a formação do especialista.  

d) dois-pontos, para acrescentar uma informação introduzida anteriormente.  

e) ponto e vírgula, para enumerar informações fundamentais para o desenvolvimento temático. 

 

 
6. Cores do Brasil  

Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardies, cuja 
proposta é ser publicação informativa sobre nomes do “movimento arte naïf do Brasil”, como define o 
autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardies. O termo em 
francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte 
popular ou primitivismo, esclarece Ardies. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão 
de ser um dicionário. “Falta muita gente. São muitos artistas”, observa. A nova edição veio da vontade 
de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade atualmente e 
veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A arte naïf no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões 
do Brasil.  

WALTER SEBASTIÃO. Estado de Minas, 17 jan. 2015 (adaptado).  

 
O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre arte naïf no Brasil. Na 
organização desse trecho predomina o uso da sequência  

a) injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro.  

b) argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro.  

c) narrativa, construída pelo uso de discurso direto e indireto.  

d) descritiva, formada com base em dados editoriais da obra.  

e) expositiva, composta por informações sobre a arte naïf. 
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7. Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros: 
acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os espíritos malévolos só viajam em 
linha reta. Em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. Qualidades 
sobrenaturais não são as únicas razões para considerarmos as favelas um modelo urbano viável, 
merecedor de investimentos infraestruturais em escala maciça. Lugares com conhecidos e sérios 
problemas, elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje. Contanto 
que não sejam encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso. As favelas são, afinal, produto direto 
do urbanismo moderno e sua história se confunde com a formação do Brasil.  

CARVALHO, B. A favela e sua hora. Piauí, n. 67, abr. 2012.  

 
Os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que 
contribuem para construir diferentes relações de sentido. No trecho “Em vielas sinuosas, portanto, 
estaríamos livres de assombrações malditas”, o conector “portanto” estabelece a mesma relação 
semântica que ocorre em  

a) “[...] talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros [...].”  

b) “[...] acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente [...].”  

c) “[...] elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje.”  

d) “Contanto que não sejam encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso.”  

e) “As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno [...].” 

 

 

8. “Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal”, disse o filósofo e educador 
pernambucano Paulo Freire, na abertura de suas Cartas a Cristina, revelando a importância do hábito 
ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e 
disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca especial importância à escrita pelo desejo de 
“convencer outras pessoas”, de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na 
realização de seus sonhos.  

KNAPP, L. Linha fina. Comunicação Empresarial, n. 88, out. 2013.  

 
Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função 
conativa, porque a atividade de escrita, notadamente, possibilita  

a) levar o leitor a realizar ações.  

b) expressar sentimentos do autor.  

c) despertar a atenção do leitor.  

d) falar da própria linguagem.  

e) repassar informações. 
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9. Uma língua, múltiplos falares  
Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada 
dos portugueses, o território brasileiro já era multilíngue. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos 
povos indígenas. O português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea, havia 
variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a 
chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos 
específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de 
portugueses com índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, 
todos com suas línguas. “Todo este processo vai produzindo diversidades linguísticas que 
caracterizam falares diferentes”, afirma um linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-
se encontrar modos de falar distintos como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas 
composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado erre retroflexo, aquele 
erre dobrado que, junto com a letra i, resulta naquele jeito de falar “cairne” e “poirta” característico do 
interior de São Paulo.  

MARIUZZO, P. Disponível em: www.labjor.unicamp.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado) 

 
A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, 
entende-se que a diversidade linguística é resultado da  

a) imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas.  

b) interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes.  

c) sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas.  

d) heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador. 

e) preservação dos sotaques característicos dos imigrantes 
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10.  

 
 

No texto, o uso da linguagem verbal e não verbal atende à finalidade de  

a) chamar a atenção para o respeito aos sinais de trânsito.  

b) informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovias.   

c) alertar sobre os perigos presentes nas vias urbanas brasileiras.  

d) divulgar a distância permitida entre carros e veículos menores.  

e) propor mudanças de postura por parte de motoristas no trânsito. 
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Gabarito 

 

1. B 

O gênero textual “causo” caracteriza-se pelo tom engraçado com que uma história é contada, a que, 

normalmente, não falta um final surpreendente. Dessa forma, a alternativa que corresponde ao objetivo 

do texto é a de relatar fatos do cotidiano de maneira engraçada.  

 

2. B  

No poema “Reclame”, Chacal instrui, ironicamente, o leitor a proceder de uma determinada forma para 

que possa relacionar-se bem com o mundo, utilizando para tal verbos no imperativo (“use”, “transforme”), 

recurso típico da técnica publicitária, em que a ordem, a persuasão e a sedução predominam em frases 

de teor injuntivo. 

  

3. C  

Ao utilizar o adjetivo “diferenciado”, além de definir o substantivo a que se refere, pretende também 

caracterizar o sujeito que o está usando. Assim, Duvivier critica ironicamente o uso da palavra, 

corretamente substituível por “diferente”, para emprestar caráter de sofisticação ao objeto de prestígio 

social a quem o enuncia.  

 

4. D 

Em sua conversa com o pai, Calvin recorre à estratégia do elogio para induzi-lo a compactuar com ele na 

intenção de se libertar da tarefa de ajudar a mãe na cozinha, ou seja, atribui seu ponto de vista ao 

interlocutor para que o apoie no seu propósito.  

 

5. B 

O segmento “presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica”, que se encontra 

intercalado entre dois travessões, poderia ser colocado entre vírgulas, exercendo, assim, a função de 

aposto explicativo em relação ao termo a que se refere: David Akkerman. 

 

6. E 

O texto visa a divulgação de nomes do momento arte naïf do Brasil, cujos conceitos são também 

apresentados de forma objetiva e com o máximo de neutralidade, por isso, trata-se de uma sequência 

expositiva.  

 

7. E 

Nas alternativas [A], [B], [C] e [D] os conectores apresentam relação semântica de dúvida, comparação, 

inclusão e condição, respectivamente. Já na alternativa correta, o conector “afinal” apresenta a mesma 

noção conclusiva de “portanto”.  

 

8. A 

Segundo Paulo Freire, a atividade da escrita adquire especial importância na capacidade de convencer 

pessoas a transmitir seus pensamentos, atraindo aqueles que o leem para a realização de seus próprios 

sonhos. Ou seja, os textos devem exercer a função conativa, a fim de levar o leitor a realizar ações.  
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9. B  

Na descrição cronológica de fatos que influenciaram a língua portuguesa no Brasil, o autor destaca a 

miscigenação linguística, decorrente da incorporação de vários falares às línguas faladas originalmente 

pelos povos indígenas: o português heterogêneo do colonizador, as línguas africanas, italianas, 

japonesas, alemãs e árabes, entre outras. Assim, a língua portuguesa do Brasil, um dos elementos de 

identidade nacional, resulta da diversidade linguística resultante da interação entre falantes de língua e 

culturas diferentes.  

 

10. E 

A imagem de um automóvel que atende ao sinal de trânsito ao manter-se afastado durante a 

ultrapassagem a um ciclista, assim como as frases que apelam à consciência do motorista para dar 

preferência a veículos menores a fim de evitar acidentes demonstram que o texto tem como objetivo 

propor mudanças de postura por parte de motoristas.  
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Polímeros 

 

Resumo 

 

Os polímeros (do grego: ‘poli’ = muitos; ‘mero’= parte) são macromoléculas em cadeia formadas pela união 

de estruturas químicas repetidas, os monômeros. Se forem formados por um único tipo de monômeros, 

chamam-se homopolímero. Caso estejam presentes mais de um tipo de monômero, são chamados 

copolímeros.  

 

Os principais tipos de copolímeros são: 

• copolímeros alternados: -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B- 

• copolímeros periódicos: (-A-A-A-B-B-A-B-A-B-)n 

• copolímeros aleatórios: -B-A-A-B-A-B-B-B-A-B-B-A- 

• copolímeros em blocos: -A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-B-B-B- 

 

Representação química 

Devido à inconveniência de representar estruturas tão grandes por extenso, desenvolveu-se a seguinte 

representação para cadeias poliméricas: 

 

Entre parênteses encontra-se a estrutura química que se repete ao longo da cadeia, com um índice n 

representando a repetição desta parte, um número indeterminado de vezes. É importante perceber que a 

estrutura do monômero (molécula que reage para formar a cadeia) é diferente da do polímero: no exemplo 

acima, a ligação dupla entre os carbonos do cloreto de vinila dá lugar às ligações simples que se formam 

entre os monômeros no PVC. 

 

Polímeros naturais e sintéticos 

Polímeros são frequentemente encontrados na natureza. Exemplos de polímeros naturais são os 

polissacarídeos (polímeros de açúcares, como celulose e amido), cadeias polipeptídicas (cadeias de 

aminoácidos, como proteínas e enzimas) e ácidos nucleicos (cadeias de nucleotídeos). 
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Entre os polímeros sintéticos estão o polietileno, policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP), poliamida 

(náilon), etc. 

 

Reações de polimerização 

A produção de polímeros sintéticos se dá pelas reações de polimerização – as reações que formam ligações 

entre os monômeros para propagar a cadeia polimérica – que se classificam em reações de adição 

(poliadição) ou condensação (policondensação). 

 

• Poliadição 

Ocorre a quebra de ligações duplas dos monômeros em uma reação rápida e exotérmica, geralmente 

catalisada por metais como a platina. É o principal processo de obtenção de plásticos como polietileno, 

PP, PVC, politetrafluoretileno (PTFE – teflon) e poliestireno (isopor). Estes materiais são chamados 

polímeros de adição. 
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• Policondensação 

A extensão da cadeia ocorre através de reações de condensação de grupos funcionais (reações com 

formação de ligação entre duas moléculas, com perda de uma molécula pequena, geralmente água), 

como aminas, álcoois e ácidos carboxílicos. Esta reação é tipicamente mais lenta que a poliadição. Entre 

os polímeros produzidos desta forma estão: poliésteres (PET, dácron, terilene), poliamidas (nylon), 

silicones e policarbonato. Estes são chamados polímeros de condensação. 
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Polímeros termoplásticos e termofixos 

Polímeros podem ser classificados quanto à sua maleabilidade, sendo alguns viscosos e moldáveis a certa 

temperatura, os chamados polímeros termoplásticos - e outros com estrutura tridimensional definida e rígida, 

os polímeros termofixos. A diferença é justificável pelas suas estruturas químicas: os termoplásticos são 

constituídos longas cadeias unidas apenas pelas forças de Van der Walls (forças fracas), enquanto nos 

termofixos, as cadeias fazem ligações cruzadas entre si, tornando restrito o movimento individual das cadeias 

para que o material mude de forma. 

Existem tratamentos químicos para enrijecer as estruturas poliméricas como a vulcanização. Este processo 

consiste no aquecimento de borrachas ou outros polímeros similares na presença de enxofre. São formadas 

ligações cruzadas entre as cadeias, alterando as propriedades mecânicas do polímero para o fim desejado. 

 

 

esquema de borracha vulcanizada, com ligações de enxofre entre as cadeias 
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Exercícios 

   

1. O náilon-66, estrutura representada na figura, é um polímero de ampla aplicação na indústria têxtil, de 

autopeças, de eletrodomésticos, de embalagens e de materiais esportivos. 

 

C (CH2)4

O

C

O

N

H

(CH2)6 N

H

n

  

 
 

Esse polímero é produzido a partir da reação do ácido hexanodióico com a 1,6-diamino-hexano, 

formando-se também água como subproduto. 

Quanto à classificação do polímero náilon-66 e ao tipo de reação de polimerização, é correto afirmar 

que se trata de 

a) poliéster e reação de adição. 

b) poliéster e reação de condensação. 

c) poliamida e reação de adição. 

d) poliamina e reação de condensação. 

e) poliamida e reação de condensação. 

 

 

2. A poliacrilonitrila é um polímero conhecido simplesmente por “acrílico”. Ela pode ser transformada em 

fibras que entram na constituição de diversos tecidos, sendo inclusive misturada à lã. Parte da fórmula 

estrutural desse polímero é representada abaixo: 

CH2 CH

CN

CH2 CH

CN

CH2 CH

CN

  

 

  
A partir da fórmula acima, assinale a alternativa que contém o monômero utilizado no preparo da 

poliacrilonitrila. 

 

a) CH2=CHCNCH2=CHCNCH2=CHCN 

b) CH3CH2CN 

c) CH2=CHCN 

d) CH3=CHC=N 

e) CH3CN 
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3. Os polímeros condutores são geralmente chamados de “metais sintéticos” por possuírem propriedades 

elétricas, magnéticas e ópticas de metais e semicondutores. O mais adequado seria chamá-los de 

“polímeros conjugados”, pois apresentam elétrons pi ( )π  conjugados. 

 

Assinale a alternativa que contém a fórmula estrutural que representa um polímero condutor.  

 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

 

d)  

 

e)  
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4. Polímeros são macromoléculas de origem natural ou sintética com amplo espectro de utilização, 

podem ser classificados de acordo o grupo funcional característico, pela reação que os origina, no caso 

dos polímeros sintéticos, bem como por suas propriedades físicas. 

