
2019 
Semana 15 
20 a 24 de Mai

Bixo SP



 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Fotossíntese e quimiossíntese 

 

Resumo 

 

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

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

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

 

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

  
Lamelas - projeções da membrana interna onde ficam dispostos os tilacoides 
Tilacoides - onde ocorrerá a Fase Clara da fotossíntese 
Granum - conjunto de tilacoides 
Estroma - local onde ocorre a Fase Escura da fotossíntese 
  
A equação geral da fotossíntese é: 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bioquimica/bioquimica10.php
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Fase Clara ou Fotoquímica 
Fotofosforilação Cíclica 
Nesta fase a clorofila é excitada pela luz e os elétrons vão passando através de transportadores deixando a 

energia para a transformação de ADP em ATP 

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

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

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

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

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

restante servirá para a formação do oxigênio. 

 

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

  
 
 
 
 
 

http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html
http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html
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Fase escura ou Enzimática 
Nesta fase é utilizado os ATPs e NADP2H da fase clara juntamente com o CO2. Este CO2 será fixado em 

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

servirão para a formação da glicose. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://salabioquimica.blogspot.com.br/2014/06/fotossintese-fases-clara-e-escura.html
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Alguns fatores podem interferir na taxa de fotossíntese. São eles: 
 

• Concentração de CO2 

 
Sem CO2, a taxa de fotossíntese é nula. Conforme aumenta sua concentração, a taxa fotossintética 

aumenta junto, até determinado ponto, considerado o ponto de saturação, em que a taxa de fotossíntese 

deixa de aumentar, não importa quanto CO2 seja fornecido. 

 

• Intensidade luminosa 
 

 
 

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

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

Se a taxa de fotossíntese é abaixo da taxa de respiração, a planta está consumindo suas reservas, como 

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

criação de reservas. A intensidade luminosa onde a fotossíntese é igual a respiração denomina-se ponto 

de compensação fótico. A partir de III, a planta produz mais do que consome, logo, forma reservas 

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

mais fotossíntese, esse ponto é chamado ponto de saturação luminosa.  
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Quimiossíntese 
É o processo de geração de energia através da oxidação de substâncias inorgânicas para a produção de 

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

obedecem a esta equação geral. 

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

 
 
Segue um exemplo com nitrobactérias: 

 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

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

 

1. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, 

a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás carbônico (CO2), é 

utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o único processo de 

importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, 

aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando 

CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração 

dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) como em tempos 

remotos (combustível fóssil), é resultante da atividade fotossintética. 

 
As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais 

de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que 

a) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. 

b) os carboidratos convertem energia solar em energia química. 

c) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. 

d) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. 

e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO2 

atmosférico. 

 

 

2. Pesquisadores da Amazônia vêm estudando diferentes vegetais em relação a seu crescimento em 

ambientes ricos em CO2. Esse estudo objetiva avaliar o potencial de depuração que os vegetais 

possuem em relação à poluição atmosférica por gases resultantes da queima de combustíveis fósseis. 

Quanto a esse estudo, é correto afirmar que: 

a) Os vegetais são capazes de utilizar gases poluentes para sua respiração. 

b) O O2 absorvido pelos vegetais é usado na fotossíntese para produzir CO2. 

c) Os vegetais, através da respiração, absorvem CO2 e liberam O2 para a atmosfera. 

d) Os vegetais absorvem O2 e H2O produzidos pelos animais pela respiração. 

e) O CO2 absorvido é utilizado na fotossíntese para produzir matéria orgânica. 

  
 

3. Utilizando a irrigação e adubação, o homem procura dar condições necessárias para a realização da 

atividade fotossintética pelas plantas cultivadas, garantindo, desse modo, a colheita do alimento que 

nos sustenta. Em que organela celular ocorre a fotossíntese e qual a origem do oxigênio liberado no 

final do processo? 

a) Mitocôndria, da energia luminosa do sol. 

b) Ribossomos, das moléculas de glicose. 

c) Cloroplasto, das moléculas de glicose. 

d) Mitocôndria, do gás carbônico do ar. 

e) Cloroplasto, da água absorvida pelas raízes. 
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4. Os vegetais não se alimentam como os animais. As plantas produzem o próprio alimento. Nesse 

processo, a água e o gás carbônico são transformados, com auxílio da luz e na presença de clorofila, 

em gás oxigênio e açúcar. Isso ocorre porque as plantas são produtoras.  Conforme o texto acima, 

podemos afirmar que se trata do processo: 

a) Quimiossíntese. 

b) Respiração. 

c) Fotossíntese. 

d) Digestão. 

e) Crescimento. 

 
 

5. Durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons que são capturados 

por uma cadeia transportadora. Durante esse processo de transporte, ocorre: 

a) Formação de quantidades elevadas do aceptor NADP+ a partir da captura de elétrons e prótons. 

b) Transferência dos elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. 

c) Fotólise de moléculas de CO2 que liberam elétrons e cedem o carbono para a formação da glicose. 

d) Quebra da molécula de água a partir da conversão de ATP em ADP, com liberação de prótons. 

 

 

6. “Foram os trabalhos de Calvin, Bassham e Benson, empreendidos desde l946, que permitiram conhecer 

as diversas etapas da redução de CO2 a glicídios. Esses pesquisadores trabalharam com algas verdes 

unicelulares, às quais forneceram CO2 marcados com C14 (carbono radioativo), demonstrando que o 

primeiro composto estável que aparece é o ácido fosfoglicérico, já que um dos seus carbonos é 

radioativo”. A que fenômeno corresponde esta descrição? 

a) Fotofosforilação cíclica. 

b) Fase clara da fotossíntese. 

c) Fase escura da fotossíntese. 

d) Fotofosforilação acíclica. 

e) Fotólise da água. 

  
 

7. Quimiossíntese é a produção de matéria orgânica, realizada a partir de substâncias minerais simples, 
usando energia química e é 

a) realizada por todos os vegetais.  

b) realizada somente pelos animais.  

c) realizada pelos vírus.  

d) realizada por todos os animais e alguns vegetais.  

e) realizada por pequeno número de bactérias autotróficas. 
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8. No metabolismo energético de organismos autótrofos, as substâncias do ambiente, como água e o gás 

carbônico, são utilizados para a síntese de carboidratos, lipídeos e proteínas. 

 

 
 

O esquema apresentado na figura ilustra um tipo de processo autotrófico, sobre o qual se verifica o 

seguinte: 

a) Substâncias orgânicas são sintetizadas por quimiossíntese. 

b) Gás sulfídrico, enxofre e amônia bloqueiam o metabolismo. 

c) Carboidratos são sintetizados devido à presença de luz. 

d) Outros seres vivos são essenciais na cadeia alimentar. 
 

 

9. É difícil manter as moléculas de oxigênio livres, apesar de ele ser o terceiro elemento mais abundante 

do Universo, formado nas fornalhas densas no interior das estrelas. Isso porque o oxigênio é 

extremamente reagente e pode formar compostos com quase todos os elementos da tabela periódica. 

Então como a Terra acabou com uma atmosfera composta por praticamente 21% desse gás? A 

resposta está nos minúsculos organismos conhecidos como cianobactérias ou algas azuis. Esses 

micro-organismos realizam a fotossíntese utilizando luz solar, água e dióxido de carbono para produzir 

carboidratos e, também, oxigênio. Na verdade, até hoje, todas as plantas da Terra contêm 

cianobactérias — conhecidas como cloroplastos — que participam da fotossíntese. (BIELLO, 2009). 

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos acerca do processo fotossintético, é 
correto afirmar, exceto: 

a) Os glicídios produzidos através da fotossíntese representam fonte de energia para as atividades 

metabólicas dos seres autótrofos. 

b) Os cloroplastos, segundo a teoria endossimbiótica, derivaram da simbiose entre um micro-

organismo autótrofo capaz de captar energia luminosa e uma célula hospedeira heterotrófica. 

c) A fotossíntese compreende uma série complexa de reações químicas, dentre as quais a fixação 

do carbono depende diretamente da luz para ocorrer. 

d) O gás oxigênio presente na atmosfera é produzido a partir da decomposição da molécula de água, 

sob ação direta da luz. 

e) A fotossíntese representa um processo anabólico que permite a conversão de energia luminosa 

em energia química. 
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10. As figuras abaixo se referem ao sistema fotossintético do vegetal representado por uma folha sob duas 

situações ambientais. 

 
A interpretação dessas figuras que esquematicamente destacam aspectos relacionados ao processo 

da fotossíntese envolve reconhecer que: 

a) A energia solar incidente é convertida em energia química potencializada na estrutura molecular 

da glicose. 

b) O CO2 absorvido, principalmente nos estômatos, é decomposto com desprendimento do oxigênio 

e fixação do carbono. 

c) O CO2 que é eliminado da planta principalmente durante a noite resulta da oxidação de moléculas 

orgânicas, e é simultaneamente utilizado na fotossíntese. 

d) A clorofila atua como molécula que é sensível à energia solar e é mais eficiente na absorção das 

radiações que são percebidas como luz verde. 

e) A produtividade primária da fotossíntese é, em sua maior parte, convertida em celulose, principal 

reserva da planta. 
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Gabarito 

 

1. C 

Considerando que os principais organismos produtores são fotossintetizantes e que esses organismos 

dependem diretamente da energia solar, pode-se dizer que praticamente toda a vida depende da energia 

solar. 

  

2. E 

O CO2 é a matéria-prima utilizada para obtenção de carbono, que será utilizado na formação da glicose. 

 

3. E 

A fotossíntese ocorre no cloroplasto, e o oxigênio origina-se da fotólise da água. 

 

4. C 

As plantas são produtoras por serem autrotróficas e realizarem fotossíntese para formação de glicose. 

 

5. B 

Ao longo das etapas de fotofosforilação, ocorre uma cadeia transportadora de elétrons ao longo de 

complexos proteicos do cloroplasto. 

 

6. C 

As etapas do Ciclo de Calvin compreendem o que é conhecido como fase escura da fotossíntese, 

devido a não-utilização direta de energia luminosa neste processo.  

 

7. E  

Apenas poucas bactérias autotróficas realizam quimiossíntese. 

 

8. A 

A quimiossíntese faz uso da energia gerada da quebra de moléculas inorgânicas para a formação de 

matéria orgânica.   

 

9. C 

Sem energia luminosa, as etapas de fotofosforilação não ocorrem, impedindo assim a formação de 

glicose no Ciclo de Calvin.  

 

10. A  

O processo de fotossíntese consiste na utilização de energia luminosa, proveniente do sol, para a fixação 

de energia química na forma de glicose. 
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Casos especiais em primeira lei e heredogramas 

 

Resumo 

 

Ausência de dominância 
Na espécie Mirabilis jalapa, existem flores vermelhas, brancas e rosas. V1V1 dá origem a flores vermelhas; 

V2V2 brancas e V1V2 origina flores rosas. Isso ocorre pois o alelo V1 não possui dominância sobre o alelo 

V2 e vice-versa, fazendo com que haja uma mistura do fenótipo em F1. Isso se denomina ausência de 

dominância ou dominância incompleta.  

 
Disponível em: http://aprendendobiologia.com.br/wp-content/uploads/2014/05/dominancia-parcial.gif 

 

Codominância 

 
Disponível em: https://blogdoenem.com.br/wp-content/uploads//sites/2/2013/11/vacas-lei-mendel.png 

 

No caso da codominância, há a expressão dos dois fatores expressando o fenótipo de ambos os 

homozigotos, como é o caso do boi de pelagem malhada da espécie Shorthorn. 
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Resumindo: 

 
 

Gene letal 

Em determinada combinação de alelos, o embrião pode se tornar inviável e ser abortado espontaneamente 

ou, caso consiga nascer, morre antes da idade reprodutiva. O caso clássico é o dos camundongos. Aqueles 

com pelagem amarela possuíam um alelo dominante, provado em experimentos, pois se sabe que o 

cruzamento de dois camundongos amarelos originava amarelos e castanhos. No entanto, a proporção 

clássica de 3:1 não era respeitada, já que nasciam 2 amarelos para cada castanho. Os camundongos 

homozigotos dominantes morriam mesmo antes de nascer. Isso se configura como gene letal.  
Nos humanos, há uma rara doença conhecida como Tay-Sachs, condicionada por um gene letal recessivo, 
que faz com que a criança não sobreviva aos seus primeiros anos de vida.  
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Heredograma 

Representa a passagem dos genes para a descendência, demonstrando o genótipo dos indivíduos. Ideal para 

o aconselhamento genético de casais que possuem doenças hereditárias na família, indicando a 

probabilidade de terem um filho com a condição.  

 

Como identificar se a condição é de caráter dominante ou recessivo? 

Utiliza-se a regra “pais iguais e filho diferente”. Procura-se no heredograma casais com o mesmo fenótipo, 

mas com filhos de fenótipo distinto. 

 
  
O fenótipo diferente do filho indica que este é homozigoto recessivo, fazendo com que os pais sejam 

heterozigotos (Um alelo dominante e outro recessivo). Assim, caso esses pais sejam acometidos por essa 

condição, a doença é dita de caráter dominante. Por outro lado, se o filho for acometido, a doença possui 

caráter recessivo.  

 
Disponível em: http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-51-141-39-i003.gif 

http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-51-141-39-i003.gif
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A representação do heredograma segue sempre um mesmo padrão simbólico: 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 
  

https://dex.descomplica.com.br/enem/biologia/-extensivo-enem-casos-especiais-em-primeira-lei-e-heredogramas/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=biologia2&utm_term=heredogramas-e-probabilidades
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Exercícios 

 

1. Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com 
outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados, com pelagem de manchas 
vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados, cruzados apenas entre si, que gerou uma 
prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com pelagem malhada e 20 
indivíduos com coloração inteiramente branca. O resultado desse cruzamento é exemplo do seguinte 
fenômeno genético: 
a) epistasia 
b) pleiotropia 
c) dominância 
d) codominância 
  

 

2. No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética, autossômica dominante, caracterizada por um 

tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A 

letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Dessa forma, na 

descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é: 

a) 100% anões. 

b) 100% normais. 

c) 33,3% anões e 66,7% normais. 

d) 46,7% anões e 53,3% normais. 

e) 66,7% anões e 33,3% normais. 

  

3. A Marabilis jalapa, uma flor vulgarmente conhecida como maravilha, pode apresentar plantas com 
flores vermelhas e plantas com flores brancas. Cruzadas entre si, a geração dos filhos dará flores 
róseas. Intercruzando-se elementos dessa geração, apresentarão flores brancas, rosadas e vermelhas, 
na proporção de 1:2:1, respectivamente. De acordo com o enunciado, você pode dizer qual o tipo de 
herança relacionada? 

a) polialelia.                         

b) dominância completa. 

c) dominância incompleta.                 

d) co-dominância. 

e) herança ligada ao sexo. 

 

4. O primeiro filho de um casal é diagnosticado como portador da forma grave da anemia falciforme que, 

sem tratamento, é letal. Essa doença é causada por um gene HbS que apresenta uma relação de 

codominância com o gene HbA, responsável pela produção de hemoglobina normal. Sabendo que os 

indivíduos heterozigotos apresentam a forma branda da doença, assinale a alternativa correta. 

a) Um dos pais dessa criança pode ser normal para a anemia falciforme. 

b) Não há probabilidade de esse casal vir a ter filhos normais. 

c) Todo portador da forma branda da doença possui hemoglobina normal em seu sangue. 

d) Todos os avós dessa criança são obrigatoriamente portadores da forma branda da doença. 

e) Um dos pais dessa criança é obrigatoriamente homozigoto. 
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5. Na genealogia abaixo, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 4, 5 e 7 apresentam uma anomalia 

condicionada por gene autossômico dominante. Já as pessoas indicadas pelos números 3 e 6 têm 

fenótipo normal. 

 

Após a análise da genealogia, pode-se concluir que: 

a) apenas as pessoas indicadas pelos números 1 e 2 são heterozigóticas. 

b) a pessoa indicada pelo número 4 é homozigótica. 

c) a pessoa indicada pelo número 3 transmitiu o gene recessivo para seu descendente indicado pelo 

número 7. 

d) não há possibilidade de a pessoa indicada pelo número 5 ser heterozigótica. 

e) o casal indicado pelos números 6 e 7 não poderá ter descendentes com fenótipo normal. 

 
 

6. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas 

são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é 

necessário cruzar: 

a) duas plantas de flores rosas. 

b) uma planta de flores brancas com outra de flores rosas. 

c) uma planta de flores rosas com outra de flores vermelhas. 

d) uma planta de flores vermelhas com outra de flores brancas. 

e) duas plantas de flores vermelhas. 

 
 

7. No heredograma a seguir, os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela polidactilia e os 

símbolos em branco, indivíduos normais. Conclui-se, desse heredograma, que, em relação à polidactilia: 

 

 
a) os indivíduos afetados sempre são homozigotos. 

b) os indivíduos normais sempre são heterozigotos. 

c) os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos dois sexos. 

d) pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos. 

e) pais normais originam individuos heterozigotos. 



 
 

 

 

7 

Biologia 
 

8. A maioria das populações é composta por pessoas que manifestam perda progressiva da lactase 

intestinal após o desmame. Em consequência da falta dessa enzima, essas pessoas perdem a 

capacidade de digerir o açúcar do leite, a lactose. (Adaptado de "Ciência Hoje". Agosto de 1999. p. 49) 

A alergia ao leite pode ser hereditária, causada pela deficiência da enzima lactase. Essa característica 

é autossômica e, nas populações ocorrem três fenótipos relacionados à atividade da enzima: indivíduos 

sem atividade de lactase, indivíduos com atividade de lactase e indivíduos com atividade parcial da 

lactase. Essa distribuição é característica de um padrão de herança  

a) recessiva.  

b) dominante.  

c) epistática.  

d) co-dominante.  

e) quantitativa 

 
 

9. Em rabanetes, um único par de alelos de um gene controla a forma da raiz. Três formas são observadas: 

oval, redonda e longa. Cruzamentos entre estes três tipos apresentam os seguintes resultados:  

 

 

Qual a proporção de progênie esperada do cruzamento oval x oval? 

a) 3 ovais : 1 longo  

b) 1 redondo : 1 longo 

c) 1 oval : 2 redondos : 1 longo 

d) 3 redondos : 1 longo 

e) 1 redondo : 2 ovais : 1 longo 
  
 

10. Em boca-de-leão, um cruzamento entre plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas 

produziu 100% de plantas com flores rosas. Na cor das flores de boca-de-leão observa-se: 

a) uma mutação cromossômica. 

b) uma herança autossômica com ausência de dominância.  

c) uma herança autossômica dominante. 

d) uma herança autossômica recessiva.  

e) uma interação gênica. 
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1. D 
É um caso de codominância, pois os malhados apresentam partes da pelagem branca e partes 

vermelhas, ou seja, os genes para cada cor se manifestam ao mesmo tempo no ser vivo, sem que haja 

mistura das cores. 

 

2. E 
Acondroplásicos são heterozigotos, logo, a proporção fenotípica neste caso é de 2 : 1, sendo 2/3 anões 

e 1/3 altura normal.   

 

3. C 
Neste caso, não observa-se um efeito inibitório completo de um alelo sobre o outro, sendo então um caso 

de dominância incompleta. 

 

4. C 
Portadores do traço falcêmico apresentam hemácias normais e hemácias falciformes em sua corrente 

sanguínea. 

 

5. C 
A herança é autossômica dominante. 3 tem fenótipo normal, logo, é homozigoto recessivo, e sempre 

transmitirá o alelo recessivo a descendência. 

 

6. B 
Cruzando uma flor rosa (Vv) com uma flor branca (vv), 50% da descendência será branca. 

 

7. D 
O padrão de herança da polidactilia é dominante, logo, normais são homozigotos recessivos. Pais 

normais, homozigotos recessivos, só podem gerar filhos normais, homozigotos recessivos.  

 

8. D 
Trata-se de codominância, pois existem o fenótipo de quem produz a lactase, outro que não produz, e 

um que é intermediário entre estes dois fenótipos. 

 

9. E 
Considerando que este é um caso de ausência de dominância, o heterozigoto será o fenótipo 

intermediário, neste caso, o oval. Logo, o cruzamento entre dois ovais resulta em uma proporção de 1 

redondo : 2 ovais : 1 longo. 

 

10. B 
O cruzamento entre flores vermelhas e brancas gerando um fenótipo intermediário é indicativo de 

ausência de dominância.  
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A energética da atividade física 

 

Resumo 

 

A obtenção de energia na forma ATP acontece graças as reações metabólicas dos organismos, que 

chamamos de RESPIRAÇÃO CELULAR e FERMENTAÇÃO. 

 

           

A respiração celular pode ser tanto aeróbia (utiliza oxigênio) quanto anaeróbia. Ambas possui a via da quebra 

da glicose, chamada Glicólise, que ocorre no citoplasma da célula. Porém a respiração aeróbia utiliza mais 

duas vias: o ciclo de Krebs e a Cadeia respiratória, que acontecem na mitocôndria. A respiração aeróbia gera 

maior quantidade de ATP por molécula de glicose quebrada do que a respiração anaeróbia. 

Durante a atividade física, nosso corpo necessita de ATP para realizar a contração e relaxamento muscular. 

Esse ATP é deriva de fontes como carboidratos, lipídios e proteínas. 
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Fibras musculares: 

• Tipo I ou Fibras de contração lenta: ricas em mioglobinas (gera coloração vermelha) e mitocôndrias, 

realizando um processo de respiração celular lento (aeróbico), porém bastante eficiente, com alta 

produção de ATP. 

• Tipo II ou Fibras de contração rápida: pobres em mioglobinas (gera coloração branca) e mitocôndrias, 

realizando processo de respiração celular rápido (anaeróbico) e com maior facilidade de alcançar a fadiga 

muscular. Essas fibras tipo II podem ser divididas em Tipo II-A (contração rápida, com velocidade de 

glicólise moderada) e Tipo II-B (contração muito rápida, com velocidade de glicólise alta). 
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Exercícios 

 

1. Analise as afirmações abaixo, relativas ao processo do metabolismo energético:  

I. Fermentação, respiração aeróbica e respiração anaeróbica são processos de degradação das 

moléculas orgânicas em compostos mais simples, liberando energia.  

II. Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença do oxigênio.  

III. A energia liberada nos processos do metabolismo energético é armazenada nas moléculas de 

ATP.  

IV. No processo de fermentação, não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio que está presente 

na respiração aeróbica e anaeróbica.  

V. Na respiração aeróbica, o último aceptor de hidrogênio é o oxigênio, enquanto na respiração 

anaeróbica é outra substância inorgânica.  

VI. Na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação é armazenada em 38 ATPs, 

enquanto na respiração aeróbica e anaeróbica é armazenada em 2 ATPs.  

 

Estão corretas:  

a) I , III , IV , V 

b) I , III , V , VI  

c) I , IV , V , VI  

d) I , II , IV , V  

e) I , II , III, IV 

 

 

2. A glicólise é um processo que compreende dez reações químicas, cada uma delas com a participação 
de uma enzima específica. Assinale a alternativa correta em relação à glicólise anaeróbica.  

a) É o processo responsável pela quebra da glicose, transformando-a em piruvato ou ácido pirúvico.  

b) É realizada apenas em células animais e procariontes heterotróficos.  

c) Promove a quebra da glicose no interior da mitocôndria.  

d) Libera energia na forma de 38 ATPs.  

e) Transforma ácido lático em ácido pirúvico. 
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3. Sobre o processo respiratório de uma célula vegetal, analise as afirmativas.  

I. Na glicólise, são produzidos ATP e Piruvato.  

II. A cadeia respiratória ocorre na matriz mitocondrial.  

III. Fosforilação oxidativa é quando se dá a liberação de CO2.  

IV. O oxigênio é o aceptor final dos elétrons da cadeia respiratória.  

 

Estão corretas as afirmativas  

a) I e II, apenas.  

b) II e III, apenas.  

c) I e IV, apenas.  

d) II, III e IV, apenas.  

e) I, II e III, apenas. 

 

 

4. Imagine ser possível, experimentalmente, a extração de todas as mitocôndrias de uma célula 

eucariótica. Se, na presença de oxigênio, ainda for possível observar o processo da respiração celular, 

quais os efeitos da extração para tal processo? Ocorreria formação de quantos ATPs? 

 

 

5. O processo de respiração celular é responsável pelo(a)  

a) consumo de dióxido de carbono e liberação de oxigênio para as células.  

b) síntese de moléculas orgânicas ricas em energia.  

c) redução de moléculas de dióxido de carbono em glicose.  

d) incorporação de moléculas de glicose e oxidação de dióxido de carbono.  

e) liberação de energia para as funções vitais celulares. 

 

 

6. Com relação à respiração e à fermentação, podemos afirmar que: 

a) obtém-se glicose por esses processos. 

b) em ambos os processos há formação de ácido pirúvico. 

c) na respiração anaeróbica ocorre participação do oxigênio. 

d) a respiração aeróbica produz menos ATP que a fermentação. 

e) esses processos consomem mais energia do que produzem. 
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7. Enquanto os organismos superiores utilizam a respiração aeróbia para obter energia, algumas 
bactérias e fungos utilizam a fermentação. Esses processos compreendem um conjunto de reações 
enzimáticas,nos quais compostos orgânicos são degradados em moléculas mais simples. As 
afirmativas a seguir estão relacionadas a esses processos.  

I. A glicólise é o processo inicial da respiração e fermentação.  

II. As leveduras fermentam açúcares para produzir álcool etílico.  

III. A fermentação é mais eficiente em rendimento energético do que a respiração.  

 

Com relação às afirmativas, assinale a alternativa correta.  

a) I e II são verdadeiras.  

b) II e III são verdadeiras.  

c) I, II e III são verdadeiras.  

d) I e III são verdadeiras.  

e) Apenas a II é verdadeira. 

 

 

8. É comum jogadores de futebol tomarem fosfocreatina, ou creatina-fosfato, para melhorar a capacidade 
de contração muscular. A ação da creatina-fosfato nas células musculares é:  

a) inibir o acúmulo de ácido lático.  

b) aumentar a disponibilidade de ATP.  

c) facilitar a circulação sanguínea e disponibilizar oxigênio.  

d) aumentar a síntese de actina e miosina.  
e) diminuir a concentração de cálcio no citoplasma. 
 

9. No mês de julho de 2007, ocorreram, na cidade do Rio de Janeiro, os XV Jogos Pan-americanos. Durante 

as competições, o que se viu foram momentos de superação, quando os atletas levavam o corpo à 

exaustão, muitas vezes numa luta contra o tempo, em busca de uma medalha.  

 

Após um exercício físico prolongado, se fizermos um exame de sangue no atleta, verificaremos o 

acúmulo de ácido lático em seu sangue. Explique por que isto acontece. 

10. PELO PAN, TENISTAS SÃO AVALIADAS EM SELEÇÃO PERMANENTE. 
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São Paulo (SP) – Com o objetivo de participar do PanAmericano no Rio de Janeiro, as oito melhores 

tenistas brasileiras estão sendo avaliadas pelo coordenador da Equipe Feminina Nacional Permanente, 

(...). Neste sábado, por exemplo, as tenistas fizeram testes de fadiga muscular. A proposta da 

Confederação Brasileira de Tênis (CBT), aliás, é que esse exame seja realizado em todos os tenistas 

profissionais do Brasil.  
Disponível em: www.gazetaesportiva.net, 03.03.2007. 

Abordando o metabolismo celular, relacione o fenômeno da fadiga muscular com a prática esportiva 

das tenistas citadas no texto. 
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Gabarito 
 

1. A 

A fermentação, ocorre na ausência de oxigênio; o ATP é uma molécula armazenadora de energia; a 

fermentação libera 2 ATPs de energia, enquanto na respiração aeróbica são 38 ATPs.  
 

2. A 

Na respiração anaeróbica só ocorre o processo de quebra da glicose em 2 piruvatos.  

 

3. C 

Na glicólise a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato; a cadeia 

respiratória ocorre na crista mitocondrial; a fosforilação oxidativa é quando se dá a formação do ATP. 
 

4. A extração das mitocôndrias compromete a oxidação da glicose, que se torna parcial. Nessa situação, 

serão produzidos apenas 2 mols de ATP para cada mol de glicose consumido. 
 

5. E 

No importante processo chamado de respiração celular, acontece a liberação da energia necessária para 

o funcionamento das células. 
 

6. B 

Na respiração e fermentação a energia é obtida através da  glicose;  ambos apresentam a etapa chamada 

glicólise, que quebra a glicose em 2 piruvatos; na respiração anaeróbica não ocorre participação do 

oxigênio; a respiração aeróbica produz mais ATP que a fermentação; esses processos consomem menos 

energia do que produzem.  
 

7. A 

Tanto na respiração quanto na fermentação a etapa inicial é a glicólise; as leveduras fermentam 

açúcares, produzindo álcool etílico e gás carbônico; a respiração tem um rendimento maior do que a 

fermentação. 
 

8. B 

A fosfocreatina ajuda na produção de ATP/energia para as células. 

 

9. Durante uma atividade intensa, o oxigênio pode não ser o suficiente para suprir as nossas fibras 

musculares. Em virtude disso acontece a fermentação lática, que é a produção de ATP (menos eficiente 

que a respiração) que garante o fornecimento de energia para a contração muscular. Nessa fermentação, 

é produzido ácido lático. 
 

10. O teste de fadiga muscular mede a concentração de ácido láctico na corrente sanguínea das atletas logo 

após o treino e durante as horas subsequentes, com o intuito de avaliar o preparo físico dessas atletas, 

já que o ácido láctico é produto do metabolismo energético das células musculares esqueléticas. Em 

atividades físicas intensas e prolongadas, muitas vezes o fornecimento de oxigênio ao tecido muscular 

não é suficiente, assim as células musculares realizam a fermentação láctica para suprir a demanda 

energética durante a atividade. O ácido láctico produzido é liberado na corrente sanguínea e é levado ao 

fígado, onde pode ser convertido em glicose. Assim, quanto maior for o preparo físico das atletas melhor 

o aporte de oxigênio para o tecido muscular e menor a quantidade de ácido láctico produzido via 

fermentação. 
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Empirismo inglês: Francis Bacon 

 

Resumo 

 

Francis Bacon e a teoria dos ídolos 

O filósofo Francis Bacon (1561-1626) foi um importante intelectual de sua época, tendo também 

participado da vida política, chegando a ser chanceler no governo do rei Jaime I. Como filósofo, foi grande 

crítico da ciência dedutiva Aristotélica, alegando que para o desenvolvimento da ciência era necessário ter 

um método de descoberta e análise mais eficiente, focado numa investigação mais rigorosa, precisa e 

empírica, com como ocorre no método indutivo. 

O método indutivo de Bacon critica a análise da natureza baseada no aristotelismo. Suas conclusões 

acerca do conhecimento dão conta da necessidade de experimentar os fatos, um a um, o máximo possível, 

para interpreta-los e induzir leis gerais. Para ele, toda filosofia anterior se baseava num método de anticipação 

dos fatos e não da real interpretação da natureza. 

 Para Bacon a ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos deveriam servir ao homem no 

objetivo de dominar a natureza e reinstaurar o que ele chamou de imperium hominis (império do homem) 

sobre as coisas. O método indutivo de Bacon se divide em quatro etapas: 

• Coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza; 

• Reunião, organização sistemática e racional dos dados recolhidos; 

• Formulação de hipóteses segundo a análise dos dados recolhidos; 

• Comprovação das hipóteses a partir de experimentações. 

  

A teoria dos ídolos 
 Bacon vai iniciar sua reflexão acerca do conhecimento humano alegando que certos preconceitos, 

noções erradas, dificultam a apreensão correta que temos sobre a realidade.Esses preconceitos serão 

chamados por ele de ìdolos. 

Os ídolos da tribo:  A palavra “tribo” aqui faz referência à espécie humana, ou seja, os ídolos da tribo 

são aqueles preconceitos que surgem nas comunidades como verdades dadas e não questionadas.  Nesse 

sentido, os “ídolos da tribo” se diferenciam do espírito científico, na medida em que as hipóteses levantadas 

pela ciência precisam estar de acordo com os fatos.  Assim, Bacon entende que a astrologia, por exemplo, é 

uma falsa ciência, dadas as suas generalizações apressadas. Outra característica importante dos “ídolos da 

tribo” é a atribuição de propriedades humanas às coisas da natureza.  Um exemplo disso é a ideia dos antigos 

de que “a natureza tem horror ao vácuo”, ou seja, atribui-se a natureza algo que, na verdade, é uma mera 

suposição humana. 

Os ídolos da caverna: Os ídolos da caverna tem sua origem não na comunidade, como os “ídolos da 

tribo”, mas sim em cada pessoa ou indivíduo.  Assim, por conta das características individuais, ou mesmo por 

causa da educação a que um indivíduo é submetido, serão geradas falsas ideias às quais a ciência precisa se 
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opor. Os ídolos da caverna, portanto, decorrem dessas características que, para Bacon, “perturbam” o espírito 

humano.   

Os ídolos do foro: Os ídolos do foro ou do mercado são aqueles que decorrem da linguagem, através 

da qual são atribuídas palavras a certas coisas que são inexistentes ou mesmo palavras confusas a coisas 

que existem. Nesse sentido, há diversas controvérsias as quais nos apegamos apenas por questões 

linguísticas.  Como exemplo, temos palavras que se referem a coisas inexistentes como “primeiro motor”.  

Os ídolos do teatro: Os ídolos do teatro se referem às teorias ou reflexões filosóficas que, muitas vezes, 

estão mescladas com a teologia, com o saber comum e, até mesmo, com superstições profundamente 

arraigadas.  Nesse sentido, ele compara os sistemas filosóficos a fábulas que poderiam ser representadas 

no palco. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-empirismo-ingles-francis-bacon/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=revolucao-cientifica
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Exercícios 

 

1. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa 
meta foi proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem 
poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por 
pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de 
poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer 
sua vida, física e culturalmente. 

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado). 

 
Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a 

ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse 

contexto, a investigação científica consiste em  

a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.    

b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da 

filosofia.    

c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.    

d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e 

religiosos.    

e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates 

acadêmicos.    

   
 
2. Sobre os ídolos preconizados por Francis Bacon, é CORRETO afirmar que:  

a) “A consequência imediata da ação dos ídolos é a inscrição do Homem num universo de massacre 

e sofrimento racional-indutivo, onde o conhecimento científico se distancia da filosofia, se 

deteriora e se amesquinha”.    

b) “Toda idolatria é forjada no hábito e na subjetividade humanos”.    

c) “Os ídolos invadem a mente humana e para derrogá-los, é necessário um esforço racional-dedutivo 

de análise, como bem advertiu Aristóteles”.    

d) “Os ídolos da caverna são os homens enquanto indivíduos, pois cada um [...] tem uma caverna ou 

uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza”.    
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3. A charge abaixo retrata a oposição epistemológica de duas escolas filosóficas cujos iniciadores podem 

ser considerados, respectivamente, Francis Bacon e René Descartes. Assinale a alternativa correta.  

 

 
a) Empirismo X Criticismo    

b) Ceticismo X Existencialismo    

c) Empirismo X Racionalismo    

d) Racionalismo X Existencialismo    

e) Racionalismo X Ceticismo    

 

  
Texto para a próxima questão:  
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4. A figura do homem que triunfa sobre a natureza bruta (Fig. 5) é significativa para se pensar a filosofia 

de Francis Bacon (1561-1626). Com base no pensamento de Bacon, considere as afirmativas a seguir. 

I. O homem deve agir como intérprete da natureza para melhor conhecê-la e dominá-la em seu 

benefício. 

II. O acesso ao conhecimento sobre a natureza depende da experiência guiada por método indutivo. 

III. O verdadeiro pesquisador da natureza é um homem que parte de proposições gerais para, na 

sequência e à luz destas, clarificar as premissas menores. 

IV. Os homens de experimentos processam as informações à luz de preceitos dados a priori pela 

razão. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

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

5. Leia o texto a seguir. 

O pensamento moderno caracteriza-se pelo crescente abandono da ciência aristotélica. Um dos 

pensadores modernos desconfortáveis com a lógica dedutiva de Aristóteles – considerando que esta 

não permitia explicar o progresso do conhecimento científico – foi Francis Bacon. No livro Novum 

Organum, Bacon formulou o método indutivo como alternativa ao método lógico-dedutivo aristotélico. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Bacon, é correto afirmar que o método 

indutivo consiste  

a) na derivação de consequências lógicas com base no corpo de conhecimento de um dado período 

histórico.    

b) no estabelecimento de leis universais e necessárias com base nas formas válidas do silogismo tal 

como preservado pelos medievais.    

c) na postulação de leis universais com base em casos observados na experiência, os quais 

apresentam regularidade.    

d) na inferência de leis naturais baseadas no testemunho de autoridades científicas aceitas 

universalmente.    

e) na observação de casos particulares revelados pela experiência, os quais impedem a necessidade 

e a universalidade no estabelecimento das leis naturais.    
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6. Segundo o filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), o ser humano tem o direito de dominar a natureza 

e as técnicas; as ciências são os meios para exercer esse poder. 

Que processo histórico pode ser diretamente associado a essas ideias?  

a) Os ideais de retorno à vida natural.    

b) O bloqueio continental imposto à Europa por Napoleão Bonaparte.    

c) A Contrarreforma promovida pela Igreja Católica.    

d) O surgimento do estilo barroco nas artes.    

e) A Revolução Industrial.    

   
 

7. “Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois 

a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece. E o que à contemplação apresenta-se como 

causa é regra na prática”. Em relação a esse aforismo III do Livro I do Novum Organum de Francis 

Bacon, considere a alternativa que apresenta a interpretação correta:  

a) O saber, para Bacon, é uma forma de alterarmos as leis da natureza e, com isso, seus fenômenos 

podem ser controlados tendo em vista um benefício humano.    

b) O autor menciona que o conhecimento, o saber, está ligado ao poder, ou seja, mediante o 

conhecimento é possível, de maneira segura e rigorosa, conquistar o poder sobre a natureza.    

c) Para Bacon, é inerente ao saber uma forma de controle sobre a natureza, mas principalmente sobre 

as pessoas, possibilitando um poder incondicional ao detentor do saber.    

d) O saber já possui um valor em si mesmo, o que conduz, consequentemente, de acordo com Bacon, 

a um poder.    

e) O que Bacon pretende dizer é que o saber nem sempre tem uma relação com a prática e que é a 

conveniência individual desse saber que determina seu valor.    
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8. [...] é necessário, ainda, introduzir-se um método completamente novo, uma ordem diferente e um novo 

processo, para continuar e promover a experiência. Pois a experiência vaga, deixada a si mesma [...] é 

um mero tateio, e presta-se mais a confundir os homens que a informá-los. Mas quando a experiência 

proceder de acordo com leis seguras e de forma gradual e constante, poder-se-á esperar algo de melhor 

da ciência.  

[...] 

A infeliz situação em que se encontra a ciência humana transparece até nas manifestações do vulgo.  

Afirma-se corretamente que o verdadeiro saber é o saber pelas causas. E, não indevidamente, 

estabelecem- se quatro coisas: a matéria, a forma, a causa eficiente, a causa final. Destas, a causa final 

longe está de fazer avançar as ciências, pois na verdade as corrompe; mas pode ser de interesse para 

as ações humanas. 
BACON, F. Novo Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. São Paulo: Abril Cultural. 1973. p. 

72; 99-100. 

 
Com base no texto e no pensamento de Francis Bacon acerca da verdadeira indução experimental 

como interpretação da natureza, é correto afirmar.  

a) Na busca do conhecimento, não se podem encontrar verdades indubitáveis, sem submeter as 

hipóteses ao crivo da experimentação e da observação.    

b) A formulação do novo método científico exige submeter a experiência e a razão ao princípio de 

autoridade para a conquista do conhecimento.    

c) O desacordo entre a experiência e a razão, prevalecendo esta sobre aquela, constitui o fundamento 

para o novo método científico.    

d) Bacon admite o finalismo no processo natural, por considerar necessário ao método perguntar 

para que as coisas são e como são.    

e) O estabelecimento de um método experimental, baseado na observação e na medida, aprimora o 

método escolástico.    

   
 

9. São de quatro gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, 

assinalamos os nomes: Ídolos da Tribo, Ídolos da Caverna, Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro.”  
BACON. Novum Organum..., São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.33. 

É correto afirmar que para Bacon:   

a) Os Ídolos da Tribo e da Caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos 

antepassados mais notáveis.    

b) Os Ídolos do Teatro são todos os grandes atores que nos influenciam na vida cotidiana.    

c) Os Ídolos do Foro são as ideias formadas em nós por meio dos nossos sentidos.    

d) Através dos Ídolos, mesmo considerando que temos a mente bloqueada, podemos chegar à 

verdade.    

e) Os Ídolos são falsas noções e retratam os principais motivos pelos quais erramos quando 

buscamos conhecer.    
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10. “Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois 

a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece. E o que à contemplação apresenta-se como 

causa é regra na prática.” 
BACON. Novum Organum..., São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.40. 

 
Tendo em vista o texto acima, assinale a alternativa correta:  

a) Bacon estabelece que a melhor maneira de explicar os fenômenos naturais é recorrer aos 

princípios inatos da razão.    

b) Através do conhecimento científico, o homem aprende a aceitar o domínio dos princípios 

metafísicos de causalidade sobre a natureza.    

c) O conhecimento da natureza depende do poder do homem. Assim um rei conhece mais sobre a 

natureza do que um pobre estudante.    

d) Através da contemplação - observação – da natureza o homem aprende a conhecê-la e, então, 

reúne condições para dominar a natureza.    

e) Devemos ser práticos e obedecer à natureza, pois o conhecimento das relações de causa e efeito 

é impossível e sempre frustrante.    
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Gabarito 

 
1. C 

Em geral, a ciência estabelece um método de pesquisa racional que busca a construção coletiva de 

conhecimentos refletidos e seguros sobre a variedade da natureza, e, também, de conhecimentos 

esclarecedores sobre os fenômenos que nos parecem familiares. Sendo assim, a ciência possui uma 

base racional fundante a qual todo homem pode ter acesso e, desse modo, todos podem participar. Ela 

possui, além disso, como objeto de pesquisa a perplexidade do homem perante a variância de alguns 

fenômenos naturais e a permanência de outros, e como objetivo da pesquisa harmonizar estas 

diferenças em equilíbrios dinâmicos através de conceitos e sistemas de conceitos justificados da melhor 

maneira possível, isto é, pela construção de experimentos controlados e avaliações imparciais.   

 
2. D 

Na sua busca pelo conhecimento verdadeiro, Francis Bacon desenvolveu a crítica dos ídolos. Esses 

ídolos correspondem a imagens que impedem o conhecimento da verdade, podendo ser de quatro tipos: 

os ídolos da caverna, ídolos do fórum, ídolos do teatro e ídolos da tribo. Nessa perspectiva, somente a 

alternativa [D] está correta, pois corresponde a uma justa citação da forma como Bacon, em seu texto 

Novum Organum, explica o que são os ídolos da caverna.   

 
3. C 

Francis Bacon é um dos principais expoentes do empirismo, enquanto que Descartes é o principal 

representante do racionalismo. Ambos desenvolveram métodos científicos, mas que partem de 

concepções epistemológicas bastante distintas. Enquanto Bacon enxerga na experiência a origem do 

conhecimento, Descartes considera que somente a partir da Razão pode-se conhecer alguma coisa 

verdadeiramente.   

 
4. A 

Francis Bacon foi um defensor do método indutivo e empirista em Ciência. Segundo ele, a ciência deve 

partir de fatos concretos para que se possa chegar a generalizações, que correspondem às formas gerais 

das leis e causas. Desta maneira, o homem age como intérprete da natureza, conhecendo-a e dominando-

a, extraindo dela conhecimentos necessários para seu próprio proveito.   
 
5. C 

Francis Bacon elaborou a teoria “Crítica os Ídolos” que tinham por objetivo desconstruir as imagens que 

formam nos seres humanos opiniões cristalizadas e cheias de preconceito deste modo, será possível 

aplicar na razão a experiência, neste caso, o método indutivo infere de dados universais argumentações 

a partir de dados singulares como uma porção de água que ferve a cem graus, e outra, e mais aquela, 

logo, a água ferve a cem graus.   

 
6. E 

Francis Bacon segue a tradição empirista inglesa que remonta Roger Bacon (século XIII) realçando a 

significação histórica da ciência e do papel que ela poderia desempenhar na vida da humanidade. Seu 

lema, muito conhecido, “saber é poder” mostra como ele procura, bem no espírito da nova ciência, não 

um saber contemplativo, desinteressado, que não tenham um fim em si, mas um saber instrumental, que 

possibilite a dominação da natureza como fez a Revolução Industrial que superou a manufatura pelas 

maquinofatura (chamadas hoje de indústria) substituindo o trabalho manual pelas máquinas.   
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7. B 
“Ciência e poder do homem coincidem”. Isso é o mesmo que está expresso na alternativa [B], a respeito 
da relação entre o conhecimento e o poder. Bacon, nesta concepção, define o saber como algo prático, 
como um domínio do homem sobre as coisas.   

 
8. A 

Francis Bacon é considerado um dos fundadores da ciência moderna no período que marca a passagem 

do pensamento escolástico para o moderno. No texto escolhido para o enunciado, Bacon demonstra seu 

desejo por um método que procura valorizar a experiência, de acordo com leis seguras e de forma 

constante. Dentre as alternativas, somente [A] apresenta esta visão que relaciona de forma adequada 

ciência, conhecimento e experimentação.   

 
9. E 

Francis Bacon desenvolveu o que foi chamado de “crítica dos ídolos”, correspondente a uma tipologia de 

imagens que impedem o conhecimento da verdade. Para ele, os ídolos podem ser: 

Ídolos da caverna: [corresponde às] opiniões que se formam em nós por erros e defeitos de nossos 

órgãos dos sentidos. São os mais fáceis de corrigir por nosso intelecto; 

Ídolos do fórum: são as opiniões que se formam em nós como consequência da linguagem e de nossas 

relações com os outros. São difíceis de vencer, mas o intelecto tem poder sobre eles; 

Ídolos do teatro: são as opiniões formadas em nós em decorrência dos poderes das autoridades que 

nos impõem seus pontos de vista e os transformam em decretos e leis inquestionáveis. Só podem ser 

refeitos se houver uma mudança social e política; 

Ídolos da tribo: são as opiniões que se formam em nós em decorrência de nossa natureza humana; esses 

ídolos são próprios de espécie humana e só podem ser vencidos se houver uma reforma da própria 

natureza humana.  
Chaui, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática. 1997. p. 115 

 
10. D 

Francis Bacon, filósofo empirista inglês, é considerado um dos fundadores do método científico 

moderno. Baseado no raciocínio indutivo, o método científico mais adequado para o domínio da natureza 

seria a observação dos fenômenos naturais, como se afirma na alternativa [D].   
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Movimento circular uniforme 

 

Resumo 

 

Ao caminharmos de um ponto S para um ponto S’, em um movimento circular, podemos fazer o estudo do 

movimento em função do ângulo descrito em vez de usar as coordenadas lineares.  

  
As grandezas lineares possuem equivalentes angulares. Assim se há uma variação ΔS, há uma variação 

angular Δϕ; se há uma velocidade linear V, há uma velocidade angular.  

 

Equações úteis:  
 
Relação entre grandezas lineares e angulares:  

  
 

Velocidade angular:  

  
 

Relação entre período e frequência (n é o número de voltas):  

  
 

Relação entre velocidade angular e frequência:  

  
 

Aceleração centrípeta:  

  
 

Função horária angular:  

  
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

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


 
 

 

 

2 

Física 
 

Exercícios 

 

1. Na modalidade de arremesso de martelo, o atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de 

arremessá-lo. Em um treino, um atleta girou quatro vezes em três segundos para efetuar um arremesso. 

Sabendo que o comprimento do braço do atleta é de 80 cm, desprezando o tamanho do martelo e 

admitindo que esse martelo descreve um movimento circular antes de ser arremessado, é correto 

afirmar que a velocidade com que o martelo é arremessado é de:  

a) 2,8 m/s     

b) 3,0 m/s     

c) 5,0 m/s     

d) 6,4 m/s     

e) 7,0 m/s    

     
 

2. A figura abaixo representa um móvel m  que descreve um movimento circular uniforme de raio R,  no 

sentido horário, com velocidade de módulo V.  

 

 
 

Assinale a alternativa que melhor representa, respectivamente, os vetores velocidade V  e aceleração 

a  do móvel quando passa pelo ponto I,  assinalado na figura.  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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3. Em voos horizontais de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação para 

cima, resultante da ação do ar sobre as suas asas. 

Um aeromodelo, preso a um fio, voa em um círculo horizontal de 6 m  de raio, executando uma volta 

completa a cada 4 s.   

Sua velocidade angular, em rad s,  e sua aceleração centrípeta, em 2m s ,  valem, respectivamente,  

a) π  e 26 .π     

b) 2π  e 23 2.π     

c) 2π  e 2 4.π     

d) 4π  e 2 4.π     

e) 4π  e 2 16.π     

 

4. Ainda que tenhamos a sensação de que estamos estáticos sobre a Terra, na verdade, se tomarmos 

como referência um observador parado em relação às estrelas fixas e externo ao nosso planeta, ele 

terá mais clareza de que estamos em movimento, por exemplo, rotacionando junto com a Terra em 

torno de seu eixo imaginário. Se consideramos duas pessoas (A  e B),  uma deles localizada em 

Ottawa (A),  Canadá, (latitude 45  Norte) e a outra em Caracas (B),  Venezuela, (latitude 10  Norte), 

qual a relação entre a velocidade angular média ( )ω  e velocidade escalar média (v)  dessas duas 

pessoas, quando analisadas sob a perspectiva do referido observador?  

a) A Bω ω=  e A Bv v=     

b) A Bω ω  e A Bv v     

c) A Bω ω=  e A Bv v     

d) A Bω ω  e A Bv v=     

   

5. Maria brinca em um carrossel, que gira com velocidade constante. A distância entre Maria e o centro 

do carrossel é de 4,0 m.  Sua mãe está do lado de fora do brinquedo e contou 20  voltas nos 10 min  

em que Maria esteve no carrossel. Considerando essas informações, CALCULE: 

• A distância total percorrida por Maria. 

• A velocidade angular de Maria, em rad s.  

• O módulo de aceleração centrípeta de Maria.  
 
A alternativa que indica esses valores, respectivamente é: 

a) 𝑑 = 160 𝜋 𝑚;  𝜔 =
𝜋

30
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;  𝑎𝑐 = 0,015𝜋² 𝑚/𝑠² 

b) 𝑑 = 160 𝜋 𝑚;  𝜔 =
𝜋

15
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;  𝑎𝑐 = 0,018𝜋² 𝑚/𝑠² 

c) 𝑑 = 180 𝜋 𝑚;  𝜔 =
𝜋

15
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;  𝑎𝑐 = 0,018𝜋² 𝑚/𝑠² 

d) 𝑑 = 180 𝜋 𝑚;  𝜔 =
𝜋

30
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;  𝑎𝑐 = 0,015𝜋² 𝑚/𝑠² 
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e) 𝑑 = 160 𝜋 𝑚;  𝜔 =
𝜋

30
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;  𝑎𝑐 = 0,015𝜋² 𝑚/𝑠² 

6. Um caminhão de carga tem rodas dianteiras de raio dR 50 cm=  e rodas traseiras de raio tR 80 cm.=  

Em determinado trecho do trajeto plano e retilíneo, percorrido sem deslizar e com velocidade escalar 

constante, a frequência da roda dianteira é igual a 10 Hz  e efetua 6,75  voltas a mais que a traseira. 

 

Considerando 3,π   A velocidade escalar média do caminhão, em km h. e a distância percorrida por 

ele nesse trecho do trajeto., respectivamente: 

a) 𝑣 = 108
𝑘𝑚

ℎ
;   ∆𝑆𝑇 = 54 𝑚 

b) 𝑣 = 108
𝑘𝑚

ℎ
;   ∆𝑆𝑇 = 60 𝑚 

c) 𝑣 = 106
𝑘𝑚

ℎ
;   ∆𝑆𝑇 = 54 𝑚 

d) 𝑣 = 106
𝑘𝑚

ℎ
;   ∆𝑆𝑇 = 60 𝑚 

e) 𝑣 = 106
𝑘𝑚

ℎ
;   ∆𝑆𝑇 = 52 𝑚 

  
 

7. Numa pista circular de diâmetro 200 m, duas pessoas se deslocam no mesmo sentido, partindo de 

pontos diametralmente opostos da pista. A primeira pessoa parte com velocidade angular constante 

de 0,010 rad/s, e a segunda parte, simultaneamente, com velocidade escalar constante de 0,8 m/s.  

As duas pessoas estarão emparelhadas após (use π com duas casas decimais)  

a) 18 minutos e 50 segundos.    

b) 19 minutos e 10 segundos.    

c) 20 minutos e 5 segundos.    

d) 25 minutos e 50 segundos.    

e) 26 minutos e 10 segundos.    

 

 

8. Foi divulgado pela imprensa que a ISS (sigla em inglês para Estação Espacial Internacional) retornará 
à Terra por volta de 2020 e afundará no mar, encerrando suas atividades, como ocorreu com a Estação 
Orbital MIR, em 2001. Atualmente, a ISS realiza sua órbita a 350 km da Terra e seu período orbital é de 
aproximadamente 90 minutos. 

Considerando o raio da Terra igual a 6 400 km e 3,π   pode-se afirmar que  

a) ao afundar no mar o peso da água deslocada pela estação espacial será igual ao seu próprio peso.    

b) a pressão total exercida pela água do mar é exatamente a mesma em todos os pontos da estação.    

c) a velocidade linear orbital da estação é, aproximadamente, 27 x 103 km/h.    

d) a velocidade angular orbital da estação é, aproximadamente, 0,25 rad/h.    

e) ao reingressar na atmosfera a aceleração resultante da estação espacial será radial e de módulo 

constante.    
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9. Segundo o modelo simplificado de Bohr, o elétron do átomo de hidrogênio executa um movimento 
circular uniforme, de raio igual a 5,0 × 10-11 m, em torno do próton, com período igual a 2 × 10-15 s. 
Com o mesmo valor da velocidade orbital no átomo, a distância, em quilômetros, que esse elétron 

percorreria no espaço livre, em linha reta, durante 10 minutos, seria da ordem de:  

a) 102    

b) 103    

c) 104    

d) 105    
   
 

10. Um satélite geoestacionário encontra-se sempre posicionado sobre o mesmo ponto em relação à Terra. 

Sabendo-se que o raio da órbita deste satélite é de 36 × 103 km e considerando-se π = 3, podemos dizer 

que sua velocidade é:  

a) 0,5 km/s.    

b) 1,5 km/s.    

c) 2,5 km/s.    

d) 3,5 km/s.    

e) 4,5 km/s.    
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Gabarito 

 

1. D 

4x2
V R .R x0,8 6,4m / s

t 3

Δθ π
ω

Δ
= = = = .   

  

2. C 

No movimento circular uniforme (MCU) a velocidade é representada por um vetor tangente ao círculo em 

cada ponto ocupado pelo móvel, com isto, apesar do módulo da velocidade permanecer constante, ao 

longo do movimento o vetor velocidade altera sua direção e sentido, sendo, portanto, um movimento 

acelerado em que a aceleração é sempre perpendicular ao vetor velocidade apontando para o centro da 

curva, chamada de aceleração centrípeta. Assim, a alternativa correta é a [C]. 

   

 

3. B 

A velocidade angular ω  em rad s  é: 

2 2 rad
rad s

T 4 s 2

π π π
ω ω= =  =   

E a aceleração centrípeta é calculada com: 

2 2
2 2

c c
3

a R rad s 6 m a m s
2 2

π π
ω

 
=  =   = 

 
   

 

4. C 

A velocidade angular média ( )ω  depende basicamente da frequência da rotação (f )  ou do período (T)  

sendo dada por: 
2

2 f
T

π
ω π= =   

Para ambos os observadores (A  e B),  tanto suas frequências como seus períodos de rotação são os 

mesmos, pois quando a Terra dá uma volta completa, qualquer ponto do planeta também dá uma rotação 

completa, então suas velocidades angulares médias ( )ω  devem ser exatamente iguais. 

A B
A B

A B

f f

T T
ω ω

= 
→ =

= 
  

 

Já a velocidade escalar média (v)  dessas duas pessoas, depende do raio (R)  de curvatura da Terra. 

Pontos mais próximos dos polos têm raios menores que pontos próximos ao Equador, portanto temos 

que: 

A BR R   
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Como a velocidade escalar média (v)  é diretamente proporcional ao raio e dada por: 
2 R

v 2 Rf ,
T

π
π= =  

temos que A Bv v .    

 

5. B  

A distância percorrida é igual ao número de voltas (n)  vezes o comprimento de cada volta. 

d n2 R 20 2 4  d 160 m .π π π= =    =  

 

 
n2 20 2

    rad/s.
t 10 60 15

π π π
ω ω

Δ


= =  =


 

 

 
2 2

2 2 2
c c

4
a R 4   a 0,018  m/s .

15 225

π π
ω π

 
= = =  = 

 
   

 

6. A 

 v 2 Rf,π=  para a roda dianteira, temos: 

v 2.3.0,5.10 30m/ s= = , convertendo para km/h (multiplicando por 3,6), 

v 108km / h =  

Como podemos perceber, o enunciado não fornece o tempo para a roda dianteira efetuar 6,75 voltas a 

mais que a traseira, porém, sabemos que o deslocamento das rodas são iguais, assim temos:  

T DS SΔ Δ=  

T Dn.2 .R (n 6,75).2 .Rπ π= +  em que “n” representa do número de rotações da roda traseira.  

 

Logo: 

n.0,8 (n 6,75).0,5= +  

0,8n 0,5n 3,375= +  

0,3n 3,375=  

3375
n 11,25

300
= =  

 

Logo: 

T TS n.2 .RΔ π=  

TS 11,25.2.3.0,8Δ =  

 

TS 54mΔ =    
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7. E 

Dados: D = 200 m  r = 100 m; 2 0,01 rad/s;  3,14 =  = .  

A velocidade da pessoa mais rápida é: 

2 2v r 0,01 100 1 m / s.=  =  =  

Como partem de pontos diametralmente opostos, a distância (d) entre eles é meia volta.

d r 3,14 100 314 m.=  =  =  

A pessoa mais rápida leva vantagem (velocidade relativa
relv→ ) de 0,2 m/s.  

 

O tempo para tirar essa diferença é: 

rel

d 314
t 1570 s      t 26 min   e  10 s.

v 0,2
 = = =   =  

 

8. C 

Dados: 

Raio da Terra: R = 6.400 km; 

Altura da órbita em relação à superfície: h = 350 km; 

Período orbital: T = 90 min = 1,5 h 

3.π =  

 

Considerando órbita circular, o raio orbital (r) é: 

r R h 6.400 350 6.750 km.= + = + =  

 

Calculando a velocidade linear orbital: 

( )( )

3

2 3 6.750S 2 r
v   

t T 1,5

v 27 10 km / h.

Δ π

Δ
= = = 

= 

   

 

9. D 

Velocidade = v = (2.3,14.5.10-11) / (2.10-15) = 15,7.104 m/s = 1,57.105 m/s 

Distância = S = 1,57.105.(600) = 942.105 = 9,42.107 m = 9,42.104 km →  ordem de grandeza 105 (pois a 

parte significativa é maior que raiz quadrada de 10). 

   

10. C 

v = S/t 

v = (2..r)/T 

v = (2.3.36.103)/24 

v = (216.103)/24 

v = 9000 km/h = 2500 m/s = 2,5 km/s 
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Transmissão de movimento 

 

Resumo 

 

Os motores, geralmente, têm uma frequência de rotação fixa. Entretanto, as máquinas acionadas por eles 

têm, quase sempre. Sistemas girantes que precisam de diferentes frequências de rotação. Muitas vezes 

essas frequências são fornecidas por um único motor. Por isso, o eixo desse motor é acoplado a polias de 

diferentes tamanhos por meio de correias ou engrenagens.  

Duas polias podem ser acopladas das seguintes formas:  

 

Acoplamento (associação) - mesmo eixo:  

  

Nesta associação quando uma polia completa uma volta, a outra completa uma volta, logo ambas possuem 

a mesma velocidade angular.  

                    ωA = ωB   

  

Acoplamento (associação) por correia - eixos distintos:  

  

Nesta associação, quando a polia maior completa uma volta, a outra menor completa um número maior de 

voltas. Contudo, por estarem presas por uma correia, elas possuem a mesma velocidade linear nos pontos 

de contato com a correia.  

  VA = VB  

Assim, ωARA = ωBRB. Logo, 2πfARA = 2πfBRB e  fARA = fBRB, onde f é a frequência de rotação. 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

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

 

1. O acoplamento de engrenagens por correia C, como o que é encontrado nas bicicletas, pode ser 

esquematicamente representado por: 

 

 
 
Considerando-se que a correia em movimento não deslize em relação às rodas A e B, enquanto elas 

giram, é correto afirmar que  

a) a velocidade angular das duas rodas é a mesma.    

b) o módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas as rodas tem o mesmo valor.    

c) a frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao seu raio.    

d) as duas rodas executam o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo.    

e) o módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente do módulo da velocidade da 

correia.    

   
 

2. Na figura abaixo, temos duas polias de raios 1R  e 2R ,  que giram no sentido horário, acopladas a uma 

correia que não desliza sobre as polias. 

 
 
Com base no enunciado acima e na ilustração, é correto afirmar que:  

a) a velocidade angular da polia 1 é numericamente igual à velocidade angular da polia 2.    

b) a frequência da polia 1 é numericamente igual à frequência da polia 2.    

c) o módulo da velocidade na borda da polia 1 é numericamente igual ao módulo da velocidade na 

borda da polia 2.    

d) o período da polia 1 é numericamente igual ao período da polia 2.    

e) a velocidade da correia é diferente da velocidade da polia 1.    
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3. Em uma obra de construção civil, uma carga de tijolos é elevada com uso de uma corda que passa com 

velocidade constante de 13,5 m s  e sem deslizar por duas polias de raios 27 cm  e 54 cm.  A razão 

entre a velocidade angular da polia grande e da polia menor é  

a) 3.     

b) 2.     

c) 2 3.     

d) 1 2.     

   
 

4. A figura a seguir ilustra três polias A, B e C executando um movimento circular uniforme. A polia B está 

fixada à polia C e estas ligadas à polia A por meio de uma correia que faz o sistema girar sem deslizar. 

Sobre o assunto, assinale o que for incorreto. 

 

a) A velocidade escalar do ponto 1 é maior que a do ponto 2.    

b) A velocidade angular da polia B é igual a da polia C.    

c) A velocidade escalar do ponto 3 é maior que a velocidade escalar do ponto 1.    

d) A velocidade angular da polia C é maior do que a velocidade angular da polia A. 

e) A velocidade escalar da polia B é igual a da polia A.   

 
 

5. Considere uma polia girando em torno de seu eixo central, conforme figura abaixo. A velocidade dos 

pontos A  e B  são, respectivamente, 60 cm s  e 0,3 m s.  

 
A distância AB  vale 10 cm.  O diâmetro e a velocidade angular da polia, respectivamente, valem:  

a) 10 cm  e 1,0 rad s     

b) 20 cm  e 1,5 rad s     

c) 40 cm  e 3,0 rad s     

d) 50 cm  e 0,5 rad s     

e) 60 cm  e 2,0 rad s     
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6. A figura a seguir ilustra duas catracas fixas, cujos dentes têm o mesmo passo, da roda traseira de uma 

bicicleta de marchas que se desloca com velocidade constante, pela ação do ciclista. 

 

 

Os dentes P e Q estão sempre alinhados e localizados a distâncias RP e RQ (RP > RQ) em relação ao eixo 

da roda. 

As grandezas  , , , e a, representam, respectivamente, a velocidade angular, a velocidade tangencial, 

a aceleração angular e a aceleração centrípeta. As duas grandezas físicas que variam linearmente com 

o raio e a razão de cada uma delas entre as posições Q e P são:  

a) ,  e 0,7    

b) a,  e 1,4    

c) ,  e 1,4    

d) , a e 0,7    

e) ,  e 1,4 

 

 

7. Duas polias estão acopladas por uma correia que não desliza. Sabendo-se que o raio da polia menor é 

de 20 cm  e sua frequência de rotação 1f  é de 3.600 rpm,  qual é a frequência de rotação 2f  da polia 

maior, em rpm,  cujo raio vale 50 cm?   

a) 9.000     

b) 7.200     

c) 1.440     

d) 720     
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8. O disco da figura gira em torno do centro O com movimento circular uniforme. Nessa situação, o 

módulo da velocidade linear do ponto A é ................... ao do ponto B, e o módulo da velocidade angular 

do ponto A ............... ao do ponto B. Qual a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima?  

 

 
 

a) igual – superior  

b) superior – inferior  

c) superior – igual  

d) inferior – igual  

e) inferior – inferior 

 

9. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de 

engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às 

rodas do carrinho. Esse sistema é formado por quatro engrenagens, A, B, C  e D,  sendo que A  está 

presa ao eixo do motor, B  e C  estão presas a um segundo eixo e D  a um terceiro eixo, no qual também 

estão presas duas das quatro rodas do carrinho. 

 

 

Nessas condições, quando o motor girar com frequência Mf ,  as duas rodas do carrinho girarão com 

frequência Rf .  Sabendo que as engrenagens A  e C  possuem 8  dentes, que as engrenagens B  e D  

possuem 24  dentes, que não há escorregamento entre elas e que Mf 13,5 Hz,=  é correto afirmar que 

Rf ,  em Hz,  é igual a  

a) 1,5.     

b) 3,0.     

c) 2,0.     

d) 1,0.     
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e) 2,5.     
  

10. Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km/h. O 

pneu, devidamente montado na roda, possui diâmetro igual a 70 cm. No centro da roda traseira, presa 

ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7,0 cm. Junto ao pedal e preso ao seu eixo há outra roda 

dentada de diâmetro 20 cm. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, conforme mostra 

a figura. Não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que o ciclista imprima 

aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o= número de voltas 

por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Nesta questão, considere 3 = . 

 

 

a) 0,25 rpm.    

b) 2,50 rpm.    

c) 5,00 rpm.    

d) 25,0 rpm.    

e) 50,0 rpm.    
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Gabarito 

 

1. C 

Nesse tipo de acoplamento (tangencial) as polias e a correia têm a mesma velocidade linear (v). 

Lembrando que v = R e que  = 2 f, temos: 

vA = vB  ARA = BRB  (2 fA) RA = (2 fB) RB  fARA = fBRB. Grandezas que apresentam produto 

constante são inversamente proporcionais, ou seja: quanto menor o raio da polia maior será a sua 

frequência de rotação.   

 

2. C 

Como não há deslizamento, as velocidades lineares ou tangenciais dos pontos periféricos das polias são 

iguais em módulo, iguais à velocidade linear da correia. 

 

3. D 

A velocidade linear é a mesma para as duas polias. 

    

4. A 

As polias A e B apresentam acoplamento tangencial (por correia): v1 = v2 e B > A. 

As polias C e B estão acopladas coaxialmente (mesmo eixo): B = C > A  e v3 > v2.= v1.   

 

5. C 

Dados:  A Bv 60cm s; v 0,3m s 30cm s; AB 10cm.= = = =  

Da figura dada: A B B AR R AB R R 10.= +  = −  

 Os dois pontos têm mesma velocidade angular. 

 ( )A B
A B A A A

A B A A

v v 60 30
2 R 10 R   R 20 cm. 

R R R R 10
ω ω=  =  =  − =  =

−
 

O diâmetro da polia é igual ao dobro do raio do ponto   

 AD 2 R D 40 cm.  =  =  

A velocidade angular da polia é igual à do ponto   

 A
A

A

v 60
3 rad s.

R 20
ω ω ω= = =  =  

 

6. D 

Os dentes das duas engrenagens têm o mesmo  passo (ou o mesmo comprimento) (p). O número de 

dentes (N) de uma engrenagem é dado pela razão entre o comprimento da circunferência e o passo dos 

dentes. Ou seja: 

N =  
2 R

p


. 

As engrenagens maior e menor têm 20 dentes 14 dentes, respectivamente. Então: 

NQ =  
Q2 R

p


  e  NP = P2 R

p


. 
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Fazendo a razão entre essas expressões: 

Q Q

P P

N 2 R p

N p 2 R


= 


     Q

P

R14

20 R
=       Q

P

R
0,7.

R
=  

               

Como as engrenagens estão acopladas coaxialmente (mesmo eixo) as duas têm mesma velocidade 

angular ().  

Q = P. 

Como o movimento é uniforme, a aceleração angular () é nula. 

Q = P = 0 

 

A velocidade tangencial (v) é diretamente proporcional ao raio: v =   R. 

A aceleração centrípeta (a) é diretamente proporcional ao raio: a = 2 R. 

Assim, fazendo as razões pedidas: 

 Q Q Q

P P P

v R R
0,7.

v R R


= = =


 

2

Q Q Q

2
P PP

a R R
0,7.

a RR


= = =


    

 

7. C 

Nesse tipo de acoplamento, as duas polias têm mesma velocidade linear: 

1 1 1
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 2

1 1
2 2 2

2

v 2 R f
  v v   2 R f 2 R f   R f R f  

v 2 R f

R f 20 3.600
f f   f 1.440 rpm.

R 50

π
π π

π

=   
 =     =      =  

=   

 
=  =  =

 

     

8. D 

Como todos os pontos compartilham o mesmo ponto de giro, podemos dizer que a velocidade angular 

deles é igual, logo, 𝜔𝐴 = 𝜔𝐵 

 

A equação que relaciona a velocidade angular e a velocidade linear é: 𝑣 = 𝜔𝑅. Sendo R o raio. 

 

Como o raio de B é maior que o raio de A. Podemos dizer que 𝑣𝐴 < 𝑣𝐵 

9. A 

Os raios das engrenagens (R) e os números de dentes (n) são diretamente proporcionais. Assim: 

 CA A

B D B

RR n 8 1
.

R R n 24 3
= = = =  

 

- A e B estão acopladas tangencialmente: 

 

A B A A B B A A B B

MA
A M M A B B B M M B

B

v v   2 f R 2 f R     f R f R .

fR 1
Mas :  f f  f R f R     f f f     f . 

R 3 3

π π=  =  =

=  =  = =  =
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- B e C estão acopladas coaxialmente: 

 
M

C B

f
f f .

3
= =  

 

- C e D estão acopladas tangencialmente: 

C D C C D D C C D D

M MC
D R C C R D R C R R

D

R R

v v   2 f R 2 f R     f R f R .

f fR 1
Mas :  f f  f R f R     f f   f     f  

R 3 3 9

13,5
F     f 1,5 Hz.  

9

π π=  =  =

=  =  =  =  = 

=  =

 

    

10. E 

A figura abaixo mostra os diversos componentes do mecanismo e suas dimensões. 

Denominemos   a velocidade angular da coroa e   a velocidade angular da catraca e consequentemente 

da roda, já que elas rodam solidárias. 

Como a coroa e a catraca são interligadas por uma correia podemos dizer que as velocidades lineares 

de suas periferias são iguais. 
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Cinemática do movimento circular 

 

Resumo 

 

Ao caminharmos de um ponto S para um ponto S’, em um movimento circular, podemos fazer o estudo do 

movimento em função do ângulo descrito em vez de usar as coordenadas lineares.  

  
As grandezas lineares possuem equivalentes angulares. Assim se há uma variação ΔS, há uma variação angular 

Δϕ; se há uma velocidade linear V, há uma velocidade angular.  

 

Equações úteis:  

• Relação entre grandezas lineares e angulares:  

  
• Velocidade angular:  

  
• Relação entre período e frequência (n é o número de voltas):  

  

• Relação entre velocidade angular e frequência:  

  

• Aceleração centrípeta:  

  
• Função horária angular:  

  

 

Transmissão de movimento   

Os motores, geralmente, têm uma frequência de rotação fixa. Entretanto, as máquinas acionadas por eles têm, 

quase sempre. Sistemas girantes que precisam de diferentes frequências de rotação. Muitas vezes essas 

frequências são fornecidas por um único motor. Por isso, o eixo desse motor é acoplado a polias de diferentes 

tamanhos por meio de correias ou engrenagens.  
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Duas polias podem ser acopladas das seguintes formas:  

 

Acoplamento (associação) - mesmo eixo: 

 

 

Nesta associação quando uma polia completa uma volta, a outra completa uma volta, logo ambas possuem a 

mesma velocidade angular.  

                    ωA = ωB   

  

Acoplamento (associação) por correia - eixos distintos:  

  
Nesta associação, quando a polia maior completa uma volta, a outra menor completa um número maior de 

voltas. Contudo, por estarem presas por uma correia, elas possuem a mesma velocidade linear nos pontos de 

contato com a correia.  

  VA = VB  

Assim, ωARA = ωBRB. Logo, 2πfARA = 2πfBRB e  fARA = fBRB, onde f é a frequência de rotação.  
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Exercícios 

 

1. Em um equipamento industrial, duas engrenagens, A  e B,  giram 100  vezes por segundo e 6.000  

vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A  equivale a AT  e o da engrenagem B,  

a BT .   

  

A razão A

B

T

T
 é igual a:  

 

a) 
1

6
    

b) 
3

5
    

c) 1    

d) 6     

  
 

2.  Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com o módulo da velocidade angular igual 

a 10 rad s.  Após 100 s,  o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é 

 
Adote 3.π =   

 
a) 150     

b) 166     

c) 300     

d) 333     
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3. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a 

invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro 

usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta 

as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rpm,  e o número de dentes das 

engrenagens está apresentado no quadro. 

 

Engrenagem Dentes 

A  24  

B  72  

C  36  

D  108  

 
 

 
 

A frequência de giro do ponteiro, em rpm,  é  

a) 1.     

b) 2.     

c) 4.     

d) 81.     

e) 162.     
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4.  

 
 

Uma partícula percorre a trajetória circular de centro C  e raio R.  Os vetores velocidade (v)  e aceleração 

(a)  da partícula no instante em que ela passa pelo ponto P  da trajetória, estão representados na figura 

acima. O vetor velocidade e o vetor aceleração formam um ângulo de 90 .  Se 
m

| v | 10,0
s

=  e R 2,00 m,=  

o módulo da aceleração (| a |)  será igual a  

a) 
2

m
4,00

s
    

b) 
2

m
5,00

s
    

c) 
2

m
20,00

s
    

d) 
2

m
40,00

s
    

e) 
2

m
50,00

s
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5. Em um antigo projetor de cinema, o filme a ser projetado deixa o carretel F,  seguindo um caminho que 

o leva ao carretel R,  onde será rebobinado. Os carretéis são idênticos e se diferenciam apenas pelas 

funções que realizam. 

Pouco depois do início da projeção, os carretéis apresentam-se como mostrado na figura, na qual 

observamos o sentido de rotação que o aparelho imprime ao carretel R.  

 

 
 

Nesse momento, considerando as quantidades de filme que os carretéis contêm e o tempo necessário 

para que o carretel R  dê uma volta completa, é correto concluir que o carretel F  gira em sentido  

a) anti-horário e dá mais voltas que o carretel R.     

b) anti-horário e dá menos voltas que o carretel R.     

c) horário e dá mais voltas que o carretel R.     

d) horário e dá menos voltas que o carretel R.     

e) horário e dá o mesmo número de voltas que o carretel R.     
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6. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores 

rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A 

pá cortadeira da máquina ilustrada na figura abaixo gira em movimento circular uniforme a uma 

frequência de 300 rpm. A velocidade de um ponto extremo P da pá vale 

Considere 3.π   

 

 

a) 9 m/s.    

b) 15 m/s.    

c) 18 m/s.    

d) 60 m/s.    

   
 

7.  Em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Ele apaga as luzes 

do ambiente e ilumina a peça somente com a luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência pode 

ser continuamente variada e precisamente conhecida. A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele 

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

aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada e só quando esta atinge 12 Hz  é que, 

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

velocidade angular da polia, em rpm,  é  

a) 2.160     

b) 1.260     

c) 309     

d) 180     

e) 36     
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8. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais 

conhecida é a proposta por Robinson em 1846, que consiste em um rotor com quatro conchas 

hemisféricas presas por hastes, conforme figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a 

velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância 

entre as conchas e o centro de rotação é r 25 cm,=  em um dia cuja velocidade do vento é v 18 km / h,=  

teria uma frequência de rotação de 

 
 

Se necessário, considere 3.π    

a) 3 rpm.     

b) 200 rpm.     

c) 720 rpm.     

d) 1200 rpm.     

 
  

9.  Considere um computador que armazena informações em um disco rígido que gira a uma frequência de 

120 Hz.  Cada unidade de informação ocupa um comprimento físico de 0,2 mμ  na direção do 

movimento de rotação do disco. Quantas informações magnéticas passam, por segundo, pela cabeça 

de leitura, se ela estiver posicionada a 3 cm  do centro de seu eixo, como mostra o esquema simplificado 

apresentado abaixo? 

Considere 3.π  

 

a) 61,62 10 .     

b) 61,8 10 .     

c) 864,8 10 .     

d) 81,08 10 .     
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10.  Admita que em um trator semelhante ao da foto a relação entre o raio dos pneus de trás T(r )  e o raio 

dos pneus da frente F(r )  é T Fr 1,5 r .=   

 
 

Chamando de Tv  e Fv  os módulos das velocidades de pontos desses pneus em contato com o solo e 

de Tf  e Ff  as suas respectivas frequências de rotação, pode-se afirmar que, quando esse trator se 

movimenta, sem derrapar, são válidas as relações:  

a) T Fv v=  e T Ff f .=     

b) T Fv v=  e T F1,5 f f . =     

c) T Fv v=  e T Ff 1,5 f .=      

d) T Fv 1,5 v=   e T Ff f .=     

e) T F1,5 v v =  e T Ff f .=     
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Gabarito 

 

1. C 

A A
A

B B
B

A

B

1
f 100 Hz T 0,01s

f

6000 1
f Hz 100 Hz T 0,01s

60 f

T
1

T

=  = =

= =  = =

 =

   

 
2. B 

2 f

10 2 3 f

5
f Hz

3

ω π=

=  

=

 

 

Como o ponto material completa 
5

3
 voltas a cada segundo, após 100 s  ele terá dado: 

5
N 100

3
=   

N 166  voltas   

 
3. B 

No acoplamento coaxial as frequências são iguais. No acoplamento tangencial as frequências (f)  são 

inversamente proporcionais aos números (N)  de dentes; 

Assim: 

A motor

B B A A B B

C B

D D C C D D

f f 18 rpm.

f N f N   f 72 18 24  f 6 rpm.

f f 6 rpm.

f N f N   f 108 6 36  f 2 rpm.

= =


=   =   =


= =
 =   =   =

 

 

A frequência do ponteiro é igual à da engrenagem D,  ou seja: 

f 2 rpm.=    

 
4. E 

O módulo da aceleração centrípeta é dado por: 
2

c
v

a
R

=  

 
Assim, teremos: 

( )
2

2
c c

10 m s
a a 50 m s

2 m
=  =    

 
5. D 

A análise da situação permite concluir que o carretel F gira no mesmo sentido que o carretel R, ou seja, 

horário. Como se trata de uma acoplamento tangencial, ambos têm mesma velocidade linear, igual à 
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velocidade linear da fita. 

F R
F R F F R R F F R R

R F

f r
v v   2 f r 2 f r   f r  f r   .

f r
π π=  =  =  =  

 
Essa expressão final mostra que a frequência de rotação é inversamente proporcional ao raio. Como o 

carretel F tem maior raio ele gira com menor frequência, ou seja dá menos voltas que o carretel R.   

 
6. C 

Dados:  f = 300 rpm = 5 Hz; π  = 3; R = 60 cm = 0,6 m. 

 
A velocidade linear do ponto P é: 

v R 2 f R    2 3 5 0,6  

v 18 m/s.

ω= =     

=
   

 
7. B 

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

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

comum entre eles: 

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

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

f 2160 rpm

= = 

 =
 

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

 
8. B 

Dados: v 18 km/h 5 m/s; r 25 cm 0,25 m; 3.π= = = = =  

 

v 5 5 5
v 2 r f   f Hz 60 rpm   f 200 rpm.

2 r 2 3 0,25 1,5 1,5
π

π
=  = = = =   =

 
   

 
9. D 

- Espaço ocupado por cada informação: 
7L 0,2 m 2 10 m.μ −= =   

 
- Comprimento de uma volta: 

2 2C 2 r 2 3 3 10 18 10 m.π − −= =    =   

 
- Número de informações armazenadas em cada volta: 

2
5

7

C 18 10
n 9 10 .

L 2 10

−

−


= = = 


 

 
- Como são 120 voltas por segundo, o número de informações armazenadas a cada segundo é: 

5 8N n f 9 10 120  N 1,08 10 .= =    =     
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10. B 

As velocidades são iguais à velocidade do próprio trator: T F(v v )= . 

Para as frequências temos: 

T F T T F F T F F F F Tv v 2 f r 2 f r f 1,5 r f r f 1,5f .π π=  =  =  =    
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Migrações e os fluxos brasileiros 

 

Resumo 

 

Migração pode ser definida como o deslocamento de indivíduos ou populações no espaço. As migrações 

obedecem a uma lógica espacial organizada em áreas de atração e áreas de repulsão. As áreas de atração 

são localidades que, por algum motivo (investimento, melhor qualidade de vida, oferta de empregos, 

disponibilidade de serviços, entre outros), atraem populações. As áreas de repulsão, por sua vez, são 

localidades que, por algum motivo (violência, crise econômica, guerra, falta de serviços, fraqueza institucional, 

entre outros), impulsionam a saída das populações. No Brasil, alguns fatores, como a industrialização, a 

construção de Brasília, o destaque da soja, entre outros processos, relacionam-se com as dinâmicas 

migratórias no interior do país. 

 

As migrações brasileiras 

No Brasil, as migrações apresentam diversos movimentos, de acordo com o período histórico analisado e o 

momento econômico vivido. 

• Migração Nordeste -> Sudeste: Esse primeiro grande evento migratório, também chamado de êxodo 

nordestino, ocorre quando existe uma área de repulsão na Região Nordeste, em função da precariedade 

do mercado de trabalho e de serviços, e uma área de atração na Região Sudeste, devido à concentração 

industrial e econômica. Grande parte dos migrantes buscou, entre as décadas de 1950 e 1980, uma vida 

melhor nas áreas urbanas de Rio de Janeiro e São Paulo, contribuindo para a economia, cultura e 

paisagem dos locais de destino. 

 

• Migração Nordeste -> Centro-Oeste: Essa migração ocorreu em função da construção de Brasília 

durante a década de 1960. Os postos de trabalho na construção civil, oferecidos pela rápida construção 

da cidade, fizeram com que muitos trabalhadores saíssem principalmente das Regiões Norte e Nordeste 

e fossem em busca de uma nova vida. A maioria dos migrantes desse movimento era de homens, pouco 

instruídos e trabalhadores braçais, buscando emprego na construção civil. 
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• Migração Sul -> Centro-Oeste -> Norte: Essa migração, iniciada na década de 1970, possui relação com 

a expansão da fronteira agrícola da soja em direção à Amazônia e é responsável pelos altos índices de 

desmatamento do Cerrado, gerando preocupação em ambientalistas e em órgãos internacionais quanto 

ao futuro da Amazônia. O perfil dos seus migrantes é de fazendeiros sulistas de classe média que 

buscam novas terras para o cultivo de soja e para a criação de gado a um preço mais baixo. Além disso, 

houve o deslocamento da população de várias regiões do país em direção à Região Norte, motivada pelos 

processos de integração da Amazônia nos governos militares (construção da Zona Franca de Manaus, 

estradas, hidrelétricas, entre outros). 

 

 

 

• Migração Sudeste -> Nordeste: Iniciada na década de 1980 e também chamada de migração de retorno, 

está relacionada à migração ocorrida entre Nordeste e Sudeste na década de 1950. O inchaço das 

cidades, a saturação dos serviços e do mercado de trabalho e outros aspectos tornaram as cidades do 

Sudeste polos de repulsão para algumas camadas sociais, enquanto a Região Nordeste vem ganhando 

status de polo de atração nas últimas décadas, em função do crescimento industrial, do setor de serviços 

e do mercado de trabalho, passando a formar, assim, as cidades médias. O perfil desses migrantes é de 

migrantes nordestinos das décadas de 1950 a 1980, com mais de 40 anos, ou de seus familiares mais 

novos, de baixa ou média instrução, que buscam sair do Sudeste retornando para sua antiga região. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-migracoes-e-os-fluxos-brasileiros/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=populacao-brasileira
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Exercícios 

 

1.  