 

 
 

Sabendo-se que PET ou PETE é a sigla para o poliéster poli(tereftalato de etileno) e baseando-se no 

conhecimento sobre polímeros e nas fórmulas estruturais representadas, é correto afirmar: 

 

a) A produção do PET exige a utilização de dois monômeros, o etenodiol e o ácido benzeno – 1, 4 – 

dioico.  

b) A sacarose é um polímero natural, assim como a celulose e o amido, que tem como monômero a 

glicose.    

c) As proteínas são poliamidas classificadas como polímeros sintéticos, pois são sintetizados pelo 

corpo humano, a partir de aminoácidos.    

d) O polietileno e o poli (tereftalato de etileno) são classificados como polímeros de adição, porque 

as moléculas dos seus monômeros vão se adicionando.    

e) As macromoléculas do polietileno se mantêm unidas por interações intermoleculares de ligações 

entre os hidrogênios de uma cadeia e os carbonos da outra cadeia carbônica.    
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5. Ao término de uma incisão cirúrgica, o cirurgião une os tecidos lesados utilizando agulhas e fios para 

“dar pontos”. Nos casos de sutura interna, é bastante conveniente a utilização de fios que são 

absorvidos pelo organismo depois de algum tempo, evitando uma nova incisão para sua retirada. Esses 

fios são um polímero sintético, que, ao longo de alguns dias ou semanas, é hidrolisado pelo organismo, 

formando moléculas de ácido glicólico, que são metabolizadas. Costuma-se dizer que os pontos foram 

absorvidos. A reação química de polimerização/hidrólise é assim representada: 

n HO CH2 C

O

OH

O CH2 C

O

O CH2 C

O

+ H2O

n

polimerização hidrólise

 
 

 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que o polímero sintético 

 

a) é do tipo poli (ácido acrílico). 

b) é obtido a partir de uma reação de poliadição. 

c) é absorvido pelo organismo devido ao seu caráter apolar. 

d) possui um monômero do tipo cetona. 

e) é do tipo poliéster. 
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6. A conscientização da preservação do meio ambiente tem levado ao desenvolvimento de polímeros 

sintéticos biodegradáveis. Estes podem ser usados para produção de sacos de lixo para resíduos 

orgânicos, que são enviados a aterros sanitários para sua decomposição e reaproveitamento na forma 

de gás metano. Um exemplo desse tipo de polímero é o poli(ácido glicólico), que se forma a partir da 

reação de polimerização do ácido glicólico (C2H4O3), com formação de água como subproduto. 

 

O

O

n

  

Poli(ácido glicólico)  
 

Em relação ao polímero do ácido glicólico, são feitas as seguintes afirmações: 

 

I. é um poliéster; 

II. apresenta apenas átomos de carbono com ângulos de ligação de 120º; 

III. é um polímero de adição. 

 

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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7. Nos polímeros supramoleculares, as cadeias poliméricas são formadas por monômeros que se ligam, 

uns aos outros, apenas por ligações de hidrogênio e não por ligações covalentes como nos polímeros 

convencionais. Alguns polímeros supramoleculares apresentam a propriedade de, caso sejam cortados 

em duas partes, a peça original poder ser reconstruída, aproximando e pressionando as duas partes. 

Nessa operação, as ligações de hidrogênio que haviam sido rompidas voltam a ser formadas, 

“cicatrizando” o corte. Um exemplo de monômero, muito utilizado para produzir polímeros 

supramoleculares, é 

 

 
 

No polímero supramolecular, cada grupo G está unido a outro grupo G, adequadamente orientado, por 

x ligações de hidrogênio, em que x é, no máximo 

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 
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8. Os polímeros são materiais amplamente utilizadas na sociedade moderna, alguns deles na fabricação 

de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns 

monômeros usados na produção de polímeros de adição comuns. 

 

 
 

Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta 

solubilidade em água é  

 

a) polietileno.    

b) poliestireno.    

c) polipropileno.    

d) poliacrilamida.    

e) policloreto de vinila.    

 

  



 
 

 

 

12 

Química 
 

9. Os organismos fotossintéticos removem parte do dióxido de carbono da atmosfera, o que diminui a 

concentração de gases de efeito estufa emitidos por atividades antrópicas e, a partir da absorção de 

energia solar, produzem glicose, de acordo com a reação química representada de maneira simplificada 

pela equação química. Moléculas de glicose, representadas pela estrutura química, combinam-se para 

formar a celulose – constituinte da parede celular dos vegetais – e o amido – armazenado em 

diferentes órgãos vegetais.  

 
 

luz solar
2(g) 2 ( ) 6 12 6(s) 2(g)clorofila

6 CO 6 H O C H O 6 O+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ +  

 

Considerando-se as informações e os conhecimentos das Ciências da Natureza, é correto afirmar:   

 

a) A glicose é um carboidrato de caráter básico que apresenta o grupo funcional das cetonas na sua 

estrutura química.     

b) O volume de (g)CO  retirado da atmosfera pela absorção de 500 g  do gás na fotossíntese é de 

200 ,  medidos nas CNTP.     

c) A energia liberada no processo de fotossíntese é utilizada para o desenvolvimento dos seres vivos 

de uma cadeia alimentar.     

d) O amido e a celulose são polímeros naturais obtidos pela reação de condensação entre moléculas 

de glicose com eliminação de água.     

e) A ingestão de celulose, presente nas folhas verdes, é importante para a obtenção das moléculas 

de glicose utilizadas pelas células do organismo humano.    
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10. Não é de hoje que os polímeros fazem parte de nossa vida; progressos obtidos pelos químicos 

permitiram avanços importantes em diversas áreas. Os avanços científicos e tecnológicos têm 

possibilitado a produção de novos materiais mais resistentes ao ataque químico e ao impacto. O Kevlar 

tem sido utilizado na produção industrial de coletes à prova de balas, além de apresentar característica 

de isolante térmico. 

A obtenção desse polímero ocorre por meio da reação a seguir. 

 
PERUZZO, Francisco M.; CANTO, Eduardo L. Química na Abordagem do Cotidiano. Vol. 3. São Paulo: Moderna, 2009. p.374. 

(adaptado) 

Com base nos dados, é correto afirmar que o polímero é obtido por uma reação de  

 

a) condensação e ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina secundária.    

b) desidratação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a posição orto e meta.    

c) adição e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamina alifática.    

d) condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida aromática.    

e) polimerização e um dos reagentes é o ácido benzoico.    
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Gabarito 

 

1. E 
A reação entre ácido carboxílico e amina é uma condensação pois une duas cadeias e libera água. O 
produto formado é uma amida.  

 
2. C 

 
3. C 

Um polímero condutor deve apresentar, preferencialmente, ligações sigma ( )σ  e pi ( )π  alternadas: 
 

 
 

4. A 
 
a) Correta. A produção do PET exige a utilização de dois monômeros, o etenodiol (etilenoglicol) o 

ácido benzeno-1,4-dioico  (ácido tereftálico).  

 
 
b) Incorreta. A sacarose é um dissacarídeo. 
c) Incorreta. As proteínas são consideradas polímeros naturais.  
d) Incorreta. O polietileno é classificado como um polímero de adição e o poli(tereftalato de etileno) é  

classificado como um polímero de condensação. 
e) Incorreta. As macromoléculas do polietileno (apolares) se mantêm unidas por interações 
intermoleculares do tipo dipolo-induzido.   

 
5. E 

A reação entre o grupo ácido carboxílico e álcool do monômero é uma condensação e forma a função 
orgânica éster. O polímero é classificado então como um poliéster. 
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6. A 
O polímero é um poliéster, formado por condensação de um grupo ácido carboxílico e um grupo álcool 
no monômero. Apresenta um carbono sp2 (ângulo de aproximadamente 120°) na carbonila e um sp3 
(ângulo de aproximadamente 109°). 

 

7. D 
Cada grupo G está unido a outro grupo G, adequadamente orientado, por quatro ligações de hidrogênio, 
observe: 

 
 
 
8. D 

Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade 
em água é a poliacrilamida, pois este polímero faz ligações de hidrogênio com a água. 
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9. D 

O carbono 1 de uma molécula de -glicose pode se ligar, indiretamente ao carbono 4 de outra, através de 
um átomo de oxigênio, devido à saída de uma molécula de água.  

 
 
Este processo pode continuar inúmeras vezes originando uma macromolécula conhecida como polímero, por 

exemplo, a celulose.  

 
 
Analogamente, obtém-se o amido.   
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10. D 
a) Incorreta. A reação é de condensação que ocorre entre um ácido carboxílico e uma amina primária. 
b) Incorreta. A reação é de condensação e os grupos funcionais ligados ao anel benzênico ocupam a 
posição para. 
c) Incorreta. A reação é de condensação e o polímero resultante é caracterizado pela formação de uma 
poliamida aromática. 
d) Correta. A reação é de condensação e o polímero resultante é caracterizado por uma poliamida 
aromática. 
e) Incorreta. A reação é de condensação que forma um polímero e um dos reagentes é o ácido 
tereftálico.   
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Química ambiental 

 

Resumo 

 

A Química ambiental estuda os processos químicos que ocorrem na natureza e como afetam a relação do 

homem com o meio. Desde 1950, o homem alterou o meio ambiente mais do que em toda a história da 

humanidade. Assim, estudar como reduzir o impacto já existente ou prevenir novas poluições é o objetivo da 

química ambiental. Segue-se nesse resumo algumas das mais importantes alterações ambientais 

vivenciadas pelo homem.  

 

Aquecimento global 

É o fenômeno da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa ocorre naturalmente e permite manter uma 

faixa de temperatura compatível com a vida.  Isso porque os raios ultravioleta que passam pela atmosfera e 

incidem na superfície terrestre tende a se refletir de volta para o espaço. No entanto, na atmosfera, gases 

como o CO2 e o CH4 promovem uma nova reflexão no sentido da terra de parte desses feixes, impedindo sua 

saída e aumentando a temperatura global.  

Todavia, o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, especialmente pela queima de combustíveis 

fósseis após a revolução industrial, faz com que a temperatura se eleve mais do que o necessário.  

Por estar em maior quantidade, o CO2 é o principal gás do efeito estufa, emitido a partir do processo de 

combustão, exemplificado abaixo pela reação de combustão da gasolina.  
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Outro gás em menor quantidade na atmosfera, mas com maior capacidade de intensificar o efeito estufa é o 

gás metano (CH4), liberado a partir da fermentação entérica (digestiva) do processo de digestão da celulose 

nos ruminantes. 

 

 

 

Chuva ácida 

A queima de combustíveis contendo impurezas tanto para o funcionamento de veículos quanto para o 

processo industrial libera óxidos principalmente de enxofre (SO2 e SO3), mas também de nitrogênio (NO e 

NO2) que são lançados para a atmosfera. Na precipitação da água na chuva, ocorre a reação desses óxidos 

com a água, formando os ácidos nítricos (HNO3) e sulfúrico (H2SO4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixo 

Substâncias não biodegradáveis, como plásticos (polímeros) levam anos para se decompor, acumulando-se 

em lixões. Além do destino correto do lixo, preconiza-se os “3Rs”: Reciclar, reutilizar e reduzir.  
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Destruição da camada de ozônio 

A função da camada de ozônio (O3) é proteger contra os raios ultravioleta que incidem sobre a superfície 

terrestre. A destruição dessa camada se deu de forma importante com o uso de produtos contendo CFCs 

(Clorofluorcarbonetos) em refrigeradores e desodorantes spray. A exposição aos raios ultravioleta está 

relacionada à maior incidência de câncer de pele na população. Com a substituição progressiva dos CFCs por 

outras substâncias, esse processo sofreu redução na velocidade de destruição da camada de Ozônio. Ainda 

assim, é uma forte preocupação e deve ser constantemente monitorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocombustíveis 

É todo combustível oriundo de fontes renováveis orgânicas, derivado de biomassa. Dentre eles, temos o 

bioálcool, o biodiesel e o biogás.    

Bioálcool: O etanol é obtido por meio da fermentação da sacarose, componente encontrado na cana-de-

açúcar, milho e beterraba.  

Biodiesel é obtido a partir de óleos vegetais, como de soja, mamona, dendê e algodão.  

Biogás: Bactérias fermentadoras produzem dióxido de carbono e metano a partir da fermentação de matéria 

orgânica, por exemplo, esterco de bovinos e suínos. Esse processo está representado na figura ao lado. 
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A água, captada em represas ou no subsolo, para consumo humano precisa atender a certos parâmetros para 

que não cause danos à população. Para que a água atenda a estes critérios, ela é submetida a uma série de 

processos nas estações de tratamento de água (ETA). 

Após o seu uso nos lares e indústrias a água não pode retornar ao meio-ambiente sem receber tratamento 

para não causar danos ao meio-ambiente. Por isso faz-se necessário o tratamento desses efluentes nas 

chamadas estações de tratamento de esgoto, ou estações de tratamento de efluentes (ETE). 

 

Tratamento de água 

Pré-cloração 

A água, ao chegar na estação, recebe adição de cloro para degradar parte da matéria orgânica e facilitar a 

eliminação de metais. Em geral, só é necessária para águas superficiais, mais expostas à poluição; 

 

Pré-alcalinização 
O pH da água é ajustado para os procedimentos posteriores pela adição de cal (CaO) ou soda (NaOH); 

 
Coagulação 
Aqui, adiciona-se sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro tipo de coagulante. São substâncias capazes de 

aglutinar as partículas sólidas pequenas em estruturas maiores, os coágulos, mais facilmente decantadas; 

 

Floculação 
Nesse estágio, a adição de um polieletrólito e mistura lenta da água permite que os coágulos se unam e 

cresçam ainda mais, tornando-se flocos; 

 

Decantação 
Em tanques grandes, a os flocos decantam e a água é recolhida pela parte de cima dos tanques, livre dos 

flocos maiores; 

 

Filtração 
A água atravessa tanques feitos de pedras, areia e carvão ativado, que retém os flocos menores e o restante 

das impurezas sólidas. O carvão ativado retêm os materiais orgânicos que conferem cor e odor à água. Após 

a filtração, a água está totalmente límpida.  

 

Obs.: As etapas de floculação, decantação e filtração podem ser chamadas, em conjunto, de clarificação da 

água. 

 

Desinfecção 
Adiciona-se cloro à água clarificada, com o objetivo de eliminar microorganismos. Neste ponto a água já é 
considerada potável. 
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Fluoretação 
É feita uma adição de íons fluoreto à água, o que ajuda a manter o esmalte dos dentes saudável, evitando 
cáries em populações sem acesso a flúor na sua nutrição. A necessidade da fluoretação é discutida em 
centros urbanos pois o uso de produtos fluoretados como os cremes dentais é amplo e a incidência de cáries 
diminuiu muito. 
 
Esquema de uma estação de tratamento de água: 

 
Legenda: 

1. Represa 

2. 2-Captação e bombeamento 

3. Pré-cloração/ Pré alcalinização/ coagulação 

4. 4- Floculação 

5.  Decantação 

6. Filtração 

7. Cloração/Fluoretação 

8. 8- Reservatório 

9. Distribuição 

10. Rede de distribuição 

11. Cidade 

 

Tratamento de esgoto 

Como a água proveniente do tratamento do esgoto não é destinada ao consumo humano, o tratamento é mais 

simples e menos criterioso, mas as especificações da água na saída da estação devem obedecer às normas 

ambientais, dependendo do corpo hídrico em que o efluente for descartado. Esta água pode ser reutilizada 

em sistemas de arrefecimento (resfriamento) e para geração de vapor nas indústrias. O principal método de 

tratamento de esgoto e efluentes é o do lodo ativado, que consiste na degradação dos materiais orgânicos 

por bactérias aeróbias. 

 
Peneiramento ou gradeamento 
O esgoto passa por grades ou peneiras para retenção de sólidos grandes; 
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Caixa de areia 
Aqui as areias, mais densas, são separadas do esgoto por decantação; 

 
Decantação primária 
Em um decantador primário ocorre a sedimentação das outras partículas sólidas presentes; 

 
Aeração 
Nos tanques de aeração, é inserido ar próximo à entrada de esgoto, fazendo multiplicar os microorganismos 

presents no esgoto, para que degradem o material orgânico através de seu metabolismo natural; 

 

Decantação secundária 
Após a aeração, o efluente tratado é separado do lodo ativado, que é coagulado e decantado para o fundo do 

tanque. Parte deste lodo é retornado ao tanque de aeração para contribuir com a degradação das impurezas 

e o restante é separado para secagem e descarte apropriado. A água resultante pode ser descartada em um 

corpo hídrico ou reutilizada. 
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Exercícios 

 

1. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um 
grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a 
céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do 
solo e das águas pelo chorume (líquido escuro com alta carga poluidora, proveniente da decomposição 
da matéria orgânica presente no lixo).  

RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, Instituto Sociambiental, 2007. 

 

Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. 

Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões  

a) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que provém da decomposição.  

b) são locais propícios a proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as 

águas.  

c) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da matéria 

orgânica.  

d) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula 

diariamente na área.  

e) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região onde são instalados, o que leva 

à escassez de água. 

 

 

2. Desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando, como resultado 
da queima de combustíveis fósseis, em grande escala, para produção de energia. A tabela abaixo 
apresenta alguns dos combustíveis utilizados em veículos. O poder calorífico indica a energia liberada 
pela combustão completa de uma determinada massa de combustível. Considerando a combustão 
completa desses combustíveis, é possível calcular a taxa de energia liberada por mol de CO2 produzido. 
Os combustíveis que liberam mais energia, para uma mesma quantidade de CO2 produzida, são, em 
ordem decrescente:  

a) gasolina, gás natural e álcool combustível.  

b) gás natural, gasolina e álcool combustível.  

c) álcool combustível, gás natural e gasolina.  

d) gasolina, álcool combustível e gás natural.  

e) gás natural, álcool combustível e gasolina 
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3. Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista “Superinteressante”, que descreve hábitos de 
um morador de Barcelona (Espanha), relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o 
ambiente.  

I. “Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que depois 
terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora (cerca de 1,3 
milhões de calorias), e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma 
maneira....” 

II. “Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro 
libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio ... Ao 
mesmo tempo, o carro consome combustível equivalente a 8,9 kwh.”  

III. “Na hora de recolher o lixo doméstico... quase 1 kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente 
240 gramas de papel, papelão e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 gramas de metal; 40 
gramas de material biodegradável e 80 gramas de vidro.”  

No trecho I, a matéria faz referência ao tratamento necessário à água resultante de um banho. As 
afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais plausível é 
a de que a água:  

a) passa por peneiração, cloração, floculação, filtração e pós-cloração, e é canalizada para os rios.  

b) passa por cloração e destilação, sendo devolvida aos consumidores em condições adequadas 

para ser ingerida.  

c) é fervida e clorada em reservatórios, onde fica armazenada por algum tempo antes de retornar 

aos consumidores.  

d) passa por decantação, filtração, cloração e, em alguns casos, por fluoretação, retornando aos 

consumidores.  

e) não pode ser tratada devido à presença do sabão, por isso é canalizada e despejada em rios. 

 

 

 

4. A caixinha utilizada em embalagens como as de leite “longa vida” é chamada de “tetra brick”, por ser 
composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de 
um tijolo (brick, em inglês). Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se 
decompor. Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado  

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

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

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

decomposição.  

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

volume.  

e) proibir a fabricação de leite “longa vida”, considerando que esse tipo de embalagem não é 

adequado para conservar o produto 
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5. A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e 
fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao 
consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de biomassa renovável para uso em 
motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração 
de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. A 
introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira  

a) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de 

combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo.  

b) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e 

colabora no controle do desmatamento.  

c) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de 

uma biomassa inesgotável.  

d) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% 

do consumo de derivados do petróleo.  

e) diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol 

por meio da monocultura da cana-de-açúcar. 

 

 

6. Do acarajé para a picape, o óleo de fritura em Ilhéus segue uma rota ecologicamente correta. [...] o óleo 
[...] passa pelo processo de transesterificação, quando triglicérides fazem uma troca como álcool. O 
resultado é o éster metílico de ácidos graxos, vulgo biodiesel.  

O Estado de S. Paulo, 10/08/2002 

 

O álcool, sublinhado no texto acima, a fórmula do produto biodiesel (em que R é uma cadeia carbônica) 

e o outro produto da transesterificação, não mencionado no texto, são, respectivamente:  

a) metanol, ROC2H5 e etanol.  

b) etanol, RCOOC2H5 e metanol.  

c) etanol, ROCH3 e metanol.  

d) metanol, RCOOCH3 e 1,2,3-propanotriol.  

e) etanol, ROC2H5 e 1,2,3-propanotriol. 

 
 

7. Em nosso planeta a quantidade de água está estimada em 1,36.106 trilhões de toneladas. Desse total, 
calcula-se que cerca de 95% são de água salgada e dos 5% restantes, quase a metade está retida nos 
polos e geleiras. O uso de água do mar para obtenção de água potável ainda não é realidade em larga 
escala. Isso porque, entre outras razões,  

a) o custo dos processos tecnológicos de dessalinização é muito alto.  

b) não se sabe como separar adequadamente os sais nela dissolvidos.  

c) comprometeria muito a vida aquática dos oceanos.  

d) a água do mar possui materiais irremovíveis.  

e) a água salgada do mar tem temperatura de ebulição alta. 
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8. Segundo o poeta Carlos Drummond de Andrade, a "água é um projeto de viver". Nada mais correto, se 
levarmos em conta que toda água com que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, muitas 
outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão. Assim, o ciclo da água, além da própria água, 
também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de substâncias relacionadas 
à dinâmica da vida. No ciclo da água, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas 
moléculas de H2O passam para o estado gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da 
evaporação pode ser  

a) a formação da chuva ácida, em regiões poluídas, a partir de quantidades muito pequenas de 

substâncias ácidas evaporadas juntamente com a água.  

b) a perda de sais minerais, no solo, que são evaporados juntamente com a água.  

c) o aumento, nos campos irrigados, da concentração de sais minerais na água presente no solo.  

d) a perda, nas plantas, de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal, por meio da 

respiração.  

e) a diminuição, nos oceanos, da salinidade das camadas de água mais próximas da superfície 

 

 

9. Segundo matéria publicada em um jornal brasileiro, “Todo o lixo (orgânico) produzido pelo Brasil hoje - 
cerca de 20 milhões de toneladas por ano - seria capaz de aumentar em 15% a oferta de energia elétrica. 
Isso representa a metade da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu. O segredo está na celulignina, 
combustível sólido gerado a partir de um processo químico a que são submetidos os resíduos 
orgânicos”.   
Independentemente da viabilidade econômica desse processo, ainda em fase de pesquisa, na 

produção de energia pela técnica citada nessa matéria, a celulignina faria o mesmo papel  

a) do gás natural em uma usina termoelétrica.  

b) do vapor d’água em uma usina termoelétrica.  

c) da queda d’água em uma usina hidrelétrica.  

d) das pás das turbinas em uma usina eólica.  

e) do reator nuclear em uma usina termonuclear 

 

 

10. Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em decomposição podem conter sulfeto de hidrogênio 
(H2S), gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para muitos seres vivos. Com base em tal fato, foram 
feitas as seguintes afirmações:  

I. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais;  

II. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo porque polui o ar das zonas rurais;  

III. Esterco e alimentos em decomposição podem fazer parte no ciclo natural do enxofre (S).  

Está correto, apenas, o que se afirma em  

a) I  

b) II  

c) III  

d) I e III  

e) II e II 
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Gabarito 

 

1. B  

Normalmente localizados na periferia urbana, os lixões, por não apresentarem uma solução eficiente para 

o destino final dos resíduos sólidos nas grandes cidades, tendem a se tornar problemas para as 

autoridades de saúde, devido à decomposição dos resíduos orgânicos (chorume), comprometendo os 

recursos hídricos (com a contaminação de águas subterrâneas e leito de rios) e o solo. Também são 

consideradas áreas de disseminação de doenças, por serem locais propícios à proliferação de vetores 

como pequenos roedores e insetos. 

 

2. E 

 

 

3. D  

De fato, a decantação, a filtração, a cloração e, em alguns casos, a fluoretação são processos usados no 

tratamento da água resultante de um banho, e o destino dessa água tratada é o retorno aos consumidores. 

 

4. B  

A coleta seletiva é o primeiro passo para viabilizar o reaproveitamento e a reciclagem de diversos 

materiais. Por exemplo, o alumínio da embalagem “tetra brick” pode ser reciclado e reutilizado para a 

confecção de outros objetos. 

 

5. A  

Neste início de século, muitos países passaram a questionar intensamente a composição de suas 

matrizes energéticas. Novos caminhos estão sendo procurados, tendo como meta o uso de fontes 

renováveis e menos poluentes que as atuais. A introdução obrigatória do biodiesel, por lei federal, na 

composição da matriz brasileira, como se fez com o álcool no passado, coloca o país na vanguarda em 

termos de empenho por diminuir a degradação ambiental pelo uso de combustíveis fósseis 
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6. D 

 

7. A  

Realmente os processos tecnológicos de dessalinização da água do mar são muito caros, por isso não 

são usados em larga escala. As demais alternativas são incorretas. 

 

8. C 

A evaporação da água da solução do solo aumenta sua concentração salina. Em períodos de seca 

prolongada, o aumento da concentração salina da solução do solo dificulta a absorção de água pelas 

raízes dos vegetais, devido a fenômenos osmóticos 

 

9. A 

Nas condições do enunciado, a celulignina faz o papel de combustível, cuja queima deve produzir o 

aquecimento da água e sua vaporização. Esse vapor movimenta as turbinas, produzindo energia elétrica. 

Assim, o papel da celulignina é análogo ao do gás natural em uma usina termoelétrica. 

 

10. D  

Segundo o texto, por um processo natural, temos: O H2S faz parte do ciclo do enxofre, e a utilização de 

esterco como adubo não contribui para um aumento significativo na sua concentração. Assim, temos: I e 

III corretas. 
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Reações orgânicas 

 

Resumo 

 

Reação de adição 

Essas reações são características de hidrocarbonetos insaturados, ocorrem com a quebra da ligação pi. Os 

ciclanos de três ou quatro carbonos, como apresentam anéis instáveis, também sofrem esse tipo de reação 

devido à quebra de uma ligação sigma entre carbonos do anel, originando compostos de cadeia aberta. 