 

O enredo do filme Faroeste caboclo, inspirado na letra da canção de Renato Russo, foi contado muitas 
vezes na literatura brasileira: o retirante que abandona o sertão em busca de melhores condições de 
vida. 
A existência de retirantes está associada fundamentalmente à seguinte característica da sociedade 

brasileira: 

a) expansão acelerada da violência urbana 

b) retração produtiva dos setores industriais 

c) disparidade econômica entre as regiões nacionais 

d) crescimento desordenado das áreas metropolitanas 

e) igualdade social entre todos os indivíduos  
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2. Observe os mapas. 
 

 
Ibge/oesp, 16/07/2011 

 

Dentre as seguintes alternativas, a única que apresenta a principal causa para o correspondente fluxo 

migratório é: 

a) I: procura por postos de trabalho formais no setor primário. 

b) II: necessidade de mão de obra rural, devido ao avanço do cultivo do arroz. 

c) III: necessidade de mão de obra no cultivo da soja no Ceará e em Pernambuco. 

d) IV: procura por postos de trabalho no setor aeroespacial. 

e) V: migração de retorno. 
 
 

3.  

 
Ibge. Tendências demográficas: uma análise da sinopse preliminar do censo demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2001 

O processo indicado no gráfico demonstra um aumento significativo da população urbana em relação 

à população rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela 

a) atração de mão de obra pelo setor produtivo concentrado nas áreas urbanas. 

b) manutenção da instabilidade climática nas áreas rurais. 

c) concentração da oferta de ensino nas áreas urbanas. 

d) inclusão da população das áreas urbanas em programas assistenciais. 



 
 

 

 

5 

Geografia 
 

e) redução dos subsídios para os setores da economia localizados nas áreas rurais. 

4. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua 

subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados 

os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. 
HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 

O texto refere-se ao movimento migratório denominado 

a) sedentarismo. 

b) transumância. 

c) êxodo rural. 

d) nomadismo. 

e) pendularismo. 

 
 

5. Sobradinho 
O homem chega, já desfaz a natureza  
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar  

O São Francisco lá pra cima da Bahia  

Diz que dia menos dia vai subir bem devagar  

E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o Sertão ia alagar.  
SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta. Som Livre, 1977 (adaptado). 

 
O trecho da música faz referência a uma importante obra na região do rio São Francisco. Uma 

consequência socioespacial dessa construção foi 

a) a migração forçada da população ribeirinha. 

b) o rebaixamento do nível do lençol freático local. 

c) a preservação da memória histórica da região. 

d) a ampliação das áreas de clima árido. 

e) a redução das áreas de agricultura irrigada. 
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6. Observe o mapa abaixo: 

  
THÉRY, Hervé; MELLO, Neli A. de. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial, 

2008. 

Com base no mapa, é possível associar a macrorregião brasileira com maior proporção de migrantes  
à presença da seguinte dinâmica socioespacial: 

a) criação de área turística 

b) formação de distrito industrial 

c) ampliação de reserva ambiental 

d) expansão da fronteira agropecuária 

e) intensa variação climática 

 
 

7. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que 

saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, 

quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os 

dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um 

acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A Pesquisa de Padrão de Vida, feita pelo IBGE, 

em 1996, aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais 

não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam 

trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo 

estudo indica também que esses migrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional 

acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. 
Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 30 jul. 2009 (adaptado). 

Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que 

a) o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial 

no Sudeste. 

b) os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. 

c) o processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço 

urbano. 

d) as migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na 

década de 80. 
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e) a falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior 

versatilidade profissional. 

8.  

  
Nota: O saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios 

diariamente. 

BRASIL. IBGE. Atlas do censo demográfico 2010 (adaptado). 

 

O fluxo migratório representado está associado ao processo de: 

a) fuga de áreas degradadas. 

b) inversão da hierarquia urbana. 

c) busca por amenidades ambientais. 

d) conurbação entre municípios contíguos. 

e) desconcentração dos investimentos produtivos. 
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9. Observe a figura cujas setas indicam movimentos migratórios ocorridos no Brasil. 
 

  
Scarlato, Francisco Capuano. População e Urbanização brasileira. In: Geografia do Brasil. Jurandir L. Sanches Ross (org). São 

Paulo: Edusp, 2000. 

 

As direções das flechas indicam um movimento migratório ocorrido por fenômenos específicos de um 

momento histórico da ocupação do território brasileiro. A dinâmica migratória representada ocorreu: 

a) em virtude do ciclo da borracha na Amazônia, que atraiu grandes contingentes populacionais das 

outras regiões brasileiras em direção ao Norte. 

b) entre os anos 30 e 50 do século XX, em virtude da integração do mercado interno e do 

desenvolvimento regional brasileiro. 

c) nos anos 60 do século XX, em virtude da criação de Brasília e do êxodo rural, provocado pela 

revolução verde no Nordeste e Sul do Brasil. 

d) em função da atração exercida pelos grandes projetos de mineração e industrialização, a exemplo 

de Carajás e da Zona Franca de Manaus. 

e) após a década de 80 do século XX, em função da incorporação de novas fronteiras agrícolas e 

pecuárias nas regiões Centro-oeste e Norte do Brasil. 
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10. O mapa a seguir demonstra: 

 
Maria Helena Simielli. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2000 

a) A marcha da industrialização brasileira. 

b) Fluxo de migrações no século XX. 

c) Extrativismo mineral. 

d) As frentes pioneiras da agricultura brasileira. 

e) A nova expansão industrial do século XX. 

 

 

 

Questão contexto 

 

A partir da imagem abaixo, aponte e discorra sobre uma relação entre a migração pendular e a questão 

da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-W2bm4zUfFLw/TnR2MMv2RtI/AAAAAAAABxQ/wVP5ilP5sKo/s1600/image012.png
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Gabarito 

 

1. C 

O processo de desenvolvimento econômico das regiões brasileiras e a histórica concentração de terras 

no país contribuíram para que algumas regiões apresentassem aspectos atrativos para a população, tais 

como a oferta de empregos, e outras, fatores repulsivos, tal como é destacado na letra da música. Nesse 

cenário, surge a figura do retirante, migrante que se desloca em busca de melhores oportunidades. 

 

2. E 

A opção que correlaciona corretamente o mapa e a causa do deslocamento apontado é a letra E, que 

representa o deslocamento entre as Regiões Sudeste e Nordeste, denominado migração de retorno. Esse 

deslocamento se intensificou a partir da década de 1980, motivado pela saturação da Região Sudeste e 

pelo crescimento econômico da Região Nordeste. 

 

3. A 

Observa-se no gráfico que, a partir da década de 1970, houve uma mudança no perfil residencial da 

população brasileira. A partir desse momento, a população urbana superou a população rural, que passou 

a diminuir. Isso se justifica pela oferta de oportunidade de emprego nas indústrias, que se desenvolveram 

mais intensamente nas áreas urbanas das grandes cidades. 

 

4. D 

O trecho citado exemplifica o movimento migratório conhecido como nomadismo, que se caracteriza pelo 

deslocamento periódico de um indivíduo ou de um grupo em busca de novas áreas para a coleta de 

recursos vegetais. 

 

5. A 

A questão faz referência à usina hidrelétrica de Sobradinho, localizada na Bahia. Essa construção gerou 

diversos impactos, entre esses, o deslocamento populacional, devido à necessidade de alagamento de 

uma grande área, forçando o deslocamento e nova alocação dos habitantes da região, entre os quais, a 

população ribeirinha. 

 

6. D 

Na década de 60/70 houve a consolidação da fronteira agrícola no centro oeste. O projeto de JK de 

integração regional destinou a essa região esse investimento, sendo atualmente a maior agroindústria do 

país. Assim, a migração e ocupação da área de deu a partir dessa vertente econômica. 

 

7. C 

A partir dos anos 1960, com o crescimento da população rural, a falta de uma reforma agrária passou a 

dificultar o acesso à terra a um número cada vez maior de pessoas. Alguns aspectos econômicos 

peculiares, como baixa remuneração e falta de assistência, além da grande concentração fundiária e má 

distribuição de renda, acabaram favorecendo fortes correntes migratórias do campo para a cidade (êxodo 

rural). A Região Sudeste recebeu mais migrantes, devido ao seu maior desenvolvimento, e as maiores 

cidades foram as mais procuradas na esperança de se obter uma melhor qualidade de vida. O resultado 

foi o crescimento urbano desordenado, o chamado inchaço urbano. 
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8. D 

Com a leitura da imagem é possível perceber que algumas setas estão direcionadas para Belo Horizonte 

e algumas poucas setas estão saindo de Belo Horizonte ou estão direcionadas para outros municípios. A 

partir dessa informação, é possível inferir que o fluxo de pessoas na região representada na imagem 

refere-se ao movimento pendular, em que, diariamente, os trabalhadores deslocam-se das áreas mais 

periféricas (outros municípios da Região Metropolitana de BH) para o centro mais dinâmico (Belo 

Horizonte). 

 

9. E 

O mapa destaca as migrações internas ocorridas no Brasil na década de 1990. A única opção que retrata 

esse cenário é a que aborda a expansão da fronteira agrícola e da pecuária como duas das causas para 

o Centro-Oeste ter sido considerado uma área repulsiva. 

 

10. B 

O mapa da questão aponta os principais fluxos migratórios ocorridos no Brasil no século XX, entre esses, 

o fluxo de imigrantes do Nordeste para o Sudeste e o deslocamento de imigrantes do Sul para o Centro-

Oeste. 

 

 

Questão contexto 

 

A mobilidade urbana é um assunto em destaque para as grandes cidades brasileiras, isso porque, devido 

à falta de planejamento urbano, essas cidades cresceram desordenadamente, permitindo que a 

população de renda mais elevada se concentrasse próximo às áreas centrais (maior infraestrutura), 

enquanto a população mais pobre se viu “empurrada” para áreas periféricas (menor infraestrutura). O 

desdobramento desse cenário foi a necessidade diária da população mais pobre de se deslocar para o 

centro da cidade. Sem muitas alternativas e oferta de serviços de transportes coletivos de qualidade, os 

poucos existentes acabam sobrecarregados, o que, somado ao deslocamento em transportes individuais, 

configura uma problemática urbana. 
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Migrações internacionais 

Resumo 

 

Migrante é todo aquele indivíduo que se desloca de um local para outro em busca de melhores condições que 

aquelas encontradas na área de origem. Nesse sentido, existem alguns termos que ajudam a entender se 

essa pessoa está saindo ou chegando. São eles: 

 

Emigrante: Refere-se ao indivíduo ou população que sai de uma área. 

Imigrante: Refere-se ao indivíduo ou população que chega em uma área. 

 

Devido aos fatores atrativos e repulsivos, é possível falar de países de emigrantes e de imigrantes. Nos 

últimos anos, os principais movimentos migratórios adquiriram um caráter econômico em que alguns países 

se destacaram como países de emigração, como México, Índia e Cuba, e outros se destacaram como países 

de imigração, como Canadá, Estados Unidos e Austrália. 

 

O exemplo mais conhecido de migração mundial é a de latinos para os Estados Unidos, destacando-se a 

migração ilegal através da fronteira México-Estados Unidos. Visando à redução da entrada de latinos, o país 

adotou diversas medidas, como a legalização dos latinos que já residem no país, o fortalecimento da fronteira 

e o estímulo à instalação de indústrias maquiladoras no México. 

 

Em alguns casos, a realidade enfrentada pelos migrantes em seu novo local de residência é diferente do 

esperado, enfrentando a exploração de mão de obra, o preconceito (xenofobia) e a ausência de direitos sociais. 

 

Migrações internacionais: a relação entre o Brasil e o mundo 

Um dos maiores movimentos migratórios de emigração do Brasil é em direção ao Japão, principalmente após 

o milagre econômico japonês. Esse crescimento criou novas oportunidade de trabalho, atraindo grandes 

contingentes populacionais do Brasil, principalmente indivíduos descendentes de japoneses, devido à 

proximidade cultural, os chamados dekasseguis, que acabam sendo alocados em trabalhos pouco 

valorizados. 

 

Além do Japão, Estados Unidos e Portugal também são alguns dos principais destinos de brasileiros que 

saem do país em busca de melhores condições de vida. Destacam-se ainda os brasiguaios, brasileiros que 

migram para o Paraguai e lá se tornam donos de terra, sobretudo para o cultivo de soja. 

 

Os refugiados 

Definem-se como refugiados pessoas que deixam seus países para escapar da guerra e da perseguição 

(política, econômica, étnica, religiosa) e que podem provar isso de alguma forma. Diferenciar o que é um 

imigrante de um refugiado parece ser complexo. A questão é saber se a pessoa está sendo empurrada para 

fora de seu país ou se está sendo atraída por outro país. De acordo com a Convenção de Refugiados de 1951, 

realizada pela ONU, desde que solicitado o asilo, essas pessoas não podem ser enviadas de volta aos países 

onde suas vidas são ameaçadas. Nos últimos anos, tem-se observado o grande número de migrantes em 

direção à Europa, sobretudo indivíduos advindos da Síria e da Líbia. Entre as razões desse deslocamento, 

destaca-se a guerra civil, como a verificada na Síria, com a atuação do Estado Islâmico, que gera uma 

instabilidade política no país. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

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

 

1.  

  

 

O atual presidente norte-americano defende uma política migratória que, segundo ele, irá reduzir os 

patamares do desemprego no país. Considerando as informações dos mapas e as características 

socioeconômicas dessa nação, existe fundamento para avaliar a eficácia dessa política como:  

a) alta, dado o percentual significativo de ociosidade nas unidades industriais  

b) baixa, dado o índice inexpressivo de estrangeiros nas populações regionais  

c) reduzida, dado o nível baixo de qualificação das ocupações dos não nacionais  

d) elevada, dado o perfil terciário predominante da economia das grandes cidades 

e) eficiente, dado o nível alto de qualificação da mão de obra latino-americana 
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2. OS EFEITOS DA POLÍTICA MIGRATÓRIA DE MERKEL 
Em 31 de agosto de 2015, a chanceler federal alemã, Angela Merkel, proferiu a emblemática frase que 

virou slogan de sua política migratória: wir schaffen das – “nós vamos conseguir”. Em 4 de setembro 

de 2015, a crise de refugiados bateu com força à porta da Alemanha, quando Merkel permitiu a entrada 

no país de milhares de migrantes retidos na Hungria. No total, a Alemanha recebeu quase um milhão 

de refugiados em 2015. Neste último ano, os ânimos no país vêm oscilando entre uma cultura de boas-

vindas e rejeição. A popularidade de Merkel caiu e os principais partidos aliados do seu governo se 

distanciam agora da política de refugiados adotada pela líder. 
Adaptado de dw.com, 31/08/2016. 

 

 
Adaptado de dw.com. 

Considerando a análise dos dados do gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela 

chanceler alemã é:  

a) elevação do nível salarial  

b) redução de custos trabalhistas  

c) recomposição da população ativa  

d) importação de operários qualificados 

e) redução da xenofobia entre os mais jovens 
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3. TEXTO I 
O haitiano Guerrier Garausses, de 31 anos, era motorista em seu país de origem. Como muitos 

conterrâneos, ele veio ao Brasil em busca de emprego. Saiu da capital haitiana, Porto Príncipe, até a 

capital da República Dominicana. Lá, foi de avião até o Panamá e seguiu para o Equador. Dali foi para 

o Peru, até a cidade de Iñapari, que faz fronteira com Assis Brasil, no Acre. 
Adaptado de g1.globo.com, 17/04/2014. 

 
TEXTO II 

Debaixo de um sol inclemente, Juan Apaza formava fila no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. 

Costureiro como quase todos os bolivianos na cidade, Juan está há menos de um ano no país, dividindo 

uma casa apertada com outras dez pessoas. Com as rezas do xamã, incensos e um pouco de cerveja, 

acredita que sua casa própria se transformará em realidade. 
Adaptado de redebrasilatual.com.br, 26/01/2014 

 
O Brasil, na última década, tem atraído migrantes originários de países americanos, em especial 

haitianos e bolivianos. A vinda desses migrantes para o Brasil na atualidade pode ser justificada pelo 

seguinte motivo: 

a) demanda de mão de obra qualificada 

b) oferta de empregos em áreas diversificadas 

c) facilitação para aquisição de dupla cidadania 

d) elevação da remuneração da força de trabalho 

e) iniciativa estatal para o crescimento populacional brasileiro 

 
 

4. Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência, 

sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar 

segurança nos países mais próximos e então se tornar um “refugiado” reconhecido internacionalmente, 

com acesso à assistência dos Estados, da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) e de outras 

organizações. 
ADRIAN EDWARDS. Adaptado de acnur.org, outubro/2015. 

 
O conceito de refugiado, apresentado no texto, está diretamente associado aos problemas políticos e 

econômicos que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem 

contribuído com o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia é: 

a) Leste Europeu 

b) Oriente Médio 

c) Extremo Oriente 

d) Península Balcânica 

e) Palestina 
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5. O número total de refugiados por causa da guerra civil na Síria chegou a 2 milhões, informa nesta terça-

feira [03.09.2013] o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. De acordo com um 

informe da agência, não há previsão de melhora na situação, que já duram dois anos e meio. Ainda de 

acordo com o Acnur, o número de refugiados representa um salto de quase 1,8 milhão em 12 meses. 

Há exato um ano, o número de sírios registrados como refugiados ou aguardando registro era de 230 

mil. 
Disponível em: http://g1.globo.com. Adaptado. 

 
Considerando as diversas causas que determinam a natureza dos fluxos demográficos, o termo que 

melhor qualifica o tipo de migração retratado no texto é migração 

a) sazonal. 

b) espontânea. 

c) forçada. 

d) pendular. 

e) retorno. 

 

 

6.  

 
Slate.com 

 
Com base na análise dos mapas e dos dados, o fluxo de jogadores identifica-se com a ocorrência do 

seguinte tipo de deslocamento populacional: 

a) tráfico de pessoas 

b) migração de retorno 

c) transferência de refugiados 

d) movimento de transumância 

e) migração pendular 
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7. TEXTO I 
Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. 

Budapeste lançou os “trabalhos preparatórios” para a construção de um muro de quatro metros de 

altura e 175 km ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações 

Exteriores. “Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada, e 

a Hungria não pode esperar. Temos que agir”, justificou o ministro. 
Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

 
TEXTO II 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) critica as manifestações de 

xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do 

executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e a não “roubarem” os empregos dos húngaros. Para 

o ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos 

radicais e não pelo próprio governo do país. 
Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 

 
O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR por ser considerado um 

caminho para o(a) 

a) alteração do regime político. 

b) fragilização da supremacia nacional. 

c) expansão dos domínios geográficos. 

d) cerceamento da liberdade de expressão. 

e) fortalecimento das práticas de discriminação. 
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8.  

 
Disponível em: <http://altamiroborges.blogspot.com.br/2013/10/o-naufragio-dos-imigrantes-na-europa.html>. Acesso em: 

27 out. 2013. 

Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é possível afirmar que: 

a) a crise econômica e a instabilidade política na Europa têm promovido a emigração forçada de 

europeus para outros continentes. 

b) apesar de os recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciarem a grave situação em que 

vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento 

da fiscalização nas fronteiras. 

c) há necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, a fim de evitar 

as levas de migrantes africanos, que aumentam a violência nas cidades europeias. 

d) os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados, tirando 

empregos dos europeus e reforçando o sentimento xenofóbico. 

e) após superarem os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países da África 

continuam a receber ajuda econômica das grandes potências, não sendo justificável a imigração 

clandestina. 

 
 

9. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, 

expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também 

mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, 

envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores 

socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes 

compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. 
IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação 

social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas 

últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são 

a) a busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. 

b) a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. 

c) o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. 

d) a expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. 
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e) a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. 

10. De acordo com o jornal argelino Liberté, uma embarcação com espanhóis foi interceptada, em abril, ao 

tentar atracar irregularmente na Argélia. Segundo a reportagem, quatro jovens imigrantes tinham 

perdido seus empregos na Espanha e se dirigiram a Orã, cidade no litoral mediterrâneo da Argélia, em 

busca de novas fontes de trabalho. Com o pedido de visto negado, o grupo foi interceptado pela guarda 

costeira argelina, durante uma tentativa de entrada irregular no país africano. 
Disponível em: http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/23124/guarda+costeira+da+argelia+interceptou+ 

arco+com+imigrantes+espanhois+diz+jornal.shtml 

Sobre o assunto da reportagem, é possível afirmar: 

a) A crise europeia, que repercute intensamente na Espanha, vem gerando uma nova tendência nos 

movimentos migratórios: a fuga de mão de obra da zona do euro. 

b) Dentre todas as ex-colônias africanas da Espanha, a Argélia é a que mais recebe imigrantes 

europeus. 

c) A interceptação do bote espanhol é inusitada, posto que a entrada de imigrantes africanos em 

território espanhol vem aumentando significativamente nos últimos meses. 

d) A reportagem trata de um incidente isolado, pois a Espanha registra uma das mais baixas taxas 

de desemprego da Europa. 

e) Na maior parte dos casos, os jovens espanhóis que deixam o país não possuem educação formal 

ou qualquer tipo de qualificação. 

 

 

Questão contexto 

 

“O número de migrantes que morreram tentando cruzar o Mediterrâneo este ano chegou a 3.800, um 

novo recorde histórico, anunciou nesta quarta-feira (26) o Alto Comissariado da ONU para os 

Refugiados (ACNUR).” 

Adaptado de: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/numero-de-migrantes-mortos-no-mediterraneo-bate-recorde-

com-3800.html. Publicado em: 26/10/2016. 

 

O número de mortes de migrantes ilegais que tentam chegar à Europa, através das mais diferentes 

rotas, têm ocupado os noticiários. Apresente duas justificativas que explicam esse número maior de 
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migrantes em direção à Europa e correlacione umas dessas justificativas com a questão dos 

refugiados. 
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Gabarito 

 

1. C 

Para acertar a questão é preciso associar as informações dos dois mapas, compreendendo que, em áreas 

de alto índice de desemprego, os trabalhos com baixo nível de qualificação são mais comuns. 

 

2. C 

Apesar do crescimento observado na taxa de natalidade entre 2013 e 2014, ela ainda se encontra abaixo 

da taxa de mortalidade. Esse problema é comum em países com capitalismo em avançada etapa de 

desenvolvimento. Com o tempo, a PEA (População Economicamente Ativa) nativa da Alemanha fica 

menor, dando espaço para a mão de obra imigrante. 

 

3. B 

Muitos imigrantes haitianos e bolivianos têm chegado ao Brasil, principalmente em busca de 

oportunidades de emprego, as quais se encontram, sobretudo, no setor terciário (comércio e serviços), 

que não demanda grande qualificação. 

 

4. B 

Grande parte dos conflitos geopolíticos atuais concentra-se no Oriente Médio, como o conflito na Síria. 

Esses conflitos têm atingido a população local e a obriga a migrar para áreas mais seguras. 

 

5. C 

O trecho aponta a situação dos refugiados sírios, pessoas forçadas a migrar devido à guerra civil na Síria, 

iniciada em 2011. Esse tipo de migração é considerada forçada. 

 

6. B 

A partir dos mapas, é possível perceber que quase a totalidade dos países dos quais os atletas emigraram 

corresponde aos países para os quais eles retornaram. Isso aponta para a ocorrência da chamada 

migração de retorno. 

 

7. E 

As medidas adotadas pelo governo húngaro em relação aos refugiados sérvios contribuem para reforçar 

ações e comportamentos xenófobos da sociedade húngara contra um grupo de indivíduos que se viu 

forçado a migrar. 

 

8. B 

A imagem retrata a problemática da migração forçada, em que inúmeros refugiados deslocaram-se de 

áreas conflituosas do norte da África e do Oriente Médio para alguns países europeus, atravessando o 

Mar Mediterrâneo em embarcações precárias e sem segurança. Essa onda migratória tem preocupado 

os países europeus, que, em parte, adotam o reforço da vigilância das suas fronteiras. 

 

9. A 

As migrações intensificaram-se recentemente em função de guerras e crises econômicas, em que 

grandes parte da população deixa seu país em busca de melhores condições de vida. O aumento do 

número de pessoas ocupando países não nativos eleva a xenofobia, no país receptor desses imigrantes, 

levando muitos governantes a criarem barreiras para dificultar sua entrada. 
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10. A 

Com a crise econômica que atingiu a Europa a partir de 2008, muitos trabalhadores europeus saíram em 

busca de novas oportunidade de trabalho. 

 

 

Questão contexto  

 

Entre as justificativas, deve-se pensar nos fatores repulsivos e, nesse sentido, podem-se citar o 

desemprego, os conflitos armados, o baixo nível de renda e a intolerância religiosa/étnica. Entre esses 

fatores, os conflitos armados e a intolerância religiosa/étnica constituem pontos principais para que 

esses indivíduos solicitem asilo e, portanto, não sejam considerados apenas como imigrantes ilegais. 

Isso impede que os países que recebem essas pessoas possam enviá-las de volta ao seu país de origem. 
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Como estudar Ciências da Natureza 

 

Resumo 

 

Estamos na nossa última aula sobre como estudar cada área do conhecimento. Isso significa que, ao 

longo das últimas semanas, vimos diversas estratégias que podemos adotar na hora de estudar cada uma 

dessas áreas. Se você não assistiu às últimas aulas do GEP, volte lá e dê o play, porque você não pode deixar 

de ver tudo que falamos. Mas e aí, preparado para as próximas dicas de como estudar Ciências da Natureza? 

Então, vem!! 

 

Domine a interpretação de gráficos 

Em Ciências da Natureza, tal como em Matemática, dominar a interpretação de gráficos e tabelas é 

importantíssimo. Esses recursos estão espalhados por toda a prova, mas é nessas duas áreas do 

conhecimento (Natureza e Matemática) que são mais comuns. Nessa parte, você pode ler primeiro o comando 

da questão, e, depois, ir para o texto já sabendo o que precisa procurar. É Mecânica, Estequiometria, Ecologia? 

Assim, fica mais fácil identificar o assunto da questão e quais fórmulas ou relações você deve utilizar. Aproveite, 

também, para matar dois coelhos de uma só vez. Existem diversos temas que são cobrados tanto em Biologia 

quanto em Química ou Física. Então, estudar esses temas a partir de duas ou três visões diferentes é um 

diferencial e tanto!! 

 

Relacione os exercícios ao cotidiano 

A prática é a melhor companheira de um vestibulando, seja você aquela pessoa que gosta muito de 

exatas ou humanas. Por isso, nosso lema sempre será: “Faça muitos exercícios!”. Mas não se esqueça de que 

prova do Enem, na área de Ciências da Natureza, gosta de relacionar o conteúdo ao cotidiano. É muito comum 

ver questões sobre chuveiro elétrico, ferro de passar, detergente. Então, fique bem atento às correlações entre 

os fenômenos que você está estudando e o seu cotidiano. Use as listas de exercícios do Descomplica para 

praticar. Elas priorizam essas questões, sempre que disponíveis. 

 

Anote os exemplos dos professores 

Outra dica excelente é anotar as analogias e exemplos que os professores citam, principalmente aqueles 

que envolvem o dia a dia. É muito mais fácil você entender o fenômeno do que decorar fórmulas. Até porque 

muitas questões do Enem são conceituais, não exigindo cálculo ou fórmulas, e sim a sua interpretação. Por 

isso, leia os textos atentamente, sublinhando as partes mais importantes. 

Quer mais dicas de como estudar Ciências da Natureza e as outras áreas do conhecimento? Então, 

inscreva-se no canal do Descomplica no YouTube e ative as notificações!! 

 

https://www.youtube.com/user/sitedescomplica
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No grupo do Descomplica-Vestibulares, no Facebook, você encontra uma entrevista com o Rubens Oda, 

e outra, com o Allan Rodrigues, sobre Como estudar Biologia e Química, respectivamente. Então, não dê mole e 

assista às lives abaixo!! 

 

    

 

Estude o que mais cai 

Já falamos da importância de não ter dúvida naqueles conteúdos que sempre caem no Enem. Para isso, 

se liga nos temas que mais caíram nos últimos anos em Ciências da Natureza. Além disso, clicando na imagem 

abaixo, você terá acesso ao Kit volta às aulas Descomplica, com muito conteúdo preparado exclusivamente 

para você. 

https://web.facebook.com/groups/386604678368469/478521659176770/
https://www.youtube.com/watch?v=yTlqlj90eY8
https://www.youtube.com/watch?v=MgcDMfd-alg
https://www.youtube.com/watch?v=1jLGy1gJUuM&t=17s
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/577838555911746/
https://web.facebook.com/groups/386604678368469/permalink/596254700736798/
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http://no.descomplica.com.br/volta-as-aulas/vestibulares
http://no.descomplica.com.br/volta-as-aulas/vestibulares
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Exercício 

 

Tal como foi proposto na aula passada, vamos fazer o mesmo com Ciências da Natureza. 

1. Identifique, entre os temas que mais caem, aqueles que você já estudou, mas ainda não entendeu bem. 

2. Busque resolver 50 exercícios ou quantos você conseguir encontrar de cada um desses temas. 

3. Monitore e registre as questões que você acertou e errou, usando as tabelas abaixo. 
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Resolução dos exercícios dos temas que 

mais caem em Biologia e Física 
Citoplasma 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Programa de Saúde 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Desequílibrio Ecológico 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Cadeias Alimentares 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Engenharia Genética 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

 

 

 
Ondas 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Eletrodinâmica 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Trabalho e Energia 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Hidrostática 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Termologia 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 
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Resolução dos exercícios dos temas que 

mais caem em Química 
Concentração de Soluções 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Eletroquímica 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Química Ambiental 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Reações Orgânicas 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Cálculo Estequiométrico 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 
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O Segundo Reinado: apogeu 

 

Resumo 

 

O Segundo Reinado se iniciou com a ascensão de D. Pedro II, em 1840, e terminou com sua queda, em 

1889, a partir da proclamação da República. Esse período pode ser dividido em três fases: um primeiro 

momento de instabilidade, o apogeu e a crise, nesse resumo veremos como o Brasil alcançou uma 

estabilidade depois de tantos conflitos e de um enorme esforço para manter a unidade nacional. 

D. Pedro II assumiu o poder com apenas 14 anos, por meio do Golpe da Maioridade, apoiado pelos 

liberais que se opuseram ao regresso imposto pelos conservadores no Período Regencial. Inicialmente havia 

a necessidade de estabilizar a política brasileira e conter as revoltas regenciais que ainda ameaçavam a 

unidade territorial brasileira, como a Farroupilha. A paz foi selada com os revoltosos do sul em 1845, dando o 

início ao período de estabilidade no império brasileiro. 

Contidas as revoltas, D. Pedro II tinha a importante tarefa de conciliar dois importantes grupos políticos 

que conflitavam: os liberais e os conservadores. A estratégia do monarca veio por meio do Parlamentarismo 

Brasileiro (ou parlamentarismo às avessas), que possibilitava a alternância entre liberais e conservadores no 

poder, garantindo a estabilidade política, o parlamento brasileiro ao contrário do inglês tinha o Presidente do 

Conselho de Ministro indicado pelo imperador, submetendo assim o parlamento, já que este poderia demitir 

o Presidente do Conselho e dissolver o parlamento em algum caso de impasse. 

Essa estabilidade política também deveu-se ao expressivo desenvolvimento econômico do Segundo 

Reinado. Esse período foi marcado pela hegemonia do café, principal produto econômico brasileiro. A 

produção cafeeira teve duas fases: a primeira se refere à produção no Vale do Paraíba e a segunda se 

relaciona com a sua expansão no Oeste Paulista. A cafeicultura paulista trouxe importantes consequências 

socioeconômicas, como a implantação de mão de obra livre imigrante e a expansão do sistema de ferrovias. 

Nesse momento surge uma figura importantíssima para a história econômica brasileira, o Barão de 

Mauá, um dos primeiros industriais do Brasil ele fez grandes obras como o primeiro estaleiro e da primeira 

fundição de ferro no Brasil, instalou a estrada de ferro Mauá e o cabo submarino telegráfico entre a América 

do Sul e a Europa. Além disso este controlava, em seu auge, dezesseis empresas no Brasil, Uruguai, Argentina, 

Inglaterra, França e Estados Unidos. O Barão foi um exemplo do apogeu do Império Brasileiro 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 
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Exercícios 

 

1. "A enorme visibilidade do poder era sem dúvida em parte devida à própria monarquia com suas pompas, 

seus rituais, com o carisma da figura real. Mas era também fruto da centralização política do Estado. 

Havia quase unanimidade de opinião sobre o poder do Estado como sendo excessivo e opressor ou, 

pelo menos, inibidor da iniciativa pessoal, da liberdade individual. Mas (...) este poder era em boa parte 

ilusório. A burocracia do Estado era macrocefálica: tinha cabeça grande mas braços muito curtos. 

Agigantava-se na corte mas não alcançava as municipalidades e mal atingia as províncias. (...) Daí a 

observação de que, apesar de suas limitações no que se referia à formulação e implementação de 

políticas, o governo passava a imagem do todo-poderoso, era visto como o responsável por todo o bem 

e todo o mal do Império." 
Carvalho, J. Murilo de. TEATRO DE SOMBRAS. Rio de Janeiro, IUPERJ/ Vértice, 1988. 

  
O fragmento acima refere-se ao II Império brasileiro, controlado por D. Pedro II e ocorrido entre 1840 e 

1889. Do ponto de vista político, o II Império pode ser representado como: 

a) palco de enfrentamento entre liberais e conservadores que, partindo de princípios políticos e 

ideológicos opostos, questionaram, com igual violência, essa aparente centralização indicada na 

citação acima e se uniram no Golpe da Maioridade. 

b) jogo de aparências, em que a atuação política do Imperador conheceu as mudanças e os 

momentos de indefinição acima referidos - refletindo as próprias oscilações e incertezas dos 

setores sociais hegemônicos -, como bem exemplificado na questão da Abolição. 

c) cenário de várias revoltas de caráter regionalista - entre elas a Farroupilha e a Cabanagem - devido 

à incapacidade do governo imperial controlar, conforme mencionado na citação, as províncias e 

regiões mais distantes da capital. 

d) universo de plena difusão das idéias liberais, o que implicou uma aceitação por parte do Imperador 

da diminuição de seus poderes, conformando a situação apontada na citação e oferecendo 

condições para a proclamação da República. 

e) teatro para a plena manifestação do poder moderador que, desde a Constituição de 1824, permitia 

amplas possibilidades de intervenção políticas para o Imperador - daí a ideia de centralização da 

citação - e que foi usado, no Segundo Reinado, para encerrar os conflitos entre liberais e socialistas. 

  
 
2. "Gradativamente, a produção [de café] concentrada no Vale do Paraíba entrou em decadência. Antes 

da Proclamação da República, o chamado Oeste Paulista superava a região do vale como grande centro 

produtor". 
BORIS FAUSTO, Pequenos Ensaios de História da República - 1889/1945 

O deslocamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista deveu-se, entre outros 

fatores: 

a) ao desenvolvimento pouco adequado do sistema de transportes. 

b) à excepcional expansão do mercado interno no Oeste Paulista. 

c) à presença da pequena propriedade como célula básica da agroexportação. 

d) à inexistência de mão-de-obra escrava no Oeste Paulista. 

e) às condições geográficas do Oeste Paulista, superiores às do Vale do Paraíba. 
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3. Considere o texto a seguir. 

 "Nada mais conservador que um liberal no poder. Nada mais liberal que um conservador na oposição..."  
Oliveira Viana 

O texto se refere 

a) à política positivista durante a 1• República no RS, que se orientava pela doutrina de Augusto 

Comte e tinha como um de seus lemas: "conservar melhorando". 

b) ao conflito político entre o partido português, que queria conservar o Brasil nas mãos de Portugal, 

e o partido brasileiro, que queria libertar o Brasil da dominação colonial, no início do século XIX. 

c) à política parlamentar no Império Brasileiro, que fazia aparentemente distinção entre políticos 

liberais e conservadores. 

d) à ideologia liberal inglesa, vinda para o Brasil no século XIX, que entrou em conflito com a liberal 

norteamericana, divulgada desde a Conjuração Mineira. 

e) aos conservadores e liberais, no período regencial, que se distinguiam ideologicamente por 

programas políticos opostos. 

  
 
4. Observe o esquema. 

 
 

Esse esquema representa a situação política brasileira durante o II Reinado. Nesse momento, o sistema 

parlamentarista foi considerado "às avessas" porque 

a) a composição ministerial era indicada pelo Imperador, mas dependia da aprovação do Legislativo. 

b) o exercício do ministério estava limitado a um plano de ação imposto pelo Legislativo. 

c) os Ministros de Estado deveriam prestar contas de seus atos ao Imperador e não ao Poder 

Legislativo. 

d) os Ministros de Estado eram escolhidos pelo Imperador e não pelo Legislativo. 

e) os Ministros tinham prazo determinado para permanecer no poder, mesmo fazendo um bom 

governo. 
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5. "Principal responsável pelas transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas no Brasil na 

segunda metade do século XIX, reintegrou a economia brasileira nos mercados internacionais, 

contribuiu decisivamente para o incremento das relações assalariadas de produção e possibilitou a 

acumulação de capital que, disponível, foi aplicado em sua própria expansão e em alguns setores 

urbanos como a indústria, por exemplo. Foi ainda responsável pela inversão na balança comercial 

brasileira que, depois de uma história de constantes déficits, passou a superavitária entre os anos de 

1861 a 1885". O parágrafo acima refere-se: 

a) à Borracha. 

b) ao Cacau. 

c) ao Algodão. 

d) à Cana-de-Açúcar. 

e) ao Café. 

 

 

6. "É particularmente no Oeste da província de São Paulo - o Oeste de 1840, não o de 1940 - que os cafezais 

adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde 

os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do 'engenho' de açúcar". 
Buarque de Holanda, S. "Raízes do Brasil", Rio de Janeiro, José Olympio, 1987 [19• edição], p. 129. 

  

De acordo com o autor, 

a) o caráter próprio dos cafezais do Oeste de 1840, pode ser identificado, por exemplo, pela utilização 

de mão-de-obra predominantemente escrava, ao contrário da mão-de-obra assalariada utilizada 

nos engenhos. 

b) a diferenciação entre o Oeste de 1840 e o Oeste de 1940 refere-se ao fato de o primeiro ser uma 

região de produção cafeeira e o segundo, uma região de concentração de engenhos de açúcar. 

c) o modelo clássico da lavoura canavieira e do 'engenho' de açúcar significa, em geral, um apego 

grande do senhor de engenho à rotina rural, ao contrário da maior abertura dos cafezais do Oeste 

de 1840 à influência urbana. 

d) a diferenciação entre o caráter próprio dos cafezais do Oeste de 1840 e o modelo clássico da 

lavoura canavieira explica-se, entre outros fatores, pela venda do produto dos primeiros no 

mercado interno e da segunda no mercado externo. 

e) as formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais contrapõem-se ao 

caráter próprio dos cafezais do Oeste de 1840, pois as primeiras acompanharam práticas de 

mandonismo político local e o segundo trouxe práticas políticas democráticas. 
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7. "O Brasil é o café e o café é o Vale", esta era uma frase corriqueira no Brasil de meados do século XIX. 

O que levou à formulação dessa frase foi: 

a) O crescimento da produção de café no vale do São Francisco, o que fez com que o Brasil se 

tornasse o maior produtor mundial do produto. 

b) O incremento da produção cafeeira no vale do Ribeira em São Paulo, o que alavancou a província 

e sua elite ao primeiro plano de importância no período em questão. 

c) A grande produção cafeeira no vale do Paraíba, que levou à supremacia dos "barões do café" no 

período. 

d) A supremacia da oligarquia mineira na produção cafeeira no século XIX, notadamente a do vale do 

Paraíba. 

e) O aumento da produção cafeeira no Oeste Paulista, o que levou o segmento oligárquico paulista a 

controlar a política imperial. 

 

 

8. Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. As 

chaminés principiavam a fumar, deslizavam as carrocinhas multicores dos padeiros; as vacas de leite 

caminhavam como seu passo vagaroso, parando à porta dos fregueses, tilintando o chocalho; os 

quiosques vendiam café a homens de jaqueta e chapéu desabado; cruzavam-se na rua os libertinos 

retardios com os operários que se levantavam para a obrigação; ouvia-se o ruído estalado dos carros 

de água, o rodar monótono dos bondes. 
AZEVEDO, Aluísio de. "Casa de Pensão". São Paulo: Martins, 1973 

 O trecho, retirado de romance escrito em 1884, descreve o cotidiano de uma cidade, no seguinte 

contexto: 

a) a convivência entre elementos de uma economia agrária e os de uma economia industrial indicam 

o início da industrialização no Brasil, no século XIX. 

b) desde o século XVIII, a principal atividade da economia brasileira era industrial, como se observa 

no cotidiano descrito. 

c) apesar de a industrialização Ter-se iniciado no século XIX, ela continuou a ser uma atividade pouco 

desenvolvida no Brasil. 

d) apesar da industrialização, muitos operários levantavam cedo, porque iam diariamente para o 

campo desenvolver atividades rurais. 

e) a vida urbana, caracterizada pelo cotidiano apresentado no texto, ignora a industrialização 

existente na época. 
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9. A charge retrata uma prática política vigente durante o Segundo Reinado, que permite caracterizar a 

monarquia nesse período como: 

 

a) unitária e conservadora, em que "o Imperador reina, mas não governa" 

b) federativa e multipartidária, em que o Imperador tinha a função de mediar e moderar 

c) centralizada e "parlamentarista", em que o Imperador era o árbitro entre os "partidos políticos" 

d) constitucional e unicameral, em que o poder moderador era a chave da administração política 

 

 

10. A figura de D. Pedro II, que de órfão da nação se transformou em rei majestático, de imperador tropical 

e mecenas do movimento romântico vira rei-cidadão, para finalmente imortalizar-se no mártir exilado e 

em um mito depois da morte. 
"As Barbas do Imperador" - Lilia M. Schwarcz 

 O texto descreve o imperador tropical, Pedro II, que governou o país por meio século, atuando como 

grande fator catalisador e mobilizador das forças sociais, preservando, com seu governo, sobretudo: 

a) o poder das elites agrárias e a unidade territorial do país. 

b) a democracia liberal segundo os modelos europeus da época. 

c) a idéia da modernização da nação através do apoio do governo ao desenvolvimento industrial e 

uma política protecionista. 

d) O equilíbrio social e a distribuição de renda, através de políticas públicas para reduzir a exclusão. 

e) as boas relações com os países platinos, privilegiando as soluções diplomáticas nos conflitos. 
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Gabarito 

 

1. B 

Um grande exemplo da falta do poder real foram as próprias revoltas regenciais anteriores a D. Pedro II, 

sendo que o poder real alcançava as províncias somente pelo meio militar. 