 

Hidrogenação catalítica 

Essas reações ocorrem com o gás hidrogênio e são catalisadas por metais, como: Ni, Pt, Pd. 

 

 

 

Nessa reação, a hidrogenação completa de 1 mol de alqueno consome 1 mol de gás hidrogênio, produzindo 

1 mol de alcano. 

 

Halogenação 

Essa reação envolve os halogênios, sendo o cloro (Cl2) e o bromo (Br2) os mais utilizados. 

Em alceno: 

 

 

Em alcadieno: 
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Adição de HX 

Nesse tipo e reação os reagentes mais comuns são o cloreto e o brometo de hidrogênio (HCl e HBr). 

A adição do hidrogênio (H) e do halogênio (X) aos carbonos da insaturação obedece a regra de Markovnikov, 

que diz que, o hidrogênio do HX adiciona-se ao carbono da dupla ou tripla ligação mais hidrogenado. 

 

Exemplo de Markovnikov: 

 

 

Reações de hidratação de alquenos e alquinos 

Essas reações consistem na adição de água, na presença de catalisadores e em meio ácido, aos 

hidrocarbonetos alquenos e alquinos, e também obedecem à regra de Markovnikov, ou seja, o H se liga ao 

carbono mais hidrogenado da insaturação. 

Exemplos: 

 

 

 

 

Adição em aromáticos 

Os aromáticos, devido à ressonância, normalmente sofrem reações de substituição; porém, em condições 

enérgicas ou em condições especiais, podem sofrer reações de adição.  

Exemplos: 
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Reação de adição à carbonila 

A carbonila ( ) está presente nos aldeídos, nas cetonas e nos ácidos carboxílicos e seus derivados 

(ésteres, anidridos e cloretos de ácidos). No entanto, as reações que serão vistas a seguir aplicam-se apenas 

aos aldeídos e cetonas. Esses compostos orgânicos são muito reativos, sendo que os aldeídos são mais 

reativos do que as cetonas. 

 

Adição de hidrogênio(H2) 

 

Essa reação é considerada, na verdade, uma reação de redução. Com redutores mais fortes, o álcool final 

pode ser transformado no alcano correspondente. 

 

Adição de Cianidreto (HCN) 
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Adição de Bissulfito de Sódio ( NaHSO3) 

 

 

 

Adição de compostos de Grignard (RMgx) 

 

 

Compostos do tipo desse brometo final são importantes, pois reagem com a água (isto é, sofrem hidrólise), 

produzindo álcoois: 

 

Compostos Organometálicos 

Um tipo curioso de reação é a de adição de certos metais (Mg, Zn etc.) aos haletos orgânicos, como 

exemplificamos abaixo: 

 

Os compostos formados, chamados de organometálicos, são largamente empregados em sínteses orgânicas 

por apresentarem alta reatividade química. Por exemplo: 
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Na Química dos compostos organometálicos um nome muito importante é o de François Auguste Victor 

Grignard (1871-1935). Grignard trabalhou intensamente na síntese de muitos compostos orgânicos. Sua 

descoberta principal foi a preparação, em 1900, dos chamados compostos de Grignard (RMgX), um dos mais 

úteis e versáteis reagentes da Química Orgânica. Além disso, os compostos de Grignard serviram como 

exemplo para a preparação de vários outros compostos organometálicos de enorme utilidade na Química 

Orgânica.  

Para entendermos a importância dos compostos de Grignard, devemos lembrar que, em geral, os compostos 

orgânicos são pouco reativos por serem apolares. Nos casos dos haletos e dos compostos de Grignard, a 

situação é totalmente diferente. Observe, por exemplo, uma das sínteses de Grignard. 

 

 

 

Vemos, então, que, no haleto, o grupo orgânico é mais positivo, enquanto, nos compostos de Grignard, a parte 

orgânica é mais negativa — é essa polaridade que facilita enormemente a reação. Pela descoberta de um 

reagente totalmente novo Grignard recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1912, que foi dividido com seu 

compatriota Paul Sabatier (1854-1941), este por seus trabalhos de hidrogenação de compostos orgânicos. 

 

• Mecanismo das adições à Carbonila 

O ponto reativo da molécula de um aldeído ou cetona é, sem dúvida, a carbonila, altamente polarizada, devido 

à ressonância: 

 

O fato de o carbono ter carga positiva torna-o suscetível aos ataques nucleofílicos, isto é, aos “ataques” por 

reagentes negativos (ou neutros, mas com pares de elétrons livres), que são os chamados reagentes 

nucleofílicos, como, por exemplo, CN- , HSO3 
- etc. Seja, por exemplo, a reação: 
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Esta reação terá início com o ataque do reagente nucleofílico CN- à molécula do aldeído, prosseguindo, depois, 

de uma forma totalmente previsível, conforme vemos no esquema seguinte: 

 

 

Reação de substituição 

Nesse tipo de reação, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de um 

hidrocarboneto por outro átomo ou grupo de átomos. Essas reações podem ser representadas genericamente 

da seguinte maneira: 

R – H  + AB  →  R – B + HA 

 

A notação R – H representa um hidrocarboneto. 

 

As principais reações de substituição são: 

Halogenação 

Reações que ocorrem com as substâncias simples dos halogênios: F2, Cl2, I2 e Br2. 

Exemplo: 

 

A substituição de 1 átomo de H, tanto no metano quanto no etano, por 1 átomo de Cl produzira sempre um 

mesmo composto. Quando a reação ocorre com outros alcanos, o substituinte pode entrar no lugar de 

qualquer um dos átomos de hidrogênio, produzindo uma mistura de compostos isômeros. 
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Vários fatores influem na porcentagem dos produtos obtidos nesse tipo de reação, mas se pode fazer uma 

previsão de qual produto será formado em maior quantidade por meio de uma regra de uso comum, que indica 

a ordem de facilidade com que um hidrogênio “sai” do hidrocarboneto: 

Cterciário > Csecundário > Cprimário 

 

Nitração 

É a reação que ocorre com ácido nítrico (HNO3), cuja fórmula estrutural pode ser representada da seguinte 

maneira:  

HO – NO2 

 

Sulfonação 

Reação que ocorre com o ácido sulfúrico, cuja formula estrutural pode ser representada por HO – SO3H 

 

 

 

Alquilação 

É a substituição de um ou mais hidrogênios do anel aromático por um ou mais grupos derivados de alcanos. 

 

 

 

Acilação 

É a substituição de um ou mais hidrogênios de um ou mais grupos derivados de ácidos carboxílicos. 
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Reação de substituição no anel aromático 

Nas reações de substituição em aneis aromáticos, ocorre a substituição de pelo menos um átomo de 

hidrogênio do anel aromático por outro átomo ou grupo de átomos.  

 

 

 

As principais reações de substituição em anel aromático são: 

 

Halogenação 

• Ocorre com adição de HALOGÊNIOS (Cl2 ou Br2, uma vez que o F2 é reativo demais, sendo até 

explosivo, e o I2 tem reação lenta demais) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído por um dos átomos do halogênio molecular; 

• Utiliza ÁCIDOS DE LEWIS (AlCl3, FeBr3, FeCl3...) como catalisadores; 

• No benzeno, os produtos formados são um HALETO DE FENILA e um HIDRÁCIDO HALOGENADO; 

 

 
 

Nitração 

• Ocorre com adição de ÁCIDO NÍTRICO concentrado (HNO3) aos aromáticos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo -NO2 do ácido; 

• Utiliza ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO (H2SO4) como catalisador; 

• No benzeno, os produtos formados são um NITROBENZENO e uma ÁGUA. 
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Sulfonação 

• Ocorre com adição de ÁCIDO SULFÚRICO concentrado (H2SO4) aos alcanos; 

• O hidrogênio é substituído pelo grupo –SO3H do ácido; 

• Utiliza CALOR (Δ) como catalisador; 

• No benzeno, os produtos formados são um ÁCIDO BENZENOSSULFÔNICO e uma ÁGUA. 

 
Alquilação e acilação de Friedel-Crafts 

Tanto a alquilação quanto a acilação de Friedel-Crafts, usam o AlCl3 ou FeCl3 como catalisadores da reação, 

que tem o papel de ajudar na formação do carbocátion. 

 

➢ Alquilação de Friedel-Crafts 

 

Etapa 1 

Formação do cátion alquil 

 

Onde R é um radial orgânico. 

 

Etapa 2 

Reação do cáton com o anel aromárico 

 

A ressonancia do anel aromático estabiliza o produto formado. 

 

Etapa 3 

 

Regeneração do anel aromático. 
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➢ Acilação de Friedel-Crafts 

Segue as mesmas etapas, porém com um haleto de acila. 

 

Ex.: 

 

 

Esterificação 

• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação de OH da carboxila de ácido com H da hidroxila de álcool; 

• Os produtos formados são um ÉSTER e uma ÁGUA. 

 

 

Transesterificação 

• Ocorre entre um ÁLCOOL e um ÉSTER; 

• Há a reação do radical do álcool com o carboxilato do éster; 

• Utiliza ácido ou base forte como catalisador; 

• Os produtos formados são um outro ÁLCOOL e um outro ÉSTER. 

 

 

Síntese de Wurtz 

• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e o SÓDIO METÁLICO; 

• Há a reação entre os halogênios e o sódio metálico e a união dos dois radicais orgânicos; 

• Utiliza um éter como catalisador; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e HALETO DE SÓDIO. 
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Processo de Kolbe 

• Ocorre com a eletrólise de 2 mol de ÁCIDO CARBOXÍLICO; 

• Há a reação dos radicais dos ácidos carboxílicos e a oxidação das carboxilas a gás carbônico; 

• Utiliza corrente elétrica, base forte (KOH) e metanol como catalisadores; 

• Os produtos formados são HIDROCARBONETO e 2 mol de CO2. 

 

R1COO− + R2COO− → R1-R2 + 2 CO2 

 

Síntese de Willamson 

• Ocorre entre HALETOS ORGÂNICOS e ALCÓXIDOS DE SÓDIO (R — ONa); 

• Há a reação do halogênio do haleto com o sódio do alcóxido; 

• Utiliza geralmente compostos básicos como catalisadores; 

• Os produtos formados são um ÉTER e o CLORETO DE SÓDIO. 

 

R1 — Cl + R2 — ONa → R2 — O — R1 + NaCl 

 

Processo de Dumas 

• Ocorre entre SAIS ORGÂNICOS (cadeia acíclica e saturada) e CAL SODADA (CaO + NaOH); 

• É realizada a seco e a altas temperaturas; 

• O óxido de cálcio não participa da reação; Está presente apenas para reduzir a reatividade do NaOH; 

• Os produtos formados são um ALCANO e o CARBONATO DE SÓDIO. 

 

Saponificação 

• Ocorre entre um ÉSTER (derivado de ácido graxo, isto é, de cadeia carbônica muito longa) e o 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO ou de POTÁSSIO; 

• Há a reação do sódio do hidróxido com o carboxilato do éster e da hidroxila do hidróxido com o radical 

ligado ao carboxilato; 

• Utiliza meio aquoso; 

• Os produtos formados são um SAL SÓDICO/POTÁSSICO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO e um ÁLCOOL. 
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Reação de oxidação 

 

Oxidação de alcenos e alcinos 

Estas reações podem ser de 2 tipos:  

 

1) BRANDA, que ocorre em meio aquoso neutro ou levemente básico e a frio. 

 

• Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4), que é um oxidante brando 

quando está nas condições descritas acima; 

• Este oxidante se decompõe, gerando oxigênios atômicos; 

 

 

• Estes oxigênios atômicos quebram a ligação pi do alceno ou as ligações pi do alcino, abrindo 

valências livres (em alcenos, duas; em alcinos, quatro); 

         

 

• Os átomos de oxigênio entram nessas valências, acompanhados de hidrogênios advindos da água 

do meio, formando: 

 

                           

 

• Vemos que os produtos formados foram, no caso do alceno, um diálcool vicinal (em que os carbonos 

hidroxilados são vizinhos), e no caso do alcino, um poliálcool gêmino (em que há mais de uma 

hidroxila no mesmo átomo de carbono) vicinal. 

• No entanto, álcoois gêminos são muito instáveis, motivo pelo qual logo sofrem desidratação. A perda 

de água se deve à reação da hidroxila com o hidrogênio do MESMO ÁTOMO DE CARBONO: 
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• Assim, forma-se um composto carbonilado em, se o carbono envolvido for primário, tratar-se-á de 

um ALDEÍDO; se for secundário, tratar-se-á de uma CETONA. Veja: 

 

 

 

Conclusão:  

• Oxidação de alceno: forma diálcool vicinal; 

• Oxidação de alcino em carbono primário: forma aldeído; 

• Oxidação de alcino em carbono secundário: forma cetona. 

 

Obs: A solução de KMnO4 possui coloração roxa forte e, em meio levemente basificado por NaHCO3 ou 

Na2CO3, é chamada de REATIVO DE BAYER. Este reagente é empregado em um teste para verificar a presença 

ou não de insaturações nos compostos orgânicos. Quando há instauração, ele se decompõe conforme já 

ilustrado aqui, e assim descora. Quando o composto é saturado, não há tal descoramento. 

 

2) ENÉRGICA, que ocorre em meio aquoso ácido e a quente. 

 

• Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4) ou o dicromato de potássio 

(K2Cr2O7), que são oxidantes enérgicos quando estão nas condições descritas acima; 

• Estes oxidantes se decompões, gerando oxigênios atômicos; 

 

2 KMnO4 +  3 H2SO4   →  K2SO4 + 2 MnSO4  +  3 H2O  +   5 [O] 
K2Cr2O 7+ 4 H2SO4   →  K2SO4 + Cr2(SO4)3  +  4 H2O  +   3 [O] 

 

• Estes oxigênios atômicos quebram as ligações pi e sigma do alceno ou do alcino, dividindo o 

composto em outros 2, com valências livres. Os átomos de oxigênio entram nessas valências, 

acompanhados de hidrogênios advindos da água do meio, formando 2 mol de um poliálcool gêmino, 

que se desidrata, resultando em água e um composto carbonilado.  

Veja no caso do alceno: 
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• Se o carbono da ligação dupla/tripla rompida for primário, há formação de GÁS CARBÔNICO e ÁGUA: 

 

 

• Se o carbono da ligação dupla/tripla rompida for secundário, há formação de ÁCIDO CARBOXÍLICO e 

ÁGUA: 

 

 

• Se o carbono da ligação dupla (este caso não cabe a alcinos) for terciário, há formação de CETONA e 

ÁGUA: 

 

 

Oxidação de álcoois 

• Emprega-se como agente oxidante o permanganato de potássio (KMnO4) ou o dicromato de potássio 

(K2Cr2O7), que se decompõem da maneira supracitada, formando átomos de oxigênio livres; 

• Estes oxigênios são adicionados às ligações C–H do carbono que contém o grupo funcional do álcool 

(hidroxila). Assim, são formados álcoois gêminos, que, como sempre, desidratam-se, formando 

compostos carbonilados; 

• No caso dos álcoois, a oxidação também pode ser BRANDA (PARCIAL) ou ENÉRGICA (TOTAL); 

• Na BRANDA, apenas uma ligação C–H do C hidroxilado receberá oxigênio, resultando em aldeído, caso 

seja primário; ou em cetona, caso seja secundário: 
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• Na ENÉRGICA, as duas ligações C–H do C hidroxilado receberão oxigênio, resultando em ácido 

carboxílico: 

 

 

Obs: Quando o álcool oxidado for o METANOL, a oxidação enérgica pode prosseguir após a formação do 

ácido metanoico, formando, por último, gás carbônico: 

 

 

OBS: Álcoois TERCIÁRIOS não sofrem oxidação. 

 

Ozonólise 

• Ocorre em alcenos; 

• Emprega-se como agente oxidante o ozônio (O3); 

• Há a reação do alceno com água; 

• Utiliza zinco (Zn) como catalisador; 

• A ligação dupla é rompida e os oxigênios do ozônio se ligam aos carbonos da dupla, formando um 

composto intermediário instável chamado ozoneto; 

• Depois, as ligações envolvidas com os oxigênios se quebram, liberando um oxigênio que oxida a água 

do meio, formando água oxigenada (H2O2); 

• Forma-se, também, um aldeído, caso o carbono da dupla seja primário ou secundário; e/ou uma 

cetona, caso o carbono da dupla seja terciário. 
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Reação de eliminação 

Reações de eliminação nada mais são, reações que acontecem saída de dois átomos ou grupos vizinhos com 

a formação de uma ligação dupla. Basicamente, existem quatro tipo de reação de eliminação: 

 

a) Eliminação de hidrogênio (desidrogenação) 

A partir dos alcanos (existentes em grande quantidade no petróleo) obtemos alcenos, por isso essa 

reação é de grande importância na indústria petroquímica. 

 

b) Eliminação de halogênios (de-halogenação) 

Na eliminação de halogênios, que são eletronegativos, usamos um metal por ser 

eletropositivo(geralmente Zinco), catalisado por um álcool 

 

c) Eliminação de halogenidretos, HCl, HBr, HI (desidro-halogenação) 

Esse tipo de reação é obtida por meio de KOH em dissolvida em álcool, e faz sentido, pois éinteressante 

usar uma base (KOH) para arrancar um ácido (HCl, HBr, HI...) de uma molécula orgânica. Se seu reagente 

for um haleto de cadeias maiores, haverá maior tendência de o hidrogênio sair do carbono menos 

hidrogenado. Esta é a regra de Saytzef, que basicamente é o inverso da regra de Markownikoff. Temos 

duas possibilidades para, por exemplo, o 2–bromo-butano, veja: 

 

 
Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004. 
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d) Eliminação de água (desidratação) 

• Desidatração intramolecular (ocorre na própria molécula de álcool) 

 

 

• Desidatração intermolecular (ocorre entre duas moléculas de álcoois iguais ou diferentes, com 

formação de éter) 

 

 

 

Se o reagente for um álcool de cadeia maior, haverá também obediência à regra de Saytzef, como vemos no 

exemplo abaixo: 

 

(Ricardo Feltre, volume único, 6ª ed, 2004) 

 

Obs.: Essa reação é comum para álcoois primários. Álcoois secundários e principalmente terciários tendem 

a desidratar-se intramolecularmente, tendo como produto, os alcenos correspondentes. 

 

• Desidratação de ácidos carboxílicos 

Aqui, há formação do anidrido do ácido correspondente: 

 

 

 

Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles com 5 e 6 átomos de carbono, de acordo com a teoria das 

tensões de Baeyer: 

 

 

Obs: Apenas o ácido fórmico não dá anidrido 
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Eliminações Múltiplas 
Pode ocorrer reações de eliminação duas vezes na mesma molécula, assim, teremos a formação de uma 

ligação tripla ou de duas ligações duplas, como vemos abaixo: 
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Exercícios 

 

1. As amidas podem ser obtidas pela reação entre um ácido carboxílico e a amônia, conforme a 

seguinte equação geral: 

3 2 2R COOH NH R CONH H O− + → − +  

Considere um laboratório no qual estão disponíveis quatro ácidos carboxílicos: etanoico, propanoico, 

butanoico e pentanoico. 

Escreva a equação química completa da reação da amônia com o composto de caráter ácido mais 

acentuado dentre os disponíveis no laboratório. 

Admitindo a substituição da amônia pelo metanol na equação geral, indique a função orgânica do 

produto formado e o tipo de hibridação do átomo de carbono do grupo funcional desse produto.  

   

 

2. Na transesterificação representada a seguir,  da substância I reage com  de etanol, na 

presença de um catalisador (cat), gerando  do produto III e  do produto IV. 

 

 

Considerando-se os reagentes, o produto III e o produto IV (que pertence à função orgânica álcool) 

responda ao que se pede. 

a) Represente a estrutura do produto III utilizando notação em bastão. 

b) Dê o nome do produto IV, segundo as regras de nomenclatura da IUPAC. 

c) Escreva a fórmula molecular da substância I.   

   

 

3. O óleo extraído da casca da canela é constituído principalmente pela molécula que possui a seguinte 

fórmula estrutural: 

 

 

Nomeie a função à qual essa molécula pertence. Apresente, também, a fórmula estrutural da 

substância orgânica formada na oxidação do grupo carbonila dessa molécula.  

   

1mol 1mol

1mol 1mol
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4. Em uma reação de desidratação intermolecular de álcool, considere que dois mols do álcool reajam 

entre si, a quente e em meio ácido, para formar um único mol do produto orgânico e um mol de água: 

 

 

 

a) dê a nomenclatura do reagente segundo as regras da IUPAC; 

b) represente, na forma de bastão, a estrutura do produto formado; 

c) represente, na forma de bastão, a estrutura de dois isômeros do reagente.  

   

 

5. Considere a fórmula estrutural do but 1 eno.− −  

 

2 2 3H C CH CH CH= − −  

 

a) Escreva as fórmulas estruturais dos dois isômeros de cadeia cíclica do but 1 eno.− −  

b) Considerando a regra de Markovnikov, escreva a equação química da reação de adição de água 

ao but 1 eno− −  e dê o nome da função orgânica à qual pertence o produto dessa reação.  

   

 

6. O bromofenilmetano, também denominado brometo de benzila, reage lentamente com a água, 

formando um álcool e um ácido inorgânico. Escreva, utilizando as fórmulas estruturais das 

substâncias, a equação química dessa reação. Em seguida, apresente a estrutura em bastão do éter 

isômero do álcool produzido.  

   

 

7. A sequência de reações abaixo é um exemplo de síntese orgânica, na qual os principais produtos 

formados são indicados por A e B. 

2H O

I) but 2 eno HC A

II) A NaOH B NaC

− − + →

+ ⎯⎯⎯→ +
 

 

Apresente as fórmulas estruturais planas dos produtos A e B. Identifique, ainda, o mecanismo ocorrido 

na reação I em função das espécies reagentes.  
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8. A fórmula representa a estrutura do miristato de isopropila, substância amplamente empregada na 

preparação de cosméticos, como cremes, loções, desodorantes e óleos para banho. 

 

 

Essa substância é obtida pela reação entre ácido mirístico de alta pureza e álcool isopropílico.  

 

Escreva o nome da função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila e as fórmulas estruturais 

do ácido mirístico e do álcool isopropílico. Em seguida, utilizando essas fórmulas, escreva a equação, 

completa e balanceada, da reação pela qual é obtido o miristato de isopropila.  

   

 

9. Apresente os respectivos produtos (A, B, C, D e E) das reações químicas representadas pelas 

seguintes equações: 
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10. A formação de ligações carbono-carbono (C C)−  é um grande desafio na química orgânica, e entre as 

estratégias disponíveis, pode-se citar a Reação de Grignard. Nessa reação, um halogeneto de alquila 

ou arila (R X)−  reage com magnésio metálico (Mg ),  levando ao organomagnésio correspondente 

(RMgX),  adicionando-se, na sequência, um composto carbonilado (R'COR).  A reação termina com a 

adição de um ácido mineral 3(H O ),+  levando ao produto a partir da formação de uma nova ligação 

C C.−  

 

 

Com relação ao emprego dos reagentes brometo de etila (bromoetano) e acetaldeído (etanal) na 

Reação de Grignard, responda: 

a) Qual é a fórmula estrutural (notação em bastão) do produto formado?  

b) Qual é a função orgânica presente no produto?  

c) Qual é o nome oficial IUPAC da substância obtida como produto?  
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Gabarito 

 

1. Equação química completa da reação da amônia com o composto de caráter ácido mais acentuado 

dentre os disponíveis no laboratório (ácido acético): 

 

Admitindo a substituição da amônia pelo metanol na equação geral, vem: 

 

Tipo de hibridação do átomo de carbono do grupo funcional do éster: 2sp .    

 

2.  

a) Estrutura do produto III em bastão: 

 

 

 

b) O nome do produto quatro é metanol ou álcool metílico. 

 

c) Fórmula molecular da substância I: .   

 

3.  

   

8 8 2C H O
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4.  

a) O nome do reagente é butan-1-ol. 

b)  A reação de desidratação intermolecular de alcoóis origina éteres.  

 

 

c) A fórmula molecular do reagente é C4H10O. Há dois possíveis isômeros: 

   

 

5.  

a) Fórmulas estruturais dos dois isômeros de cadeia cíclica do but-1-eno  (a diferença está na 

classificação da cadeia; uma é ramificada e a outra não é): 

 

 

b) Regra de Markovnikov: numa adição o hidrogênio “entra” no carbono insaturado mais hidrogenado 

da cadeia. 

 

 

Nome da função orgânica à qual pertence o produto dessa reação: álcool.   
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6. Ocorre uma reação de substituição nucleofílica no carbono saturado: 

 

Éter isômero é o metoxibenzeno, cuja fórmula estrutural será: 

 

Por apresentarem fórmulas moleculares iguais 7 8(C H O)  e apresentarem funções químicas diferentes, 

são chamados de isômeros, nesse caso de função.   

 

7.  
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8. Função orgânica à qual pertence o miristato de isopropila: éster ou éster de ácido carboxílico. 

 

Fórmula estrutural do ácido mirístico: 

 

Fórmula estrutural do álcool isopropílico: 

 

Equação que representa a reação pela qual é obtido o miristato de isopropila: 
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9. A substituição do hidrogênio na presença de calor ou luz ocorre na cadeia lateral do etil-benzeno: 

 

A nitração do fenol na presença de ácido sulfúrico ocorre com orto e para dirigência, para a formação 

de um único produto, teremos: 

 

A oxidação do tolueno produz ácido benzoico: 

 

A nitração do ácido benzoico ocorre com meta dirigência, para a formação de um único produto na 

nitração, teremos: 

 

ou com excesso de ácido nítrico: 
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10.  

a) Teremos: 

 

 

Produto formado em bastão: 

 

 

 

b) Função álcool. 

 

c)  Butan-2-ol.    
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Discussão de temas 

 

Resumo 

 

No início do ano, nossas aulas focaram, basicamente, a ideia de que redação depende de forma e 

conteúdo. Em muitas de nossas conversas, trabalhamos diferentes conteúdos, repertórios a fim de que você, 

aluno, pudesse escrever um bom texto, levando em consideração toda a estrutura que ensinamos lá nas 

primeiras aulas. Agora, é hora de, juntos, colocarmos isso em prática, como em um planejamento direcionado, 

em duas partes, construindo a nossa própria redação. Vamos juntos? 