 

2. E 

A mudança na região produtora foi por diversos motivos um deles foi a terra fértil, conhecida como terra 

roxa, além disso na região predominava o modo de produção capitalista e com a maioria do trabalho livre. 

 

3. C 

Os dois partidos presentes no parlamentarismo á brasileira tinham somente pequenas diferenças, já que 

ambos representavam a elite rural e econômica do Brasil. 

 

4. D 

O modelo inspirador do parlamentarismo brasileiro foi o inglês, no entanto a execução aqui foi totalmente 

ao contrário dos ingleses já que o poder moderador indicava o Presidente do Conselho. 

 

5. E 

O café reintegrou o Brasil no mercado primário exportador, com seus clientes principalmente na Europa, 

o café brasileiro alimentava os operários europeus nas jornadas das fábricas. 

 

6. C 

A produção rural do século XIX se moldava as novas realidades do mundo liberal, já usando mão de obra 

livre por exemplo. 

 

7. C 

As mudanças nas capitais vinham patrocinadas pela economia cafeeira do interior paulista 

principalmente se falarmos de melhorias urbanas e infraestrutura de transporte. 

 

8. A 

A sociedade descrita no texto é uma sociedade que passa por transformações inéditas na história do 

Brasil, já que mesmo nas cidades e vilas coloniais a vida era extremamente dependente do campo. 

 

9. C 

D. Pedro II intermediava e fazia intervenções nos outros poderes a fim de manter a estabilidade política 

nacional. 

 

10. A 

A aristocracia rural próxima ao poder e a união nacional foram mantidas a força, principalmente se 

pensarmos na questão da união durante o período regencial. 
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O Segundo Reinado: guerra do Paraguai e crise 

 

Resumo 

 

Para entender como se deu a crise do Segundo Reinado precisamos atentar para as transformações 

ocorridas no Brasil na segunda metade do século XIX. Logo em 1850 tivemos a promulgação da lei Eusébio 

de Queirós que trouxe importantes mudanças na dinâmica socioeconômica brasileira. Somaram-se a isso a 

atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e a promulgação de uma série de leis abolicionista que fizeram com 

que o governo de D. Pedro II se fragilizasse e chegasse ao fim. 

A lei Eusébio de Queirós (1850) definiu o fim do tráfico de escravos no Brasil. A partir de 1850 a entrada 

de escravos no território brasileiro diminuiu expressivamente e foi necessário criar estratégias para continuar 

abastecendo com mão de obra as lavouras cafeicultoras de início houve uma tentativa do tráfico interno de 

regiões decadentes como o nordeste para as regiões mais proeminentes como o sudeste, no entanto essa 

alternativa seria muito onerosa para os fazendeiros. 

A alternativa para esse cenário apareceu no oeste paulista que veio a partir do incentivo à utilização de 

mão de obra imigrante, principalmente italiana. Devido às péssimas condições de vida e trabalho encontradas 

por esses imigrantes, a imigração começou a ser subvencionada pelo governo, muitos fazendeiros ainda nos 

hábitos escravistas chegavam a castigar fisicamente os imigrantes. 

No que se refere à política externa, podemos afirmar que a atuação brasileira na Guerra do Paraguai foi 

um divisor de águas, marcando o início de um processo de fragilização do Segundo Reinado e de 

questionamentos à política de D. Pedro II. Após a Guerra do Paraguai, os militares fortalecidos e inspirados 

pelas ideias positivistas pressionavam o governo pela abolição e por um governo republicano, o imperador 

não os dava atenção, já que desde a independência o governo tinha uma identificação com as alas mais civis, 

isso era uma oposição aos regimes ditatoriais republicanos dos caudilhos militares da América do Sul. 

 
Charge: Guerra do Paraguai 
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A escravidão africana que durante séculos representou a base da economia brasileira também estava 

chegando ao fim. Diante das pressões externas, principalmente da Inglaterra, leis abolicionistas foram sendo 

progressivamente assinadas ao longo do século XIX. Começando pela Lei Eusébio de Queirós (1850), tivemos 

a lei do Ventre Livre (1871), a lei dos Sexagenários (1885) e a lei Áurea (1888). A abolição definitiva da 

escravidão com a lei Áurea, sem indenização aos escravistas, gerou insatisfação fazendo com que D. Pedro 

II perdesse apoio do mais importante grupo político, os latifundiários escravistas.  

Somaram-se a isso, conflitos com a Igreja Católica por causa da prisão de dois bispos, um em Olinda e 

outro no Pará por demitir membros da igreja que participaram de um encontro maçônico isso estremeceu 

ainda mais a sustentação da coroa brasileira e não tardou para que a monarquia brasileira chegasse ao fim. 

Em 1889, foi proclamada a República Brasileira. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-o-segundo-reinado-guerra-do-paraguai-e-crise/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=o-segundo-reinado
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Exercícios 

 

1. Substitui-se então uma história crítica, profunda, por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a 

bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar 

brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a 

do Paraguai. 
CHIAVENATTO, J. J. Genocídio Americano: a Guerra do Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1979 (adaptado). 

 

O imperialismo inglês, “destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo 

a ascensão do seu único Estado economicamente livre”. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade 

dos fatos e não tem provas documentais. Contudo essa teoria tem alguma repercussão. 
DORATIOTO, F. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Cia das Letras, 2002 (adaptado). 

 

Uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre 

a) a carência de fontes para a pesquisa sobre os reais motivos dessa Guerra. 

b) o caráter positivista das diferentes versões sobre essa Guerra. 

c) o resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. 

d) a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa Guerra. 

e) o nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. 

 

2. Guerra do Paraguai, modernização e politização do exército e queda da Monarquia são fatos 

diretamente relacionados, já que: 

a) o exército identificava-se com o elitismo do governo imperial, enquanto a marinha compunha-se 

basicamente de classes populares e médias, contrárias à monarquia.  

b) vitorioso na guerra, o exército adquiriu consciência política, transformando-se num instrumento de 

defesa da abolição e do republicanismo.  

c) a derrota na guerra e o endividamento do país fortaleceram a oposição militar ao regime imperial.  

d) embora sem vínculos com ideias positivistas, o exército aproximou-se dos republicanos radicais.  

e) para combater os interesses das camadas médias que apoiavam o governo monárquico, o exército 

desfechou o golpe de 15 de novembro. 

 

3. A Guerra do Paraguai (1864 - 1870) teve como principal motivo: 

a) o interesse brasileiro no potencial hídrico do Paraguai, resultando na construção da hidrelétrica de 

Itaipu.  

b) o interesse da Inglaterra na destruição do Paraguai, devido à possibilidade de concorrência na 

região andina.  

c) a invasão das terras brasileiras pelo Paraguai e o aprisionamento do navio Marques de Olinda no 

porto de Assunção. 

d) o interesse paraguaio nas terras brasileiras e bolivianas para formar o Grande Paraguai, obtendo 

uma saída para o Oceano Pacífico.  
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e) o interesse da Tríplice Aliança em restaurar a democracia e garantir aos grandes proprietários e 

ao povo paraguaio a devolução das terras tomadas na Guerra do Charco pelo ditador Francisco 

Solano López. 

4. Leia o texto a seguir sobre a Guerra do Paraguai.  

Enquanto o café seguia sua marcha no Oeste Paulista e as propostas de abolição gradual da 

escravatura davam os primeiros passos, um acontecimento internacional iria marcar profundamente a 

história do segundo Império. Esse acontecimento foi a Guerra do Paraguai, travada por mais de cinco 

anos, entre 11 de novembro de 1864, quando ocorreu o primeiro ato das hostilidades, e 1 de março de 

1870. Ela é conhecida, na América espanhola, como Guerra da Tríplice Aliança.  
BORIS, F. "História do Brasil". São Paulo: Edusp, 1995. p. 208.  

A declaração de guerra do Paraguai ao Brasil deu início ao mais longo conflito em território americano. 

Pode-se afirmar que a Guerra do Paraguai:  

a) resultou do acirramento da competição na região do Prata, especialmente pelo controle da 

produção de charque.  

b) foi incentivada pelo apoio da Inglaterra ao Paraguai, na tentativa de fortalecimento do controle 

econômico sobre a região da Prata.  

c) teve como consequência a demonstração de poder político da Inglaterra, especialmente após a 

Questão Christie.  

d) levou à formação da Tríplice Aliança, unindo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai de 

Francisco Solano López.  

e) ocasionou uma nova composição de forças, envolvendo Brasil, Argentina e Bolívia, após o 

aprisionamento do navio brasileiro "Marquês de Olinda", pelo Uruguai. 

 

 

5. Quintino Bocaiúva, pouco antes da proclamação da República, disse: "Sem a força armada ao nosso 

lado, qualquer agitação de rua seria não só um ato de loucura... mas principalmente uma derrota de rua 

antecipada." A propósito da participação dos militares na Proclamação da República, pode-se afirmar 

que: 

a) o Republicanismo era um movimento uniforme, articulado em torno de proposições como a de 

uma aliança sólida e permanente com os militares. 

b) Silva Jardim e Benjamim Constant eram partidários de uma revolução popular, apoiada pelos 

militares, visando universalizar a cidadania. 

c) a pluralidade de propostas políticas e sociais existente se traduzia em divergências variadas, como 

o papel dos militares na eclosão do movimento. 

d) revela o desinteresse de todas as lideranças do exército com relação à questão da cidadania, da 

adesão popular e da participação democrática. 

e) o Republicanismo brasileiro foi inspirado pelos EUA, onde os militares desempenharam um papel 

preponderante na criação do Regime Republicano. 
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6. Sobre a participação dos militares na Proclamação da República é correto a que:  

a) o Partido Republicano foi influenciado pelos imigrantes anarquistas a desenvolver a consciência 

política no seio do exército.  

b) a proibição de debates políticos e militares pela imprensa, a influência das idéias de Augusto 

Comte e o descaso do Imperador para com o exército favoreceram a derrubada do Império.  

c) o descaso de membros do Partido Republicano, como Sena Madureira e Cunha Matos, em relação 

ao exército, expresso através da imprensa, levou os "casacas" a proclamar a República.  

d) o Gabinete do Visconde de Ouro Preto formalizou uma aliança pró-republicana com os militares 

positivistas no Baile da Ilha Fiscal.  

e) a aliança dos militares com a lgreja acirrou as divergências entre militares e republicanos, 

culminando na Questão Militar. 

 

7. O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. 

"Um dia começou a guerra do Paraguai e durou cinco anos, João repicava e dobrava, dobrava e repicava 

pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. 

Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república. João 

repicou por ela, repicara pelo Império, se o Império retornasse." 
 MACHADO, Assis de. Crônica sobre a morte do escravo João, 1897. 

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João: 

a) por ser escravo tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à Abolição 

b) não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravo. 

c) tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. 

d) tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque era costume fazê-lo. 

e) tocou os sinos pelo retorno do Império, comemorando a volta da Princesa Isabel. 

 

8. "A Princesa Imperial Regente, em nome de sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber 

a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e Ela sancionou a lei seguinte: 

Art. 1o . - É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil." 

COLEÇÃO DE LEIS - DAS LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL - IMPRENSA NACIONAL 

 Com relação à lei anterior, é correto afirmar que: 

a) atendeu aos interesses dos fazendeiros de café do Vale do Paraíba e senhores de engenho do 

Nordeste. 

b) a Lei Áurea solapou o poder econômico e político de setores da elite agrária que se vinculavam ao 

Império. 

c) o mercado de trabalho absorveu esta mão-de-obra nas indústrias em expansão, carentes de 

trabalhadores. 

d) se desvinculou das Leis do Ventre Livre e do Sexagenário, atrelando-se aos interesses da oligarquia 

monocultora. 
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e) aproximou da Monarquia importantes líderes como Benjamin Constant, José Bonifácio e Aristides 

da Silveira Lobo. 

9. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República NÃO se inclui:  

a) a insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea.  

b) a ascensão do exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida política do 

país.  

c) a perda de prestígio do governo imperial junto ao clero, após a questão religiosa.  

d) a oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do oeste paulista, defensores de maior 

autonomia administrativa. 

e) o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da 

proclamação da República. 

 

 

10. A questão religiosa iniciada em 1872, considerada um dos fatores da proclamação da República, opôs 

os bispos de Olinda e do Pará à monarquia de Pedro II. Confrontando à determinação do Estado 

brasileiro, o bispo Dom Vital manteve-se intransigente, afirmando que o governo imperial, em lugar de 

"conformar-se com o juízo do Vigário de Jesus Cristo, como cumpria ao governo de um país católico, 

pretende que, rejeitando este juízo irrefragável, eu reconheça o dele, nesta questão religiosa, e o 

considere acima do juízo infalível do Romano Pontífice..."  
Citado por Brasil Gerson, "O regalismo brasileiro". RJ: Cátedra, 1978, p. 196. 

Esta posição do bispo de Olinda, D. Vital Maria de Oliveira, exprime  

a) a concepção de que o poder temporal emana de Deus e de que deve ser absoluto.  

b) o dogma da infalibilidade do papa e o esforço de romanização do clero brasileiro.  

c) a proibição papal de participação dos católicos nas questões políticas e sociais.  

d) a noção de que o poder da Igreja é político e de que o papa deve ser obedecido.  

e) o dogma segundo o qual a salvação depende dos decretos infalíveis do papa.  
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Gabarito 

 

1. D 

As correntes de explicações sobre a Guerra do Paraguai divergente quanto alguns aspectos do conflito 

como, por exemplo, as motivações da participação inglesa 

 

2. B 

Este pretígio ampliou a pressão das forças armadas ao então imperador, D. Pedro II. 

 

3. C 

O conflito  foi deflagrado peloa às terras brasileiras, além do aprisionamento do navio Marquês de Olinda 

junto ao presidente da província do Mato Grosso. 

 

4. D 

A tríplice aliança derrou o Paraguai, que mergulhou em uma grave crise econômica. 

 

5. C 

Apesar da diversidades de ideais republicanos, os militates, como sabemos, tiveram protagonismo no 

processo de proclamação da indepedência. 

 

6. B 

Estes fatos, somado ao pretígio adquirido na Guerra do Paraguai, permitiram que os militates fossem 

protagonistas nas Proclamação. 

 

7. D  

Segundo o enunciado, embora ocorressem mudanças políticas ou sociais, João, o sineiro, 

desempenhava sempre a mesma tarefa de tocar o sino. Machado de Assis quis mostrar que a função 

daquele sujeito não iria se modificar ou acompanhar as transformações da época. 

 

8. B 

Essa elite agrária servia de sustentação política para o Império. 

 

9. E 

Houve baixíssima participação popular no movimento de Proclamação da República.  

 

10. B 

Estes fatos ilustram a crise política entre a igreja e o governo imperial. 
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Machado de Assis: vida e obra 

 

Resumo 

 

Joaquim Maria Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura brasileira. De origem 

humilde e mestiça, o carioca, gago e epilético, nascido no Morro do Livramento, atuou como jornalista, 

cronista, crítico, dramaturgo e poeta, superando os preconceitos através de seu inegável talento autodidata. 

O primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras é o principal nome do Realismo brasileiro, mas sua 

obra deixou um legado para diferentes estilos e gêneros literários. 

No início de sua carreira, apostou em textos mais tradicionais, mas logo foi desenvolvendo um estilo 

muito particular de produção literária com fortes influências de Alemeida Garrett, romancista português. Sua 

extensa produção inspirou grandes nomes – como Olavo Bilac e Lima Barreto – e ainda inspira escritores 

contemporâneos. 

Em 1855, publica o poema “Ela” e ingressa num mundo do qual nunca mais sairia: o das letras. Dono 

de um estilo original e reticente que transborda humor pessimista, ironia e profunda observação psicológica 

de suas personagens, Machado presenteou nossa literatura com obras singulares.  Como não se intrigar com 

o “defunto autor “ contando suas memórias póstumas? Como não se envolver com as questões 

psicoexistenciais e tendenciosas sobre um suposto triângulo amoroso? Machado é atemporal pela forma 

com a qual ele trata as questões em seus romances.  Dentre as questões sem resposta que perpassam a 

existência da humanidade, uma delas foi trazida pelo autor: Capitu traiu Bentinho ou não? 

Leia um trecho do Capítulo I de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado pela primeira vez em 

1881: 

 

Óbito do Autor 

 

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 

primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 

duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria 

assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; 

diferença radical entre este livro e o Pentateuco. 

Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha 

bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos , era solteiro, possuía cerca de 

trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve 

cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante 

e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa idéia no discurso que 

proferiu à beira de minha cova: —"Vós , que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a 
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natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a 

humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe 

funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime 

louvor ao nosso ilustre finado. 

 

Sugestões de leitura: 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (Romance) 

Dom Casmurro (Romance) 

A Carteira (Conto) 

A Cartomante (Conto) 

Pai contra mãe (Conto) 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-machado-de-assis-vida-e-obra/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=machado-de-assis
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Exercícios 

 

1. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operáriomestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de 

Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 

cedo é́ criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na 

escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis.  

 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 

a) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. 

b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 

c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como 

tema seus principais feitos. 

d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 

e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 

 

 

Texto para as questões 2 e 3 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 

lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 

considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor 

defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; o segundo é que o escrito ficaria assim 

mais galante e mais novo.” 

Memórias póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis. 

 

2. Essa é a abertura do famoso romance de Machado de Assis. Dentro desse contexto, já dá para se ver 

o tipo de narrativa que será explorada. Assinale a alternativa correta a esse respeito. 

a) A narrativa decorre de forma cronologicamente correta, de acordo com a passagem do tempo: 

infância, juventude, maturidade e velhice. 

b) A linearidade das ações apresenta cenas de suspense, dado o comportamento inusitado dos 

personagens. 

c) Não há como prever o final da narrativa, já que seu enredo é, propositadamente, complicado. 

d) A ação terá, como cenário, os diversos centros cosmopolitas do mundo. 

e) O autor usa o recurso do flashback devido a sua intenção de iniciar o romance pelo “fim”. 
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3. Em relação à questão anterior, infere-se que a linguagem dispõe de um recurso enriquecedor: a 

disposição das palavras no espaço frasal. Sendo assim, que tipo de leitura pode-se fazer dessas duas 

expressões: “autor defunto” e “defunto autor”? 

a) A colocação da palavra defunto após a palavra autor leva-nos a pensar que o segundo elemento 

está em fase final de carreira. 

b) Defunto autor remete à ideia de que a pessoa irá escrever suas memórias dentro de um cemitério. 

c) Ambas as expressões transmitem a mesma ideia, com iguais valores semânticos. 

d) A expressão defunto autor aparece de forma metaforizada, original, privilegiando uma nova forma 

de narração autobiográfica. 

e) Ambas as construções não têm expressão na obra biográfica de Machado de Assis. 

 

 

4. Mas, como digo, a mais engenhosa de todas as nossas experiências, foi a de Diogo Meireles. Lavrava 

então na cidade uma singular doença, que consistia em fazer inchar os narizes, tanto e tanto, que 

tomavam metade e mais da cara do paciente, e não só a punham horrenda, senão que era molesto 

carregar tamanho peso. Conquanto os físicos da terra propusessem extrair os narizes inchados, para 

alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consentia em prestar-se ao curativo, preferindo o 

excesso à lacuna, e tendo por mais aborrecível que nenhuma outra coisa a ausência daquele órgão. 

Diogo Meireles, que desde algum tempo praticava a medicina, segundo ficou dito atrás, estudou a 

moléstia e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes, antes era vantajoso por lhes 

levar o mal, sem trazer fealdade, pois tanto valia um nariz disforme e pesado como nenhum; não 

alcançou, todavia, persuadir os infelizes ao sacrifício. Então, ocorreu-lhe uma graciosa invenção. Assim 

foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo, comunicou-lhes que tinha um 

segredo para eliminar o órgão; e esse segredo era nada menos que substituir o nariz achacado por um 

nariz são, mas de pura natureza metafísica, isto é, inacessível aos sentidos humanos, e contudo tão 

verdadeiro ou ainda mais do que o cortado; cura esta praticada por ele em várias partes, e muito aceita 

aos físicos de Malabar. O assombro da assembleia foi imenso, e não menor a incredulidade de alguns, 

não digo de todos, sendo que a maioria não sabia em que acreditar, pois se lhe repugnava a metafísica 

do nariz, cedia, entretanto, à energia das palavras de Diogo Meireles, ao tom alto e convencido com que 

ele expôs e definiu o seu remédio.  
ASSIS, Machado de. O Segredo do Bonzo. Papéis Avulsos. Disponível em: . Acesso em: 14 set. 2016. Adaptado.  

O fragmento do conto “O Segredo do Bonzo”, de Machado de Assis, revela  

a) uma censura aos médicos que, por não conhecerem o verdadeiro diagnóstico de uma patologia, 

inventam soluções terapêuticas absurdas e arriscadas.  

b) a vaidade humana diante da possibilidade, ainda que abstrata, de receber um nariz mais bonito do 

que o congênito, ora disforme pela enfermidade.  

c) a ausência de posicionamento crítico do povo e também de autoridades sociais diante de 

discursos envolventes, mas sem qualquer comprovação científica.  

d) os interesses escusos de alguns profissionais da saúde que, mesmo sabendo que não há 

necessidade de intervenção cirúrgica, põem seus pacientes em risco.  

e) o desdém manifesto por uma sociedade que está mais preocupada com a aparência do que com 

a essência a ponto de se convencer da eficácia do remédio proposto por Diogo Meireles. 
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5. O romance Memórias póstumas de Brás Cubas é considerado um divisor de águas tanto na obra de 

Machado de Assis quanto na literatura brasileira do século XIX. Indique a alternativa em que todas as 

características mencionadas podem ser adequadamente atribuídas ao romance em questão.  

a) Rejeição dos valores românticos, narrativa linear e fluente de um defunto autor, visão pessimista 

em relação aos problemas sociais.  

b) Distanciamento do determinismo científico, cultivo do humor e digressões sobre banalidades, 

visão reformadora das mazelas sociais.  

c) Abandono das idealizações românticas, uso de técnicas pouco usuais de narrativa, sugestão 

implícita de contradições sociais.  

d) Crítica do realismo literário, narração iniciada com a morte do narrador-personagem, tematização 

de conflitos sociais. 

 

 

6. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, faz significativo uso da 

linguagem figurada, o que dá ao texto uma fina dimensão estética. Assim, indique a alternativa em que 

o fragmento não está corretamente classificado de acordo com a figura que nele ocorre. 

a) Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não; é uma errata pensante, isso sim. 

– metáfora. 

b) E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias. – onomatopeia.  

c) Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, 

como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. – 

eufemismo. 

d) Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. 

– Antítese. 
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7. Capítulo LIV — A pêndula  
Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir; estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. 

Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito 

mal; esse tique-taque soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante 

menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a 

contá-las assim:  

— Outra de menos...  

— Outra de menos...  

— Outra de menos...  

— Outra de menos...  

O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, 

e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam; 

as mesmas instituições morrem; o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se 

do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. 

Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias 

tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, à semelhança de devotas que se abalroam para 

ver o anjo-cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados.  
ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992 (fragmento).  

 

O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, 

casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas 

românticos, porque 

a) o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros.  

b) como “defunto autor”, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo.  

c) na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas.  

d) o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás 

Cubas.  

e) o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

Literatura 
 

 

8. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter 

ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de 

meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza, e cuido que tinham razão; mas a 

avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos: melhor 

é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de 

bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, 

donde eles desciam a escorrer sangue; mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, 

ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um 

pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole 

original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha 

sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali 

a alguns meses; prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, e irmão de 

várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação 

da avareza; verdade é que o benefício não caíra no chão: a irmandade (de que ele fora juiz) mandara-

lhe tirar o retrato a óleo.  
ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992 

Obra que inaugura o Realismo na literatura brasileira, Memórias póstumas de Brás Cubas condensa 

uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano: a ironia. Descrevendo a moral de seu 

cunhado, Cotrim, o narrador-personagem Brás Cubas refina a  percepção irônica ao 

a) acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna.  

b) atribuir a “efeito de relações sociais” a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os 

escravos. 

c) considerar os “sentimentos pios” demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. 

d) menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. 

e) insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo 

 

 

9. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 

primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 

nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou 

propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda 

é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não 

a pôs no introito, mas no cabo: a diferença radical entre este livro e o Pentateuco." 
Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 

No fragmento, o autor afirma que: 

a) vai começar suas memórias pela narração de seu nascimento. 

b) vai adotar uma sequência narrativa invulgar. 

c) que o levaram a escrever suas memórias foram duas considerações sobre a vida e a morte. 

d) vai começar suas memórias pela narração de sua morte. 

e) vai adotar a mesma sequência narrativa utilizada por Moisés. 
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10. CAPÍTULO II 
O EMPLASTO 
Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio 
que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas 
cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixeime estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, 
estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X: decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era 
nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro anti-hipocondríaco, destinado 
a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção 
do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as 
vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos 
efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo: o que me influiu 
principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas 
caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para que negá- lo? Eu tinha a paixão 
do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me argúam esse defeito; fio, porém, 
que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as 
medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro lado, 
sede de nomeada. Digamos: — amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao 
que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego; eu volto ao emplasto. 

ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 
Em relação ao discurso do narrador, no capítulo II, predomina: 

a) a ironia. 

b) a melancolia. 

c) o pessimismo. 

d) o tradicionalismo. 

e) o naturalismo.  
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Gabarito 

 

1. E  

Por se tratar da narração de aspectos pessoais de uma personalidade pública (um texto biográfico), 

entende-se que a alternativa E responde corretamente a questão.  

 

2. E  

Por se tratar de uma história contada por um defunto-autor, o recurso de flashback explora as lembranças 

do narrador, que já falecido narra sua vida.  

 

3. D  

Aqui, explora-se a forma metaforizada de “defunto-autor” para que se perceba uma nova maneira de se 

contar ou escrever uma biografia.  

 

4. C  

No fragmento de texto, há a passagem “ físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo”, logo a maior parte 

das pessoas ouviu o discurso inflamado, porém não o questionavam nem exigiam a prova científica, 

mostrando, assim, ausência de posicionamento crítico.  

 

5. C  

O romance de Machado de Assis é uma ruptura com as idealizações românticas e apresenta 

características particulares do autor que inovou a forma narrativa e questionou constantemente os 

valores sociais humanos. 

 

6. C  

Em “como uma frouxa lamparina no meio das trevas” ocorre uma comparação indicada pelo termo 

“como”. O Eufemismo é uma figura de linguagem em que há intenção de amenizar a mensagem dita.  

 

7. D 

As batidas do relógio desconstroem uma possível idealização romântica, pois evidenciam a preocupação 

de Brás Cubas com o tempo e a sua materialização. 

 

8. B 

O narrador-personagem Brás Cubas refina a percepção irônica quando fala da maneira como Cotrim 

tratava os escravos, que eram mantidos no calabouço, justamente para mostrar que ele não “possuía um 

caráter ferozmente honrado”. 

 

9. D 

O narrador se autointutula um “defunto-autor” exatamente porque começa a narrar sua história depois de 

sua morte. 

 

10. A 

Esse capítulo não se distingue do tom do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, apresentando um forte 

grau de ironia. Em “O emplasto”, o autor ironiza a obsessão da personagem em tornar-se alguém 

memorável, digno de memórias, que busca criar um medicamento com a intenção de obter lucro e glória, 

ao invés de querer de fato ajudar no avanço da saúde. 
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Realismo/Naturalismo de Portugal: Eça de Queirós 

 

Resumo 

 

O Realismo é uma escola literária que se constrói em oposição ao Romantismo. Em Portugal, ele se 

inaugura a partir da Questão Coimbrã, uma disputa entre românticos e realistas que se torna o marco inicial 

dessa escola literária. 

Em carta escrita em 27 de setembro de 1865, Antônio Feliciano de Castilho, escritor romântico, faz uma 

defesa do romantismo e um ataque à geração realista, a qual acusava de falta de bom gosto e bom senso. 

Segundo ele, o estilo realista destruía a beleza literária e devia ser condenado. Isso causou uma reação nos 

Universidade de Coimbra, Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro, que tomam partido e defendem 

sua escola literária.  

Antero de Quental, em 02 de novembro de 1865, escreve uma resposta a Castilho, intitulada Bom Senso 

e Bom Gosto na qual, em tom irônico e sarcástico, faz uma defesa do realismo. 

 

Trecho de Bom Senso e Bom Gosto 

 

Acabo de ler um escripto de v. ex.ª onde, a proposito de faltas de bom-senso e de bom-gosto, se falla 

com aspera censura da chamada eschola litteraria de Coimbra, e entre dois nomes illustres se cita o meu, quasi 

desconhecido e sobre tudo desambicioso. 

Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobre maneira diminuta: em 

quanto que, por outro lado, a minha despreoccupação de fama litteraria, os meus habitos de espirito e o meu 

modo de vida, me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indifferente, que é como que se a nada 

a reduzissemos. 

Estas circumstancias pareceriam sufficiente para me imporem um silencio, ou modesto ou desdenhoso. 

Não o são, todavia. Eu tenho para fallar dois fortes motivos. Um é a liberdade absoluta que a minha posição 

independentissima de homem sem pretenções litterarias me dá para julgar desassombradamente, com justiça, 

com frieza, com boa-fé. 

Como não pretendo logar algum, mesmo infimo, na brilhante phalange das reputações contemporaneas, 

é por isso que, estando de fóra, posso como ninguém avaliar a figura, a destreza e o garbo ainda dos mais 

luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também fallar livremente. E não é esta uma pequena superioridade 

neste tempo de conveniencias, de precauções, de reticências — ou, digamos a cousa pelo seu nome, de 

hypocrisia e falsidade. Livre das vaidades, das ambições, das misérias d'uma posição, que não retendo, posso 

fallar nas miserias, nas ambições, nas vaidades d'esse mundo tão extranho para mim, atravessando por meio 

d'ellas e sahindo puro, limpo e innocente. 
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Essa disputa entre realistas e românticos continua por certo período até que, por fim, o Romantismo sai 

vencido e inaugura-se o Realismo em Portugal. Antero de Quintal e Teófilo Braga, que participam da Questão 

Coimbrã, são nomes que se destacam. Entretanto, o maior autor do Realismo Português não participou 

diretamente da polêmica: Eça de Queirós. Seu romance O Crime do Padre Amaro é um grande marco para o 

realismo em Portugal. Seus romances são permeados de ironia, com situações cotidianas por meio das quais 

o autor tece suas críticas sociais. Há também obras em que Eça faz uma análise psicológica mais profunda de 

suas personagens, como em O Primo Basílio. 

Disponível em: https://pt.wikisource.org/wiki/Carta_ao_excellentissimo_senhor_Antonio_Feliciano_de_Castilho 

 

Texto de apoio 

 

Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance... Isto levou logo a 

falar-se do Assommoir, de Zola e do realismo: e o Alencar imediatamente, limpando os bigodes dos pingos de 

sopa, suplicou que se não discutisse, à hora asseada do jantar, essa literatura latrinária. Ali todos eram homens 

d'asseio, de sala, hein? Então, que se não mencionasse o excremento! 

Pobre Alencar! O naturalismo; esses livros poderosos e vivazes, tirados a milhares de edições; essas 

rudes análises, apoderando-se da Igreja, da Realeza, da Burocracia, da Finança, de todas as coisas santas, 

dissecando-as brutalmente e mostrando-lhes a lesão, como a cadáveres num anfiteatro; esses estilos novos, 

tão precisos e tão dú cteis, apanhando em flagrante a linha, a cor, a palpitação mesma da vida; tudo isso (que 

ele, na sua confusão mental, chamava a Ideia nova) caindo assim de chofre e escangalhando a catedral 

romântica, sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrara missa, tinha desnorteado o pobre Alencar e tornara-

se o desgosto literário da sua velhice. (...) 

Desde então reduziu a expressão do seu rancor ao mínimo, a essa frase curta, lançada com nojo: 

- Rapazes, não se mencione o excremento! 

Mas n'essa noite teve o regozijo de encontrar aliados. Craft não admitia também o naturalismo, a 

realidade feia das cousas e da sociedade estatelada nua num livro. A arte era uma idealização! Bem: então que 

mostrasse os tipos superiores duma humanidade aperfeiçoada, as formas mais belas do viver e do sentir... Ega, 

horrorizado, apertava as mãos na cabeça - quando do outro lado Carlos declarou que o mais intolerável no 

realismo eram os seus grandes ares científicos, a sua pretenciosa estética deduzida duma filosofia alheia, e a 

invocação de Claude Bernard, do experimentalismo, do positivismo, de Stuart Mill e de Darwin, a propósito duma 

lavadeira que dorme com um carpinteiro! 

Assim atacado, entre dois fogos, Ega trovejou: justamente o fraco do realismo estava em ser ainda pouco 

cientifico, inventar enredos, criar dramas, abandonar-se à fantasia literária! A forma pura da arte naturalista 

devia ser a monografia, o estudo seco dum tipo, dum vício, duma paixão, tal qual como se se tratasse dum caso 

patológico, sem pitoresco e sem estilo!... 

- Isso é absurdo, dizia Carlos, os caracteres só se podem manifestar pela ação... - E a obra de arte, 

acrescentou Craft, vive apenas pela forma... 
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Alencar interrompeu-os, exclamando que não eram necessárias tantas filosofias. - Vocês estão gastando 

cera com ruins defuntos, filhos. O realismo critica-se deste modo: mão no nariz! Eu quando vejo um desses 

livros, enfrasco-me logo emágua de colônia. Não discutamos o excremento. 

QUEIRÓS, Eça de. Os maias. Porto Alegre: L&PM, 2001. 

 

 

Mas na sua paixão havia as vezes grandes impaciências. Quando tinha estado, durante três horas da noite, 

recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, - ficava tão 

carregado de desejos que necessitava conter-se "para não fazer um disparate ali mesmo na sala, ao pé da mãe". 

Mas depois, em casa, só  ́torcia os braços de desespero: queria-a ali de repente, oferecendo-se ao seu desejo; 

fazia então combinações - escrever-lhe-ia, arranjariam uma casinha discreta para se amarem, planeariam um 

passeio a alguma quinta! Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos (...). E diante daquelas 

dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas duma cidadela, voltavam as antigas lamentações: 

não ser livre! não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la à mãe, possuí-la sem pecado, comodamente! 

Por que o tinham feito padre? Fora "a velha pega" da marquesa de Alegros! Ele não abdicava voluntariamente a 

virilidade do seu peito! Tinham-no impelido para o sacerdó cio como um boi para o curral! 

Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe, contra o Celibato e a Igreja: 

por que proibia ela aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural, que até tem 

os animais? Quem imagina que desde que um velho bispo diz - serás casto - a um homem novo e forte, o seu 

sangue vai subitamente esfriar-se? e que uma palavra latina - accedo - dita a tremer pelo seminarista assustado, 

será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? E quem inventou isto? Um concílio de 

bispos decrépitos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, mirrados como pergaminhos, 

inúteis como eunucos! Que sabiam eles da Natureza e das suas  ￼tentcções? Que viessem ali duas, três horas 

para o pé da Ameliazinha, e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a revoltar-se-lhe o desejo! Tudo se 

ilude e se evita, menos o amor! E se ele é fatal, por que impediram então que o padre o sinta, o realize com 

pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá ́procurar pelas vielas obscenas! - Porque a carne é fraca! 

QUEIRÓS, Eça de. O crime do Padre Amaro. Disponível em: 

https://pt.wikisource.org/wiki/O_Crime_do_Padre_Amaro/IX. Acesso em 19 de janeiro de 2016. 

 

Ia encontrar Basílio no Paraiso pela primeira vez. E estava muito nervosa: não pudera dominar, desde 

pela manhã , um medo indefinido que lhe fizera por um véu muito espesso, e bater o coração ao encontrar 

Sebastiao. Mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, múltipla, impelia-a, com um estremecimentozinho 

de prczer. − Ic, enfim, ter elc própric cquelc cventurc que lerc tcntcs vezes nos romcnces cmorosos! Erc umc 

forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcioncis! Hcvic tudo − c ccsinhc misteriosc, o segredo 

ilegítimo, todas as palpitações do perigo! Porque o aparato impressionava-a mais que o sentimento; e a casa 

em si interessava-a, atraía-a mais que Basílio! Como seria? (...) Desejaria antes que fosse no campo, numa 

quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas; passeariam então, com as mãos enlaçadas, num silêncio 
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poético; e depois o som da água que cai nas bacias de pedra daria um ritmo languido aos sonhos amorosos... 

Mcs erc num terceiro cndcr − quem scbe como seric dentro? (...) 

E ao descer o Chiado, sentia uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente para o seu 

cmcnte, e mesmo olhcvc com certo desdém os que pcsscvcm, no movimento dc vidc trivicl − enqucnto elc ic 

para uma hora tão romanesca da vida amorosa! (...) Imaginava Basílio esperando-a estendido num divã  de seda; 

e quase receava que a sua simplicidade burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante finas ou 

carícias bastante exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão ricas, tão educadas no amor! 

Desejava chegar num cupê̂ seu, com rendas de centos de mil-réis, e ditos tão espirituosos como um livro... 

A carruagem parou ao pé duma casa amarelada, com uma portinha pequena. 

Logo à entrada um cheiro mole e salobre enojou-a. A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, 

apertada entre paredes onde a cal caia, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com 

um gradeadozinho de arame, parda do pó  ́acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. 

E por trás duma portinha, ao lado, sentia-se o ranger dum berço, o chorar doloroso duma criança. 

(...) 

Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos juntos de 

chitas diferentes; e os lençóis grossos, dum branco encardido e mal lavado, estavam impudicamente 

entreabertos... 

Eça de Queirós. Obras de Eça de Queiroz. Porto: Lello & Irmão, s/d. 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa correta. 
 
Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 

e cquele serzinho louro e meigo veio dcr à suc ccsc um enccnto sério. (…) Estcvcm ccscdos hcvic três 

anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais inteligente, mais alegre... E 

recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a alma dilatada, 

sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 
Eça de Queirós, O primo Basílio 

 

a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no 

século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do 

platonismo. 

b) A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de 

caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. 

c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, 

correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. 

d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de 

instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa união. 

e) A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais.  

 
 

2. Jorge envolvia-a em delicadezas de amante, ajoelhava-se aos seus pés, era muito dengueiro. E sempre 

de bom humor, com muita graça; mas nas coisas da sua profissão ou do seu brio, tinha severidades 

exageradas, e punha então nas palavras, nos modos uma solenidade carrancuda. Uma amiga dela 

romanesca, que via em tudo dramas, tinha-lhe dito: é homem para te dar uma punhalada. Ela, que não 

conhecia ainda o temperamento plácido de Jorge, acreditou, e isso mesmo criou uma exaltação no seu 

amor por ele. 
Eça de Queirós. O primo Basílio. 

 
No fragmento, Luísa reconhece certas características de Jorge que se confirmam no curso do romance, 
EXCETO UMA, que é: 

a) A extrema violência. 

b) A delicadeza no trato. 

c) O bom humor. 

d) O rigor profissional. 

e) O temperamento tranquilo. 
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3. A construção das personagens em Eça de Queirós e em Machado de Assis apresenta particularidades 
que distinguem os dois escritores. Partindo da leitura crítica dos dois textos que se seguem, analise as 
proposições seguintes e responda V para Verdadeiro e F para Falso.  

 
TEXTO I  
Tinha dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier que estivera 
folheando devagar, estirado na velha Voltaire marroquim escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse: _ Tu 
não te vais vestir, Luísa? _ Logo. Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão da manhã 
de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco 
desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça 
pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo 
encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis 
miudinhos davam cintilações escarlates. [...]  

Eça de Queirós – O primo Basílio 

 
TEXTO II 

Capitu 

− Que é que você tem? 

− Eu? Nada.  

− Nada, não; você tem alguma coisa.  

Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia 

sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte 

e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, 

com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e 

grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios 

rudes, eram curadas com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água 

do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque rasos e velhos, a que ela 

mesma dera alguns pontos.  

Machado de Assis – Dom Casmurro 

(    ) Os dois autores, do século XIX, revelam concepções díspares ao construir suas personagens, pois, 

enquanto Machado de Assis cria tipos femininos frágeis e sem vida, Eça de Queirós dá-lhes alma.  

(    ) Os dois textos explicitam as diferenças sociais existentes entre as duas personagens. A primeira, 

Luísa, é descrita como uma autêntica burguesa, enquanto a segunda, Capitu, como uma 

adolescente pobre, cujo único objetivo é alcançar a ascensão social, ainda que para isso precise agir 

de modo a contrariar a moral vigente.  

(    ) O discurso dos narradores revela emoções resultantes das experiências por eles próprios vivenciadas, 

o que torna ambas as narrativas comprometidas, de tal modo, que o adultério não se confirma, 

contribuindo para que as histórias não se concluam com a comprovação do triângulo amoroso, pois 

ambas terminam em aberto.  

(    ) Ccpitu é umc personcgem ccercc dc qucl, “emborc não posscmos ter c imcgem nítidc dc suc 

fisionomia, temos uma intuição profundc de seu modo de ser”. Por suc vez, Luísc, de ccordo com 

Mcchcdo de Assis, “resvclc no lodo, sem vontcde, sem repulsc, sem consciêncic”.  