 Antes de tudo, cabe formularmos o nosso próprio passo-a-passo, a fim de que possamos entender 

um pouco mais esse processo. "Cheguei à prova, recebi meu caderno, abri a primeira página, olhei o tema: e 

agora?" 

 

Planejamento textual 

 Lembra-se das etapas do planejamento textual? Se não, vamos revisá-las, de forma que possamos, 

juntos, construir o nosso texto: 

Etapa 1: Interpretação do tema e dos textos motivadores 

Etapa 2: Brainstorm, listagem de ideias 

Etapa 3: Seleção e organização das ideias 

Etapa 4: Roteirização - em introdução, desenvolvimento e conclusão 

Etapa 5: Rascunho 

  



 
 

 

 

2 

Redação 
 

Exercícios 

 

1. Assim que você abrir a prova e encontrar o tema de redação, seu papel é, antes de tudo, planejar esse 

texto; desenhá-lo; pensar nas possibilidades de posicionamento, argumentação, contextualização. Não 

é sair escrevendo; não é esperar uma inspiração: é transpirar, anotar, raciocinar. Dessa forma, passar 

por cada uma dessas etapas é essencial antes de construir uma redação. Vamos fazer isso? O tema 

da vez é: 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

Como lidar com o sedentarismo infantil no Brasil?, apresentando proposta de intervenção, que respeite 

os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 

para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-ajgrMWt7dYw/UdW_RyKSSMI/ 

AAAAAAAAA1M/FRY-XZ5sk8A/s264/obesidade2.gif 

 
Texto 2 

A falta de atividade física da criança urbana de hoje é considerada pelos especialistas uma das 

principais causas da epidemia de obesidade infantil que se dissemina em diversos países, inclusive no nosso. 

Um trabalho realizado na Cidade do México mostrou que o risco de obesidade caiu 10% para cada 

hora de atividade física de intensidade moderada ou forte praticada diariamente pela criança. Estudo 

semelhante conduzido na Carolina do Sul chegou à mesma conclusão: crianças mais ativas são mais magras 

do que aquelas que se movimentam pouco. 
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O número de horas que a criança passa diante da TV, entretida com programas infantis ou videogames, está 

diretamente ligado ao aumento de peso. O trabalho realizado na Cidade do México encontrou um aumento de 

12% no risco de desenvolver obesidade para cada hora por dia na frente da TV.  

Os autores concluíram que a TV aumenta o risco de obesidade não só por desviar a criança das atividades 

físicas, mas por induzir à ingestão de alimentos altamente calóricos. 

Pesquisadores americanos e ingleses contaram o número de comerciais na televisão que anunciam doces, 

balas, chocolates, refrigerantes, biscoitos e outros alimentos de conteúdo energético alto e chegaram à 

conclusão de que, nos seus países, cada criança fica exposta a dez desses comerciais por hora. Outro 

trabalho comprovou que crianças de três a cinco anos submetidas a esse bombardeio diário dos anunciantes 

costumam escolher as guloseimas apregoadas na TV, quando são oferecidas como opção frutas e outros 

alimentos saudáveis. 

Disponível em: http://drauziovarella.com.br/crianca-2/criancas-obesas-e-sedentarias/ 

 

Texto 3 

O sedentarismo é a segunda causa de morte no planeta, matando cerca de 5,4 milhões de pessoas 

por ano. Para motivos de comparação, mata mais que o diabetes, custa duas vezes mais que a obesidade e 

três vezes mais que o tabagismo – tanto que é mais comum as pessoas terem familiares sedentários que 

fumantes. 

A falta de liberdade para brincar na rua é apenas um dos fatores que indicam por que estamos mais 

inativos. No caso das crianças, enquanto a violência faz com que elas fiquem presas dentro de casa, os 

videogames, a televisão e os tablets ajudam a mantê-las ainda mais quietas e sedentárias. “O que mais explica 

esse fenômeno é sem dúvida a internet. Primeiro porque há um fascínio dos pais com a habilidade do filho 

de dois, três, quatro anos de idade de mexer com a tecnologia. Segundo porque tem a acomodação em deixar 

a criança na frente do computador, porque é mais seguro”, explica o médico Victor Matsudo, especialista em 

medicina esportiva e coordenador científico do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 

Caetano do Sul (CELAFISCS). 

O desenvolvimento da tecnologia também impactou as máquinas e veículos que utilizamos no nosso 

dia a dia e, principalmente, no local de trabalho, diminuindo o esforço preciso para fazer determinadas tarefas. 

Só nos sobra um momento para compensar essa movimentação que nos era exigida nas atividades 

domésticas, no trabalho e no deslocamento: a hora do lazer. 

Qual a necessidade de mudar esse cenário? De acordo com a iniciativa “Desenhado para o 

Movimento”, iniciada pela Nike em 2010 em parceria com diversas organizações, hoje é estimado que a 

expectativa de vida das crianças com 10 anos de idade seja menor que a de seus pais. Isso porque uma vida 

inativa afeta não só a saúde, mas também a economia, o desenvolvimento motor e até o desempenho escolar. 

Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/ 
porque-evitar-sedentarismo-788077.shtml 
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Texto 4 

 

 

Disponível em: http://guiaparamaesincriveis.com/wp-content/uploads/2016/08/ 
Captura-de-Tela-2016-08-10-às-22.44.24.png 

Texto exemplar sobre o tema 

Vamos ver um texto nota 1000 sobre ele? 

Mexer: verbo associado à prática de atividades físicas, fundamental para aqueles que almejam uma 

vida longa e saudável. Estar em movimento é um hábito que deve ser cultivado desde cedo na vida das 

pessoas. Por isso, é importante que os pais incentivem a prática de atividade física já na infância. Entretanto, 

o que vemos nos dias de hoje vai, justamente, na contramão dessa ideia: um dos grandes desafios do século 

XXI é encontrar maneiras de combater a apatia e o sedentarismo que tomou conta das crianças e que as faz 

serem partes de estatísticas preocupantes, como o aumento da obesidade infantil e de diabetes. 

Em primeiro lugar, é válido destacar que o comportamento inerte dos menores tem diversas causas. 

Ele é nítido quando, ao andar na rua, avistamos mais crianças com tablets e smartphones do que com bolas, 

cordas e bicicletas. Isso não torna a tecnologia grande vilã da questão, pois existem outros fatores que a 

fazem ser inserida cada vez mais cedo em nossas vidas, como o aumento da violência, por exemplo. Na 

verdade, a questão é que necessitamos assumir que seu desenvolvimento tem impactado de forma negativa 

a vida daqueles que não têm discernimento suficiente para saber a hora de sair da frente da tela e colocar o 

corpo em movimento. 
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Outro ponto que deve ser observado são os malefícios à saúde que o sedentarismo infantil gera. De 

acordo com uma pesquisa realizada na Cidade do México, a falta de atividades físicas é um dos principais 

fatores que desencadeiam a obesidade ainda nessa fase, provocando, também, a diminuição da expectativa 

de vida e aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Isso porque, quando uma criança troca 

atividades físicas pela inércia diante de uma televisão ou jogos online, deixa de interagir com outras pessoas 

e se exercitar. Com isso, prejudica o funcionamento de seu metabolismo, assim como o desenvolvimento 

sócio-emocional e motor. 

Nesse sentido, providências precisam ser tomadas para garantir uma melhor qualidade de vida para 

uma geração engaiolada. Em primeiro lugar, convém destacar a função da família: cabe aos pais o papel de 

estipular e ensinar os filhos a terem limites, estimulando, também, atividades ao ar livre. Além disso, precisam 

ser o modelo das crianças; de nada adianta ordenarem que se mexam se continuam em seus smartphones e 

não interagem com os próprios filhos. A grande mídia voltada para o público infantil, apesar de poder 

desencadear o sedentarismo, já vem fazendo seu papel e pode continuar apresentando ainda mais conteúdo 

que incentive as crianças, promovendo corridas infantis, como a Corrida Cartoon Network e a Disney Magic 

Run, iniciativas que tirem as crianças da frente da TV. Apenas assim poderemos ajudar essa geração a 

superar a apatia e as expectativas criadas sobre ela. 

 

É provável que você já tenha produzido um tema sobre a questão do lixo. Como você planejou essa ideia? Que 

informações utilizou? Que argumentos apresentou? Vamos fazer isso juntos? Depois, produza uma redação 

exemplar com relação ao planejamento que faremos. Vamos lá? 

 

2. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 

A questão do lixo na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção, que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

O lixo que está no oceano pode vir de fontes marinhas, como de navios e da pesca. No entanto, 80% 

vêm de fontes terrestres. Então, esse lixo é seu! As cidades litorâneas, como muitas vezes despejam o lixo 

direto no mar, são grandes responsáveis pelo descarte desse material nos oceanos. Porém, a sujeira jogada 

nos rios e estuários que correm pelo interior do país, eventualmente, também vai parar no mar.  

Além dos impactos na vida marinha e no meio ambiente, o lixo nos oceanos pode te afetar 

diretamente. Sabe aquele feriadão no litoral? Agora imagina como seria se aquela praia linda que você 

frequenta ficasse cheia de lixo. Esse é um dos impactos estéticos associado ao problema. Parte dos plásticos 

e outros resíduos que foram jogados nos oceanos acabam parando na costa e ainda por cima deixam a água 

imprópria para aquele seu banho de mar. Dessa forma, todo o turismo da região é prejudicado. 
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Uma solução fácil e pouco utilizada é a reciclagem. De novo esse papo de reciclagem? Pois é, apesar 

de muito falado e simples de fazer, ainda são poucos aqueles que separam seu lixo. No Brasil, apenas 3% do 

lixo é reciclado segundo estimativa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe) em 2014. Reciclar não é nada complicado. Basta ter dois cestos de lixo e separar 

o que é orgânico (restos de alimentos) do que é reciclável (plástico, vidro, papel, etc). O ideal é dar uma lavada 

nos recipientes que você vai reciclar, para retirar os resíduos de alimento. 

Tá, então é só separar o lixo e o problema acaba? Seria ótimo, mas acontece que os programas de 

coleta seletiva não chegam a todas as regiões do país. Em um estudo realizado pelo Cempre, Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem, observa-se que 85% dos brasileiros podem até fazer a separação, mas não 

vai passar um caminhão especial em suas casas para levar o material separado para o destino correto. Ou 

seja, das mais de cinco mil cidades do país, apenas 1055 tem programas de reciclagem. 

 

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sera-que-esse-lixo-e-

seu,8898d16dc829b925e2709ce67fdbc975a5herp4k.html 

Texto 2 

Função de cada setor em relação ao lixo plástico nos oceanos 
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Texto 3 

O Brasil tem uma produção de resíduos sólidos por habitante por ano semelhante à de países 

desenvolvidos, mas ainda tem um padrão de descarte equivalente ao dos países pobres, com envio para lixões 

a céu aberto e pouca reciclagem. É o que mostra uma análise feita pela Associação Brasileira das Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) por ocasião dos seis anos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, comemorados no começo do mês. 

O Brasil produz em média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países 

como Croácia (também 387), Hungria (385) e maior que a de nações como México (360), Japão (354) ou 

Coreia do Sul (358). Mas só destina corretamente pouco mais da metade do que coleta (58%), enquanto esses 

países trabalham com taxas mínimas de 96%. Em termos de destinação do lixo, o Brasil está mais parecido 

com a Nigéria (apenas 40% vai para o local adequado). 

A análise considerou dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, produzido anualmente pela 

Abrelpe (os mais recentes são os de 2014), em comparação com o relatório internacional lançado neste ano 

pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (Pnuma) – o Global Waste Management Outlook – que 

estimou a situação dos resíduos em todo o mundo. 

O estudo global calculou que em todo o mundo 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são 

produzidas anualmente e que 3 bilhões de pessoas (quase 50% da população mundial) não contam com a 

destinação final adequada dos resíduos.  

Disponível em: http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/brasil-produz-lixo-como-primeiro-mundo-mas-

faz-descarte-como-nacoes-pobres/ 

 

Texto 4 
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Gabarito 

 

1. Resposta pessoal. 

 

2. Resposta pessoal. 
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Repertório: tecnologia 

 

Resumo 

 

O homem desenvolveu ao longo dos anos, diversos objetos e meios de facilitar e evoluir a vida humana em 

sociedade. Tal como a roda, luz e as indústrias que surgiram com a ascendência da vida burguesa, o ser 

humano nunca chegou ao seu limite em produção de materiais inovadores e úteis para o cotidiano. Entretanto,  

ao analisar o contexto hodierno, pode-se perceber que as diversas facilidades ultrapassam o limite de 

ajudantes e passaram a ganhar um espaço maior do que deveria dentro dos ambientes familiares e 

produtivos. Com a inúmera quantidade de objetos tecnológicos e inovadores que existem, será possível um 

olhar crítico para o uso exacerbado desses bens de consumo? 

Separamos para você, aluno, um repertório sobre a história do avanço tecnológico, fatos mais importantes e 

o impacto do mesmo no mundo atual.  

 

Revoluções Industriais 

A Primeira Revolução Industrial veio com a invenção das máquinas movidas a vapor. Nos anos de 1780 a 

1830, a indústria têxtil e de algodão desenvolvia e os primeiros passos do progresso apareciam sobre a 

sociedade.  O trabalho era assalariado e o trabalhador qualificado era pago por peça. 