(    ) O Primo Basílio e Dom Casmurro possuem personagens femininas, que, apesar de se integrarem 

plenamente à classe burguesa, nutrem um profundo respeito à instituição familiar e se caracterizam 

por serem simplesmente criadas para vivenciarem circunstâncias e acontecimentos, sem que 

tenham o menor poder de decisão sobre os mesmos. 

 



 
 

 

 

7 

Literatura 
 

Leia o texto abaixo e resposta as questões 4 e 5 :  

 

 – A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou a dizer não é para lisonjear 

a vossas senhorias: mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal 

há de manter com dignidade o seu lugar na Europa! Porque a fé, meus senhores, é a base da ordem!  

 – Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida – disseram com força os dois sacerdotes.  

 – Se não, vejam vossas senhorias isto! Que paz, que animação, que prosperidade!  

 E com um grande gesto mostrava-lhes o Largo do Loreto, que àquela hora, num fim de tarde serena, 

concentrava a vida da cidade. Tipóias vazias rodavam devagar; pares de senhoras passavam, com os 

movimentos derreados, a palidez clorótica duma degeneração de raça, nalguma magra pileca, ia trotando algum 

moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho; pelos bancos de praça gente 

estirava-se num torpor de vadiagem; um carro de bois, aos solavancos sobre suas altas rodas, era como o 

símbolo de agriculturas atrasadas de séculos.  

Eça de Queirós, O crime do Padre Amaro  

Obs.: derreados – cansados, desanimados  

clorótica – desbotada  

pileca – cavalo sem valor 

 

 

4. Assinale a afirmativa correta.  

a) A descrição minuciosa do Largo do Loreto, feita pelo conde, é argumento para comprovar sua tese 

sobre a prosperidade de Portugal.  

b) O conde, os sacerdotes e o narrador, apesar de pertencerem a classes sociais distintas, adotam o 

mesmo ponto de vista com relação ao progresso da cidade.  

c) Ao descrever o Largo do Loreto, o narrador evita apresentar juízos de valor, adotando, assim, 

perspectiva imparcial.  

d) A descrição do Largo do Loreto feita pelo narrador é, no contexto, estratégia para ridicularizar as 

ideias do conde e dos sacerdotes.  

e) O conde e os sacerdotes valorizam as virtudes da nação; o narrador, por sua vez, descreve apenas 

o comportamento indolente da classe operária. 
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5. Assinale a alternativa correta.  

a) Palavras como devagar, derreados, degeneração e vadiagem (último parágrafo) confirmam as 

opiniões do conde.  

b) A dignidade de Portugal, segundo o conde, estaria garantida pela ação dos religiosos, que 

assegurariam a ordem social.  

c) A inveja dos estrangeiros seria motivada pelo fato de Portugal representar a vanguarda da 

prosperidade industrial europeia.  

d) A forma vossas senhorias, usada pelo conde, explicita a informalidade de tratamento dispensado 

aos sacerdotes.  

e) Em disseram com força os dois sacerdotes, com força disfarça a contrariedade dos sacerdotes com 

relação às palavras do conde. 

 
 

6. Assinale a afirmativa correta sobre Eça de Queirós. 

a) Fiel aos pressupostos da escola romantista, adotou postura doutrinária ao dissertar sobre a 

degeneração do clero, resultante do acelerado progresso industrial das cidades portuguesas.  

b) Lançou um olhar crítico sobre a sociedade de seu tempo, procurando analisar e registrar, através do 

romance realista, as contradições de um mundo em transformação.  

c) Em pleno apogeu do capitalismo, defendeu a tese de que os princípios religiosos eram a única forma 

de salvaguardar a sociedade de valores excessivamente materialistas.  

d) Nacionalista convicto, acreditava que a literatura romântica era instrumento legítimo e eficaz para 

enaltecer e preservar os valores da tradição portuguesa.  

e) Serviu-se da ficção para tecer comentários irônicos às classes baixas, responsáveis, segundo ele, 

pelo marasmo em que se encontrava Portugal no século XIX. 

 
 

Considere o excerto abaixo, no qual o narrador de A cidade e as serras, de Eça de Queirós, contempla 
a cidade de Paris, para responder as questões 7 e 8. 
(...) E por aquela doce tarde de maio eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu-coco, que sabia a fava.  

Com o charuto aceso contemplei o Boulevard, àquela hora em toda a pressa e estridor da sua grossa 

sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, com 

toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa pressa inquieta. Aquele movimento 

indescontinuado e rude depressa entonteceu este espírito, por cinco quietos anos afeito à quietação das serras 

imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar nalguma forma imóvel, ônibus que parara, fiacre que estacara 

num brusco escorregar da pileca; mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da tipoia, ou 

um cacho de figuras escuras trepava sofregamente para o ônibus – e, rápido, recomeçava o rolar retumbante.  

 
 

7. No trecho “com todc umc escurc humcnidcde formigcndo entre pctcs e rodcs”, pode-se reconhecer a 
marca de qual escola literária? Justifique sucintamente sua resposta. 
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8. Tendo em vistc que contemplcr significc “fixcr o olhcr em (clguém, clgo ou si mesmo), com 
enccntcmento, com cdmircção” (Dicionário Houciss) ou “olhcr, observcr, ctentc ou embevecidcmente” 
(Dicionário Aurélio), qual é a experiência vivida pelo narrador, no excerto, e que sentido ela tem no 
contexto da época em que se passa a história narrada no romance? 

 
 

9.  
Uma campanha alegre, IX 

Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este singular estado:  

Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o Poder, perdem o Poder, 

reconquistam o Poder, trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos, como uma pela* que quatro 

crianças, aos quatro cantos de uma sala, atiram umas às outras, pelo ar, num rumor de risos.  

Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder, esses homens são, segundo a opinião, 

e os dizeres de todos os outros que lá não estão — os corruptos, os esbanjadores da Fazenda, a ruína do 

País!  Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua própria opinião e os seus jornais — 

os verdadeiros liberais, os salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os interesses do País.  

Mas, coisa notável! — os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem para continuar a ser 

os esbanjadores da Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo possível! E os que não estão no 

Poder movem-se, conspiram, cansam-se, para deixar de ser o mais depressa que puderem — os 

verdadeiros liberais, e os interesses do País!  

Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os verdadeiros liberais, entram 

triunfantemente na designação herdada de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em tanto que os 

que caíram do Poder se resignam, cheios de fel e de tédio — a vir a ser os verdadeiros liberais e os 

interesses do País.  

Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos, não há 

nenhum deles que não tenha sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...  

Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a demissão, pelas acusações 

mais graves e pelas votações mais hostis...  

Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de dirigir as coisas públicas — pela Imprensa, 

pela palavra dos oradores, pelas incriminações da opinião, pela afirmativa constitucional do poder 

moderador...  

E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que continuarão dirigindo o País, neste 

caminho em que ele vai, feliz, abundante, rico, forte, coroado de rosas, e num chouto** tão triunfante!  

(*) Pela: bola.  

(**) Chouto: trote miúdo.  

Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, [s.d.]. 

 
Considerando que o último parágrafo do fragmento representa uma ironia do cronista, analise qual é seu 

significado contextual. 
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10. O melro veio com efeito às três horas. Luísa estava na sala, ao piano.  
— Está ali o sujeito do costume – foi dizer Juliana.  

Luísa voltou-se corada, escandalizada da expressão:  

— Ah! meu primo Basílio? Mande entrar.  

E chamando-a:  

— Ouça, se vier o Sr. Sebastião, ou alguém, que entre.  

Era o primo! O sujeito, as suas visitas perderam de repente para ela todo o interesse picante. A sua malícia 

cheia, enfunada até aí, caiu, engelhou-se como uma vela a que falta o vento. Ora, adeus! Era o primo!  

Subiu à cozinha, devagar, — lograda.  

— Temos grande novidade, Sr.ª Joana! O tal peralta é primo. Diz que é o primo Basílio. E com um risinho:  

— É o Basílio! Ora o Basílio! Sai-nos primo à última hora! O diabo tem graça!  

— Então que havia de o homem ser se não parente? – observou Joana.  

Juliana não respondeu. Quis saber se estava o ferro pronto, que tinha uma carga de roupa para passar! 

E sentou-se à janela, esperando. O céu baixo e pardo pesava, carregado de eletricidade; às vezes uma 

aragem súbita e fina punha nas folhagens dos quintais um arrepio trêmulo.  

— É o primo! – refletia ela. – E só vem então quando o marido se vai. Boa! E fica-se toda no ar quando ele 

sai; e é roupa-branca e mais roupa-branca, e roupão novo, e tipoia para o passeio, e suspiros e olheiras! 

Boa bêbeda! Tudo fica na família!  

Os olhos luziam-lhe. Já se não sentic tão logrcdc. Hcvic cli muito “pcrc ver e pcrc escutcr”. E o ferro 

estava pronto?  

Mas a campainha, embaixo, tocou.  

Eça de Queirós. O primo Basílio, 1993. 

Nas reflexões de Juliana, está sugerido o que acaba por ser o tema gerador desse romance de Eça de 
Queirós, a saber:  

a) o amor impossível, em nome do qual Luísa abandona o marido. 

b) a vingança, em que Luísa vítima seu amante Basílio.  

c) o triângulo amoroso, em que Basílio ocupa o lugar de amante.  

d) o casamento por interesse, mediante a compra do amor de Basílio.  

e) o casamento por conveniência, no qual Luísa foi lograda. 
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Gabarito 

 

1. D 

O realismo apresenta um olhar crítico sobre as relações, principalmente sobre o casamento que, muitas 

vezes, é fragilizado por meio dos interesses de ascensão financeira. Na obra de Eça de Queiros, a 

personagem Luísa vivia em um casamento ocioso, o que a faz procurar novos desejos, quando se tornará 

uma mulher adúltera. 

 

2. A 

Exemplo do comportamento sereno de Jorge é que, mesmo tomando conhecimento da traição de Luísa, 

ele não exerce contra ela nenhum ato de violência. 

 

3. F – F – F – V – F 

Falsa. Eça de Queirós cria tipos femininos frágeis, enquanto Machado de Assis dá-lhes alma.  

Falsa. Não fica claro no romance que o único objetivo de Capitu é alcançar a ascensão social, ainda que 

para isso precise agir de modo a contrariar a moral vigente.  

Falsa. Ainda que o discurso do narrador em Dom Casmurro seja comprometido, o do narrador em O Primo 

Basílio não. No romance de Eça de Queirós, o adultério é confirmado.  

Verdadeira. Capitu é, estruturalmente, uma personagem mais complexa que Luísa.  

Falsa. As personagens femininas em foco são inquietas e não se conformam aos padrões socialmente 

impostos às mulheres. 

 

4. D 

Feita pelo narrador onisciente, a descrição do Largo do Loreto ridiculariza as ideias do conde e dos 

sacerdotes, já que contrapõe ao ufanismo do conde (“Que pcz, que cnimcção, que prosperidcde!”) umc 

pciscgem indolente, cenário em que desfilc umc populcção deccdente, senhorcs “com movimentos 

derrecdos”, moços “com c fcce cindc esverdecdc dc noitcdc de vinho”. 

 

5. B 

A opinião do conde a respeito do papel fundamental da Igreja e do clero como esteio da ordem e da 

prosperidade do país é bastante clara no primeiro parágrafo. 

 

6. B 

A alternativa B é a única que apresenta um resumo adequado da literatura de Eça de Queirós. As demais 

alternativas contêm informações falsas.  

 

7. No trecho “com todc umc escurc humcnidcde formigcndo entre pctcs e rodcs” percebe-se nitidamente a 

influência da estética naturalista, marcada pelo zoomorfismo utilizado ao descrever a humanidade que 

“formigcvc” com sucs “pctcs”. 

 

8. A experiência narrada de forma distanciada por Zé Fernandes é a da observação atenta com uma 

perplexidade diante da vida agitada na Paris durante a Belle Époque, contraponto de sua vida tranquila no 

campo.  

 

9. A partir da ironia, é possível perceber a ideia de que o país vai mal em todos os sentidos, A afirmação de 

que o pcís vci num “trote miúdo” (chouto) deve ser lidc como umc críticc co estcdo de estcgncção ou co 

tímido desenvolvimento resultante da má administração dos grupos que se revezam no poder. A ironia está 
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na ccrccterizcção desse pcsso como “triunfcnte” e do ccminho como “feliz, cbundcnte, rico, forte, corocdo 

de roscs”. 

 

10. C 

O último discurso direto do trecho expõe as reflexões de Juliana sobre os fatos que observa e analisa: o 

contato de Luísa com Basílio, justamente quando Jorge não está presente, faz com que esta tenha um novo 

comportamento, passando a usar roupa nova, a passear, suspirar e exibir olheiras. Essas considerações 

sugerem o tema motivador de O Primo Basílio: o adultério de Luísa. 
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Logarítmos: definição, condição de existência e consequências da 

definição 

 

Resumo 

 

Logarítmos 

Definimos como logaritmo de um número positivo a na base b o valor do expoente da potência de base b  que 

tem como resultado o número a. Ou seja: 

logb a = X ↔ bx = a 

 

Chamamos a de logaritmando, sendo a > 0, e b de base, sendo b > 0 e b ≠ 1 

Ex: log2 8 = 3, pois 23 = 8. 

 

 

Condição de existência: 

Para que log𝑏 𝑎 esteja definido duas condições devem ser atendidas: 

{
𝐵𝑎𝑠𝑒: 𝑏 > 0 𝑒 𝑏 ≠ 1 

𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑎 > 0
 

Essas condições são fundamentais na resolução de equações e inequações logarítmicas, bem como para 

determinar o domínio das funções logarítmicas. 

 

Consequências da definição: 

 

a) logb 1 = 0. 

logb 1 = x     →     bx  = 1       →     x = 0 

 

b) logb b = 1. 

logb b = x     →     bx = b1     →     x = 1 

 

c) blog
b

a = a 

Fazendo bLog
b

a = bx, temos que logb a = x e, da definição desse logaritmo, temos que bx = a. Portanto:  

bLog
b

a = x = a 

 

 

Sistemas de logaritmos: 

1) Sistema decimal (base 10):  

Por convenção, ela pode ser omitida. 

Ex: log 100 = log10 100 = 2, pois 10² = 100. 
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2) Sistema neperiano (base e): 

O número e, chamado de número de euler, pertence ao conjunto dos números irracionais e vale, 

aproximadamente, 2,7. 

e ≅ 2,71828... 

O logaritmo neperiano, também chamado de logaritmo natural, é o logaritmo de base e e é representado 

por ln: 

ln x = loge x 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-logaritmos-definicao-condicao-de-existencia-e-consequencias-da-definicao/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Supondo que exista, o logaritmo de a na base b é  

a) o número ao qual se eleva a para se obter b. 

b) o número ao qual se eleva b para se obter a.  

c) a potência de base b e expoente a.  

d) a potência de base a e expoente b.  

e) a potência de base 10 e expoente a. 

 
 

2. O valor CORRETO da expressão 

3

2

0,001 1
log 8

10000 2
E

−

 
= + +  

 
é: 

a) 10000.  

b) 11,0000001.  

c) 11  10–7 .  

d) 11.  

e) –1 

 

 

3. O número log2 7 está entre  

a) 0 e 1.  

b) 1 e 2.  

c) 2 e 3.  

d) 3 e 4.  

e) 4 e 5. 
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4. A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como Mw), introduzida em 1979 

por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos 

terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a 

escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como 

a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. Mw e  M se relacionam pela fórmula: 

10 0

2
10,7 log ( )

3
wM M= − +  

Onde M0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, 

através dos sismogramas), cuja unidade é o dina·cm. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de 

janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade 

científica internacional. Teve magnitude Mw = 7,3 

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o 

momento sísmico Mw do terremoto de Kobe (em dina.cm)? 

a) 10-5,10. 

b) 10-0,73. 

c) 1012,00. 

d) 1021,65. 

e) 1027,00. 

 

 

5. A acidez de frutas cítricas é determinada pela concentração de íons hidrogênio. Uma amostra de polpa 

de laranja apresenta pH = 2,3. Considerando log2 = 0,3, a concentração de íons hidrogênio nessa 

amostra, em mol.L −1 , equivale a:  

Obs: pH = - log[H+] 

a) 0,001  

b) 0,003  

c) 0,005  

d) 0,007 

 

 

6. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no 

visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do 

visor é multiplicado por cinco. Considere que uma pessoa digitou as teclas BAB, nesta ordem, e obteve 

no visor o número 10. 

Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número: 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 
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7. Calcule o valor de S: 
𝑆 =  log4(log3 9) + log2(log81 3) +  log0,8 (log16 32) 

 

a) -5/2 

b) 5/2 

c) 3/2 

d) -3/2 

 

 

8. Calcule o valor de  71+ log7 4: 

a) 11 

b) 28 

c) 35 

d) 42 

 

 

9. Em uma calculadora científica de 12 dígitos, quando se aperta a tecla LOG, aparece no visor o logaritmo 

decimal do número que estava no visor. Se a operação não for possível, aparece no visor a palavra 

ERRO. Depois de digitar 42 bilhões, o número de vezes que se deve apertar a tecla LOG para que no 

visor apareça ERRO pela primeira vez é: 

a) duas  

b) três  

c) quatro  

d) cinco  

e) oito 

 

 

10. Considerando-se 
log3 log2100 1000K = + , onde os logaritmos são decimais, é correto afirmar-se que K 

é 

a) Múltiplo de 10. 

b) Negativo. 

c) Maior que 100. 

d) Ímpar. 

e) Irracional.  
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Gabarito 

 

1. B 

Dados dois números reais a e b positivos e b diferente de 1. 

Denotamos o logaritmo de a na base b por 

 

em que b é a base do logaritmo e a é o logaritmando. 

Esse logaritmo é o expoente ao qual devemos elevar a base  para se obter como resultado: 

 

É o número ao qual se eleva b para se obter a. 

 

2. B 

 

3. C 

 

 

4. E 

Basta substituir na fórmula as informações dadas no enunciado: 

MW = 7,3. 

Substituindo na equação das escalas, vamos obter, 7,3 = -10,7 + 2/3 log(M0). Operando: 

7,3 + 10,7 = 2/3 log(M0) 

18 = 2/3 log(M0) 

9= 1/3 log(M0) 

27 = log(M0) 

Agora, podemos aplicar a definição de logarítmo: 

1027 = M0 
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5. C 

A concentração de íons hidrogênio dessa fruta pode ser denotada como [H+].  

Portanto: 

 

 

Como log10 2 = 0,3, tem-se 100,3 = 2. Logo 

 

 

6. A 

 

 

7. A 

𝑺 =  𝐥𝐨𝐠𝟒 𝟐 + 𝐥𝐨𝐠𝟐

𝟏

𝟒
+  𝐥𝐨𝐠𝟒

𝟓

𝟓

𝟒
 

𝑆 =  
1

2
+ (−2) + (−1) 

𝑆 =  
1

2
 – 3 

S = − 
5

2
 

 

8. B 

71. 7log7 4 = 7 . 4 = 28 

 

9. D 

O número 42 bilhões pode ser escrito como 42x109. Apertando a tecla LOG uma vez será feita a operação: 

( )9log 42 10 log42 9.log10 log42 9.(1) log42 9 = + = + = +  

 

Como Log(100) = 2, temos que Log(42) < 2. Logo, Log(42) + 9 < 11.  
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Como Log(10) = 1, apertando a tecla pela 2ª vez, temos Log(11) = 1 < N < 2. É possível apertar a tecla 

pela 3ª vez.  

Como Log(1) = 0, o Log(N) mostrará resultado será N’ tal que 0 < N’ < 1. O Logaritmo de número entre 0 

e 1 é negativo.  

 

Logo, apertando a tecla pela 4ª vez aparecerá um número negativo. Na 5ª vez aparecerá ERRO. 

 

10. D 
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Logarítmos: propriedades dos logarítmos 

 

Resumo 

 

Temos algumas propriedades que serão fundamentais na resolução de problemas que envolvem logaritmos. 

Dá só uma olhada! 

 

Propriedades: 

I. logb (p.q) = logb p +  logb q 

II. logb (
p

q
) = logb p − logb q 

Ex: Considerando log 2 = 0,3 e log 3 = 0,48, determine: 

a) log 6 

b) log 5 

 

Resolução: 

a) log 6 = log (2 × 3) = log 2 + log 3 = 0,3 + 0,48 = 0,78 

b) log 5 = log (10 ÷ 2) = log 10 – log 2 = 1 – 0,3 = 0,7 

 

III.    logb aα  = α.logb a  

IV.    logb
β a = 

1


 . logb a 

 

Ex: log27 81 = log33 3
4 = 

4

3
 log33 = 

4

3
 

 

 V.   Mudança de base: 
log

log
log

c
b

c

a
a

b
=   

 

Cuidado! O número C é o número que você quiser.  

VI.   
1

log
log

b

a

a
b

=  

VII.    log a

b b a=  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-logaritmos-propriedades-dos-logaritmos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de 

transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o 

número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. 

Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de 

transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa 

fabricava um processador contendo 100 000 transistores distribuídos em 0,25 cm² de área. Desde 

então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador 

dobra a cada dois anos (Lei de Moore). 
Disponível em: www.pocket-lint.com. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado). 

Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores?  

a) 1999 

b) 2002 

c) 2022 

d) 2026 

e) 2146 

 

 

2. Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, 

provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto, de magnitude 7,0 na 

mesma escala, sacudiu Sichuan (sudoeste da China), deixando centenas de mortos e milhares de 

feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por 

0

(2 / 3) log( )
E

M
E

=  

sendo E a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e E0, uma constante real positiva. Considere que E1, 

e E2, representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, 

respectivamente.  

Qual é a relação entre E1, e E2? 

a) E1 = E2 + 2 

b) E1 = 10². E2 

c) E1 = 10³. E2 

d) E1 = 109/7
. E2 

e) E1 = 9/7. E2 
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3. Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o 

nível de toxidez T0, correspondente a dez vezes o nível inicial. Leia as informações a seguir. 

– A vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada dez dias. 

– O nível de toxidez T(x), após x dias do acidente, pode ser calculado por meio da seguinte equação: 

T(x) = T0(0,5)0,1x 

Considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água, necessário para que a 

toxidez retorne ao nível inicial. 

Sendo log 2 = 0,3, o valor de D é igual a: 

a) 30 

b) 32 

c) 34 

d) 36 

 

 

4. Para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizam filtros de luz em seus instrumentos de observação. 

Admita um filtro que deixe passar 
4

5
 da intensidade da luz que nele incide. Para reduzir essa 

intensidade a menos de 10% da original, foi necessário utilizar n filtros. 

Considerando log 2 = 0,301, o menor valor de n é igual a: 

a) 9 

b) 10 

c) 11 

d) 12 
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5. Quando ocorre um terremoto, o sismógrafo registra o tremor de terra em um gráfico como o 

apresentado a seguir. 

 

A altura máxima A, que aparece no desenho é chamada de amplitude da onda sísmica e é medida em 

milímetros. A magnitude do terremoto a uma distância de 200 km do local onde ele ocorreu é um 

número calculado por  

m = log10A + 2,5. 

 

Notícia No dia 13 de agosto de 2011 foi registrado na costa sudeste do México, um terremoto com 

epicentro a cerca de 200 km de Salinas Cruz, onde o sismógrafo mostrou ondas de amplitude máxima 

de 160mm.     (Serviço Sismológico Nacional, Brasília). 

 

Usando log2= 0,3, a magnitude desse terremoto foi de: 

a) 4,6 

b) 5,0 

c) 5,4 

d) 5,7 

e) 6,1 

 

6. Pedro estudava para uma prova de Matemática, quando se deparou com a seguinte questão: 

‘’Se log 10c a =  e log 2c b = , então quanto vale logb a
?’’ 

Ele a resolveu da seguinte forma: 

 

Em sua resposta, Pedro  

a) acertou completamente a questão.  

b) errou a questão entre os passos 0 e 1.  

c) errou a questão entre os passos 1 e 2.  

d) errou a questão entre os passos 2 e 3.  

e) errou a questão entre os passos 3 e 4. 
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7. Se n é um número inteiro maior do que 2, o valor de log log
n n n n

n n n
  
   
   

é 

a) 3 

b) -4 

c) 4 

d) -3 

 

 

8. Use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão 

2 3 7

1 1 1

2log 2016 5log 2016 10log 2016
S = + +

. O valor de S é 
 

a) 

1

2  

b) 

1

3  

c) 

1

5  

d) 

1

7  

e) 

1

10  

 

 

9. Sendo log 2 = m e log 3 = n, aplicando as propriedades de logaritmo, escreve-se log 3,6 em função de 

m e n como 

a) 2mn  

b) 
² ²

10

m n
 

c) 
10

m n+
 

d) 2( ) 1m n+ −  
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10. Sendo log 2 = a e log 3 = b, o valor de 9log 160  é igual a 

a) 
4

2

a b+
 

b) 
4 1

2

a

b

+
 

c) 
2 3

2

a b+
 

d) 
4 2b

a

+
 

e) 
1

3

a

b

+
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Gabarito 

 

1. C 

 

 

2. C 

 

 

3. C 

Considerando Ti o nível inicial de toxidez, conclui-se que T0 = 10Ti. Substituindo os valores na equação, 

temos: 

( ) ( ) ( ) ( )

0
0

0,1 0,1 0,1 0,10
0 0 0 0,5

10.
10

1 1
( ) . 0,5 . 0,5 . 0,5 0,5 0,1 log

10 10 10
( )

1
log

log1 log10 0 1 1 10 100100,1 0,1 33,3
1 log1 log 2 10 0 0,3 10 0,3 10 3 3

log
2

i i

x x x x

i

i

T
T T T

T
T x T T T T x

T x T

x x x
x x x


=  =


=  =  =  =  = 


=




− −
 =  =  =  =  =  = 

− −

 

O valor mínimo será 34, pois 33 dias não serão suficientes para retornar ao nível inicial. 
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4. C 

Como cada filtro deixa passar 4/5 da intensidade da luz que nele incide, usando n filtros, passará (4/5)n da 

luz incidente. 

O objetivo é reduzir essa intensidade a menos de 10% da original. Logo: 

 
Portanto, o menor valor de n é 11. 

 

5. D 

Como A = 160 mm, substituímos ele na equação dada:  

M = log10A +2,5  

M = log(10 x 160) + 2,5 

m = log10 + log 160 +2,5 

 

Fatorando o 160, temos 160 = 2 x 2 x 2 x 2 x 10. Assim: 

 

M = log10 + log(24 x 10) + 2,5 

M = log10 + log24 +log10 + 2,5 

M = log10 + 4log2 + log10 + 2,5 

M = 1 + 4(0,3) + 1 + 2,5 

M = 1 + 1,2 + 1 + 2,5 

M = 5,7 

 

Logo, a magnitude do local foi 5,7. 

 

6. D 

Ele errou entre os passos 2 e 3, pois ele não soube utilizar a propriedade de mudança de base de 

logaritmos. A propriedade nos diz que 
log

log
log

c
b

c

a
a

b
= , só que a questão nos diz que 

log
log log

log

c
c c

c

a
a b

b
= − . 
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7. B 

 

 

8. E 

 
 

9. D 

 

 

10. B 
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Introdução à geometria espacial: geometria de posição, relação de 

Euler 

 

Resumo 

 

Na geometria espacial, trabalhamos em três dimensões.  

 

Postulados de determinação 

Determinação da reta:  

Dois pontos distintos determinam uma reta. 

 

Determinação do plano: 

• Três pontos não colineares determinam um plano. 

• Uma reta e um ponto fora dela determinam um plano. 

• Duas retas concorrentes determinam um plano. 

• Duas retas paralelas determinam um plano. 

 

 

Posições relativas 

Entre retas: 

 



Distintas (s, t)
Paralelas 

Coplanares Coincidentes
Retas

Concorrentes (r, s)

Não-coplanares Reversas (r, t)
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Entre reta e plano 

 

Reta paralela ao plano: t 

Reta contida no plano: r 

Reta secante ao plano: s 

 

Teorema: Se uma reta possui dois pontos distintos que pertencem a um plano, então ela está contida nesse 

plano. 

 

Entre planos: 

 

Planos paralelos distintos: μ e β 

Planos secantes: δ e μ ou δ e β 

 

 

Relação de Euler 

Em um poliedro, como dito antes, podemos distinguir faces, arestas e os vértices. Observe abaixo: 
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Ou seja: 

• faces são as superfícies planas poligonais que limitam o poliedro. 

• arestas são as interseções entre as faces do poliedro. 

• vértices são os pontos de encontro das arestas. 

 

Leonhard Euler foi um matemático suíço que desenvolveu uma expressão matemática que descreve a relação 

entre o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Eis a fórmula: 

 

2V F A+ = +  

Devemos ter cuidado ao usar essa fórmula, pois ela funciona para qualquer poliedro convexo e para alguns 

poliedros côncavos. 
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Exercícios 

 

1. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, 

seguindo um trajeto especial.  

 

Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar toda 

a diagonal da face ADGC e, finalmente, completou seu passeio percorrendo a aresta reversa a CG. A 

formiga chegou ao vértice  

a) A     

b) B     

c) C     

d) D     

e) E  

 

 

2. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumeeira está “bem no meio” da parede. 

 

Das retas assinaladas podemos afirmar que: 

a) t e u são reversas 

b) s e u são reversas 

c) t e u são concorrentes 

d) s e r são concorrentes 

e) t e r são perpendiculares 
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3. As retas r e s foram obtidas prolongando-se duas arestas de um cubo, como está representado na figura 

a seguir.  

 

Sobre a situação dada, assinale a afirmação INCORRETA.  

a) r e s são retas paralelas.  

b) r e s são retas reversas.  

c) r e s são retas ortogonais.  

d) não existe plano contendo r e s 

e)  
 
 

4. Na cadeira representada na figura a seguir, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao 
chão.  

 

Sendo assim: 

a) Os planos EFN e FGJ são paralelos.  

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH.  

c) Os planos HIJ e EGN são paralelos.  

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG.  
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5. Considere uma reta s, contida em um plano α, e uma reta r perpendicular a s. Então, necessariamente:  

a) r é perpendicular a α.  

b) r e s são coplanares.  

c) r é paralela a α.  

d) r está contida em α.  

e) Todas as retas paralelas a r interceptam s.  

 

 

6. Considere o cubo da figura adiante. Das alternativas a seguir, aquela correspondente a pares de vértices 

que determinam três retas, duas a duas reversas, é:  

 
a) (A,D); (C,G); (E,H).  

b) (A,E); (H,G); (B,F).  

c) (A,H); (C,F); (F,H).  

d) (A,E); (B,C); (D,H).  

e) (A,D); (C,G); (E,F).  
 
 

7. Duas retas são reversas quando:  

a) não existe plano que contém ambas  

b) existe um único plano que as contém  

c) não se interceptam  

d) não são paralelas  

e) são paralelas, mas pertencem a planos distintos 

 
 

8. Seja A um ponto pertencente à reta r, contida no plano α. É verdade que: 

a) existe uma única reta que é perpendicular à reta r no ponto A.  

b) existe uma única reta, não contida no plano α, que é paralela à reta r.  

c) existem infinitos planos distintos entre si, paralelos ao plano α, que contêm a reta r.  

d) existem infinitos planos distintos entre si, perpendiculares ao plano α e que contêm a reta r.  

e) existem infinitas retas distintas entre si, contidas no plano α e que são paralelas à reta r. 
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9. Entre todas as retas suportes das arestas de um certo cubo, considere duas, r e s, reversas. Seja t a 

perpendicular comum a r e a s. Então:  

a) t é a reta suporte de uma das diagonais de uma das faces do cubo.  

b) t é a reta suporte de uma das diagonais do cubo.  

c) t é a reta suporte de uma das arestas do cubo.  

d) t é a reta que passa pelos pontos médios das arestas contidas em r e s.  

e) t é a reta perpendicular a duas faces do cubo, por seus pontos médios. 

 

 

10. Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares.  

 

Neste caso, o número de pares de arestas reversas num tetraedro, como o da figura, é  

a) 6. 

b) 3.  

c) 2.  

d) 1.  

e) 0. 
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Gabarito 

 

1. E 

Saiu de G  

Percorreu GC. Está agora em C 

Partiu de C e percorreu a diagonal CD. Está agora em D 

Partiu de D e percorreu DE (DE é reversa com CG) 

Chegou, portando no ponto E. 

 

2. A 

Retas reversas são aqueles que não estão contidas em um mesmo plano e não têm pontos em comum. 

Repare que as retas t e u são reversas. 

 

3. A  

Por mais que as retas r e s não se toquem, elas não são paralelas, pois não estão no mesmo plano. 

 

4. D 

Vamos avaliar cada uma das alternativas: 

a) os planos EFN e FGJ são paralelos. FALSA, porque eles possuem a reta que contém o segmento FN 

em comum, portanto, são secantes. 

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH. FALSA, dois planos possuem apenas uma 

reta em comum se são secantes, como neste caso, e a reta é a suporte de EF. 

c) os planos HIJ e EGN são paralelos. FALSA, porque eles têm o ponto G em comum, logo, têm uma reta 

em comum e por isso são secantes. 

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG. VERDADEIRA, como vimos na letra “b”. 

 

5. B 

Se as retas r e s são perpendiculares, elas são concorrentes e, portanto, são coplanares (estão num mesmo 

plano).  

Lembre-se: duas retas coplanares são, necessariamente: coincidentes ou paralelas ou concorrentes.  

Se forem reversas, não são coplanares. 

 

6. E 

Retas reversas são aqueles que necessariamente estão em planos diferentes. Sendo assim, arestas de uma 

mesma face não reversas, já que estão no mesmo plano, o plano da face em que se encontram.  

Por isso, o gabarito é letra e. 

 

7. A 

Segue a definição de retas reversas: Duas retas distintas são reversas se, e somente se não existe plano 

que as contenha. 
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8. E  

Essa questão assemelha-se a uma de classificar as assertivas em verdadeiras ou falsas, porém, neste caso, 

temos apenas uma alternativa verdadeira, logo, precisamos analisar uma a uma as opções. 

Primeiro Passo: Letra “a”: Existe uma única reta perpendicular à reta r no ponto A. FALSA, podemos traçar 

mais de uma reta, veja o contra exemplo na figura abaixo, na qual tanto s quanto t são perpendiculares à r 

no ponto A. 

 

Segundo Passo: Letra “b”: Existe uma única reta, não contida no plano α, que é paralela à reta r. FALSA, 

existem infinitas retas não contidas no plano α que são paralelas à r, veja o contra exemplo na figura abaixo 

na qual a, b, c e d são paralelas à r e não estão contidas em α. 

 

Terceiro Passo: Letra “c”: Existem infinitos planos distintos entre si, paralelos ao plano α que contém a reta 

r. FALSA, para que exista um plano que seja paralelo ao plano α e contenha a reta r, este plano terá que ser 

coincidente com o plano α. Portanto, não existe nenhum plano distinto de α paralelo a este que contenha r. 

Quarto Passo: Letra “d”: Existem infinitos planos distintos entre si, perpendiculares ao plano α e que contêm 

a reta r. FALSA, pela unicidade do perpendicularismo entre reta e plano, por um ponto qualquer pode-se 

conduzir um único plano perpendicular a um reta dada (r). 

Quinto Passo: Letra “e”: Existem infinitas retas distintas entre si, contidas no plano α e que são paralelas à 

reta r. VERDADEIRA, pelos primeiro e segundo postulados de Euclides, podemos deduzir que no plano, bem 

como fora dele, há infinitas retas. Veja a figura ilustrativa abaixo: 

 

 

9. C 

Dadas duas retas reversas, existe uma única reta que é perpendicular a ambas. Note que a aresta AB é 

perpendicular as arestas AE e BC ou AD e BF. Então t é a reta perpendicular comum às retas r e s.  

A reta t é a reta suporte de uma das arestas.  

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/alternativa-a.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/alternativa-b.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/alternativa-e.png
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10. B 

Repare que cada uma das arestas laterais é reversa à uma aresta da base. 

Assim, AB é reversa à CD, AC à BD e AD à BC. 
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Introdução à geometria espacial 

 

Resumo 

 

Na geometria espacial, trabalhamos em três dimensões.  

 

Postulados de determinação 

Determinação da reta:  

Dois pontos distintos determinam uma única reta. 

 

Determinação do plano: 

• Três pontos não colineares determinam um único plano. 

• Uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano. 

• Duas retas concorrentes determinam um único plano. 

• Duas retas paralelas distintas determinam um único plano. 

 

 

Posições relativas 

Entre retas: 

 



Distintas (s, t)
Paralelas 

Coplanares Coincidentes
Retas

Concorrentes (r, s)

Não-coplanares Reversas (r, t)
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Entre reta e plano 

 

Reta paralela ao plano: t 

Reta contida no plano: r 

Reta secante ao plano: s 

 

Teorema: Se uma reta possui dois pontos distintos que pertencem a um plano, então ela está contida nesse 

plano. 

 

Entre planos: 

 

Planos paralelos distintos: μ e β 

Planos secantes: δ e μ ou δ e β 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

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

 

1. Uma formiga resolveu andar de um vértice a outro do prisma reto de bases triangulares ABC e DEG, 

seguindo um trajeto especial.  

 

Ela partiu do vértice G, percorreu toda a aresta perpendicular à base ABC, para em seguida caminhar 

toda a diagonal da face ADGC e, finalmente, completou seu passeio percorrendo a aresta reversa a CG. 

A formiga chegou ao vértice  

a) A     

b) B     

c) C     

d) D     

e) E  

 

 

2. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumeeira está “bem no meio” da parede. 

 

Das retas assinaladas podemos afirmar que: 

a) t e u são reversas 

b) s e u são reversas 

c) t e u são concorrentes 

d) s e r são concorrentes 

e) t e r são perpendiculares 
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3. As retas r e s foram obtidas prolongando-se duas arestas de um cubo, como está representado na 

figura a seguir.  

 

Sobre a situação dada, assinale a afirmação INCORRETA.  

a) r e s são retas paralelas.  

b) r e s são retas reversas.  

c) r e s são retas ortogonais.  

d) não existe plano contendo r e s 

e)  
 
 

4. Na cadeira representada na figura a seguir, o encosto é perpendicular ao assento e este é paralelo ao 
chão.  

 

Sendo assim: 

a) Os planos EFN e FGJ são paralelos.  

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH.  

c) Os planos HIJ e EGN são paralelos.  

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG.  
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5. Considere uma reta s, contida em um plano α, e uma reta r perpendicular a s. Então, necessariamente:  

a) r é perpendicular a α.  

b) r e s são coplanares.  

c) r é paralela a α.  

d) r está contida em α.  

e) Todas as retas paralelas a r interceptam s.  

 

 

6. Considere o cubo da figura adiante. Das alternativas a seguir, aquela correspondente a pares de vértices 

que determinam três retas, duas a duas reversas, é:  

 
a) (A,D); (C,G); (E,H).  

b) (A,E); (H,G); (B,F).  

c) (A,H); (C,F); (F,H).  

d) (A,E); (B,C); (D,H).  

e) (A,D); (C,G); (E,F).  
 
 

7. Duas retas são reversas quando:  

a) não existe plano que contém ambas  

b) existe um único plano que as contém  

c) não se interceptam  

d) não são paralelas  

e) são paralelas, mas pertencem a planos distintos 

 
 

8. Seja A um ponto pertencente à reta r, contida no plano α. É verdade que: 

a) existe uma única reta que é perpendicular à reta r no ponto A.  

b) existe uma única reta, não contida no plano α, que é paralela à reta r.  

c) existem infinitos planos distintos entre si, paralelos ao plano α, que contêm a reta r.  

d) existem infinitos planos distintos entre si, perpendiculares ao plano α e que contêm a reta r.  

e) existem infinitas retas distintas entre si, contidas no plano α e que são paralelas à reta r. 
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9. Entre todas as retas suportes das arestas de um certo cubo, considere duas, r e s, reversas. Seja t a 

perpendicular comum a r e a s. Então:  

a) t é a reta suporte de uma das diagonais de uma das faces do cubo.  

b) t é a reta suporte de uma das diagonais do cubo.  

c) t é a reta suporte de uma das arestas do cubo.  

d) t é a reta que passa pelos pontos médios das arestas contidas em r e s.  

e) t é a reta perpendicular a duas faces do cubo, por seus pontos médios. 

 

 

10. Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares.  

 

Neste caso, o número de pares de arestas reversas num tetraedro, como o da figura, é  

a) 6. 

b) 3.  

c) 2.  

d) 1.  

e) 0. 
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Gabarito 

 

1. E 

Saiu de G  

Percorreu GC. Está agora em C 

Partiu de C e percorreu a diagonal CD. Está agora em D 

Partiu de D e percorreu DE (DE é reversa com CG) 

Chegou, portando no ponto E. 

 

2. A 

Retas reversas são aqueles que não estão contidas em um mesmo plano e não têm pontos em comum. 

Repare que as retas t e u são reversas. 

 

3. A  

Por mais que as retas r e s não se toquem, elas não são paralelas, pois não estão no mesmo plano. 

 

4. D 

Vamos avaliar cada uma das alternativas: 

a) os planos EFN e FGJ são paralelos. FALSA, porque eles possuem a reta que contém o segmento FN 

em comum, portanto, são secantes. 

b) HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH. FALSA, dois planos possuem apenas 

uma reta em comum se são secantes, como neste caso, e a reta é a suporte de EF. 

c) os planos HIJ e EGN são paralelos. FALSA, porque eles têm o ponto G em comum, logo, têm uma 

reta em comum e por isso são secantes. 

d) EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG. VERDADEIRA, como vimos na letra “b”. 

 

5. B 

Se as retas r e s são perpendiculares, elas são concorrentes e, portanto, são coplanares (estão num 

mesmo plano).  

Lembre-se: duas retas coplanares são, necessariamente: coincidentes ou paralelas ou concorrentes.  

Se forem reversas, não são coplanares. 

 

6. E 

Retas reversas são aqueles que necessariamente estão em planos diferentes. Sendo assim, arestas de 

uma mesma face não reversas, já que estão no mesmo plano, o plano da face em que se encontram.  

Por isso, o gabarito é letra e. 