 

A Segunda Revolução Industrial, ocasionada pelo alto desenvolvimento industrial pós-guerra, trouxeram as 

indústrias metalúrgica, siderúrgica e química em ascendência e carregaram consigo os novos métodos de 

produção, como o fordismo e o taylorismo, sendo o primeiro marcado pela produção em massa e em série, 

com trabalhadores sem instrução, já o segundo visava separar os trabalhos de intelectual e manual,  

verticalizando as relações trabalhistas.  

 

Com a vinda da Terceira Revolução Industrial, a partir da década de 70, a demanda por tecnologia e mão de 

obra especializada foi vital. Nessa mesma época, surgiu no Japão o toyotismo que se fundou como padrão 

mundial, com trabalho baseado em cooperação, coparticipação e terceirização de serviços. O avanço com os 

computadores, biotecnologia, microeletrônica e informática viraram os pilares em que se baseia a produção. 

Essa evolução permitiu a flexibilização da produção e sua maior eficiência. 

 

As invenções tecnológicas mais importantes do mundo 

Desde do início do século XX, as tecnologias iniciaram seu processo de evolução e o homem, assim,  

transformou pequenas invenções em inúmeros bens para o consumo humano. Veremos as maiores 

invenções do mundo, desde 1900: 

 



 
 

 

 

2 

Redação 
 

1.  Model T, da Ford (1908)  

Em outubro de 1908, o primeiro automóvel, da Ford, foi lançado em Detroit, revolucionou a indústria 

automobilística. Pela primeira vez na história, um veículo pessoal se tornou acessível e mudou toda a 

relação do homem com a locomoção nas cidades.  

 

2.  A penicilina, de Alexander Fleming (1928) 

Antes da penicilina, infecções e doenças – desde febre, até sífilis e gangrena – eram os maiores 

assassinos da sociedade. Mas com a descoberta do cientista Alexander Fleming, a história da 

humanidade e da medicina foram completamente alteradas em 1928, com a criação do antibiótico. 

 

3.  O primeiro homem no espaço (1961) 

Em 1961, o astronauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a conhecer o espaço. 

Vivenciados em um momento de corrida espacial, surgiu-se a comunicação via satélite, que mudaria 

completamente a forma de comunicação entre as pessoas.  

 

4.  O computador pessoal da Xerox (1972) 

O computador pessoal foi popularizado pelo Apple na década de 70, mas antes disso, a Xerox criou o 

Xerox Alto, que já possui conexão de ethernet (permitindo criar a internet), e-mail, imprimia, tinha 

interface gráfica.  
 

5.  Walkman, Sony (1979) 

Lançado em 1979, o primeiro walkman da Sony transformou o jeito com que as pessoas escutavam e 

consumiam a indústria da música.  Compacto e portátil, o objeto foi o principal avanço para a 

propagação da música nos dias atuais. 

 

6.  Web, criada por Sir Tim Berners-Lee (1989)  

Em 1989, o Sir Tim Berners Lee inventou o sistema de intercomunicação e conexão entre 

computadores, que mudaria o mundo, chamado world wide web, a internet como temos conhecimento 

nos dias de hoje. 

 

7.  Nascimento da ovelha Dolly (1996) 

Em 1996, a ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta na história.  

 

8.  iPod, Apple (2001) 
O lançamento da Apple mudou toda forma como se era consumida a música. Com o iPod, as pessoas 

eram agora capazes de baixarem suas músicas e copiá-las de um CD específico, diretamente para o 

seu computador e consequentemente para seu aparelho. 

 

9.  iPhone, Apple (2007)  
Há dez anos, lançava-se o primeiro smartphone revolucionário para a humanidade. Composto de 

diversas funções e com um design propício para o desejo social, a Apple apresentava para o mundo a 

sua mais nova invenção, que atualmente já está em seu décimo número de edição, com o iPhone X. 
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10.  Membros biônicos (2013) 

A prótese que, até então não havia grandes desenvolvimentos, começara a ser ligada com os nervos 

da pessoa que iria utilizar, possibilitando a sensibilidade novamente. As instituições responsáveis pela 

invenção foram a École polytechnique fédérale de Lausanne e Scuola Superiore Sant’Anna. 

 

A relação do homem com a tecnologia  

Com os avanços e facilidades desenvolvidos para o bem-estar do ser humano, suas relações com as 

inovações milenares começam a entrar em discussão, principalmente quanto à utilização exacerbada e a 

necessidade de estar sempre conectado. 

 

Segundo pesquisa da associação de marketing móvel MMA realizada pela Millward Brown Brasil e NetQues,  

publicada pela revista Exame, em 2016 a população brasileira utilizava o celular por mais de 3 horas diárias,  

sendo que entre os jovens este tempo é ainda maior. O uso de aplicativos cresceu, segundo a entidade. Em 

2016, os brasileiros usam em média oito apps por semana, contra seis em 2015. A maioria (83%) afirmou 

fazer download de novos programas, e 34% contam com até dez apps em seus aparelhos. 

 

Entretanto, não há benefícios comprovados sobre a utilização ilimitada dos objetos tecnológicos, ao contrário 

desta informação, segundo uma reportagem publicada pela Folha de S. Paulo em 2014, a obesidade e 

sedentarismo estão diretamente relacionados com esse uso excessivo, sendo que, nos últimos anos, as 

maiores ocorrências de obesidade e diabetes são de grupos que assistem muita televisão, passam muito 

tempo no computador ou dirigindo. 

 

O relatório, publicado no Jornal da Associação Médica Canadense, analisou mais de 150 mil adultos em 107 mil 

famílias de 17 países. Os resultados constataram que as pessoas que têm TV, computador e carro são mais  

propensas à obesidade e ao diabetes tipo 2 – são 9 cm a mais na cintura dos viciados em tecnologia. A taxa 

das duas doenças é de 3,4% nas famílias estudadas que não possuem nenhum desses dispositivos, contra 

14,5% para obesidade e 11,7% para diabetes tipo 2 nas casas dos usuários que têm os três aparelhos. 

 

Outro dado da pesquisa canadense mostra que a faixa etária mais atingida com o sedentarismo provocado pelo 

uso de eletrônicos são os adultos jovens e os adolescentes, "os maiores prejudicados pela cultura da 

modernidade", afirma Magliocca. O especialista diz que, para diminuir os impactos do sedentarismo, a dica é a 

caminhada, sendo que "o ideal é dar de 8.000 a 10 mil passos por dia, o que equivale a quase 90% da atividade 

física diária recomendada". 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/02/1413914-uso-excessivo-de-eletronicos-eleva-risco-de-obesidade-diz-

medico.shtml 
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O tema dessa aula se estende ao início da história humana até os dias atuais, desde o início do sistema 

capitalista e sua ascensão na sociedade. É importante destacar que diversos acontecimentos decorrem com 

a utilização das tecnologias em excesso, como a existência das “Fake News” e o cyberbullying, mencionado 

em um repertório anterior sobre violência. Ademais, é necessário se atentar também às consequências 

trazidas pelo avanço tecnológico. Assim, o vestibulando deve procurar ir além do que é pedido pela coletânea 

e trabalhar sua autoria com conhecimentos de mundo sobre os temas abordados. Para isso, algumas 

sugestões de leitura podem ser vistas abaixo:  

 

Ciência, tecnologia e suas relações sociais: a percepção de geradores de tecnologia e suas implicações na 

educação tecnológica. Castilho, Rosemeri Monteiro. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v15n3/14.pdf 

 

Como a publicidade incentiva as “fake news”. Carta capital.  

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/tecnologia/como-a-publicidade-incentiva-fake-news 

 

Entrevista de Zygmunt Bauman para o El País. “As redes sociais são uma armadilha”.  

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427_675885.html 
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Sociologia no Brasil: década de 40 

 

Resumo 

 

Sociologia brasileira: Década de 40 

O pensamento sociológico brasileiro da década de 40, enquanto forma de pensar a realidade social do nosso 

país e de desenvolver uma consciência crítica sobre ela, ganhou uma importância muito grande a partir de 

diversos temas relevantes como, por exemplo, as desigualdades sociais, os regionalismos, as políticas 

indigenistas, tradições, preconceito, mobilidade social e assim por diante.  Falaremos brevemente sobre as 

principais contribuições de três grandes sociólogos desta época, são eles: Octavio Ianni (1906 – 2004), 

Florestan Fernandes (1920 – 1995) e Darcy Ribeiro (1922 – 1997). 

 

Octavio Ianni 

Octavio Ianni formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1954, passando a integrar a 

cadeira de Sociologia I como professor assistente.  A vaga de titular era ocupada pelo colega Florestan 

Fernandes. Seu pensamento esteve voltado, fundamentalmente, para a questão das diferenças e das 

injustiças sociais, assim como dos meios através dos quais poderíamos superá-las. Ianni fez parte da escola 

de sociologia paulista, abordando o assunto do preconceito racial no Brasil de maneira original.  Ianni é 

considerado um dos principais sociólogos do Brasil, ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Florestan 

Fernandes.  As principais obras de Ianni foram "Cor e Mobilidade Social em Florianópolis" (1960, em 

colaboração), "Homem e Sociedade" (1961), "Metamorfoses do Escravo" (1962); "Industrialização e 

Desenvolvimento Social no Brasil" (1963), "Política e Revolução Social no Brasil" (1965), "Estado e Capitalismo 

no Brasil" (1965), "O Colapso do Populismo no Brasil" (l968). 

 

Florestan Fernandes 

Florestan Fernandes formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo na década de 40, tendo se 

tornado doutor nessa mesma instituição após realizar o seu mestrado na Escola Livre de Sociologia e Política. 

Nesses estudos deu uma grande contribuição para a etnologia brasileira ao abordar a sociedade indígena dos 

Tupinambás.  O sociólogo permaneceu na USP até o período da Ditadura Militar.  Após esse momento viaja 

para lecionar no exterior.  Florestan Fernandes escreveu algumas obras importantes para a própria 

compreensão do saber sociológico, tais como: “Fundamentos empíricos da explicação sociológica”, “Ensaios 

de sociologia geral aplicada” e “A natureza Sociológica”. Sobre a questão das transformações sociais, tema 

recorrente na obra do autor, podemos citar: “A sociologia numa era de revolução social”, “A revolução burguesa 

no Brasil e Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana.”  
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Darcy Ribeiro 

Darcy Ribeiro foi um importante sociólogo, escritor, político e educador brasileiro, fundador de duas 

Universidades, a UNB e a UENF, feito único na história da cultura brasileira. O sociólogo brasileiro começou o 

trabalho de etnólogo em 1947 no antigo serviço de proteção ao índio em 1947 e criou o museu do índio em 

1953. Além disso, ele foi o autor da Lei de Diretrizes Básicas da Educação aprovada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso em 1996.  Seus estudos antropológicos se concentram, fundamentalmente, na questão 

dos índios.  Ao contrário de Gilberto Freyre (1900 – 1987), que considerava que “a miscigenação que 

largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre 

a casa-grande e a senzala”, Ribeiro não compreendia essa miscigenação como sinônimo de democracia 

racial.  Do seu ponto de vista, só se poderia viver uma democracia racial na medida em que houvesse 

democracia social.  Essa compreensão de Darcy Ribeiro aparece claramente em seu importante livro “O povo 

brasileiro – A formação e o sentido do Brasil”, editado em 1995.  Na obra, o autor considera a miscigenação 

como principal fator que caracteriza a diversidade no Brasil. Esse processo teria se iniciado assim que os 

primeiros portugueses chegaram ao país, tendo se desenvolvido a gestação étnica brasileira em todo o 

período colonial (1530 – 1815).  
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Exercícios 

 

1. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, afirma: “Nós, brasileiros, somos 

um povo sem ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem 

jamais foi crime ou pecado. Nela, fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de 

nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, afundada na ninguendade. 

Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros.” 
 RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro. 1995, p.453. 

  

  

Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A identidade nacional brasileira nasceu do encontro e mestiçagem entre diversos grupos étnicos.    

b) A miscigenação do povo brasileiro se deu fisicamente e principalmente no seu modo de ser e agir.    

c) A mestiçagem no Brasil foi um erro histórico e um obstáculo para a construção de uma identidade 

nacional.    

d) As identidades não são coisas com as quais nascemos, são formadas e transformadas no interior 

das representações coletivas.    

e) O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado, é herdeiro de um longo processo 

acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas numerosas gerações 

que o antecederam.    

   

2. “Na segunda metade do século XX, a tendência à superação das ideias racistas permitiu que diferentes 

povos e culturas fossem percebidos a partir de suas especificidades. Grupos de negros pressionaram 

pela adoção de medidas legais que garantissem a eles igualdade de condições e combatessem a 

segregação racial. Chegamos então ao ponto em que nos encontramos, tendo que tirar o atraso de 

décadas de descaso por assuntos referentes à África”. 
 Marina de Mello e Souza. A descoberta da África. RHBN, ano 4, n. 38, novembro de 2008, p.72-75. 

  

 A partir deste texto e do conhecimento da sociologia a respeito da questão racial em nosso país, é 

possível afirmar que 

a) autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, 

entre outros tantos autores, são importantes por chamarem a atenção do país para o papel dos 

negros na construção do Brasil e da brasilidade, e as formas de exclusão explícitas e implícitas 

que sofreram.    

b) apesar de relevante a luta contra o preconceito racial, o estudo da África só diria respeito ao 

conhecimento do passado, do período do Descobrimento do Brasil até a abolição da escravidão 

entre nós.    

c) estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, tendo em 

vista que raça e o racismo são categorias ideológicas as quais servem para encobrir as fortes 

tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu oposto a dos ricos.    

d) a autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como a 

especificidade da raça negra, da raça branca, da raça amarela e outras mais.    

e) nenhuma das alternativas está correta.    
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3. Tendo por base o texto abaixo, do antropologo brasileiro Darcy Ribeiro, assinale o(s) item(s) que melhor 

corresponde(m) as suas ideias. 

  

“Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições 

culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo 

novo (...), num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional, 

diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma 

cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais dela oriundos. Também novo 

porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos 

existem (...)” 

  

“A confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade 

multiétnica, dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e imiscíveis. Ocorreu justamente 

o contrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros 

os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, 

culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à 

nação” 
 (RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 19-20 [1995]). 

  

I. O Brasil é um país fundamentalmente multicultural, evidenciando-se no cotidiano o antagonismo 

entre os diferentes povos que migraram para cá e os povos nativos. 

II. O povo brasileiro na realidade é uma ficção, pois sob a aparência de um apaziguamento de etnias 

e culturas diferentes, o que se tem são etnias minoritárias em luta para sobreviverem. 

III. A teoria da miscigenação, que o autor compõe, expressa que, apesar dos vários e acentuados 

embates que as diferentes etnias experimentaram, surgiu uma nova realidade cultural, na qual as 

culturas e povos foram misturados de forma única e inseparável, originando os atuais brasileiros. 

IV. Quaisquer das práticas de distinção entre os brasileiros, seja por “raça”, “regionalismo”, “origem”, 

bem como práticas como ações afirmativas para grupos étnicos minoritários, corresponderiam às 

características próprias do modo de ser do povo brasileiro. 

V. O povo brasileiro, em seus tipos regionais, expressaria modos de ser que têm suas raízes no 

encontro de índios, negros e brancos, e, posteriormente, nas novas etnias migrantes, sem contudo 

perder a sua unidade e especificidade ou deixar de ser uma única gente. 

 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.    

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.    

c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.    

d) Apenas a afirmativa IV está correta.    

e) Todas as afirmativas estão corretas.    
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4. Desde o surgimento das Ciências Sociais (antropologia, política e sociologia) no Brasil, autores como: 

Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), Florestan 

Fernandes (A organização social dos Tupinambá), Darcy Ribeiro (O povo brasileiro), e vários outros, 

pensaram e estudaram o Brasil e o ser brasileiro. Os principais temas abordados até os anos 1960 

nestes estudos foram: 

I. Mundo rural brasileiro e transformação do rural para urbano 

II. Povos indígenas; população negra 

III. Movimentos sociais e partidos políticos 

IV. Migração; identidade nacional e religião 

V. Participação popular e organizações não governamentais. 

  

Assinale a alternativa que contém todas as alternativas corretas. 

a) I, II e III.    

b) IV e V.     

c) I, II e IV.    

d) I, II, III e IV.    

e) III e V.    

   

 

5. De acordo com Darcy Ribeiro: “[...] o primeiro processo civilizatório humano fundado na Revolução 

Industrial vai impondo tamanhas alterações nos modos de ser das sociedades humanas que acaba por 

integrá-las todas num só sistema interativo e por configurar uma nova formação sócio cultural, também 

bipartida em dois complexos tecnologicamente defasados e economicamente contrapostos, mas 

complementares: o superior, constituído pela aceleração evolutiva de algumas nações capitalistas-

mercantis à condição de centros de dominação imperialista industrial; o inferior, constituído através de 

movimentos de atualização histórica que provocam tanto a redistribuição de áreas coloniais entre as 

novas potências como o surgimento de uma nova forma de dependência: o Neocolonialismo”. 
 RIBEIRO, D. O processo civilizatório. Petrópolis: Vozes, 1978, p. 152-153. 

  

São exemplos de países pertencentes ao primeiro grupo citado pelo autor: 

a) Alemanha e Japão.    

b) Inglaterra e França.    

c) Brasil e África do Sul.    

d) Estados Unidos e Rússia.    

e) Portugal e Espanha.    
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6. “A fúria do tirano, o terrorismo de Estado, a guerra, o massacre, o escravismo, o racismo, o 

fundamentalismo, o tribalismo, o nazismo, sempre envolvem alegaçoÞes racionais, humanitárias, 

ideais, ao mesmo tempo que se exercem em formas e técnicas brutais, irracionais, enlouquecidas. Em 

geral, a fúria da violência tem algo a ver com a destruição do ‘outro’, ‘diferente’, ‘estranho’, com o que 

busca a purificação da sociedade, o exorcismo de dilemas difíceis, a sublimação do absurdo embutido 

nas formas da sociabilidade e nos jogos das forças sociais.” 
 Octávio Ianni, “A violência na sociedade contemporânea”, em Estudos de Sociologia. 

Araraquara, v. 7, n. 12, p. 8, 2002. 

  

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Os atos de violência sempre implicam alegações irracionais e práticas racionais que transformam 

os jogos das forças sociais e as tramas de sociabilidade que envolvem as coletividades.    

b) A violência nasce como técnica de poder, exercita-se como modo de preservar, ampliar ou 

conquistar a propriedade, adquirindo desdobramentos psicológicos desprezíveis para agentes e 

vítimas.    

c) Os atos de violência não têm excepcional significação, porque mantêm as mesmas formas e 

técnicas, razões e convicções conforme as configurações e os movimentos da sociedade.    

d) A violência entra como elemento importante da cultura política com a qual se ordenam ou se 

transformam as relações entre os donos do poder e os setores sociais tornados subalternos.    

   

 

7. Sobre o sentido da ditadura militar brasileira, Octavio Ianni faz a seguinte análise: 

 “O que está em questão, no período da ditadura militar, é a ostensiva entrada de militares no processo 

político e no aparelho estatal, de modo a realizar uma eficaz recuperação do Estado burguês em crise. 

Trata-se de instaurar, por via militar, as condições de ‘ordem e progresso‘, ou ‘segurança e 

desenvolvimento‘, que as burguesias não estavam em condições de criar por meio dos partidos. Diante 

do ascenso político do povo, de operários e camponeses, funcionários e empresários, estudantes e 

intelectuais, as burguesias nacional e estrangeira apelaram a determinados setores militares, policiais, 

da Igreja, latifundiários e outros, para quebrar a mesma ordem constitucional burguesa que as lutas de 

classe estavam fazendo avançar. Diante do ascenso político do povo, no sentido de fazer avançar a 

democracia, a grande burguesia prefere destruir inclusive as poucas conquistas democrático-

burguesas alcançadas em 1946-64: voto secreto, partidos, habeas corpus, liberdade de imprensa, 

liberdade de reunião e discussão.” 

 IANNI, Octavio. Populismo e militarismo. In: Pensamento social no Brasil. Bauru, SP: EDUSC, 2004, p.289. 

  

 Segundo o texto acima, o golpe militar de 1964, no Brasil, resultou de 

a) parceria entre militares e burguesia, sendo, portanto, civil e militar.    

b) fortalecimento da política constitucional brasileira, alcançada em 1946-64.    

c) manutenção da segurança e o desenvolvimento econômico do operariado.    

d) comprometimento das elites econômicas com o avanço da democracia radical.    

e) desejo da cúpula militar na ascensão política do povo excluído.    
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8. De acordo com Octavio Ianni: “Para melhor compreender o processo de estratificação social, enquanto 

processo estrutural, convém partirmos do princípio. Isto é, precisamos compreender que a maneira 

pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual os homens se reproduzem 

socialmente”. 
 IANNI, O. Estrutura e História. In IANNI, Octavio (org). Teorias da Estratificação Social: leitura de sociologia. São 

Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978, p. 11. 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as afirmativas a seguir. 

I. Os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais como 

tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo. 

II. As classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e 

hereditariedade. 

III. As mudanças sociais estruturais ocorrem quando há mudanças significativas na organização da 

produção e na divisão social do trabalho. 

IV. As castas são formas de estratificação social baseadas na propriedade dos meios de produção e 

da força de trabalho. 

  

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a) I e II    

b) I e III    

c) II e III    

d) I, II e IV    

e) II, III e IV    

   

 

9. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da 

informação. Conforme já vimos, as novas técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do 

planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade 

intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas de informação são principalmente utilizadas por 

um punhado de atores em função de seus objetivos particulares [...] aprofundando assim os processos 

de criação de desigualdades. 
 Milton Santos. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro, Record, 2000. 

  

O fragmento de texto critica as redes informacionais surgidas com a globalização, por quê? 

a) Difundem a ideologia da classe dominante, contribuindo dessa forma para a acumulação 

capitalista.    

b) Favorecem discordâncias entre as elites.    

c) Contrapõem interesses políticos e econômicos.    

d) Difundem e ampliam o conhecimento favorecendo a inclusão.    

e) Estão nas mãos das grandes empresas midiáticas e são utilizadas por “um punhado de atores”.    
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10. Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta-cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns 

poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa abre nossa vida a uma liberdade sensual, 

nisso que o mundo burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui 

posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a “fantasia”, que inventa novas identidades e dá 

uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. 
 DAMATTA, R. O que o Carnaval diz do Brasil. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 29 fev. 2012. 

  

  

Ressaltando os seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o Carnaval ao(à) 

a) inversão de regras e rotinas estabelecidas.     

b) reprodução das hierarquias de poder existentes.     

c) submissão das classes populares ao poder das elites.     

d) proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo.     

e) consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira.     
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Gabarito 

 

1. C 

O texto demonstra exatamente a importância da mestiçagem para a construção da identidade nacional. 

É o inverso disso que a alternativa [C] apresenta, sendo, por isso, a única incorreta.    

  
2. A 

Somente a alternativa [A] está correta. O estudo da África passou a fazer sentido quando o racismo e as 

ideias de raça deixaram de fazer parte da linguagem científica, sendo considerados como mera 

construção ideológica. Para tanto, os sociólogos elencados na alternativa foram de grande importância, 

pois deram novo significado à forma como a população negra é compreendida na sociedade brasileira.   

  
3. C 

Com uma boa leitura do texto é possível ao aluno responder de maneira correta à questão. Darcy Ribeiro 

defende o argumento de que, apesar de possuir tanto matrizes raciais quanto tradições culturais distintas, 

o Brasil se constituiu em um povo com uma cultura nova, sincrética e singularizada. Somente as 

afirmativas III e V estão de acordo com esse argumento.   

  
4. C 

A questão faz uma abordagem geral a respeito da bibliografia produzida pelos autores apresentados na 

questão. Buscando compreender problemas enfrentados pela sociedade brasileira em geral e procurando 

definir no que consistia essa “brasilidade”, esses autores trabalharam com a transição do mundo rural 

para o urbano, com povos indígenas e população negra, com questões relacionadas à imigração, 

identidade nacional e religião. Somente as alternativas III e V não correspondem a temas abordados pelas 

Ciências Sociais no Brasil até 1960. Esses são temas mais recentes, que exigiram um desenvolvimento 

maior dessas para se tornarem objeto de estudo.   

  
5. B 

Darcy Ribeiro, ao tratar do Neocolonialismo, enfatiza tanto a questão de desenvolvimento tecnológico 

quanto a de dependência econômica. Neste período, nações industrializadas da Europa Ocidental 

exerceram seu poderio econômico sobre os territórios da Ásia e da África, constituindo-se em grandes 

potências coloniais. Dentre as alternativas, somente Inglaterra e França correspondiam a este tipo de 

nações industrializadas do período.   

  
6. D 

A alternativa [D] é a mais correta. A violência é sempre relacional e serve como forma de organizar 

relações políticas entre o dominador e o dominado.   

  
7. A 

Segundo o argumento do autor, a ditadura militar recolocou bases para a constituição de uma economia 

burguesa no Brasil. Sendo assim, não se tratava de um simples movimento político militar, mas também 

civil no sentido de camadas da população que se beneficiaram e participaram do projeto político militar.   
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8. B 

Somente as afirmações I e III são corretas. Os estamentos são uma forma de estratificação social típica 

da Idade Média, quando justamente predominavam relações de vassalagem, honra, tradição, linhagens e 

cavalheirismo. A afirmação III também é correta e um exemplo de mudanças significativas na 

organização da produção é a revolução socialista. Em contrapartida, as alternativas II e IV são erradas. 

As classes sociais são formas de estratificação baseadas nas relações de produção. Já as castas são 

formas de estratificação social tradicionais, baseadas, por exemplo, na raça.   

  
9. A 

A última frase do texto de Milton Santos revela a forma ideológica e intensificadora de desigualdades 

pela qual as técnicas de informação são utilizadas na atualidade. Isso demonstra a difusão da ideologia 

da classe dominante, que tende a manter seu poder no sistema de acumulação capitalista.   

  
10. A 

O carnaval modifica, ainda que temporariamente, os papéis sociais tradicionalmente estabelecidos em 

nosso país. Assim, somente a alternativa [A] está correta.   
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