 

7. A 

Segue a definição de retas reversas: Duas retas distintas são reversas se, e somente se não existe plano 

que as contenha. 
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8. E  

Essa questão assemelha-se a uma de classificar as assertivas em verdadeiras ou falsas, porém, neste 

caso, temos apenas uma alternativa verdadeira, logo, precisamos analisar uma a uma as opções. 

Primeiro Passo: Letra “a”: Existe uma única reta perpendicular à reta r no ponto A. FALSA, podemos traçar 

mais de uma reta, veja o contra exemplo na figura abaixo, na qual tanto s quanto t são perpendiculares à 

r no ponto A. 

 

Segundo Passo: Letra “b”: Existe uma única reta, não contida no plano α, que é paralela à reta r. FALSA, 

existem infinitas retas não contidas no plano α que são paralelas à r, veja o contra exemplo na figura 

abaixo na qual a, b, c e d são paralelas à r e não estão contidas em α. 

 

Terceiro Passo: Letra “c”: Existem infinitos planos distintos entre si, paralelos ao plano α que contém a 

reta r. FALSA, para que exista um plano que seja paralelo ao plano α e contenha a reta r, este plano terá 

que ser coincidente com o plano α. Portanto, não existe nenhum plano distinto de α paralelo a este que 

contenha r. 

Quarto Passo: Letra “d”: Existem infinitos planos distintos entre si, perpendiculares ao plano α e que 

contêm a reta r. FALSA, pela unicidade do perpendicularismo entre reta e plano, por um ponto qualquer 

pode-se conduzir um único plano perpendicular a um reta dada (r). 

Quinto Passo: Letra “e”: Existem infinitas retas distintas entre si, contidas no plano α e que são paralelas 

à reta r. VERDADEIRA, pelos primeiro e segundo postulados de Euclides, podemos deduzir que no plano, 

bem como fora dele, há infinitas retas. Veja a figura ilustrativa abaixo: 

 

 

9. C 

Dadas duas retas reversas, existe uma única reta que é perpendicular a ambas. Note que a aresta AB é 

perpendicular as arestas AE e BC ou AD e BF. Então t é a reta perpendicular comum às retas r e s.  

A reta t é a reta suporte de uma das arestas.  

 

10. B 

Repare que cada uma das arestas laterais é reversa à uma aresta da base. 

Assim, AB é reversa à CD, AC à BD e AD à BC. 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/alternativa-a.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/alternativa-b.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/05/alternativa-e.png
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Poliedros 

 

Resumo 

 

Poliedros são sólidos geométricos formados por vértices, arestas e faces, cujas superfícies são polígonos 

planos (triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc.). A palavra poliedro vem do grego antigo, em que poli 

significa  ‘’vários’’ e ‘’edros’’ significa ‘’faces’’. Veja alguns exemplos de poliedros: 

 

 

 

 

Relação de Euler 

Em um poliedro, como dito antes, podemos distinguir faces, arestas e os vértices. Observe abaixo: 

 

 

 

Ou seja: 

• faces são as superfícies planas poligonais que limitam o poliedro. 

• arestas são as interseções entre as faces do poliedro. 

• vértices são os pontos de encontro das arestas. 

 

Leonhard Euler foi um matemático suíço que desenvolveu uma expressão matemática que descreve a relação 

entre o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Eis a fórmula: 

 

2V F A+ = +  

 

Devemos ter cuidado ao usar essa fórmula, pois ela funciona para qualquer poliedro convexo e para alguns 

poliedros côncavos. Mas o que são poliedros convexos e côncavos? 
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Um poliedro é chamado convexo quando o plano que contém cada face deixa todas as outras em um mesmo 

semiespaço. 
 

Poliedro convexo:                                                              Poliedro côncavo: 

 

 

Cálculo para quantidade de arestas de um poliedro 

Seja um poliedro com 3f  faces triangulares, 4f faces quadrangulares, 5f  pentagonais etc. 

Podemos calcular a quantidade de arestas (A) desse poliedro usando a fórmula: 

 

3 4 5 62 3 4 5 6 ...A f f f f= + + + +  

 

Poliedros de Platão 

O filósofo Platão criou um teorema que nos diz que existem 5, e apenas 5, poliedros regulares. Esses 5 

poliedros são chamados poliedros de Platão. 

Para que possa ser um poliedro de Platão, é necessário que o poliedro obedeça às seguintes disposições: 

• todas as faces devem ter a mesma quantidade n de arestas;  

• todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade m de arestas; 

 

Estes são os poliedros de Platão:  

 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

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

 

1. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um 

cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro 

com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de 

granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de 

um cristal de é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo 

desse cristal é igual a  

a) 10.  

b) 12.  

c) 25.  

d) 42.  

e) 50. 

 

 

2. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato 

é o de uma pirâmide, conforme ilustra a Figura 1. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes de formatos 

iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides, nos vértices P, Q, 

R e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na Figura 2.  

 

 
 

Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica cujos 

números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a 

a) 9, 20 e 13. 

b) 9, 24 e 13. 

c) 7, 15 e 12. 

d) 10, 16 e 5. 

e) 11, 16 e 5. 
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3. Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de dodecaedros regulares. Se os 

dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um 

poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. 

 

Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. 

A soma V + F + A é igual a: 

a) 102 

b) 106 

c) 110 

d) 112 

e) 114 

 

 

4. Um icosaedro regular tem 20 faces e 12 vértices, a partir dos quais retiram-se 12 pirâmides 

congruentes. As medidas das arestas dessas pirâmides são iguais a 1/3 da aresta do icosaedro. O que 

resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas. Observe as figuras.  

 

 

Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro, no qual cada gomo é uma 

face. Ao costurar dois gomos para unir duas faces do poliedro, ele gasta 7 cm de linha. Depois de pronta 

a bola, o artesão gastou, no mínimo, um comprimento de linha igual a:  

a) 7,0 m  

b) 6,3 m  

c) 4,9 m  

d) 2,1 m  
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5. Indique quantas faces possuem, respectivamente, nessa ordem, os sólidos numerados como I, II, III e 

IV a seguir:  

 

a) 8, 6, 5, 6.  

b) 8, 6, 6, 5.  

c) 8, 5, 6, 6.  

d) 5, 8, 6, 6.  

e) 6, 18, 6, 5. 

 

 

6. Sobre as sentenças: 
I. Um octaedro regular tem 8 faces quadradas. 

II. Um dodecaedro regular tem 12 faces pentagonais. 

III. Um icosaedro regular tem 20 faces triangulares.  

 

É correto afirmar que a 

a) I é verdadeira. 

b) II é verdadeira.  

c) III é verdadeira.  

d) I e II são verdadeiras.  

e) II e III são verdadeiras. 

 

 

7. Um poliedro convexo apresenta faces quadrangulares e triangulares. Calcule o número de faces desse 

poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares e o número 

de faces quadrangulares é cinco. 

a) 8                                     

b) 9                            

c) 10                               

d) 11                           

e) 12 
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8. Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais e cinco quadrangulares. O número de vértices 

deste poliedro é: 

a) 4  

b) 6  

c) 8  

d) 9  

e) 10  

 

 

9. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono 

regular, todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada 

por apenas duas faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais 

minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão 

respeitam a relação de Euler V - A + F = 2, em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces 

do poliedro, respectivamente. 

Em um cristal, cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o 

número de vértices e o número de faces? 

a) 2V – 4F = 4 

b) 2V – 2F = 4 

c) 2V – F = 4 

d) 2V + F = 4 

e) 2V + 5V = 4 

 

 

10. Um poliedro convexo com 32 vértices possui apenas faces triangulares. O número de arestas deste 
poliedro é 

a) 100 

b) 120 

c) 90 

d) 80 
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Gabarito 

 

1. B  

Usamos a relação de Euler: 

V + F = A + 2 

20 + F = 30 + 2 

F = 12 

 

2. A  

Podemos ver que, para cada corte, teremos 3 vértices novos, 3 arestas novas e 1 nova face. 

Como são 4 cortes teremos 12 novos vértices, 12 novas arestas e 4 novas faces. 

Assim, teremos: 

12 + 8 arestas = 20  

1 + 12 vértices = 13 

5 + 4 faces = 9 

 

3. D  

Cada dodecaedro regular possui 30 arestas. Observe: 

2 × Adodecaedro = 5 × F5 (sendo F5 a quantidade e faces pentagonais) 

2 × Adodecaedro = 5 × 12 

Adodecaedro = 30 

Segundo a relação de Euler: 

Vdodecaedro + Fdodecaedro = Adodecaedro + 2 

Vdodecaedro + 12 = 30 + 2 

Logo, o dodecaedro possui 20 vértices. 
A justaposição de duas faces congruentes dos dois dodecaedros regulares impede a visualização de 5 

arestas e de 5 vértices (porque passam a coincidir) e de 2 faces (que ficam ocultas). No novo sólido, 

portanto, as quantidades V de vértices, F de faces e A de arestas são: 

V= 20 + 20 – 5 = 35 

F = 12 + 12 – 2 = 22 

A = 30 + 30 – 5 = 55 

A soma V + F + A é igual a 112. 

 

4. B  

De cada vértices partem 5 arestas, logo as pirâmides retiradas foram pentagonais e em números de 12. 

Com isto a bola passa a ter 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais formadas nas faces triangulares 

após as retiradas. Logo o número de arestas será: 
12(5) 20(6) 180

90
2 2

A
+

= = = . 

 As costuras são justamente as arestas. Como em cada uma se gasta 7cm, ao final das 90 arestas gastará 

(7cm).(90) = 630cm = 6,3m. 

 
5. A 

Nesta questão, temos que contar as faces olhando para o poliedro.  
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6. E 

I. é falsa, pois sabemos que um octaedro é formado por faces triangulares. 

II. é verdadeira. 

III. é verdadeira. 

 

7. B  

Considerando x o número de faces triangulares e aplicando a fórmula do número de arestas em função 

do número de faces, temos: 

número de faces quadrangulares: 5

número de faces triangulares: x

A = 4x

3 4(5)
4 4

2

Total de faces: 5 + 4 = 9

x
A x x







+
= =  =   

 

8. E 

Calculando o número de arestas, temos: 

2 4.5 2.5 30 15A A= + =  =  

Por fim, pela relação de Euler: 

V + F = 2 + A 

V + 7 = 15 + 2 

V = 10 

 

9. C 

 

 

10. C 
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Demonstrando no vestibular 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

Exercícios 

 

1. Fiu-fiu 
(...) Os celulares podem ser perigosos de várias maneiras, mesmo que não derretam o cérebro, como 

se andou espalhando há algum tempo. Imagino uma velhinha que ganhou um celular dos netos sem 

que estes se dessem ao trabalho de explicar seu funcionamento para a vovó. Não contaram, por 

exemplo, que o celular dado assobia quando recebe uma mensagem. É um assovio humano, um nítido 

fiu-fiu avisando que alguém ligou, e que pode soar a qualquer hora do dia ou da noite. E imagino a vovó, 

que mora sozinha, dormindo e, de repente, acordando com o assovio. Um fiu-fiu no meio da noite! A 

vovó, se não morrer imediatamente do coração, pode ficar apavorada. Quem está lá? Um ladrão ou um 

fantasma assoviador? E o assovio tem algo de galante. A vovó pode muito bem sair da cama, sem 

saber se está acordada ou sonhando, e caminhar na direção do fiu-fiu sedutor, como se tivessem vindo 

buscá-la. Alguém pensou nas vovós solitárias quando inventou o assovio? 

O fato é que não há mais refúgio. Nem castelos anti-smartphones com um fosso em volta. Eles agora 

podem atravessar o fosso. 
Jornal O Globo, 03/08/2014. Disponível em <https://oglobo.globo.com/opiniao/fiu-fiu-13464128>. Último acesso em 30 de 

setembro de 2017. 

 
O termo “fiu-fiu” aparece três vezes no primeiro parágrafo do texto. Que recurso estilístico ele 

representa e que funções sintáticas assume nas três ocorrências, respectivamente? 

a) Onomatopeia; núcleo do sujeito, parte de frase nominal, núcleo do complemento nominal. 

b) Prosopopeia; núcleo do aposto, núcleo do sujeito, núcleo do adjunto adnominal. 

c) Interjeição; núcleo do sujeito, parte de frase nominal, núcleo do adjunto adnominal. 

d) Metonímia; núcleo do aposto, núcleo do sujeito, núcleo do complemento nominal. 

e) Eufemismo; núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do adjunto adnominal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-demonstrando-no-vestibular-questoes-baseadas-na-cobranca-desses-topicos-dos-anos-anteriores-21-05/questao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=funcoes-sintaticas
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2. A PESCA 
o anil  
o anzol  
o azul 
 
o silencio  
o tempo  
o peixe 
 
a agulha  
vertical  
mergulha  
 
a água  
a linha  
a espuma  
 
o tempo  
o peixe  
o silencio 

 

 
a garganta  
a ancora  
o peixe  
 
a boca  
o arranco  
o rasgão 
 
aberta água  
aberta a chaga  
aberta o anzol 
 
aquilineo 
ágil-claro 
estabanado 
 
o peixe  
a areia  
o sol. 

 
SANT’ANNA, Affonso Romano de. In: Intervalo amoroso. Porto Alegre: L&PM, 1999, p. 48-49) 

 
Com base no texto, assinale a alternativa correta:  

a) O texto, elaborado somente com substantivos, detalha cada uma das etapas de uma pescaria.  

b) A palavra “agulha” (verso 7), no contexto do texto, procura retomar o termo “anzol”, que mergulha 

verticalmente na água.  

c) Apesar de estar estruturado em versos, o texto não pode ser considerado um poema, por se 

constituir apenas de palavras soltas.  

d) Em “aberta a água/ aberta a chaga” (versos 22 e 23, respectivamente), os termos destacados 

exercem funções sintáticas diferentes. 

e) Por não haver elementos coesivos no texto, ele se torna incoerente e não é possível estabelecer 

sentido entre cada uma de suas partes. 

 
 

3. A preposição “de” pode preceder diferentes tipos de funções sintáticas, por exemplo, objeto indireto, 

como na frase “Eu preciso de você”. O termo destacado também exerce a função de objeto indireto em:  

a) A construção de novas casas deve ser uma prioridade no governo atual. 

b) Necessitamos de novas casas para abrigar a população.  

c) A necessidade de novas casas não pode ser esquecida pelo governo. 

d) A banca de madeira quebrou completamente.  

e) A mesa de madeira está no outro cômodo.  
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4. Com base no trecho da música “Silêncio de um minuto”, de Noel Rosa, analise as quatro primeiras 

orações da estrofe a seguir e identifique o tipo de sujeito de cada uma delas.  

  
Não te vejo, nem te escuto,  
o meu samba está de luto,  
eu peço o silêncio de um minuto... 
Homenagem à história 
De um amor cheio de glória 
Que me pesa na memória.  

 

a) Oculto, oculto, simples e simples.  

b) Simples, simples, oculto e inexistente.  

c) Inexistente, inexistente, simples e simples.  

d) Indeterminado, indeterminado, simples e simples.  

e) Indeterminado, indeterminado, oculto e inexistente.  

 
 

5. Assinale a única opção em que não há aposto: 

a) Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chef.  

b) A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, 

brincadeira deliciosa (...) 

c) Lembrei-me, então, de lição que aprendi com a Mãe Stella, sábia poderosa do candomblé (...) 

d) Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha: cebolas, ora-pro-nóbis, 

picadinho de carne com tomate feijão e arroz, bacalhoada, suflês, sopas, churrascos.  

e) Meu amigo William, extraordinário professor-pesquisador da Unicamp, especializou-se (...) 

 
 

6.  

 

Na tirinha, Mafalda faz uso de um vocativo. Ela usa esse termo – que atua como uma forma de 

chamamento de um interlocutor real ou hipotético – como forma de deixar evidente o seu interlocutor.  

Tendo isso em vista, assinale a alternativa que contenha o vocativo utilizado por Mafalda.  

a) você 

b) se  

c) tão  

d) papai 

e) como  
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7. “De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social.” 
 

O trecho destacado exerce a função sintática de: 

a) objeto indireto.  

b) objeto direto.  

c) adjunto adnominal.  

d) sujeito  

e) adjunto adverbial.  

 
 

8.  

 
 

No período “As estimativas sugerem que o número de hiperconectados só deve aumentar”, a oração 

sublinhada 

a) tem papel sintático de objeto indireto e é introduzida por um pronome relativo. 

b) exerce a função de complemento nominal em relação à oração principal. 

c) exerce a função de objeto direto em relação à oração principal. 

d) tem papel sintático de objeto direto e é introduzida por um pronome relativo.  

e) tem valor gramatical de substantivo e papel sintático de sujeito.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Português 
 

9. Na frase: “Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7h.” A expressão 

destacada refere-se a: 

a) Adjunto adverbial de meio. 

b) Adjunto adverbial de tempo. 

c) Adjunto adverbial de lugar. 

d) Adjunto adverbial de modo. 

e) Adjunto adverbial de meio e de tempo 

 
 

10. Em “Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse, a ele, a mulher e aos filhos?”, o termo 
sublinhado refere-se ao substantivo “dinheiro” e exerce a função sintática de:  

a) sujeito.  

b) objeto direto.  

c) objeto indireto.  

d) adjunto adnominal.  

e) adjunto adverbial.  
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Gabarito 

 
1. A 

O termo “fiu-fiu” representa um som, no caso, o som do assobio. Dessa forma, deve ser classificado 

como onomatopeia. No primeiro caso, ele aparece como núcleo do sujeito, no segundo caso, faz parte 

da frase nominal e, por último, aparece como núcleo do complemento nominal de “direção”.  

 

2. B  
As justificativas que tornam as demais alternativas incorretas são: O texto apresenta também artigos, 

tais como “o”, e verbos, como “mergulha”; ele é considerado um poema e as palavras, apesar de 

aparentarem estar soltas, formam um sentido conjuntamente; os termos destacados apresentam a 

mesma função sintática; apesar de não apresentar elementos típicos de coesão, o texto adquire um 

significado, pois as palavras se relacionam.  

 

3. B 
Os termos destacados são, respectivamente: complemento nominal; complemento nominal; adjunto 

adnominal e adjunto adnominal.  

 

4. A  
Na primeira oração, “Não te vejo” – a partir do verbo “vejo”, conjugado na primeira pessoa do singular, é 

possível perceber que o sujeito corresponde a essa voz discursiva, representada pelo pronome “eu”, mas 

como ele está omisso na oração, tem-se um sujeito oculto. Na segunda oração, obtém-se a mesma 

configuração de sujeito pela omissão na oração. A terceira oração, “o meu samba está de luto” – tem 

um sujeito simples porque o verbo “estar” liga a característica “de luto” a um sujeito, que é justamente “o 

meu samba”. Já na última oração, o verbo “peço” expressa a ação de pedir, que é executada justamente 

por um sujeito, no caso, “eu”, portanto classificado como simples.  

 

5. A 
Em (B), (C) e (E) há apostos explicados, já em (D) há um aposto enumerativo.  
 

6. D 
O vocativo utilizado por Mafalda é “papai”, pois marca com quem a menina está falando, deixando 

evidente o seu interlocutor. Nota-se que é separado do resto do período por vírgula, realçando o seu 

caráter de chamamento. 

 

7. D  
O termo que representa o que “não cabia” é “modificar a ordem social”, sendo o sujeito da oração. 
 

8. C  
A oração sublinhada exerce a função de objeto direto em relação à principal, uma vez que o verbo 

“sugerir” é transitivo direto, exigindo um objeto direto como complemento. Dessa forma, a oração 

apresenta o complemento: “o número de hiperconectados só deve aumentar” e complementa o sentindo 

do verbo “sugerir”.  

 

9. E 
A expressão destacada é um adjunto adverbial de meio e tempo porque apresenta a forma como 

chegaram (de ônibus) e o horário que pegaram o meio de transporte (às 7 horas).  

 

10. A 
O pronome relativo “que” exerce a função sintática de sujeito, em referência a “dinheiro”, presente na 

oração anterior. “Transportar” é um verbo transitivo direto, cujo objeto direto é o pronome oblíquo “o”; 

assim, o pronome “que” exerce a função de sujeito agente do verbo “transportar”.  
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Funções sintáticas: aposto e vocativo 

 

Resumo 

 

Vocativo 

Vocativo [do latim vocare = chamar] é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. 

Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou 

interpelar um ouvinte real ou entidade abstrata personificada. 

Relaciona à segunda pessoa do discurso, que pode ser uma pessoa, um animal, uma coisa real ou não. 

Podemos antepor-lhe uma interjeição de apelo (óh, olá, eh! etc.) 

 

Ex: Tem compaixão de nós, ó Cristo! 

 

Aposto 

Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo, reapresentá-lo ou 

especificá-lo. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois-pontos ou travessão. 

Ex: Ontem, terça-feira, passei o dia com vontade de te ver. 

 

Classificação do aposto 

De acordo com a relação que estabelece com o termo a que se refere, o aposto pode ser classificado em: 

• Explicativo: A astrologia, ciência que estuda os astros, ganha mais adeptos a cada dia. 

• Enumerativo: A vida humana se compõe de muitas coisas: amor, trabalho, família, ação. 

• Resumidor ou Recapitulativo: Vida digna, cidadania plena, igualdade de gêneros, tudo isso está na base 

de um país melhor. 

• Comparativo: Seus olhos, indagadores holofotes, fixaram-se por muito tempo na baía anoitecida. 

• Distributivo: Drummond e Guimarães Rosa são dois grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa. 

• Aposto de Oração: Ela correu durante uma hora, sinal de preparo físico. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-funcoes-sintaticas-aposto-e-vocativo/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=funcoes-sintaticas
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Exercícios 

 

1. A expressão em destaque em "... podes partir de novo, Ó nômade formosa!" exerce a função sintática 
de: 

a) Vocativo 

b) Aposto 

c) sujeito 

d) predicativo 

e) objeto direto 
 
 

2. Cuido haver dito, no capítulo XIV, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver 

não é a mesma coisa que morrer; assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista 

na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes* e fiados? Um terço 

ou um quinto do universal comércio dos corações. (…) O que eu quero dizer é que a mais bela testa do 

mundo não fica menos bela, se a cingir um diadema de pedras finas; nem menos bela, nem menos 

amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me (…) durante quinze meses e onze 

contos de réis; nada menos.  

* Dixes: joias, enfeites  

Machado de Assis - Memórias póstumas de Brás Cubas  

Assinale a alternativa correta sobre o texto.  

a) Em “morria de amores pelo Xavier”, “de amores” tem a função de adjunto adverbial de intensidade.  

b) Em “assim o afirmam todos os joalheiros”, o pronome oblíquo “o” retoma o período “Não morria, 

vivia”.  

c) Em “assim o afirmam todos os joalheiros”, “joalheiros” é complemento do verbo afirmar.  

d) O narrador surpreende o leitor ao utilizar o aposto “gente muito vista na gramática” para 

caracterizar joalheiros.  

e) Ao dizer “Não morria, vivia”, o narrador, através de uma antítese, confirma que Marcela padecia de 

amores por Xavier. 
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3. Leia o texto abaixo e responda à questão a seguir:  

Salve, lindo pendão da esperança,  

Salve, símbolo augusto da paz! 

Tua nobre presença à lembrança 

A grandeza da pátria nos traz.  

trecho do Hino à Bandeira – letra de Olavo Bilac, música de Francisco Braga.  
 

Glossário: 
Pendão – bandeira, flâmula. 
Augusto – nobre.  

 
O trecho “Tua nobre presença”, no contexto em que se insere, do ponto de vista sintático, se classifica 

como: 

a) predicativo do sujeito.  

b) sujeito simples.  

c) objeto indireto.  

d) aposto.  

 

4.  

 
 

Qual é a função dos termos “Hamlet” e “papai”, respectivamente, no primeiro e no segundo 

quadrinho? 

a) Pronome 

b) Interjeição 

c) Aposto 

d) Vocativo 
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5. TEXTO I 
Perante a Morte empalidece e treme, 

Treme perante a Morte, empalidece. 

Coroa-te de lágrimas, esquece 

O Mal cruel que nos abismos geme. 

Cruz e Souza, Perante a morte. 

TEXTO II 

Tu choraste em presença da morte? 

Na presença de estranhos choraste? 

Não descende o cobarde do forte;  

Pois choraste, meu filho não és!  

Gonçalves Dias, I Juca Pirama. 

TEXTO III 

Corrente, que do peito destilada,  

Sois por dous belos olhos despedida; 

E por carmim correndo dividida,  

Deixais o ser, levais a cor mudada.  

Gregório de Matos, Aos mesmos sentimentos. 

 

TEXTO IV 

Chora, irmão pequeno, chora, 

Porque chegou o momento da dor.  

A própria dor é uma felicidade...  

Mário de Andrade, Rito do irmão pequeno. 

 

TEXTO V 

Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta, 

Que impudente na gávea tripudia?!...  

Silêncio! ...Musa! Chora, chora tanto 

Que o pavilhão se lave no teu pranto... 

Castro Alves, O navio negreiro. 

O texto em que apenas o uso do vocativo oferece a pista para se esclarecer se o verbo está em terceira 

pessoa do indicativo ou em segunda pessoa do imperativo é:  

a) I. 

b) II. 

c) III.  

d) IV.  

e) V. 
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6. Saudade de escrever  
Apesar da concorrência (internet, celular), a carta continua firme e forte. Basta uma folha de papel, selo, 

caneta e envelope para que uma pessoa do Rio Grande do Norte, por exemplo, fique por dentro das 

fofocas registradas por um amigo em São Paulo, dois dias depois. “Adoro receber cartas, fico super 

ansiosa para descobrir o que está escrito”, conta Lívia Maria, de 9 anos. Mas ela admite que faz tempo 

que não escreve nenhuma cartinha. “As últimas foram para a Angélica e para um dos programas do 

Gugu.” 

Isabela, de 9 anos, lembra que, quando morava em Curitiba, no Paraná, trocava correspondência com 

sua amiga Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. “Eu ficava sabendo das novidades e não 

gastava dinheiro com telefonemas.” 

Já Amanda, de 10 anos, também gosta de receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails. “Atualmente 

estou conversando com meu primo que está nos Estados Unidos via computador, já que a mensagem 

chega mais rápido e não pago interurbano.”  
TOURRUCCO, Juliana. Saudade de escrever. O Estado de São Paulo, p.5, 25 jul. 1998. Suplemento infantil.  

 
Quanto à análise morfossintática dos elementos textuais, apenas uma alternativa está errada, 

contrariando o que prescreve a norma padrão da Língua Portuguesa.  

Assinale-a.  

a) Na frase “Basta uma folha de papel, selo, canela e envelope...”, o verbo está no singular 

concordando com “folha”, o núcleo mais próximo do sujeito composto.  

b) O verbo “Basta” também poderia ficar no plural se o sujeito composto fosse “papel, selo, caneta e 

envelope”.  

c) Pelas regras ortográficas atuais, quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o 

segundo elemento começar por vogal, sendo assim, a expressão “superansiosa”, no segundo 

parágrafo, deveria se constituir num só vocábulo. 

d) As expressões que, no texto, indicam a idade das crianças são aposto, razão por que vêm 

separadas dos termos antecedentes por vírgulas. 

e) As expressões adverbiais “no Paraná” e “Minas Gerais”, no terceiro parágrafo, funcionam como 

vocativo, por isso estão isoladas por vírgulas.  
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7. EU, ETIQUETA 
Em minha calça está grudado um nome  
que não é meu de batismo ou de cartório,  
um nome... estranho.  
Meu blusão traz lembrete de bebida  
que jamais pus na boca, nesta vida. 
Em minha camiseta, a marca de cigarro  
que não fumo, até hoje não fumei.  
Minhas meias falam de produto  
que nunca experimentei  
mas são comunicados a meus pés.  
Meu tênis é proclama colorido  
de alguma coisa não provada  
por este provador de longa idade. 
 
(...) 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso  
de ser não eu, mas artigo industrial,  
peço que meu nome retifiquem.  
Já não me convém o título de homem.  
Meu nome novo é coisa.  
Eu sou a coisa, coisamente. 

ANDRADE, C. D. Obra poética, Volumes 4-6. Lisboa: Publicações Europa-América, 1989. 

 
A inversão de termos sintáticos é um recurso que objetiva conferir maior expressividade ao texto.  
No verso “Já não me convém o título de homem”, o termo “o título de homem”, que está na ordem 

indireta, exerce função sintática de:  

a) aposto.  

b) sujeito.  

c) objeto direto.  

d) complemento nominal.  
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8.  

 
 
 
 
Analise as afirmativas abaixo:  

I. A vírgula utilizada depois da palavra “contente” separa um vocativo, enquanto os dois pontos 

empregados depois de “doente” introduzem apostos.  

II. Na frase “Eu estaria sendo hipócrita”, há dois verbos e duas orações.  

III. O vocábulo “Ai” marca a coloquialidade do diálogo e poderia ser substituído, em um registro mais 

formal, pela expressão “desse modo”, sem modificação de sentido.  

IV. Em “analisar o que me deixa”, o pronome “que”, sintaticamente, exerce a função de objeto direto.  

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

a) II.  

b) I, II e IV.  

c) I e III. 

d) III e IV.  
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9. MÃOS 
Mãos de veludo, mãos de mártir e de santa, 

o vosso gesto é como um balouçar de palma; 

o vosso gesto chora, o vosso gesto geme, o vosso gesto canta! 

Mãos de veludo, mãos de mártir e de santa, 

rolas à volta da negra torre da minh’alma. 

  

Pálidas mãos, que sois como dois lírios doentes, 

Caridosas Irmãs do hospício da minh’alma, 

O vosso gesto é como um balouçar de palma, 

Pálidas mãos, que sois como dois lírios doentes... 

 

Mãos afiladas, mãos de insigne formosura, 

Mãos de pérola, mãos cor de velho marfim, 

Sois dois lenços, ao longe, acenando por mim, 

Duas velas à flor duma baía escura. 

  

Mimo de carne, mãos magrinhas e graciosas, 

Dos meus sonhos de amor, quentes e brandos ninhos, 

Divinas mãos que me heis coroado de espinhos, 

Mas que depois me haveis coroado de rosas! 

  

Afilhadas do luar, mãos de rainha, 

Mãos que sois um perpétuo amanhecer, 

Alegrai, como dois netinhos, o viver 

Da minha alma, velha avó entrevadinha 

Eugênio de Castro. (Obras poéticas, 1968.) 

Na última estrofe do poema, os termos “Afilhadas do luar”, “mãos de rainha” e “Mãos que sois um 

perpétuo amanhecer” funcionam, no período de que fazem parte, como:  

a) orações intercaladas. 

b) apostos.  

c) adjuntos adverbiais.  

d) vocativos.  

e) complementos nominais.  
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10. “Comida” é o nome de uma das músicas dos Titãs. Leia um fragmento dela:  

“A gente não quer só comida 
A gente quer comida  
Diversão e arte  
A gente não quer só comida  
A gente quer saída  
Para qualquer parte” (...)  

Arnaldo Antunes/ Marcelo Fromer/ Sérgio Britto 

 
Podemos afirmar que os termos “comida, diversão e arte”, nesse trecho, exercem sintaticamente a 

função de:  

a) complemento nominal.  

b) sujeito composto.  

c) objeto indireto.  

d) objeto direto.  

e) aposto.  
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Gabarito 

 

1. A 
Vocativo é um termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Portanto, 

“ó nômade formosa” é vocativo porque é um termo sintaticamente independente e, na frase em questão, 

foi utilizado pala interpelar um possível interlocutor.  

 

2. D 
A expressão “gente muito vista na gramática” explica o termo antecedente “todos os joalheiros deste 

mundo”, portanto, classificado como aposto. As demais alternativas são: “de amores”, adjunto adverbial; 

“o” retoma a oração anterior (“viver não é a melhor coisa que morrer...”); “joalheiros” é o sujeito do verbo 

“afirmam”; ao dizer “não morria, vivia”, o narrador confirma ironicamente que Marcela vivia (e não 

padecia) a partir do conforto que o amor dos outros lhe proporcionava.  

 

3. B  
Ao considerar o trecho (“Tua nobre presença à lembrança A grandeza da pátria nos traz”), percebe-se 

que o verbo, conjugado na 3ª pessoa do singular, deve apresentar como sujeito uma expressão que 

concorde com ele. Dentre as possibilidades, tanto “tua nobre presença” quanto “a grandeza da pátria” 

poderiam desempenhar as funções de sujeito simples, porém “Tua nobre presença” vem no início da 

oração. No que diz respeito às demais alternativas: não há verbo de ligação, expresso ou subentendido, 

no enunciado para que haja predicativo do sujeito; objeto indireto requer preposição; aposto requer 

explicação de termo antecedente.  

 

4. D 
“Hamlet” invoca a pessoa com a qual Hagar está falando; “papai” invocar a pessoa com a qual Hamlet 

fala. Portanto, os dois termos são vocativos por invocar as pessoas que falam no discurso.  

 

5. D 
É pelo termo “irmão pequeno’ que podemos entender que o eu-lírico se dirige a alguém se utilizando do 

modo imperativo. Caso o aposto não existisse, não teríamos essa certeza, pois a forma “chora” é igual: 

no presente do indicativo (3ª pessoa do singular) e; no imperativo afirmativo (2ª pessoa do singular). 

 

6. E 
As expressões adverbiais “no Paraná” e “Minas Gerais”, no terceiro parágrafo, funcionam como aposto, 

por isso estão isoladas por vírgulas.  

 

7. B 
A oração na ordem direta seria: “O título de homem já não me convém”, portanto, fica claro que o “o título 

de homem” é sujeito, uma vez que exerce a “ação” do verbo “convir”.  

 

8. C 
As proposições [II] E [IV] são incorretas, pois, na frase “Eu estaria sendo hipócrita”, há apenas uma oração 

com uma locução verbal e em “analisar o que me deixa”, o pronome “que”, sintaticamente, exerce a 

função de sujeito.  

 

9. D 
Os termos destacados funcionam como vocativos, por não possuírem relação sintática com outro termo 

da oração e terem como função invocar ou interpelar um ouvinte, no caso, as mãos.  
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10. D  
O verbo “querer”, nesse contexto, necessita de um complemento, portanto, ele é um verbo transitivo direto 

e “comida, diversão e arte” é o objeto direto.  
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Casos particulares de estequiometria: reações consecutivas, limitante e 

excesso 

 

Resumo 

 

Reação com reagente em excesso ou limitante 

Toda reação química ocorre de acordo com a proporção estequiométrica constante, indicada pelos seus 

coeficientes. 

Porém, em alguns casos, teremos um dos reagentes sendo totalmente consumidos e outro com 

excesso(sobra) no final da reação. 

O reagente totalmente consumido neste tipo de reação é chamado reagente limitante. E o reagente com 

“sobra” será chamado reagente em excesso. 

  

Exemplo 1: 

3H2 + N2 ⇌ 2NH3 

 

Possui proporção estequiométrica de: 

3 mols H2 + 1 mol de N2  ⇌ 2 mols de NH3 

Proporção: 3 : 1 : 2 

 

Se quiser produzir o triplo de NH3, precisamos manter a proporção: 

9 mols H2 + 3 mols de N2  ⇌ 6 mols de NH3 

Proporção: 9 : 3 : 6 

 

No entanto, se estiver reagindo: 

6 mols H2 + 4 mols de N2  ⇌ 4 mols de NH3 

Proporção dada: 6 : 4 : 4 - A reação possui mais N2 do que o necessário. 

Proporção correta: 6 : 2 : 4  

O N2 está em excesso: 2 mols de excesso 

O H2 é o reagente limitante, pois é totalmente consumido. 

 

 

Exemplo 2: 

Qual o reagente em excesso e qual o reagente limitante quando reagimos 128g de SO2 com 48g de O2. Massa 

molar: S = 32g/mol, O = 16g/mol. 

SO2 + ½ O2 ⇌ SO3 
 

Possui proporção estequiométrica de: 

1 mol SO2 + ½ mol de O2  ⇌ 1 mol de SO3 

Proporção em mol: 1 : ½ : 1 
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Proporção em massa: 64g : 16g : 80g  

 

Se quiser reagir 128g de SO2 com 48g de O2, precisamos manter a proporção: 

64g de SO2 reage com 16g de O2   

128g (2 x 64) de SO2 reagiria também com o dobro de O2, 32g. 

 

Como se pode observar os 128g de SO2 reagem, portanto ele é o reagente limitante. 

E somente 32g de O2 precisam reagir para consumir toda a massa de SO2 e como temos 48g de O2, 16g do 

mesmo estão em excesso, ou seja, 16g de O2 não reagem (sobram). 

 

Reações consecutivas 

Para que seja possível relacionar substâncias que dão sequência a reações consecutivas, é preciso que haja 

uma substância comum entre elas. Sendo assim, será possível determinar coeficientes comum entre essas 

equações. 

São reações consecutivas, por exemplo: 

S8 + O2 → SO2 

SO2 + ½ O2 →  SO3 

SO3 + H2O → H2SO4 

 

Nota-se que o SO2 é comum a equação 1 e 2, e o SO3 é comum a equação 2 e 3. Sendo possível criar uma 

relação entre as três equações. 

 

Sendo assim, para cada 8 mols de S8 pode-se produzir quantos mols de H2SO4?  

 
Pode-se produzir 8 mols de H2SO4 a partir de 1 mol de S8 

 

Exemplo: 

Qual a massa de CO2 produzida pela queima de 36g de C com excesso de O2. 

 

C + ½ O2 → CO 

CO + ½ O2 → CO2 

 

Pela estequiometria da reação sabemos que: 

12g de C produz 28g de CO, e 28g de CO produz 44g de CO2. 

Logo, 

36g (3 x 12g) de C produz 84g (3 x 28g) de CO, e 84g de CO produz 144g (3 x 44g) de CO2. Mantendo assim a 

proporção existente entre as equações intermediadas pelo CO. 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-casos-particulares-de-estequiometria-reacoes-consecutivas-e-limitante-e-excesso/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=calculo-estequiometrico
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Exercícios 

 

1. A fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve três etapas reacionais consecutivas que estão 

representadas abaixo pelas equações não balanceadas: 

 

Etapa I: 8(s) 2(g) 2(g)S O SO+ →  

Etapa II: 2(g) 2(g) 3(g)SO O SO+ →  

Etapa III: 3(g) 2 (l) 2 4(aq)SO H O H SO+ →  

 

Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido 

sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre ( )8(s)S  necessária para produzir 49 g 

de ácido sulfúrico ( )2 4(aq)H SO é: 

 

Dados:  

Massas atômicas 

H S O 

1u 32u 16u 

  

a) 20,0 g    

b) 18,5 g    

c) 16,0 g    

d) 12,8 g    

e) 32,0 g    
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2. A produção industrial do ácido sulfúrico é realizada a partir do enxofre, extraído de jazidas localizadas 

normalmente em zonas vulcânicas. O enxofre extraído é queimado ao ar atmosférico produzindo o 

anidrido sulfuroso (etapa I). Após essa reação, o anidrido sulfuroso é oxidado a anidrido sulfúrico, em 

alta temperatura e presença de um catalisador adequado (etapa II). Em seguida, o anidrido sulfúrico é 

borbulhado em água, formando o ácido sulfúrico (etapa III). As reações referentes a cada uma das 

etapas do processo encontram-se abaixo equacionadas: 

Etapa I: (s) 2(g) 2(g)S O SO+ →  

Etapa II: 2(g) 2(g) 3(g)2 SO O 2 SO+ →  

Etapa III: 3(g) 2 ( ) 2 4( )SO H O H SO+ →  

Desse modo, ao serem extraídos 200,0 kg de enxofre com 80% de pureza de uma jazida, considerando-

se que o rendimento global do processo seja de 90%, a massa máxima de ácido sulfúrico que pode ser 

produzida será de 

 

Dados: massas molares (g/mol): H = 1, O = 16 e S = 32.  

a) 612,5 kg.    

b) 551,2 kg.    

c) 490,0 kg.    

d) 441,0 kg.    

e) 200,0 kg.    

   

3. O manganês utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas é obtido em um processo, 

cujo rendimento global apresenta 60%,  no qual a pirolusita 2(MnO ),  com pureza de 43,5%,  é tratada 

com carvão coque e ar atmosférico, formando o monóxido de manganês. Em uma segunda etapa, o 

manganês contido no monóxido continua sendo reduzido, formando, por fim, o manganês metálico, de 

acordo com as equações abaixo: 

2(s) (s) 2(g) (s) 2(g)

(s) (s) (s) 2(g)

1
MnO C O MnO CO

2

2 MnO C 2 Mn CO

+ + → +

+ → +

 

Considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a 

massa de manganês formada, a partir de 8  toneladas de pirolusita, é igual a 

Dados: massas molares 1(g mol )−  O 16=  e Mn 55=   

a) 
65,06 10 g.

    

b) 
63,03 10 g.

    

c) 
62,20 10 g.

    

d) 
61,32 10 g.

    

e) 
61,06 10 g.
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4. Ustulação é a queima de sulfetos, compostos normalmente metálicos, ocorrendo em fornos especiais 

com passagem contínua de corrente de ar quente. A ustulação de um sulfeto, cujo ânion provém de um 

metal de baixa reatividade química, dá origem ao respectivo metal, com desprendimento de gás. É um 

processo utilizado para a obtenção de metais como chumbo, cobre e prata, por exemplo. Uma 

importante ustulação é a envolvida na produção do ácido sulfúrico concentrado através da queima de 

minérios de enxofre, na presença de corrente de ar, com a presença da pirita 2(s)(FeS ).  A seguir, temos 

as etapas envolvidas na reação química não balanceada. 

 

Analisando o texto e a reação, assinale a alternativa CORRETA. 

2(s) 2(g) 2 3(s) 2(g)

2(g) 2(g) 3(g)

3(g) 2 ( ) 2 4( )

FeS O Fe O SO

SO O SO

SO H O H SO

+ → +

+ →

+ →

 

Dados: Fe 56; S 32.= =   

a) O íon ferro, presente na pirita, possui subnível mais energético 43d .     

b) O trióxido de enxofre, presente na reação e também na chuva ácida, pode ser denominado de 

anidrido sulfuroso.    

c) O ácido sulfúrico possui caráter covalente, sendo totalmente insolúvel em água.    

d) Considerando-se os metais nobres mencionados no texto, seria impossível armazenar um artefato 

confeccionado com o metal prata em uma solução de ácido sulfúrico.    

e) Utilizando-se 1kg  de pirita, será obtido 1388,33 g  de ácido sulfúrico, com um rendimento de 

85%.     

   

 

5. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um 

metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério 

denominado esfalerita (ZnS),  de pureza 75%.  Considere que a conversão do minério em zinco 

metálico tem rendimento de 80%  nesta sequência de equações químicas: 

 

2 2

2

2 ZnS 3 O 2 ZnO 2 SO

ZnO CO Zn CO

+ → +

+ → +
 

Considere as massas molares: ZnS  (97 g mol);  2O  (32 g mol);  ZnO  (81g mol);  2SO  (64 g mol);  

CO  (28 g mol);  2CO  (44 g mol);  e Zn  (65 g mol).  

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg  

de esfalerita?  

a) 25     

b) 33     

c) 40     

d) 50     



 
 

 

 

6 

Química 
 

e) 54     
6. Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 g  de ácido sulfúrico 

e 130 g  de NaOH.  Segue a equação não balanceada: 

 

2 4(aq) (aq) 2 4(s) 2 ( )H SO NaOH Na SO H O+ → +  

Dados: H 1; S 32; O 16; Na 23.= = = =   

Qual o reagente limitante e a massa de NaOH  consumida, respectivamente? 

a) NaOH  e 50 g     

b) NaOH  e 100 g     

c) 2 4H SO  e 50 g     

d) 2 4H SO  e 100 g    

e) NaOH e 25 g  

   

 

7. Na reação de neutralização, representada pela equação não balanceada, quando são misturados 

444 g  de 2Ca(OH)  e 294 g  de 3 4H PO ,  

2 3 4 3 4 2 2Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O+ → +  

Dados: Massas molares, em 1g mol ,−  2H O 18,=  2Ca(OH) 74,=  3 4H PO 98=  e 3 4 2Ca (PO ) 310=  

  

é CORRETO afirmar que  

a) o hidróxido de cálcio encontra-se em excesso.    

b) são formados 81g de água.    

c) a reação produz 232,5g de fosfato de cálcio.    

d) permaneceram sem reagir 74 g  de hidróxido de cálcio.    

e) o ácido fosfórico é o reagente em excesso.    
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8. O tetróxido de triferro, conhecido como magnetita, material que forma o ímã natural, presente na areia 

de algumas praias, em bactérias, abelhas, cupins, pombos e até em seres humanos, pode ser obtido, 

pelo menos teoricamente, pela seguinte reação: 

 

Ferro sólido água tetróxido de triferro hidrogênio+ → +  

  

Considerando essa reação, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do seguinte 

enunciado: 

 

“Quando reagirem 32,6 g  de Fe  com 20 g  de água, serão produzidos __________ mol de tetróxido de 

triferro e o reagente limitante será __________”. 

 

Dados: Fe 56; O 16; H 1.= = =   

a) 0,1;  água    

b) 0,2;  água    

c) 0,1;  ferro    

d) 0,2;  ferro  

e) 0,3; água   

   

 

9. A remoção de impurezas contidas na água turva da piscina de um condomínio deve ser realizada com 
adição de sulfato de alumínio, seguida pela adição de hidróxido de cálcio. Com isso, forma-se uma 
substância gelatinosa que se deposita no fundo do tanque, com todas as impurezas. A reação química 
é descrita pela equação: 

 

2 4 3 2 4 3A (SO ) 3 Ca(OH) 3 CaSO 2 A (OH)+ → +  

 

Para limpar essa piscina, o condomínio utiliza 500 g  de sulfato de alumínio e 500 g  de hidróxido de 

cálcio. Qual o reagente limitante da reação e quanto de hidróxido de alumínio é formado? 

 

Dados de massas molares: H 1g mol; O 16 g mol; A 27 g mol; S 32 g mol; Ca 40 g mol= = = = =   

a) Hidróxido de cálcio; 3228 g de A (OH)     

b) Hidróxido de cálcio; 3351,3 g de A (OH)     

c) Sulfato de cálcio; 3500 g de A (OH)     

d) Sulfato de alumínio; 3228 g de A (OH)     

e) Sulfato de alumínio; 3351,3 g de A (OH)     
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10. O sulfeto de ferro pode ser usado como matéria prima para produção de ácido sulfúrico como indicado 

na reação. 

2 2 2 3 2 44FeS 9O 4H O 2Fe O 4H SO+ + → +  

Dados: Fe = 56; S = 32.  

 

Numa reação completa e com FeS  como reagente limitante, a massa desse sulfeto metálico que mais 

se aproxima da necessária para produzir 10 mol  de 2 4H SO  é: 

a) 350 g    

b) 720 g    

c) 880 g    

d) 1260 g    

e) 1440 g    
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Gabarito 

 

1. C 

Teremos: 

8(s) 2(g) 2(g)S 8O 8SO+ →

2(g)8SO 2(g) 3(g)4O 8SO+ →

8

8

3(g) 2 (l) 2 4(aq)

8(s) 2(g) 2 (l) 2 4(aq)

S

S

8SO 8H O 8H SO

S 12O 8H O 8H SO

8 32 g 8 98 g

m 49 g

m 16,0 g

+ →

+ + →

 − − − − − − − − − − 

− − − − − − − − − −

=

   

 

2. D 

Teremos: 

(s) 2(g) 2(g)Etapa I:  S O SO+ →

2(g)Etapa II:  SO 2(g) 3(g)
1

O SO
2

+ →

3(g)Etapa III:  SO 2 ( ) 2 4( )

Global
(s) 2(g) 2 4( )

H O H SO

3
S O H SO

2

+ →

+ ⎯⎯⎯⎯→

 

Então, 

Global
(s) 2(g) 2 4( )

3
S O H SO

2

32 g

+ ⎯⎯⎯⎯→

98 g 0,90

200 kg 0,80




2 4

2 4

H SO

H SO

m

m 441,0 kg=

   

 

3. D 

( )

2

2(s) (s) 2(g) (s) 2(g)

(s) (s) (s) 2(g)

2(s) (s) 2(g) (s)

MnO 87; Mn 55.

1
MnO C O MnO CO 2

2

2 MnO C 2 Mn CO

2 MnO 2 C 1O 2 MnO

= =

+ + → + 

+ → +

+ + → 2(g)

(s)

2 CO

2 MnO

+

(s) (s) 2(g)

Global
2(s) (s) 2(g) 2(g) (s)

C 2 Mn CO

2 MnO 3 C 1O 3 CO 2 Mn

+ → +

+ + ⎯⎯⎯⎯→ +
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Global
2(s) (s) 2(g) 2(g) (s)2 MnO 3 C 1O 3 CO 2 Mn

2 87 g

+ + ⎯⎯⎯⎯→ +



6

60
2 55 g

100

43,5
8 10 g

100

 

  Mn

6

Mn

6
Mn

m

43,5 60
8 10 g 2 55 g

100 100m
2 87 g

m 1,32 10 g

    

=


= 

   

 

4. E 

2(s) 2(g) 2 3(s) 2(g)
11

2FeS O 1Fe O 4 SO
2

+ → +

2(g)4SO 2(g) 3(g)2O 4 SO+ →

3(g)4 SO 2 ( ) 2 4( )

Global
2(s) 2(g) 2 ( ) 2 3(s) 2 4( )

4H O 4H SO

15
2FeS O 4H O 1Fe O 4H SO

2

+ →

+ + ⎯⎯⎯⎯→ +

 

 

Global
2(s) 2(g) 2 ( ) 2 3(s) 2 4( )

15
2FeS O 4H O 1Fe O 4H SO

2

2 120 g

+ + ⎯⎯⎯⎯→ +

 4 98 g r

1.000 g

 

1.388,33

r 0,8499979 85 %= 

   

 

5. C 

Teremos: 

22ZnS + 3O   2ZnO → 2+ 2SO

2ZnO 2
Global

2 2 2

 + 2CO  2Zn + 2CO

2ZnS + 3O + 2CO 2SO 2Zn + 2CO

2 97 g

→

⎯⎯⎯⎯→ +

 2 65 g 0,80

0,75 100 kg

 

 Zn

Zn

m

m 40,206 kg 40 kg= 
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6. D 

Balanceando a equação, vem: 

2 4(aq) (aq) 2 4(s) 2 ( )1H SO 2 NaOH 1Na SO 2 H O+ → +  

2 4

2 4(aq) (aq) 2 4(s) 2 ( )

H SO 98; NaOH 40.

1H SO 2 NaOH 1Na SO 2 H O

98 g

= =

+ → +

2 40 g

122,5 g



( ) ( )
12.740 4.900

2 4(aq) (aq) 2 4(s) 2 ( )

130 g

98 130 40 122,5

1H SO 2 NaOH 1Na SO 2 H O

98 g

  

+ → +

Limi tante

2 40 g

122,5 g



Excesso
de reagente

130 g

NaOHm

NaOH

NaOH

2 4

122,5 g 2 40 g
m

98 g

m 100 g

Reagente limi tante : H SO .

 
=

=

   

 

7. D 

a) Correto. O hidróxido de cálcio encontra-se em excesso.   

Balanceando pelo método das tentativas, vem: 

3 4 2 2

2 3 4 3 4 2 2

Ca (PO ) H O

65.268 87.024 (excesso)

Encontra se Reagente
em excesso limi tan te

2 3 4 3

3Ca(OH) 2H PO Ca (PO ) 6H O

3 74 g 2 98 g 310 g 6 18 g

444 g 294 g m m

3 74 g 294 g 2 98 g 444 g

3Ca(OH) 2H PO Ca (PO

−

+ ⎯⎯→ +

  

    

+ ⎯⎯→ 4 2 2) 3H O

3 74 g 2 98 g 310 g 6 18 g

444 g

+

  

3 4 2 2

Ca(OH)2
é menor
do que
444 g

Ca (PO ) H O

m

294 g m m

 

 

b) Incorreto. São formados 162 g  de água.   

 
=



=

2

2

H O

H O

294 g 6 18 g
m

2 98 g

m 162 g (massa de água formada)
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c) Incorreto. A reação produz 465 g  de fosfato de cálcio.   


=



=

3 4 2

3 4 2

Ca (PO )

Ca (PO )

294 g 310 g
m

2 98 g

m 465 g (fostato de cálcio produzido)

 

 

d) Incorreto. Permaneceram sem reagir 111g  de hidróxido de cálcio.   

 
=



=

− =

2

2

2

Ca(OH)

Ca(OH)

Ca(OH)

2

3 74 g 294 g
m (reage)

2 98 g

m (reage) 333 g

444 g 333 g 111 g em excesso de m

111 g de Ca(OH) permanecem sem reagir.

 

 

e) Incorreto. O ácido fosfórico é o reagente limitante.   

−

+ ⎯⎯→ +

  

Encontra se Reagente
em excesso limi tante

2 3 4 3 4 2 23Ca(OH) 2H PO Ca (PO ) 6H O

3 74 g 2 98 g 310 g 6 18 g

444 g

    

3 4 2 2Ca (PO ) H O

65.268

294 g m m

3 74 g 294 g 2 98 g 444 g

87.024 (excesso)

   

 

8. D 

2 3 4 2

Ferro sólido água tetróxido de t riferro hidrogênio

3Fe(s) 4H O( ) Fe O (s) 4H (g)

3 56 g

+ → +

+ → +

 4 18 g

32,6 g



3.360 2.347,2

2 3 4 2

20 g

20 3 56 32,6 4 18

3Fe(s) 4H O( ) Fe O (s) 4H (g)

3 56 g

    

+ → +



Limi tante

4 18 g

32,6 g



Excesso

2 3 4 2

20 g

3Fe(s) 4H O( ) Fe O (s) 4H (g)

3 56 g

+ → +

 1mol

32,6 g n

n 0,194 mol

n 0,2 mol

=
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9. D 

+ → +2 4 3 2 4 3A (SO ) 3 Ca(OH) 3 CaSO 2 A (OH)

342g 3 74g

500g x

 

=x 324,56g  de 2Ca(OH)  reagem. Como foram adicionados 500g  dessa base haverá 

− =(500g 324,56 g 175,44g)  de 2Ca(OH)  em excesso e, consequentemente, o 2 4 3A (SO )  será o 

reagente limitante. 

 

+ → +2 4 3 2 4 3A (SO ) 3 Ca(OH) 3 CaSO 2 A (OH)

342g 2 78g

500 g

=

y

y 228,01g

   

 

10. C 

Teremos: 

2 2 2 3 2 4

FeS 88 g / mol

4FeS 9O 4H O 2Fe O 4H SO

4 88 g

=

+ + → +



FeS

4 mol

m

FeS

10 mol

m 880 g=
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Definições de misturas: suspensão, coloide e soluções 

 

Resumo 

 

Toda mistura pode ser também chamada de dispersão, porém, nem todas as dispersões possuem as mesmas 

características. Uma forma de classificá-las é por meio do tamanho da partícula dispersa no dispersante. 

Nos sistemas de dispersão a substância que se encontra em maior número de mol é chamada de dispersante 

e a substância encontrada em menor número de mol é chamada de disperso.  

Desta forma, teremos três tipos de dispersões: solução verdadeira, coloide e suspensão. 

 

Solução verdadeira 

Mistura homogênea, formada por partículas de tamanho menor que 1 nm (por isso não ocorre sedimentação).  

Em uma mistura de água com açúcar, onde a água se encontra claramente em maior quantidade, dizemos 

que a água é o solvente e o açúcar o soluto. 

Uma solução pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. 

Os termos soluto e solvente só podem ser utilizados para soluções verdadeiras. 

 

Exemplos de soluções: 

Soluções sólidas - Ligas metálicas (bronze, aço). 

Soluções líquidas - água com sal, álcool hidratado.  

Soluções gasosas - Ar atmosférico. 

 

Obs.: 1 nm quer dizer 1 nanômetro. É o mesmo que um 10-9 metros. 

 

 

Coloide 
Mistura heterogênea, formada por partículas dispersas com tamanho entre 1 e 1000 nm. Os coloides não 

sedimentam e nem podem ser filtrados por filtração comum. 

 

Muito cuidado! Pois, muitas vezes os coloides são confundidos com misturas homogêneas quando 

observadas a olho nu.  

Veja os tipos e alguns exemplos de coloides na próxima página: 
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TIPOS DE DISPERSÃO COLOIDAL 

NOME SUBSTÂNCIA DISPERSA SUBSTÂNCIA DISPERSANTE EXEMPLO 

Sol Sólida Líquida detergentes em água 

Gel Líquida Sólida Gelatinas e queijos 

Emulsão Líquida Líquida Maionese 

Espuma Gás Líquida ou sólido Espuma de sabão  e Chantilly 

Aerossol Sólida ou líquida Gás Fumaça e neblina 

Sol sólido Sólida Sólida A maioria das pedras preciosas. 

 

 

Efeito Tyndall  

Este efeito ocorre quando há dispersão da luz por partículas coloidais. Neste fenômeno é possível visualizar 

o trajeto que a luz percorre através das partículas dispersas. 

A dispersão da luz deve-se ao fato do tamanho das partículas ser da mesma ordem de grandeza do 

comprimento de onda da radiação visível. 

 

 

Movimento browniano  

É o movimento aleatório de partículas em uma dispersão, como consequência dos choques entre todas as 

partículas presentes no fluido, pode ser usado para se referir a uma grande diversidade de movimentos 

presentes em estados desde micro até macroscópicos. 

 



 
 

 

 

3 

Química 
 

Suspensão 

Mistura heterogênea, formada por partículas de tamanha maior que 1000 nm (daí a possibilidade de ser 

filtrada e a sedimentação ocorrer através da simples decantação). As partículas dispersas de uma suspensão 

podem ser vistas a olho nu ou por um simples microscópio. 
 

Exemplos de suspensões: 

Granito, água com areia. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/quimica/extensivo-enem-definicoes-de-misturas-suspensao-coloide-e-solucoes-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=quimica&utm_term=solucoes
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Exercícios 

 

1. A obtenção de sistemas coloidais estáveis depende das interações entre as partículas dispersas e o 

meio onde se encontram. Em um sistema coloidal aquoso, cujas partículas são hidrofílicas, a adição 

de um solvente orgânico miscível em água, como etanol, desestabiliza o coloide, podendo ocorrer a 

agregação das partículas preliminarmente dispersas. 

A desestabilização provocada pelo etanol ocorre porque  

a) a polaridade da água no sistema coloidal é reduzida.    

b) as cargas superficiais das partículas coloidais são diminuídas.    

c) as camadas de solvatação de água nas partículas são diminuídas.    

d) o processo de miscibilidade da água e do solvente libera calor para o meio.    

e) a intensidade dos movimentos brownianos das partículas coloidais é reduzida.    

   

 

2. Os sistemas coloidais estão presentes, no cotidiano, desde as primeiras horas do dia, na higiene 

pessoal (sabonete, xampu, pasta de dente e creme de barbear), na maquiagem (alguns cosméticos) e 

no café da manhã (manteiga, cremes vegetais e geleias de frutas). No caminho para o trabalho (neblina 

e fumaça), no almoço (alguns temperos e cremes) e no entardecer (cerveja, refrigerante ou sorvetes). 

Os colóides estão ainda presentes em diversos processos de produção de bens de consumo como, por 

exemplo, o da água potável. São também muito importantes os colóides biológicos tais como o sangue, 

o humor vítreo e o cristalino. 
 Fonte: Adaptado de JAFELICI J., M., VARANDA, L. C. "Química Nova Na Escola". O mundo dos coloides. n. 9, 1999, p. 9 a 13. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre coloides, é correto afirmar:  

a) A diálise é um processo de filtração no qual membranas especiais não permitem a passagem de 

solutos, mas sim de coloides que estão em uma mesma fase dispersa.    

b) As partículas dos sistemas coloidais são tão pequenas que a sua área superficial é quase 

desprezível.    

c) As partículas coloidais apresentam movimento contínuo e desordenado denominado movimiento 

browniano.    

d) O efeito Tyndall é uma propriedade que se observa nos sistemas coloidais e nos sistemas de 

soluções, devido ao tamanho de suas partículas.    

e) Os plásticos pigmentados e as tintas são exemplos excluídos dos sistemas coloidais.    
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3. Quando se dispersam, em água, moléculas ou íons, que têm, em sua estrutura, extremidades 

hidrofóbicas e hidrofílicas, a partir de uma determinada concentração, há agregação e formação de 

partículas coloidais, denominadas micelas. Tal propriedade é típica de moléculas de  

a) lipídio.    

b) aminoácido.    

c) hidrocarboneto alifático.    

d) sabão.    

e) hidrogênio.    

   

 

4. Em todas as ações fundamentais de nossas vidas, utilizamos água. Leia o texto abaixo:  

“Você acorda, acende a luz, toma um banho quente e prepara o almoço. Para cozinharmos, por exemplo, 

o arroz, é comum diluirmos uma “pitada” (pequena quantidade) de sal de cozinha num volume de 1 litro 

de água – solução de sal. Vai ao banheiro, escova os dentes e está pronto para o trabalho. Se parar 

para pensar, vai ver que, para realizar todas essas atividades, foi preciso usar água. Logo a água, 

solvente universal, é fundamental para nossa vida”. 
 Disponível em: <http//planetasustentavel.abril.com.br/>.  Adaptado. 

Com base no conceito e nos critérios de classificação de uma solução (estado físico das soluções, 

estado físico do soluto e do solvente e a natureza do soluto), pode-se afirmar que a solução salina é, 

respectivamente,   

a) líquida, sólido-líquido e molecular.     

b) sólida, líquido-líquido e molecular.     

c) líquida, líquido-líquido e molecular.     

d) sólida, líquido-líquido e iônica.     

e) líquida, sólido-líquido e iônica.     

   

 

5. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, fazendo parte da composição de órgãos e 

tecidos de sustentação. Apesar de não ser comestível, seu aquecimento em água produz uma mistura 

de outras proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Essas proteínas possuem diâmetros médios 

entre 1,0 nm e 1.000 nm e, quando em solução aquosa, formam sistemas caracterizados como  

a) soluções verdadeiras.    

b) dispersantes.    

c) coagulantes.    

d) homogêneos.    

e) coloides.  
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6. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando-se gema 

de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Nesse caso, a 

gema de ovo atua como um agente:  

a) emulsificador.  

b) hidrolisante.  

c) oxidante.  

d) redutor.  

e) catalisador 
 

 

7. Um dos cuidados básicos em relação à prevenção da gripe A, cujo vírus é conhecido como H1N1, 

consiste em fazer vacina. Entretanto, também é fundamental lavar as mãos com frequência e usar o 

álcool gel. Em relação a esse produto, pode-se afirmar que é uma  

a) solução diluída de etanol.    

b) suspensão de álcool etílico.    

c) dispersão coloidal contendo etanol.    

d) mistura homogênea de álcool etílico e metanol.    

e) mistura homogênea de etanol e um tensoativo.    

   

8. A força e a exuberância das cores douradas do amanhecer desempenham um papel fundamental na 

produção de diversos significados culturais e científicos. Enquanto as atenções se voltam para as 

cores, um coadjuvante exerce um papel fundamental nesse espetáculo. Trata-se de um sistema 

coloidal formado por partículas presentes na atmosfera terrestre, que atuam no fenômeno de 

espalhamento da luz do Sol. Com base no enunciado e nos conhecimentos acerca de coloides, 

considere as afirmativas a seguir. 

a) Não se tratra um sistema emulsificante. 

b) São uma mistura com partículas que variam de 1 a 1000 nm. 

c) Consistem em um sistema do tipo aerossol sólido. 

d) Formam uma mistura homogênea monodispersa. 

e) Consistem em um sistema do tipo sol sólido. 
  

9. Determinada indústria trata, preliminarmente, seus efluentes com sulfato de alumínio e cal. A formação 

do hidróxido de alumínio permite que haja a eliminação de materiais.  

a) em solução, por meio de destilação simples.    

b) em suspensão, por meio de decantação e filtração.    

c) sólidos, utilizando cristalização fracionada.    

d) sólidos, por meio de fusão e filtração.    

e) líquidos, utilizando a sifonação e a evaporação.   
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10. Uma colher de chá contendo sal de cozinha foi adicionada a um copo com 250 mL de água a 25°C. O 

sistema foi agitado até completa dissolução do sal. Com relação à solução resultante, todas as 

alternativas estão corretas, exceto:  

a) ela é eletricamente neutra.  

b) ela é eletrolítica.  

c) ela é homogênea.  

d) ela é incolor.  

e) ela é saturada. 
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Gabarito 

 

1. C 

O etanol (CH3CH2OH) faz ligações de hidrogênio com a água. As camadas de solvatação 
formadas por moléculas de água são atraídas pelo etanol e o coloide é desestabilizado. 

 

2. C 

O movimento aleatório das partículas suspensas num fluido (líquido ou gás), resultante da sua 

colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido. O termo "movimento Browniano" 

também pode se referir ao modelo matemático usado para descrever tais movimentos aleatórios, 

que muitas vezes é chamado de teoria da partícula.  

 

3. D 

 

 

4. E 

Solução:líquida,  

Soluto (sal):sólido 

Solvente: líquido  

NaCl em água se dissocia formando Na+ + Cl-, garantindo assim a existência de íons na solução. 

 

5. E 

Coloide, Mistura heterogênea, formada por partículas dispersas com tamanho entre 1 e 1000 nm 

 

6. A 

A gema do ovo provoca uma diminuição da tensão interfacial entre as duas fases líquidas, ou seja, um 

emulsificador. 

 

7. C 

Gel tem disperso sólido e dispersante líquido, adquirindo aspecto sólido. Um outro exemplo é a geleia de frutas. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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8. B 

Consistem em um sistema do tipo aerossol sólido. O Efeito Tyndall, ou seja, a dispersão da luz pelas 

partículas coloidais, é mais comumente visto na neblina citada acima e na poeira. É possível, por exemplo, 

ver o rastro luminoso provocado pela dispersão da luz do sol nas suas partículas coloidais 

 

9. B 

Tanto no tratamento de água para consumo como no tratamento de efluentes, a floculação é uma etapa 

do processo na estação de tratamento de águas em que, após adicionar os coagulantes 

Al2(SO4)3 (sulfato de alumínio) ou FeCl3 (cloreto férrico), as partículas em suspensão tornam-se 

pequenos flocos (flóculos), decantando em seguida. 

 

 

10. E 

a) ela é eletricamente neutra. → Sim, existe a mesma quantidade de cargas positivas e negativas na 

solução 

b) ela é eletrolítica. → como há íons dispersos ela é sim eletrolítica 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento_de_%C3%A1guas_residuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_f%C3%A9rrico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decanta%C3%A7%C3%A3o
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Estequiometria casos simples e particulares 

 

Resumo 

 

Cálculo estequiométrico ou estequiometria: casos simples 

É o cálculo das quantidades de reagentes e/ou produtos das reações químicas baseados nas leis 

ponderais e proporções químicas. 

Na estequiometria temos que estar cientes das informações quantitativas que uma reação química pode 

representar, por exemplo: 

 

 

De acordo com as leis das reações(leis ponderias), as proporções acima são constantes, e isso permite 

que eu monte uma regra de três para calcular as quantidades envolvidas numa reação genérica. Por exemplo: 

 

 N2(g)             +              3 H2(g)              →             2 NH3(g) 

1 mol de N2      reage com    3 mol de H2     produzindo 2 mol de NH3 

 

Sendo assim, caso eu queira saber quantos mol de amônia eu produzo com 10 mol de N2 basta eu 

montar uma regra de simples partindo da reação dada e relacionando o dado da questão(10 mol) com o X. 

Veja como ficaria: 

 

Portanto, se eu sei que 1 mol de N2 produzem 2 mol de NH3 eu posso chegar a conclusão que com 10 

mol de N2 eu produzo 20 mol de NH3. Veja que é seguida uma proporção, como dito por Proust nas leis 

Ponderais. 

Analogamente podemos utilizar qualquer uma das unidades apresentadas como dados da questão, por 

exemplo usando a massa: 
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Como 1 mol de N2 equivale a 28g e produzem 34g de NH3, valores tirados a partir da massa atômica de 

cada um dos elementos na tabela periódica, com uma regra de três simples consigo descobrir quanto de NH3 

eu consigo produzir utilizando apensas 10g de N2. 

Resumindo, podemos seguir o seguinte passo a passo:  

1. Escrever a equação química mencionada no problema.  

2. Balancear ou acertar os coeficientes dessa equação (lembre-se de que os coeficientes indicam a 

proporção em mols existente entre os participantes da reação).  

3. Estabelecer uma regra de três entre o dado e a pergunta do problema, obedecendo aos coeficientes 

da equação, que poderá ser escrita em massa, ou em volume, ou em mols, conforme as 

conveniências do problema. 

 

Casos gerais 

Sendo assim a questão pode trabalhar com diferentes unidades de medida, seja a quantidade de matéria(mol), 

massa, volume e até mesmo pela quantidade de átomos e de moléculas. 

 

Quando o dado e a pergunta são expressos em massa 

Calcular a massa de amônia (NH3) obtida a partir de 3,5 g de nitrogênio gasoso(N2) (massas atômicas: N = 14; 

H = 1).  

Resolução: 

1 N2(g) + 3 H2(g)  → 2 NH3(g) 

  1 mol de N2 = 28g 

  2 mol de NH3 = 2x17g (14+3) = 34g , logo... 

 

28g de N2 
_________ 34g de NH3 

3,5g de N2 
______ X de NH3 

            X = 4,25g de NH3 

 

Neste exemplo, a regra de três obtida da equação foi montada em massa (gramas), pois tanto o dado como a 

pergunta do problema estão expressos em massa. 

 

Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume (ou vice-versa) 

Calcular o volume de gás carbônico obtido, nas condições normais de pressão e temperatura, utilizando de 290 

g de gás butano (massas atômicas: C = 12; O = 16; H = 1).  

Resolução: 

C4H10(g) + 13/2 O2(g) → 4 CO2(g) + 5 H2O(g) 

 

Lembrando a definição de Condições Normais de Temperatura e Pressão (P =1 atm ; T = 0ºC): 

1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4L. 

 

58g de C4H10   __________ 4 x 22,4L de CO2  

290g de C4H10
 _______ X 

X = 448L de CO2 (Nas CNTP) 



 
 

 

 

3 

Química 
 

 

Agora a regra de três é, “de um lado”, em massa (porque o dado foi fornecido em massa) e, “do outro lado”, em 

volume (porque a pergunta foi feita em volume).  

 

Quando o dado e a pergunta são expressos em volume  

Um volume de 15 L de hidrogênio (H2), medido a 15 ° C e 720 mmHg, reage completamente com cloro. Qual é 

o volume de gás clorídrico (HCl) produzido na mesma temperatura e pressão?  

Resolução: 

H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) 

 

1 volume de H2 
____produz____ 2 volumes de HCl 

 

1L de H2 
________

 2L de HCl 

15L de H2  
 ________ V de HCl 

 V = 30L de HCl (a 15 ° C e 720 mmHg, ou seja, fora das CNTP)  

O cálculo estequiométrico entre volumes de gases é um cálculo simples e direto, desde que os gases (reagente 

e produto) estejam nas mesmas condições de pressão e temperatura. 

 

 

Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols (ou vice-versa) 

Quantos mols de gás oxigênio são necessários para produzir 0,45 gramas de água?  

Massas atômicas: H = 1; O = 16 

 

Resolução: 

H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) 

 

1 mol de O2
 ________

 2 x 18g de H2O 

X mol de O2
 ________ 0,45g de H2O 

X = 0,0125 mol de O2 ou 1,25 x 10² mol de O2 

 

 

Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em número de partículas (ou vice-versa) 

Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 g de carbono puro?  

Massa atômica: C = 12 

Resolução: 

C + O2 → CO2 

 

12g de C _______ 6,02 x 10²³ moléculas de CO2 

4,8g de C _______ X moléculas de CO2 

X = 2,4 x 10²³ moléculas de CO2 
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Havendo duas ou mais perguntas  

(Neste caso, teremos uma resolução para cada uma das perguntas feitas) 

 

Quais são as massas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio necessárias para preparar 28,4 g de sulfato de 

sódio?  

Massas atômicas: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32 

 

Para a massa do ácido sulfúrico(H2SO4): 

H2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) → Na2SO4(aq) +2  H2O(liq) 

 

98g de H2SO4  _____  142g de Na2SO4 

X  de H2SO4  _____  28,4g de Na2SO4 

 X = 196g de de H2SO4 

 

Para a massa do Hidróxido de sódio(NaOH): 

 

2 x 40g de NaOH ______ 142g de Na2SO4 

     Y  de NaOH     ______  28,4g de Na2SO4 

Y = 16g de NaOH   

 

 

Casos particulares de estequiometria 

Pureza 

Até o momento as substâncias que trabalhamos eram idealizadas em suas purezas, ou seja, admitimos 

que fossem 100% puras. Porém, isso ocorre muito pouco na prática. 

Muitas das vezes o reagente não está em seu estado puro, mas acompanhado de outras impurezas que 

não participam da reação. Deste modo é preciso desprezar essas impurezas para se efetuarem os cálculos 

corretamente. 

 

Vejamos um exemplo:  

Uma amostra de calcita, contendo 80% de carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetida a 

aquecimento, segundo a equação abaixo:  

CaCO3 → CaO + CO2 

 

Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 g de calcita?  

 

Resolução:  

O enunciado nos diz que a calcita contém apenas 80% de CaCO3. Temos então o seguinte cálculo de 

porcentagem:  
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1ª linha) 800 g de calcita _________ 100%  

2ª linha) x g de CaCO3 _________  80% de → Grau de pureza 

 

X = 640 g de CaCO3 puro 

 

Note que é apenas essa massa, 640g de CaCO3 puro,que irá participar da reação. Assim, teremos o seguinte 

cálculo estequiométrico: 

 

 

2º exemplo 

Deseja-se obter 180 L de dióxido de carbono, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, pela 

calcinação de um calcário com 90% de pureza de CaCO3 (massas atômicas: C = 12; O = 16;                   Ca = 

40). Qual é a massa de calcário necessária?  

 

CaCO3 → CaO + CO2 

 

Resolução:  

Esta questão é do “tipo inverso” da anterior. Na anterior era dada a quantidade do reagente impuro e pedida a 

quantidade do produto obtido, agora é dada a quantidade do produto que se deseja obter e pedida a quantidade 

do reagente impuro que será necessária. Pelo cálculo estequiométrico normal, teremos sempre quantidades de 

substâncias puras: 

CaCO3 → CaO + CO2 

100 g ____ 22,4 L (CNTP) 

x    ____  180 L (CNTP) 

x = 803,57 g de CaCO3 puro 

A seguir, um cálculo de porcentagem nos dará a massa de calcário impuro que foi pedida no problema: 

803,57g CaCO3 puro ________ 90% 

                             X  g  ________ 100% 

 

x = 892,85 g de calcário impuro 

 

Note que a massa obtida (892,85g) é forçosamente maior que a massa de CaCO3 puro (803,57g) obtida no 

cálculo estequiométrico, pois na massa do minério encontrada está contida as impurezas. 

 

Rendimento 

Vamos considerar a reação C + O2  → CO2, supondo que deveriam ser produzidos 100 litros de CO2 (CNPT); 

vamos admitir também que, devido a perdas, foram produzidos apenas 90  litros de CO2 (CNPT), logo o 

rendimento foi de 90%.  
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     100L _______ 100% 

 90L _______ x 

  X= 90% 

 

Em casos assim, dizemos que: 

Rendimento é o quociente entre a quantidade de produto realmente obtida em uma reação e a quantidade que 

teoricamente seria obtida, de acordo com a equação química correspondente. Isso acontece por que ao longo 

da reação química podemos ter perdas, que devem ser levadas em consideração e o rendimento é o 

responsável por essa consideração. 

 

Exemplo: 

Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita (Fe2O3), considere a equação balanceada:  

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO 

Massas atômicas: C = 12; O = 16; Fe = 56 

 

Utilizando-se 4,8 toneladas (t) de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de 

ferro produzida será de:  

a) 2.688 kg  

b) 3.360 kg  

c) 1.344 t 

d) 2.688 t 

e) 3.360 t  

 

Resolução: Após o balanceamento da equação, efetuamos o cálculo estequiométrico da forma usual 

 

MMFe2O3 = (56x2) + (16x3) = 160g 

 

          160g de Fe2O3 
________ 112g de Fe 

4,8 x106 g de Fe2O3  
 ________  x 

X = 3,36 x106 g  

 

3,36 x106 g ______ 100% 

        Y         ______ 80% 

Y = 2,688 x106 g ou 2688 Kg 

 

 

Limitante e Excesso 

Estequiometria é um tema recorrente em vestibulares e que sempre traz uma certa dose de apreensão. Porém, 

podemos, com uma dose de treinamento, dominar relativamente bem o tema e conseguir êxito em todas as 

questões. Começaremos essa aula com um exercício típico do tópico com o caso particular de reagentes 

limitante e em excesso. 

Veja o exercício abaixo para entender o contexto que estamos inseridos 
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Metanol, CH3OH, que é usado como combustível em carros de corrida e em células de hidrogênio, pode ser 

produzido a partir da reação entre monóxido de carbono e hidrogênio. 

 

1CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(l) 

 

Suponha que 356g de CO e 65g de H2 são misturados com tempo para reagirem. Que massa de reagente em 

excesso resta depois que o regente limitante é consumido? 

 

Neste problema, é possível perceber que temos as quantidades dos dois reagentes e devemos decidir qual dos 

dois será totalmente consumido (reagente limitante) e qual sobrará, ou não reagirá completamente (reagente 

em excesso).  

 

Como conseguimos identificar os dois tipos de reagentes? A resposta está na equação química, ou, mais 

especificamente, na proporção entre os reagentes. Nesse caso, perceba, pela equação química, que cada mol 

de CO(g) consome precisamente o dobro de mol de H2(g) (proporção de 1CO:2H2). Porém, a quantidade dada no 

exercício está em gramas, como compará-las? Uma boa estratégia para tornar o exercício mais fácil de resolver 

é visualizar a proporção entre as quantidades dadas na questão na unidade mol, ou seja, converter as 

quantidades dadas de g para mol. Assim, podemos compará-las e decidir quem agirá como reagente limitante 

e reagente em excesso. Faremos isso abaixo.  

 

356g de CO equivale a ~12,7mol (conversão feita dividindo a massa de y por sua massa molar) 

 

65g de h equivale a 32,5mol (mesmo processo de conversão) 

 

Pela teoria (equação química), cada 1mol de CO consome 2mol de H2. A Na reação real, temos 12,7mol de CO, 

o que demandaria 25,4mol de H2. Temos 32,5mol de H2 na situação, ou seja, temos 7,1mol de excesso de H2, 

que será nosso reagente em excesso. O CO, por sua vez, será o reagente limitante, porque é consumido 

completamente.  

 

Para ficar mais claro, observe a tabela abaixo 
 

CO (mol) H2 (mol) 
Proporção na reação 1  2 
Quantidades dadas  12,7 32,5 
Quantidades que reagem 12.7 25,4 
Quantidades que sobram 0 7,1 
Classificação do reagente Limitante Em excesso 

  

Para guardar na memória, dicas:  

Receber quantidades de dois reagentes é um grande indicativo de que a questão é de reagentes limitante e em 

excesso.  
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Precisamos comparar a teoria (o que a na equação química “diz”) e as quantidade reais (o que o exercício nos 

fornece) 

 

O reagente limitante será 100% consumido, ao contrário do reagente em excesso, que irá sobrar 

 

A massa que sobra é a diferença entre o que tinha antes de o processo acontecer e o não foi consumido (o que 

é intuitivo) 

 

 

Reações consecutivas 

Em casos onde ocorram reações consecutivas deveremos trabalhar com a equação global para facilitar 

nossas análises quantitativas. 

Importante salientar que é o produto formado em uma equação parcial deverá ser consumido na reação 

posterior. 

 

Exemplo: 

Em 2,8 kg de óxido de cálcio, também conhecido como “cal virgem”, foi adicionada água, formando hidróxido 

de cálcio, usado para pintar uma parede. Após a sua aplicação, transformou-se numa camada dura, pela reação 

química com gás carbônico existente no ar, formando carbonato de cálcio. A massa de sal obtida é, 

aproximadamente, igual a: (Dados: C = 12; O = 16; Ca = 40)  

a) 5,0 kg 

b) 2,8 kg  

c) 1,6 kg  

d) 1,0 kg  

e) 0,6 kg 

 

Resolução: 
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Gases fora das CNTP 

Definimos a equação geral dos gases de Clapeyron como: 

 

PV = nRT 

 

Podemos expressar o número de mol (n) da seguinte maneira também:  

PV = mM.M RT  
Onde: 

P = Pressão do gás (atm) 

V = Volume do gás (L)  

n = Quantidade do gás (mol)  

m = Massa do gás (g) 

M.M = Massa molar do gás(g)  

R = Constante universal dos gases perfeitos (L.atm.mol-1.K-1)    

T = Temperatura do gás (medida em Kelvin) 

 

Definimos que uma substância está fora das CNTP se as condições de temperatura e pressão são diferentes 

de 0ºC e 1 atm. Quando são usados valores randômicos para esses parâmetros calculamos seu volume a partir 

da equação de Clapeyron. 

Exemplo: 

 

Dada a reação: Fe2O3(s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3 CO2(g) 

Sabendo que a massa de um mol de ferro é de 56g, calcule a massa de ferro produzida quando 8,2L de CO2 são 

formados a 2 atm e 127ºC. 

Primeiramente amos calcular quantos litros de CO2 são produzidos quando, nas mesmas condições de 

temperatura e pressão dadas no texto, temos 3 mol do mesmo(quantidade estequiométrica de mol  de gás CO2)  

PV =nRT 

2.V = 3 . 0,082 . 400V = 49,2L 

Assim, quando se produz 2 mol de ferro nas condições dadas eu produzo 49,2L de CO2 , com uma regra de três, 

consigo estabelecer quantas gramas de ferro eu produziria com 8,2L de CO2. 

2x56 gramas de ferro ______ 49,2L de CO2  

Y gramas de ferro      ______ 8,2L de CO2 

Y = 18,7g de ferro (aproximadamente) 
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Exercícios 

 

1. Mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos do 

isótopo 12C  contidos em 312 10 kg−  de 12C.  

Uma massa de 44 g  de 2CO  corresponde a 1,0 mol  de 2CO  e ocupa, nas CNTPs, um volume fixo de 

22,4 L.  Desse modo, assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, o volume ocupado por 

188 g  de gás carbônico 2(CO ).   

a) 90 L.     

b) 80 L.     

c) 44 L.     

d) 
96 L.

    

e) 
22 L.

    
   

 

2. Soluções aquosas de permanganato de potássio não devem ser colocadas em contato com recipientes 

de alumínio, pois reagem com esse metal, corroendo-o, de acordo com a equação: 

 

(s) 4(aq) 2 ( ) 4 (aq) 2(s)A KMnO 2 H O K[A (OH) ] MnO+ + → +  

a) Indique qual reagente atua como oxidante e qual reagente atua como redutor. Justifique sua 

resposta com base na variação dos números de oxidação. 

b) Calcule a massa de alumínio que sofre corrosão quando uma solução contendo 10,0 g  de 

permanganato de potássio reage completamente com esse metal.  

   

 

3. O bicarbonato de sódio, 3(s)NaHCO ,  ao ser aquecido, sofre transformação química produzindo 

carbonato de sódio, 2 3(s)Na CO ,  dióxido de carbono, 2(g)CO ,  e vapor de água, 2 (g)H O .  Considerando um 

rendimento de 100%  para a reação, a massa de carbonato de sódio obtida a partir de 168 g  de 

bicarbonato de sódio é 

Dados: Na 23; H 1; C 12; O 16.= = = =   

a) 
84 g.

    

b) 
212 g.

    

c) 
106 g.

    

d) 
62 g.

    

e) 
168 g.
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4. Bicarbonato de sódio sólido aquecido se decompõe, produzindo carbonato de sódio sólido, além de água 

e dióxido de carbono gasosos. O gráfico mostra os resultados de um experimento em que foram 

determinadas as massas de carbonato de sódio obtidas pela decomposição de diferentes massas de 

bicarbonato de sódio. 

 

Os dados do gráfico permitem concluir que as massas de carbonato de sódio(Na2CO3) e bicarbonato de 

sódio(NaHCO3) nessa reação estão relacionadas pela equação 
2 3 3Na CO NaHCOm k m ,=   e que o valor 

aproximado de k  é  

a) 0,3.     

b) 1,0.     

c) 0,2.     

d) 0,7.     

e) 1,2.     
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5. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um 

metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério 

denominado esfalerita (ZnS),  de pureza 75%.  Considere que a conversão do minério em zinco metálico 

tem rendimento de 80%  nesta sequência de equações químicas: 

 

2 2

2

2 ZnS 3 O 2 ZnO 2 SO

ZnO CO Zn CO

+ → +

+ → +
 

 

Considere as massas molares: ZnS  (97 g mol);  2O  (32 g mol);  ZnO  (81g mol);  2SO  (64 g mol);  

CO  (28 g mol);  2CO  (44 g mol);  e Zn  (65 g mol).  

 

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg  

de esfalerita?  

a) 25     

b) 33     

c) 40     

d) 50     

e) 54     
   

 

6. O carbonato de sódio, importante matéria-prima na fabricação de vidros, pode ser produzido a partir da 

reação do cloreto de sódio, amônia e gás carbônico, processo químico conhecido como processo Solvay. 

São apresentadas duas etapas deste processo. 

Etapa I: 2 3 2 3 4NaC CO NH H O NaHCO NH C+ + + ⎯⎯→ +  

Etapa II: 3 2 3 2 22 NaHCO Na CO CO H O


⎯⎯→ + +  

Considerando que o rendimento da etapa I é 75% e o da etapa II é 100%, a massa de carbonato de sódio, 

em kg, que pode ser produzida a partir de 234 kg de cloreto de sódio é  

a) 159.    

b) 212.    

c) 283.    

d) 318.    

e) 424.    
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7. O hidróxido de alumínio é um composto químico utilizado no tratamento de águas. Uma possível rota de 

síntese desse composto ocorre pela reação entre o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Nessa 

reação, além do hidróxido de alumínio, é formado também o sulfato de cálcio. Assumindo que no 

processo de síntese tenha-se misturado 30 g de sulfato de alumínio e 20 g de hidróxido de cálcio, 

determine a massa de hidróxido de alumínio obtida, o reagente limitante da reação e escreva a equação 

química balanceada da síntese.   

   

 

8. O ácido acetilsalicílico (AAS), comumente chamado de aspirina, é obtido a partir da reação do ácido 

salicílico com anidrido acético. Essa reação é esquematizada do seguinte modo: 

 

( )
ácido salicílico anidrido acético ácido acetilsalicílico ácido acético

C H O s C H O C H O CH COOH7 6 3 4 6 3 9 8 4 3

+ → +  

a) Qual é o reagente limitante da reação, partindo-se de 6,90g de ácido salicílico e 10,20g de anidrido 

acético? Justifique sua resposta apresentando os cálculos. 

b) Foram obtidos 5,00g de AAS. Calcule o rendimento da reação.  

   

 

9. O cobre metálico é obtido a partir do sulfeto de cobre I em duas etapas subsequentes, representadas 

pelas seguintes equações químicas: 

 

Etapa 1: ( ) ( ) ( ) ( )2 2s s2 g 2 g2Cu S 3O 2Cu O 2SO+ → +  

Etapa 2: ( ) ( ) ( ) ( )2 s s s gCu O C 2Cu CO+ → +  

 

Em uma unidade industrial, 477 kg  de 2Cu S  reagiram com 100% de rendimento em cada uma das 

etapas. 

Nomeie os dois gases formados nesse processo. Em seguida, calcule o volume, em litros, de cada um 

desses gases, admitindo comportamento ideal e condições normais de temperatura e pressão.  

 

 

10. Numa sala de triagem de um pronto-socorro, acidentalmente, um termômetro se quebrou e praticamente 

todo o mercúrio contido no bulbo se espalhou pelo chão. No momento do acidente, a temperatura da 

sala era de 25 C.  

a) Considerando o volume da sala 3240 m ,  a pressão atmosférica do mercúrio 62,6 10 atm−  a 

25 C  e 1 1R 0,082 atm L mol K ,− −=     calcule a quantidade de vapor de mercúrio, em g,  que se 

espalhou na sala. 

b) Qual é o nome da liga metálica formada entre o mercúrio e outro metal? Esse tipo de liga é uma 

mistura homogênea ou heterogênea?   
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Gabarito 

 

1. D 

21 mol de CO :

44 g 22,4 L

188 g x

x 95,7 L 96 L= 

   

 

2.  

a) Teremos: 

 

 

4(aq)KMnO =  agente oxidante. 

A =  agente redutor. 

 

b) Teremos: 

(s) 4(aq) 2 ( ) 4 (aq) 2(s)A KMnO 2 H O K[A (OH) ] MnO

27 g

+ + → +

158 g

  x g 10 g

x 1,71g=

   

 

3. C 

3(s) 2 3(s) 2(g) 2 (g)2NaHCO Na CO CO H O

2 84 g

Δ
⎯⎯→ + +

 106 g

168 g
2 3

2 3

2 3

Na CO

Na CO

Na CO

m

168 g 106 g
m

2 84 g

m 106 g


=



=
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4. D 

 

 

40 g k 60 g

40 g 2
k 0,7

60 g 3

= 

= = 
   

 

5. C 

Teremos: 

22ZnS + 3O   2ZnO → 2+ 2SO

2ZnO 2
Global

2 2 2

 + 2CO  2Zn + 2CO

2ZnS + 3O + 2CO 2SO 2Zn + 2CO

2 97 g

→

⎯⎯⎯⎯→ +

 2 65 g 0,80

0,75 100 kg

 

 Zn

Zn

m

m 40,206 kg 40 kg= 

   

 

6. A 

Teremos: 

+ + + ⎯⎯→ +2 3 2 3 4NaC CO NH H O NaHCO NH C

58,5 g 84 g 0,75

234 kg



=

⎯⎯→ + +



3

3

NaHCO

NaHCO

3 2 3 2 2

m

m 252 kg

2 NaHCO Na CO CO H O

2 84 g 106 g 1

252 kg

=

2 3

2 3

Na CO

Na CO

m

m 159 kg
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7.  

 

( ) ( ) ( )2 4 43 2 3
A SO 3Ca OH 2A OH  3CaSO  (equação balanceada)

342 g

+ ⎯⎯→ +

limi tan te

3 74 g

30 g



( )

( ) ( ) ( )

excesso

6.840 6.660

2

2 4 3

2 4 43 2 3

20 g

Mutiplicando em cruz, vem :

342 20 3 74 30

Conclusão : excesso de hidróxido de cálcio (Ca(OH) ).

O reagente limi tan te é o sulfato de alumínio (A SO ).

A SO 3Ca OH 2A OH  3CaSO  

342 g

   

+ ⎯⎯→ +

2 78 g

30 g



( )

( )

3

3

A OH

A OH

m

m 13,68 g 13,7 g= 
   

 

8.   

a) Teremos: 

7 6 3 4 6 3

7 6 3 4 6 3 9 8 4 3

ácido salicílico anidridoacético

C H O 138 g / mol; C H O 102 g / mol

C H O C H O C H O CH COOH

138 g

= =

+ → +

LIMITANTE

102 g

6,90 g

EXCESSO

1407,6 703,8

10,20 g

138 10,20 102 6,90  

 

 

O reagente limitante é o ácido salicílico. 

 

b) Teremos: 

7 6 3 9 8 4

7 6 3 4 6 3 9 8 4 3

ácido salicílico anidridoacético AAS

C H O 138 g / mol; C H O 180 g / mol

C H O C H O C H O CH COOH

138 g

= =

+ → +

LIMITANTE

180 g

6,90 g
9 8 4

9 8 4

C H O

C H O

m

m 9 g=

 

  

100 % (rendimento) 9,00g

p % (rendimento) 5,00g

p % (rendimento) 55,56 %=
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9.   

 Para a resolução do problema, podemos montar a equação global do processo. 

Nesse procedimento, vamos somar as duas equações da seguinte forma: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2s s2 g 2 g

2 s s s g

2 s s s2 g 2 g g

Etapa 1 2Cu S 3O 2Cu O 2SO

Etapa 2 (x2) 2Cu O 2C 4Cu 2CO

Equação Global 2Cu S 3O 2C 2SO Cu 2CO

+ → +

+ → +

+ + → + +

 

Os dois gases formados pelo processo são o monóxido de carbono (CO) e o dióxido de enxofre (SO2). 

Cálculo do volume de cada um dos gases na CNTP:  

Lembrar que, nessas condições, o volume molar dos gases é de 22,4 L/mol. 

Como os dois gases são produzidos na proporção de 1:1, podemos afirmar que o volume produzido pelos 

dois é igual. 

( )2 2 mols de CO CNTP2 mols de Cu S

2
                                    

318g de Cu S  44,8L de CO   

                                    
477.000 g                 V

 V  67.200 L. de CO produzido.=

 

 

Assim, podemos dizer que o volume de SO2 produzido também foi de 67.200 L.   

 

10.  

a) P V n R T =    
62,6 10 240.000 n 0,082 298

n 0,025 mol de Hg

1 mol de Hg 

−  =  

=

 200,59 g

    0,025 mol x

x = 5,01g

 

 

b) Amálgama. Sendo uma mistura homogênea.   
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Eixo temático: comunicação - conceitos  

Resumo 

 

Começamos, agora, um novo momento nas nossas aulas: a produção de conteúdo. Sabemos que, na redação, 

a estrutura é uma parte muito importante na produção. Entretanto, saber construir a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão não é o bastante: é crucial que o aluno, na tarefa de interpretar e redigir um 

texto, tenha conteúdos adquiridos ao longo de sua formação e de seus estudos - o que, já na proposta 

temática, é destacado pelo próprio ENEM. Por isso, trabalharemos, aqui, os chamados Eixos Temáticos, 

começando pela aula de comunicação, assunto que dará a você, aluno, muitos dados para futuras redações. 

Vamos juntos? 

 

Antes de tudo, cabe destacar, na história do ENEM, o que já foi cobrado com relação a esse assunto. Vejamos: 

 

- ENEM 2004: "Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?"; 

- ENEM 2006: "O poder de transformação da leitura"; 

- ENEM 2011: "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"; 

- ENEM 2014: "Publicidade infantil em questão no Brasil". 

 

Por meio dessas temáticas, já é possível imaginar o quanto esse eixo pode ajudar na sua produção textual, 

não é mesmo? Vamos, agora, às perguntas que funcionarão como pautas para as nossas discussões. 
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Exercícios 

 

1.  

 

 
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com 

 

Em entrevista à revista Época, em outubro de 2009, Paulo Coelho, o escritor que mais vende 
livros no mundo, em uma reflexão sobre a chegada dos e-books ao Brasil, afirmou que "o caminho 
digital é sem volta". É fácil considerar, então, que houve uma longa jornada nas maneiras de se trocar 
informações até aqui, época em que nos comunicamos, basicamente, de forma virtual. Alguns 
momentos dessa caminhada são conhecidos como revoluções. 

Com base nos seus conhecimentos obtidos até este momento, procure apontar algumas das 
principais revoluções comunicacionais e de que maneira funcionaram como base para o que vivemos 
hoje - tempo em que quase toda mensagem é passada via internet. 

 

2. Como consequência de sua grande circulação virtual na América, o jornal El País, maior veículo da 
Espanha, anunciou em 2016, no seu aniversário de 40 anos, sua conversão a produto "essencialmente 
digital", nas palavras de seu diretor, Antonio Caño. Ao ser perguntado sobre o futuro do jornalismo, em 
entrevista à Folha de São Paulo, afirmou não saber, mas que "o El País estará nele". Você pode encontrá-
la aqui: O que importa não é o jornal, mas o jornalismo, diz diretor do 'El País'. Hoje, a publicação faz 
sucesso no Brasil e em outros países americanos. 

Não é de hoje a discussão sobre a digitalização dos jornais e dos livros. Na questão anterior, 
falamos sobre o caminho até os dias de hoje, momento em que nos comunicamos, frequentemente, de 
forma online. Entretanto, há perdas nisso e é importante destacá-las, sempre. 

Usando seus conhecimentos, aponte os prós e contras dessa digitalização da comunicação e 
que medidas poderiam ser levantadas para acabar com essas desvantagens - a fim de, nesse caminho 
sem volta, nas palavras de Paulo Coelho, aproveitarmos o máximo as novas formas de comunicação. 

 

3. Na década de 60, o canadense Marshall MacLuhan ganhou destaque a partir das projeções que fazia 
relacionadas aos principais meios de comunicação. Sobre a TV, cunhou a seguinte frase: “Com a 
televisão, o mundo está se transformando em uma aldeia global".  Comente em que medida essa ideia 
se tornou pertinente no século XXI. 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1778185-o-que-importa-nao-e-o-jornal-mas-o-jornalismo-diz-diretor-do-el-pais.shtml
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4. Laura Pires, uma das colunistas da revista Capitolina, escreveu, certa vez, sobre como "O Tinder está 
acabando com as suas habilidades interpessoais". Nesse artigo, a autora discute o quanto as novas 
formas de comunicação, em sua maioria virtuais, diminuíram a capacidade de se relacionar das 
pessoas e, consequentemente, alimentaram ainda mais o enfraquecimento dessas relações, hoje. Você 
pode encontrar o artigo inteiro aqui: O Tinder está acabando com as suas habilidades interpessoais. 
No mesmo contexto, em seu "Amor líquido", o sociólogo polonês Zygmunt Bauman defende que, no 
século XXI, as relações interpessoais estão mais frágeis, dando a elas, inclusive, o nome de "conexões" 
- denunciando, então, a facilidade de se fazer e desfazer qualquer contato. 

Levando em consideração as duas ideias, reflita sobre o quanto os dias de hoje, de virtualização 
do eu, fortaleceram o comportamento isolacionista dos indivíduos. 

 

5. Pierre Lévy, filósofo francês, pensador da área de tecnologia e sociedade, afirmou que "toda nova 
tecnologia cria seus excluídos". Comente sobre a exclusão digital.  

 

6. O escritor Carlos Heitor Cony afirmou, certa vez, que a Internet é um veículo de poluição espiritual. 
Comente, relacionando-a às principais "novidades" existentes na rede. 

 

7. Existe privacidade no mundo virtual? Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, X, são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação. Em tempos de Facebook, Instagram, Whatsapp está cada vez 
mais difícil enxergar a já tão tênue linha que define o que é privacidade, haja vista a criação da lei 
Carolina Dieckman. Comente sobre as consequências positivas e/ou negativas da dissolução desse 
conceito. 
 

8. Em artigo para o Jornal O Globo, em 2016, a jornalista Cora Rónai denuncia a estratégia do Facebook: 
diante do crescimento acelerado de postagens de notícias, artigos, vídeos e textos de opinião, para 
retornar às suas origens - um espaço de compartilhamento da vida, do dia a dia, de conteúdos 
individuais e originais -, a rede decidiu lançar lembretes de publicações de outros anos, reações nas 
postagens e comentários, além do estímulo às transmissões ao vivo. 
Sinal dos tempos, a exposição exagerada no ambiente virtual é consequência da entrada das redes 
sociais na vida privada do indivíduo, o que, de certa forma, gera certos riscos. Indique alguns desses 
problemas. 
 

O uso de redes sociais, sem dúvidas, é um dos pontos mais relevantes quando tratamos da comunicação na 

contemporaneidade. Um fenômeno interessante relacionado a esse tema é o “ciberativismo” – as redes 

sociais como meio de ativismo.  Leia uma redação exemplar sobre esse assunto.  

 

Segundo o pai da psicanálise, Sigmund Freud, “O novo sempre despertou perplexidade e resistência”. O receio 

do destaque entre tantas opiniões divergentes e a necessidade de integrar-se ao âmbito coletivo fez com que 

os indivíduos, por vezes, fizessem uso das redes sociais como porta-voz de suas necessidades de expressão 

e de mobilização a causas sócio-políticas. No entanto, nem sempre essa conduta presente no mundo virtual 

faz-se verossímil à sua aplicação na realidade. 

 

É incontestável o impacto que essas redes propiciam aos cidadãos, pois, além do amplo acesso à informação, 

colabora para que os navegantes se sintam mobilizados pela força conjunta e tornem-se mais estimulados a 

práticas ativistas. As manifestações de Junho de 2013 comprovam que a organização por eventos virtuais 

concretizaram a atuação do cyberativismo fora das telas. O movimento “Vem pra rua” reuniu brasileiros de 

vários estados a reivindicarem seus direitos por saúde, educação e assistência pública. Em um inesperado 

sincretismo, a rua e a internet fomentaram uma marcha colaborativa pela democracia. 

https://trendr.com.br/o-tinder-est%C3%A1-acabando-com-as-suas-habilidades-interpessoais-4ad33dad316a
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No entanto, a Geração Curtir e Compartilhar, da mesma forma, pode dissimular um engajamento que só 

transparece no campo cibernético. Devido a acessibilidade e a difusão de informações favorecidas pelo uso 

da internet, os internautas podem traçar um tipo de perfil nas redes sociais que os mascarem por meio de 

discursos autossuficientes, quando, muitas vezes, sua contribuição à mobilização nas redes simula uma 

sensação de cumprimento de deveres como cidadãos. Assim como a 1ª Geração Romântica, a criação de 

uma identidade idealizadamente heroica com a pátria converte-se em uma ação paliativa às medidas de 

ativismo. 

 

Nesse sentido, portanto, usufruir dos prós desse estímulo à inclusão social, motivada pelas redes sociais, é 

fundamental para que o povo brasileiro exerça a participação política. Ainda que os receios à mudança sejam 

provenientes da vida, a análise de Freud sobre o novo incitaria com que os indivíduos agregassem o poder 

das redes sociais à realização de sua cidadania, com a mobilização de atos públicos, a cobrança ao governo 

por projetos de integração e a petição à fiscalização dos gastos políticos. Assim, a antiga personificação de 

uma identidade heroica nas redes faria jus ao sincretismo entre o mundo da internet e o das atuações. 

 

Questão Contexto 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/o-ativismo-de-facebook-funciona-a2gv7jl59b5zl930qlb1uzepp 

Depois de ler uma redação exemplar sobre o tema “Redes sociais como meio de ativismo”, produza um 

parágrafo argumentativo em que você se posicione sobre essa proposta.  
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Gabarito 

 

1. A primeira grande revolução comunicacional se deu com a invenção da escrita. Depois, considerando a 

ordem cronológica, surgiram a imprensa, a fotografia, o rádio, a televisão – essa considerada meio de 

comunicação de massa – e o computador. Esse último, por exemplo, inaugurou um novo tempo: o dos 

meios comunicativos tecnológicos.  

Todas essas revoluções foram extremamente importantes para a evolução da vida sem sociedade. Sem 

dúvidas, a mais recente é a mais eficiente em integrar pessoas do mundo todo e possibilitar a alta 

velocidade nas trocas de informações.  

 

2. Como pontos positivos, podemos destacar:  

• Melhor para o meio ambiente: menos papeis; diminuição da quantidade de lixo. 

• Praticidade: aqueles que costumam ler as notícias enquanto se deslocam não precisam carregar 

jornais, revistas, etc. 

• É mais barato. 

• Ficou mais acessível para a população: muitas pessoas que não compravam jornal agora leem 

por estar “mais disponível”. 

Já como pontos negativos, podemos levantar: 

• Os leitores não dão conta de toda quantidade de informação disponível, fazendo, muitas vezes, 

uma leitura superficial.  

• Propagação de fake news. 

• Seletividade: muitos leitores não se propõem a se informar sobre o que não dialoga com a própria 

opinião. 

 

3. A televisão possibilitou a troca de informações e, principalmente, a troca cultural. Os novos meios de 

comunicação reduzem a distância, tornando, dessa forma, o mundo como uma aldeia: todos interligados.  

 

4. Nesse contexto, é importante pensar em como é fácil “criar personagens” para si próprio. Podemos refletir 

sobre como as pessoas selecionam aquilo que os outros devem ver sobre elas nas redes sociais, muitas 

vezes não coincidindo com a realidade. Além disso, as redes sociais promovem o individualismo, sendo 

considerada, até mesmo, paradoxal: ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, também afasta.  

 

5. Em um país como o Brasil, que apresenta desigualdades socioeconômicas alarmantes, smartphones, 

tablets, notebooks, kindles são artigos de luxo para muita gente. Dessa forma, a tecnologia, que abre 

muitas portas para uns, provoca exclusão a outros. Por isso, é necessário considerarmos um crescente 

abismo entre os que têm acesso e os que não têm às inovações tecnológicas.  

 

6. Em primeiro lugar, é importante pensar que o próprio uso desenfreado da internet pode ser considerado 

prejudicial. Isso porque muitas pessoas deixam de praticar outras atividades necessárias para o corpo e 

a alma.  A internet possibilita, a partir de aplicativos, que o usuário consiga fazer muitas coisas sem nem 

se deslocar. Além disso, é importante pensar no individualismo evidente nas redes sociais, na falsa ilusão 

de felicidade e na imposição de padrões.  

 

7. Primeiramente, devemos refletir que, ao mesmo tempo em que manipulamos a internet, nós somos 

manipulados por ela. O indivíduo se expõe voluntariamente em suas redes sociais. No entanto, essas 

informações pessoais disponíveis não deveriam, por exemplo, influenciar em uma possível contratação 

de emprego, mas muitas vezes são levadas em conta.   



 
 

 

 

6 

Redação 
 

Outro aspecto interessante é o fato de muitos indivíduos tratarem as redes sociais e a internet de maneira 

ingênua. O recente caso do facebook, em que houve vazamento de dados úteis para manipular uma 

eleição nos EUA, deixaram os internautas abismados, provando que a privacidade no mundo virtual é 

ilusória. Nós permitimos a todo tempo que os aplicativos tenham acesso a inúmeras informações 

pessoais, sem pensar em como elas podem ser utilizadas.  

 

8. O uso demasiado de redes sociais traz bastantes problemas aos indivíduos: 

• Muitos ficam viciados e deixam de realizar tarefas do dia-a-dia. 

• A manipulação da própria imagem: nós escolhemos o que o outro pode ver da nossa vida, muitas 

vezes não correspondendo à realidade. 

• Individualismo e solidão.  

• Preocupamo-nos mais com a nossa imagem nas redes do que com a nossa imagem verdadeira.  

• Manipulação de informações. 

 



 
 

 

 

1 

Redação 
 

Análise das últimas propostas (Fuvest, Unesp e Unicamp) 

Resumo 

 

As redações nos vestibulares tendem a ser muito diferentes entre si com relação ao que cobram, ao 

que a banca mais valoriza e aos tipos de propostas. Nessa aula, analisaremos as propostas de produção 

textual dos vestibulares de 2018, buscando apontar as principais abordagens possíveis e as exigências em 

cada um dos temas.    

 

A Fuvest 
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 O último tema da Fuvest se mostrou capaz de se manter atual mesmo e ao mesmo tempo manter 

sua clássica tendência a trazer discussões mais subjetivas. Aqui, o candidato se sairia muito bem se estivesse 

familiarizado com a recente polêmica acerca da censura no Queermuseu, que envolveu o fechamento da 

exposição por, supostamente, trazer obras com apologia à zoofilia, à promiscuidade e à pedofilia.  

 Entre as possibilidades de abordagem, estariam: 

 

1. Sustentar o argumento de que a censura é sempre injustificável e, portanto, não há limites para a 

arte: para isso, o aluno poderia trazer à tona debates acerca de liberdade de expressão ou levantar 

a diferença entre a apologia (que estaria mais para o lado ideológico) e a estética (que estaria 

mais para o lado das artes). 

2. Sustentar o argumento de que, sim, há limites na arte e esse limite se baseia no bom senso. Para 

isso, seria interessante levantar exemplos em que a arte teria “ido longe demais”. É importante 

destacar que, para esse argumento, seria necessário certo cuidado para não extrapolar os limites 

do que seria bem recebido pela banca (defender a censura, por exemplo, pode ser arriscado). 

 

Essas, é claro, são somente sugestões de abordagem: há inúmeros argumentos passíveis de serem 

trabalhados.  

É importante destacar que o tema, “Devem existir limites para a arte?” apresenta um questionamento 

e, desse modo, a banca espera que, com sua argumentação, o aluno responda a ele. Por isso, ficar no meio 

termo, expor um lado, o outro e não abraçar nenhum dos dois, seria extremamente prejudicial a sua produção 

textual. 
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A Unesp
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Já a Unesp trouxe um tema que tem sido discutido há mais tempo e não tanto o peso de uma 

discussão mais recente. Ainda assim, trata-se de um questionamento atual diante do cenário político do país.  

 Vale lembrar que, assim como no tema da Fuvest, temos um questionamento que deve ser respondido. 

Ficar “em cima do muro”, aqui, não é uma opção. 

 Pensando-se nas possibilidades de argumentação - novamente reforçando que estes argumentos são 

poucos entre tantos possíveis, teríamos: 

1. Sim, o voto deveria ser facultativo: aqui poderíamos levantar discussões acerca da liberdade 

individual e da quantidade de pessoas menos politizadas que votam por mera obrigaçõa, sem a 

intenção de partipação política pressuposta no ato do voto. 

2. Não, o voto deveria continuar sendo obrigatório: aqui o canditado poderia levantar questões 

relacionadas ao fato da participação política tender a cair muito em caso de voto facultativo, afinal, 

mesmo com o voto obrigatório, a tendência das pessoas, diante de um cenário político 

aparentemente estático, seria buscar uma neutralidade política perigosa. 

 

A Unicamp 

 

Redação I 
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 Nessa primeira proposta de redação da Unicamp vemos, como é costume no vestibular, um tema 

cotidiano, que foi ganhou muito espaço recentemente nos veículos de comunicação: a pós-verdade. Era 

preciso se atentar ao gênero exigido: o candidato não poderia fazer a sua costumeira dissertação, a prova 

exigiu um “texto base para palestra”. 

 É interessante notar que a própria prova já traz as instruções sobre o gênero e apresenta uma lista de 

exigências de conteúdo: 

1.  explicação do conceito de pós-verdade (encontrado no texto de apoio, o aluno não 

necessariamente precisaria saber do que se trata para escrever tudo; 

2. relação entre pós-verdade e redes sociais (aqui, seria interessante mencionar as fake news)  
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3. Exemplo de notícias falsas que circularam e ganharam status de verdade nas redes sociais (aqui, 

valia citar até mene: o Dr. Áusio Varela, que seria o nome verdadeiro do Dr. Dráusio Varela, por 

exemplo, mene que gerou confusão e fez o próprio doutor se menifestar sobre a verdade). 

4. Consequências sociais das notícias falsas: aqui, poderia ser mencionado o boato de que as fake 
news teriam sido responsáveis pela vitória de Trump na última eleição norte-americana.  

 

Redação II 
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 Na segunda proposta de redação temos um gênero mais próximo do usual dissertativo-

argumentativo, mas é preciso tomar cuidado: não se trata da mesma coisa. O artigo de opinião tende a conter 

uma parcialidade que o texto dissertativo não tem.  

 A proposta novamente deixa muito claro o conteúdo que espera da sua produção textual. A 

explicitação dos “dois lados da moeda” é obrigatória: apesar de, obrigatóriamente, o canditato ter que tomar 

um posicionamento, os dois posicionamentos possíveis devem estar explícitos em seu texto. 

 Novamente temos um questionamento a ser respondido (muito similar ao da Fuvest). Entre as 

possibilidades de argumento, poderíamos citar: 

1. Há limites para a liberdade de expressão: aqui, deveriamos pensar em que limites seriam esse. 

Poderíamos citar o respeito aos direitos humanos como limitador da liberdade de expressão, por 

exemplo. Poderíamos também explicitar as diferenças entre liberdade de expressão e ataques 

pessoais por exemplo, passando por discussões acerca de liberdade individual e 

responsabilidade pelo que se sustenta e diz; 

2. Não há limites para a liberdade de expressão: aqui, poderíamos apontar os problemas da censura, 

por exemplo, mencionando o quanto ela foi prejudicial na União Soviética de Stálin ou nas 

ditaduras militares da América Latina. 
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Patrimônio cultural 

 

Resumo 

 

A palavra “patrimônio” vem da palavra latina “pater” , que significa “pai”.  Nesse sentido, patrimônio é 

tudo aquilo que um pai deixa para seu filho, ou seja, toda a riqueza e bens deixados por ele para seus 

descendentes.  Explorando ainda mais esse significado, entendemos patrimônio, então, como as riquezas de 

pessoa, família ou empresa.  A partir da Revolução Francesa houve uma mudança significativa no conceito 

de patrimônio.  De propriedade privada de uma pessoa, família ou empresa, o termo adquire o sentido de 

propriedade coletiva.  Passa-se, então, a considerar como patrimônio, a partir da Revolução Francesa, 

sobretudo monumentos que traziam a lembrança acerca do passado histórico, evitando o esquecimento 

histórico e salientando uma certa noção de ‘progresso”. 

Dessa forma, a ideia de patrimônio passa a englobar tanto o aspecto material, como, por exemplo, 

monumentos que servem para que possamos recordar do nosso passado histórico, quanto o aspecto 

imaterial, como, por exemplo, saberes, formas de expressão, celebrações e assim por diante. O conceito de 

patrimônio, ainda nesse sentido específico de monumentos, também esteve ligado à arte e à estética na 

medida em que deveria despertar no espectador a identidade, a beleza e a harmonia, no sentido ainda 

tradicional de obra de arte. De certa forma trata-se ainda de um conceito mais ou menos “elitista” de 

patrimônio, no sentido de que diversas manifestações populares ainda ficavam de fora do que era 

considerado como patrimônio. 

A partir do século XX há uma mudança no conceito de patrimônio no sentido da sua ampliação.  Passa-

se a considerar como patrimônio não apenas como aquilo que pertence a cultura erudita, mas igualmente 

diversas manifestações populares que anteriormente não eram reconhecidas como patrimônio. Atualmente 

podemos dividir o conceito de patrimônio cultural em duas categorias: De um lado temos o chamado 

patrimônio material - que nos remete a construções, esculturas, obeliscos, a obras-de arte, entre outros - e, de 

outro, temos o chamado patrimônio imaterial, que nos remete a regiões, comidas e bebidas típicas, 

manifestações religiosas, festividades, etc… 

Cabe ressaltar a preocupação de diversos governos com a manutenção dos patrimônios culturais, 

democratizando o acesso ao passado histórico de diversas regiões e a suas culturas, fortalecendo a 

cidadania de de seu povo e incentivando a troca de saberes e o contato das pessoas com a diversidade 

cultural. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/sociologia/extensivo-enem-patrimonio-cultural/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=sociologia&utm_term=conceitos-sobre-cultura
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Exercícios 

1.  

 
 

O artesanato traz as marcas de cada cultura e, desse modo, atesta a ligação do homem com o meio 

social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente e costumam revelar uma integração 

entre homem e meio ambiente, identificável no tipo de matéria-prima utilizada. 

Pela matéria-prima (o barro) utilizada e pelos tipos humanos representados, em qual região do Brasil o 

artefato acima foi produzido? 

a) Sul. 

b) Norte. 

c) Sudeste. 

d) Nordeste. 

e) Centro-Oeste. 

 
 

2. O Cafundó é um bairro rural situado no município de Salto de Pirapora, a 150 km de São Paulo. Sua 

população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas: a dos Almeida Caetano e a dos 

Pires Pedroso. Cerca de oitenta pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas nove detêm o título de 

proprietários legais dos 7,75 alqueires de terra que constituem a extensão do Cafundó, que foram 

doados a dois escravos, ancestrais de seus habitantes atuais, pelo antigo senhor e fazendeiro, pouco 

antes da Abolição, em 1888. Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão e mandioca e criam 

galinhas e porcos. Tudo em pequena escala. Sua língua materna é o português, uma variação regional 

que, sob muitos aspectos, poderia ser identificada como dialeto caipira. Usam um léxico de origem 

banto, quimbundo principalmente, cujo papel social é, sobretudo, de representá-Ios como africanos no 

Brasil. 
Disponível em: <http://www.revista.iphan.gov.br>. Acesso em:  6 abr. 2009 (adaptado). 

 
O bairro de Cafundó integra o patrimônio cutural do Brasil porque 

a) possui terras herdadas de famílias antigas da região. 

b) preservou o modo de falar de origem banto e quimbundo. 

c) tem origem no período anterior à abolição da escravatura. 

d) pertence a uma comunidade rural do interior do estado de São Paulo. 

e) possui moradores que são africanos do Brasil e perderam o laço com sua origem. 
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3. A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

desenvolveu o projeto “Comunidades Negras de Santa Catarina”, que tem como objetivo preservar a 

memória do povo afrodescendente no sul do País. A ancestralidade negra é abordada em suas diversas 

dimensões: arqueológica, arquitetônica, paisagística e imaterial. Em regiões como a do Sertão de 

Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após a 

abolição da escravidão no Brasil. O Iphan identificou nessa região um total de 19 referências culturais, 

como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, o plantio agroecológico de bananas e os cultos 

adventistas de adoração. 
Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=14256&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia. Adaptado. 
 

O texto permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que 

a) as referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes no sul do País, cuja 

composição étnica se restringe aos brancos. 

b) a preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui importante elemento na 

construção da identidade e da diversidade cultural do País. 

c) a sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades tradicionais, com 

proibição de alterações em seus costumes. 

d) os contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação da memória e dos costumes 

dos quilombolas em regiões como a do Sertão de Valongo. 

e) a permanência de referenciais culturais que expressam a ancestralidade negra compromete o 

desenvolvimento econômico da região. 

 

4. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra 

tropeiro vem de "tropa" que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportava gado e 

mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. 

O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas 

Gerais e, mais tarde, em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes 

populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e 

produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, 

pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). 

Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, 

que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira 

e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. 
Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br. Acesso em: 27 nov. 2008. 

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à 

a) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. 

b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. 

c) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. 

d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. 

e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. 
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5. As ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, além de significativas para a identidade 

cultural dessa região, são úteis às investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos 

antigos revoltosos. 

Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo Iphan (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) porque reúnem um conjunto de 

a) objetos arqueológicos e paisagísticos. 

b) acervos museológicos e bibliográficos. 

c) núcleos urbanos e etnográficos. 

d) práticas e representações de uma sociedade. 

e) expressões e técnicas de uma sociedade extinta. 

 

 

6. Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado 

resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, 

promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda 

do patrimônio cultural para muitas populações. 
PELEGRINI, S. C. A.: PINHEIRO, A. P. (Orgs.). Tempo, memória e patrimônio cultural. Piauí: Edupi, 2010. 

 
A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem 
a(s) 

a) evolução de atividades artesanais herdadas do passado. 

b) representações sociais formadoras de identidades coletivas. 

c) mobilizações políticas criadoras de tradições culturais urbanas. 

d) hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais. 

e) formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades.  

 

 

7. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 

seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado 

nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se 

quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 
Minas Gerais. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 

 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o 

candomblé, deve considerar que elas 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 
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8. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o prejuízo irreparável do perecimento e 

da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte até mais 

valiosas e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, têm 

desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de 

cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. 
ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jornal, 30 out. 1936. Em: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 anos em 

documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. Adaptado. 

 

A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, foi 

orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam 

a) submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a 

tendência autoritária do Estado Novo. 

b) transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do patrimônio nacional, por 

meio de leis de incentivo fiscal. 

c) definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira, de acordo 

com o interesse público. 

d) resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas 

públicas preservacionistas. 

e) determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional, de acordo com a 

legislação brasileira.  

 

9. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título 

da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. A candidatura, apresentada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi aprovada durante a 36ª Sessão do Comitê do 

Patrimônio Mundial. 

O presidente do Iphan explicou que "a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos 

chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades". A 

partir de agora, os locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações integradas 

visando à preservação da sua paisagem cultural. 
Disponível em: <www.cultura.gov.br>. Acesso em: 7 mar. 2013. Adaptado. 

 
O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da 

a) presença do corpo artístico local. 

b) imagem internacional da metrópole. 

c) herança de prédios da ex-capital do país. 

d) diversidade de culturas presente na cidade. 

e) relação sociedade-natureza de caráter singular.  
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10. Simples, saborosa e, acima de tudo, exótica. Se a culinária brasileira tem o tempero do estranhamento, 

esta verdade decorre de dois elementos: a dimensão do território e a infinidade de ingredientes. 

Percebe-se que o segredo da cozinha brasileira e a mistura com ingredientes e técnicas indígenas. É 

esse o elemento que a torna autêntica. 
POMBO, N. Cardápio Brasil. Nossa História, n. 29. mar. 2006. Adaptado. 

 

O processo de formação identitária descrito no texto está associado à 

a) imposição de rituais sagrados. 

b) assimilação de tradições culturais. 

c) tipificação de hábitos comunitários. 

d) hierarquização de conhecimentos tribais. 

e) superação de diferenças etnorraciais.  
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Gabarito 

 

1. D  
Uma das importantes atrações turísticas na região Nordeste é o artesanato. Para elaborar suas peças, 

os artesãos nordestinos utilizam vários materiais oriundos da flora e da fauna nativas, tais como palha 

(de bananeira, de milho); juta; bambu; vime (vara tenra e flexível do vimeiro); areia colorida; tinta de casca 

de árvore (como o urucum); pedras; conchas; barro; casca de coco; chifre; couro; tecido; penas; linha; 

madeira (cedro, vinhático, aroeira, peroba, jequitibá, canela); osso, entre outros. 

No artefato retratado na questão, veem-se o chapéu característico de couro, à semelhança dos usados 

pelos cangaceiros, com enfeites variados, adornos como lenços, colares, anéis e acessórios de couro, 

como botas e coletes – uma indumentária que compõe e identifica a imagem típica do nordestino. 

 

2. B 
Certos traços culturais encontrados no Brasil contemporâneo, em bairros como o Cafundó, por exemplo, 

de fato existem ou existiram na África. Com essa prática, restabelecem-se as genealogias culturais e se 

mapeia a maternidade dos “africanismos” encontrados no Brasil. 

Em uma abordagem mais histórica, o papel social da língua africana do Cafundó está relacionado com 

outras manifestações culturais – como o candomblé, o congo, a capoeira – que continuaram a ser 

praticadas no Brasil em várias comunidades negras. 

 

3. B 
O Estado brasileiro, nos últimos anos, tem procurado desenvolver políticas de reconhecimento dos 

direitos territoriais das comunidades quilombolas, além disso, é patente o trabalho de ONGs e de órgãos 

do Estado para preservar a memória dessas comunidades. 

 
4. C 

Essa questão privilegia a habilidade de leitura do candidato, pois sua resposta está no texto. A criação 

do feijão tropeiro não está relacionada à atividade mineradora, o que elimina A, mas à atividade comercial 

e pecuária desenvolvida a partir dessa economia, o que exclui B e E. Apesar de a agropecuária ser um 

dos componentes, o objetivo da tropa era o comércio, ou seja, a atividade mercantil, o que elimina D. 

 
5. A 

As ruínas de Canudos foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo Iphan por reunirem 

um conjunto objetos arqueológicos na área. Não há ali um acervo bibliográfico (livros) ou museológico 

(esculturas, quadros, documentos etc.), o que exclui B. Também não há um núcleo etnográfico 

diretamente ligado à região ou ao movimento de Canudos, o que elimina C. Por fim, não há registros de 

técnicas de uma sociedade extinta — ela tinha técnicas e modos das sociedades agrárias de sua época, 

os quais modificaram-se ao longo do tempo até os nossos dias —, o que exclui E. 

 
6. B  

De acordo com o texto, as ações de educação patrimonial, por se tratar de um instrumento com o caráter 

de alfabetizar culturalmente o indivíduo, possibilitando a leitura do mundo que o rodeia, ajudam a 

construir as representações sociais formadoras de identidades coletivas, sobretudo no caso de 

comunidades, na medida em que promovem o desenvolvimento local e o reconhecimento e salvaguarda 

do patrimônio cultural para muitas populações.  
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7. C 
De acordo com o texto, a recuperação da herança cultural africana está relacionada ao que é "próprio do 

processo cultural" e como ele constrói o "próprio rosto cultural brasileiro". Dessa maneira, o autor do 

texto defende que a cultura brasileira, assim como sua experiência histórica, são formadas não apenas 

pela cultura europeia dominante, mas também por aquelas culturas que foram secularmente 

negligenciadas, como a africana. 

 
8. D 

De acordo com o texto, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN), em 

1937, foi orientada pelo desejo de se preservar o patrimônio artístico e cultural do país, conforme escrito 

em: "O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o prejuízo irreparável do perecimento 

e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimonio". Dessa maneira, ao tomar a responsabilidade 

para si, o Estado não pretendia transferir essa política de preservação para a iniciativa privada. Também 

não era missão do SPHAN, em sua concepção, determinar os responsáveis pela destruição do patrimônio 

nacional, apenas preservá-lo. Por fim, é possível pensar no papel do Estado como construtor da memória 

ao ser aquele que seleciona o que será preservado ou não, mas, como a temática não é discutida no 

texto, esse pensamento poderia ser configurado como extrapolação. 

 

9. E  
No caso específico do Rio de Janeiro, o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural tem relação 

com o caráter singular, próprio, particular de como sociedade e natureza se relacionam naquele espaço. 

Ao afirmar a "originalidade, desafios, contradições e possibilidades", o presidente do Iphan refere-se à 

paisagem carioca com suas belezas, como as praias e o Pão de Açúcar; e desafios e contradições como 

a presença de grandes áreas de floresta, como Tijuca e o Parque do Itatiaia, junto à expansão urbana 

pelos morros e à formação das comunidades cariocas. No âmbito do turismo, é essa a imagem da 

originalidade que é "vendida" do espaço que forma o Rio de Janeiro. 

 
10. B  

O processo de formação identitária descrito no texto está associado à assimilação de tradições culturais, 

representadas, nesse caso, pelos ingredientes e pelas técnicas indígenas, que são utilizadas na cozinha 

brasileira e que, de acordo com texto, permitem adjetivá-la como saborosa, simples e exótica.  

 

 

 



Se você chegou até o final desse eBook, é 
um ótimo candidato para ajudar a gente.

Dá uma olhada aqui e veja 
como, juntos, podemos 
melhorar sua forma de 
aprender. É tranquilinho, 
chega mais!

http://bit.ly/2oGk3X8



